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INSTRUMEN WAWANCARA 
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Aspek Manajemen : Media Pembelajaran 

Fokus Wawancara : Media Pembelajaran 

Responden  : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Guru Ekonomi 

Waktu Wawancara : 24 Oktober 2011 Jam 09:15 

Jalannya Wawancara : Wawancara Semi Terstandar 

 

No Kategori Pertanyaan 

1 Pemilihan 1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemilihan media pembelajaran oleh guru 

ekonomi telah direncanakan sebelum proses belajar mengajar ? 

Beri penjelasan ………………………………………… 

 

2. Menurut Bapak /Ibu, apakah pemilihan media pembelajaran yang telah 

dipilih oleh guru ekonomi telah tercantum dalam silabus dan dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)? 

Beri penjelasan …………………………………………. 

 

3. Menurut Bapak /Ibu, apakah pemilihan media pembelajaran yang dipilih 

oleh guru ekonomi telah sesuai dengan tujuan pembelajaran ? 

Beri penjelasan …………………………………………….. 

 

4. Menurut Bapak /Ibu, apakah pemilihan media pembelajaran yang dipilih 

oleh guru ekonomi dapat membuat peserta mudah untuk menangkap 

pelajaran yang disampaikan ? 

Beri penjelasan ……………………………………………… 

 

5. Menurut Bapak /Ibu, apakah media yang digunakan dapat memancing 

perhatian atau dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat ? 

Beri penjelasan : ……………………………………………. 

 

6. Menurut Bapak /Ibu, apakah media pembelajaran yang digunakan dapat 

mempengaruhi hasil atau nilai para siswa ? 

Beri penjelasan : ………………………………………………. 

 

2. Penggunaan  1. Menurut Bapak /Ibu, fasilitas media pembelajaran apa saja yang telah 

disediakan oleh pihak sekolah ? 

Beri Penjelasan ……………………………………… 

 

2. Menurut Bapak /Ibu, apakah guru ekonomi telah memiliki keahlian dalam 

mengoperasikan media pembelajaran yang disediakan oleh pihak sekolah ? 
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Beri Penjelasan  ……………………………………………….  

 

3. Menurut Bapak /Ibu, apakah guru ekonomi melakukan variasi dalam 

penggunaan media pembelajaran ? 

Beri penjelasan ……………………………………………… 

 

3 Pengembang

an 

1. Menurut Bapak /Ibu, apakah guru ekonomi telah menunjukkan 

kesungguhan dalam pengembangan penggunaan media pembelajaran ? 

Beri penjelasan ………………………………………………… 

 

2. Menurut Bapak /Ibu, bagaimana usaha yang ditunjukkan oleh guru ekonomi 

dalam pengembangan media pembelajaran ? 

Beri penjelasan ………………………………………………. 
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No Kategori Pertanyaan 

1 Pemilihan 1. Menurut Bapak, apakah pemilihan media pembelajaran oleh guru ekonomi 

telah direncanakan sebelum proses belajar mengajar ? 

Beri penjelasan  

 Ya selalu direncanakan,karena tugas setiap guru harus merencanakan 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat belajar dengan baik 

 

2. Menurut Bapak, apakah pemilihan media pembelajaran yang telah dipilih 

oleh guru ekonomi telah tercantum dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)? 

 Ya, tercantum dalam silabus tetapi terkadang dalam pelaksanaannya 

tidak selalu sesuai dengan apa yang tercantum dalam silabus dan RPP. 

Hal ini dipengaruhi oleh siswa, dikarenakan siswa bosan dengan media 

yang digunakan sehingga materi tidak dapat diterima dengan baik.  

 

3. Menurut Bapak, apakah pemilihan media pembelajaran yang dipilih oleh 

guru ekonomi telah sesuai dengan tujuan pembelajaran ? 

Beri penjelasan …………………………………………….. 

 Ya. Tentu saja kesesuaian tersebut didasari pada materi yang akan 

diajarkan. Karena media yang akan ditampilkan pasti bertujuan untuk 

memudahkan siswa dalam menangkap materi yang diajarkan. Misalnya 

saja materi pasar maka dari itu media yang digunakan seperti bagan 

agar siswa mudah mengerti. 

 

4. Menurut Bapak, apakah pemilihan media pembelajaran yang dipilih oleh 

guru ekonomi dapat membuat peserta mudah untuk menangkap pelajaran 

yang disampaikan ? 

 Sebagian besar siswa merasa mudah menangkap pelajaran yang 

disampaikan, tetapi ada sebagian kecil siswa yang tidak suka kalau guru 

itu menggunakan media yang terlalu rumit sehingga siswa tersebut 

tidak dapat menangkap pelajaran yang disampaikan secara optimal. 

Jadi perlu diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran harus di 

dasarkan pada faktor dari siswanya itu sendiri. Secanggih apapun media 

yang digunakan oleh guru, jika siswa merasa tidak tertarik maka media 

tersebut dapat dikatakan tidak sesuai. 

 

5. Menurut Bapak, apakah media yang digunakan dapat memancing perhatian 

atau dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat ?   

 Ya, dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat. Tetapi kalau tidak 

ada variasi dalam penggunaan media maka siswa akan cepat merasa 

bosan, sehingga tidak dapat mendorong para siswa untuk belajar tetapi 

malah menjadi malas belajar. 

 

6. Menurut Bapak, apakah media pembelajaran yang digunakan dapat 

mempengaruhi hasil atau nilai para siswa ? 

