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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

I. Identitas 

1. Nama   : SITTI MARYAM BUCHARI 

2. NIM   : 17010104035 

3. Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah 

4. Judul Penelitian : Strategi Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran 

5. Dosen Pembimbing : Dr. H. Abdul Kadir M.Pd 

II. Petunjuk Umum: 

1. Sebelum melakukan wawancara, ciptakan suasana yang tidak terlalu 

formal, akrab dan santai 

2. Dalam melakukan wawancara hindari jangan sampai terkesan menggurui 

dan mencari-cari kesalahan  

3. Siakan alat dokumentasi wawancara berupa alat perekam dan kamera 

serta alat tulis yang diperlukan 

4. Ciptakan kesan awal yang baik dan bersahaja 

5. Awali dengan pertanyaan pokok yang sudah disiapkan, kemudian 

kembangkan pertanyaan selanjutnya secara lebih mendalam agar 

diperoleh data/ informasi yang detail dan lengkap 

6. Akhiri wawancara dengan ucapan terima kasih segala bantuannya dan 

permintaan tambahan apabila informasi masih diperlukan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA KEPADA GURU MI ASY-SYAFI‟IYYAH KENDARI 

Strategi guru dalam pengelolaan pengelolaan pembelajaran 

a. Apa saja yang dipersiapkan guru dalam pembelajaran? 

b. Apakah strategi yang tepat dapat mengembangkan intelektual 

perserta didik?  

c. Bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan 

kurikulum yang berlaku? 

d. Strategi apa saja yang digunakan dalam mengembangkan proses 

pembelajaran? 

e. Berapa kali strategi tersebut digunkaan setiap pembelajaran? 

f. Bagaimana cara guru melakukan penilaian saat pembelajaran 

berlangsung? 

g. Apakah yang guru lakukan ketika ada siswa yang kurang tertib saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung? 

h. Di dalam pembelajaran apakah ada pengelompokan siswa yang 

tingkat pemahamannya rendah dengan siswa yang tingkat 

pemahamannya sedang dan tinggi? 

2.  Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 

1. Strategi apa yang efektif diterapkan oleh guru dalam pelaksanaan 

program pembelajaran? 

2. Bagaimana mengatasi masalah anak yang kurang paham dalam 

pembelajaran berlangsung? 
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3. Bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang fokus di saat 

pembelajaran berlangsung? 

4. Metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran? 

5. Dalam pelaksanaan pembelajaran, bagaimana kegiatan awal, inti dan 

penutup? 

6. Bagaimana cara melakukan tes hasil belajar siswa? 

7. Berapa kali evaluasi tersebut dilaksanakan? 

3. Kendala yang dihadapi guru dalam proses pengelolaan pembelajaran di 

MI Asy-Syafi‟iyyah Kendari dan bagaimana upaya yang mempengaruhi 

pengelolaan pembelajaran . 

1. Apa saja kendala yang di hadapi dalam proses pembelajaran? 

2. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala tersebut? 
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Tabel Observasi. 

 

 

 

  

No. Aspek Yang Diamati 
Observasi 

Ya Tidak 

1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran 

  

2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai 

dengan kompetensi dasar 

  

3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan peserta didik 

  

4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan 

materi pembelajaran 

  

5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai kepada 

siswa 

  

6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi 

Pembelajaran 

  

7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan 

lain yang relevan 

  

8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan   

9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

  

10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual   

12.  Guru melengkapi perangkat pembelajaran   
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Lampiran 1: Transkip Hasil wawancara  

DOKUMENTASI DAN TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

STRATEGI GURU DALAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI MI 

ASY-SYAFI’IYYAH KENDARI 

Nama Informan : Syamsul Rasa, S.Pd.I 

Jabatan  : Guru kelas VI  

Waktu wawancara : 29 Juli 2021, 11.17  

 

 

Peneliti : Terkait dengan perencanaan pembelajaran, bagaimana perencanaan 

yang guru lakukan sebelum dilaksnakannya proses pembelajaran, 

hal apa yang harus dipersiapkan? 

Informan  : “Dalam persiapan pembelajaran tentunya guru perlu mepersiapkan 

buku nilai beserta perangkat pembelajaran yang terkait dengan RPP 

yang akan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran”. 