 Ya, karena media ini adalah salah satu kunci keberhasilan agar 
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penyampaian pesan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. 

Tetapi ini semua masih tergantung pada diri siswa itu sendiri. Jika tidak 

ada kemauan maka media pembelajaran yang digunakan tidak 

mempengaruhi nilai para siswa. 

 

2. Penggunaan  1. Menurut Bapak, fasilitas media pembelajaran apa saja yang telah disediakan 

oleh pihak sekolah ? 

 Fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah antara lain LCD, laptop, 

buku-buku pelajaran elektronik. 

 

2. Menurut Bapak, apakah guru ekonomi telah memiliki keahlian dalam 

mengoperasikan media pembelajaran yang disediakan oleh pihak sekolah ? 

 Guru ekonomi sudah bisa mengoperasikan media-media pembelajaran. 

Tetapi untuk media yang terlalu rumit dalam penggunaannya, guru-guru 

belum bisa mengoperasikannya. 

 

3. Menurut Bapak, apakah guru ekonomi melakukan variasi dalam 

penggunaan media pembelajaran ? 

 Guru ekonomi sudah melakukan variasi dalam media pembelajaran, 

contohnya proses belajar mengajar tidak terbatas dalam ruang kelas, 

tetapi proses belajar mengajar dapat dilakukan di luar kelas. 

 

3 Pengembang

an 

1. Menurut Bapak, apakah guru ekonomi telah menunjukkan kesungguhan 

dalam pengembangan penggunaan media pembelajaran ? 

 Belum menunjukkan kesungguhan dalam pengembangan penggunaan 

media pembelajaran, karena tidak adanya tuntutan untuk menggunakan 

media yang canggih. 

 

2. Menurut Bapak, bagaimana usaha yang ditunjukkan oleh guru ekonomi 

dalam pengembangan media pembelajaran ? 

 Usaha yang ditunjukkan guru ekonomi dalam pengembangan media 

pembelajaran antara lain mereka selalu berusaha mengikuti 

perkembangan IT. 
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Hasil Studi Dokumentasi 

Berdasarkan hasil studi dokumen-dokumen tentang pengalaman 

mengajar guru ekonomi pada SMA Negeri 3 Salatiga, ditemukan fakta : 

STUDI DOKUMEN 

Waktu : Jam 09.00 tanggal 07 November 2011 

Kegiatan : Studi Dokumen Media Pembelajaran 

 

Aspek/fokus kajian Deskripsi Makna 

Media 

Pembelajaran 

Media yang dipilih 

disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran 

Guru ekonomi memilih media 

pembelajaran tersebut sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. 

Memperhatikan prinsip-

prinsip penggunaan 

media 

Guru ekonomi dalam 

menggunakan media 

pembelajaran selalu 

memperhatikan prinsip-

prinsip, sehingga pemilihan 

media itu tidak asal memilih, 

tetapi disesuaikan dengan 

beberapa karakteristik. 

Tidak memiliki 

keterampilan dalam 

penggunaan media 

pembelajaran 

Guru ekonomi belum 

memiliki keahlian atau 

keterampilan dalam 

menggunakan media 

pembelajaran. Jadi fasilitas 

yang disediakan tidak 

digunakan secara maksimal. 

Tidak membantu 

meningkatkan perhatian 

siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

Guru ekonomi dalam proses 

menggunakan media 

pembelajaran tidak membantu 

meningkatkan perhatian 

siswa. Jadi guru itu sekedar 

melaksanakan tugasnya, tanpa 

memperdulikan perhatian 

siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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Reduksi Data  

Berdasarkan hasul temuan penelitian, peneliti dapat merekapitulasi 

sebagai berikut : 

No Variabel Indikator Informasi 

1 Media 

Pembelaja

ran 

1. Pemilihan 

Media 

Pembelaja

ran 

Guru ekonomi SMA Negeri 3 Salatiga telah 

memilih media pembelajaran yang akan 

digunakan dan telah direncanakan sebelum 

proses belajar mengajar berlangsung. Terlihat 

dari telah tercantumnya media yang akan 

digunakan dalam Silabus dan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

  2. Pertimban

gan Media 

Pembelaja

ran 

Guru ekonomi SMA Negeri 3 Salatiga dalam 

memilih media pembelajaran selalu 

mempertimbangkannya dalam aspek 

pertimbangan produksi, pertimbangan isi, 

pertimbangan guru. Tetapi pemilihan media 

pembelajaran ini tidak didasarkan pada 

pertimbangan peserta didik (siswa) yang 

meliputi karakteristik, watak, kemampuan dan 

latar belakang siswa. 

  3. Pengguna

an Media 

Pembelaja

ran 

Penggunaan media pembelajaran yang 

dilakukan oleh beberapa guru ekonomi SMA 

Negeri 3 Salatiga, belum menggunakan media 

pembelajaran yang canggih. Ini dikarenakan 

guru ekonomi tersebut tidak memiliki 

kemampuan untuk mengoperasikan media 

pembelajaran yang canggih. Tetapi terdapat 

beberapa guru yang telah menggunakan 

media yang canggih seperti LCD dan 

penggunaan internet. 

  4. Pengemba

ngan 

Media 

Pembelaja

ran 

Guru ekonomi SMA Negeri 3 Salatiga belum 

menunjukkan usaha atau kemauan untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang 

digunakan. Ini dikarenakan tidak ada tuntutan 

dari pihak sekolah, sehingga media yang 

digunakan tidak bervariasi. 

 