Peneliti   : Menurut bapak, apakah strategi yang tepat dapat mengembangkan 

intelektual siswa? 
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Informan  : “Terkait dengan strategi khusus saya lebih sering menggunakan 

model-model pembelajaran, biasanya saya sering menggunakan 

model pembelajaran kooperatif atau NHT karena akan lebih 

mengena, sebenarnya tidak mesti menggunakannya setiap hari 

sebab, karakter setiap anak berbeda-beda yang tipe belajarnya 

bermacam-macam ada  yang senang melihat gambar (visual), ada 

yang senang mendengar (audio) dan ada juga yang kinestetik. 

Terkait dengan tipe belajar kinestetik ini, biasanya anak lebih 

cenderung tidak memperhatikan guru saat menjelaskan di depan tapi 

sebenarnya ia paham apa yang diajarkan gurunya. Misalkan 

pandangannya di luar tapi sebenarnya ia paham apa yang diajarkan 

gurunya.  

Peneliti  :  Bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan 

kurikulum yang berlaku? 

Informan  :  Adapun perencanaan pembelajaran menurut tuntutan kurikulum yang 

berlaku saat ini, berhubung sekarang masa pandemi tidak semua 

siswa belajar ofline karena ada juga yang online jadi kami 

menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan model RPP-nya juga 

sedikit berbeda. Model RPP-nya sekarang model daring ada juga 

yang tatap muka bahkan ada juga yang menggunakan model guling 

artinya guru keliling dimana ada sebagian guru yang menggunakan 

model tersebut jadi, siswa tidak belajar di sekolah tidak pula belajar 

online, melainkan gurunya yang ke rumah siswa”. 
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Peneliti  :  di dalam pengembangan proses pembelajaran, strategi apa saja yang 

bapak gunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran? 

Informan  : “Dalam hal pengembangan pembelajaran, saya sering menggunakan 

beberapa model dan metode yang sesuai dengan materi yang akan 

saya ajarkan agar mereka bisa memahaminya. Terkadang saya 

menggunakan power point untuk menampilkan gambar yang 

menyangkut dengan pembelajaran”. 

Peneliti  : Apa yang guru lakukan ketika ada siswa yang kurang tertib di saat 

pembelajaran berlangsung? 

Informan  : “Cara yang saya lakukan untuk menciptakan suasana kelas yang 

kondusif agar siswa-siswa saya dapat menerima pembelajaran 

dengan baik yaitu saya selalu menampilkan hal-hal yang menarik 

baik itu berupa gambar maupun video yang berkaitan dengan 

materi, dengan begitu mereka bisa lebih semangat dan tidak jenuh 

dalam belajar, karena jika hanya mengandalkan ceramah, anak-anak 

mudah bosan jenuh bahkan banyak tingkah, jika masih terdapat pula 

anak yang kurang tertib dalam pembelajaran, biasanya saya 

menempatkan posisi duduknya paling depan agar muda dipantau. 

Sebenarnya anak yang seperti itu butuh bimbingan khusus, 

perlahan-lahan diberikan arahan baik”. 

Peneliti  : Di dalam pembelajaran, apakah bapak sering melakukan 

pengelompokan siswa yang dimana siswa tersebut memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda? 
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Informan  : “Dalam pengelompokan iya betul ada, seperti yang sudah saya 

jelaskan sebelumnya jika kita menerapkan model pembelajaran 

kooperatif kita tidak boleh mengumpulkan siswa yang sama pintar 

tapi harus dicampur dengan siswa yang punya keterbatasan sedikit, 

karena yang pintar itu bisa mengajar temannya yang agak kurang. 

Adapun strategi yang efektif dalam pelaksanaan program 

pembelajaran, iya saya rasa kita perlu menggunakan model-model 

pembelajaran karena didalam model pembelajaran terdapat 

permainan-permainan dengan bagitu anak-anak itu tidak bosan, 

karena kalua hanya menjelaskan terus mungkin ada, yang tapi 

sedikit tapi cenderung membosankan apalagi anak-anak yang se 

usia mereka ini masih senang bermain jadi makanya kita mencari 

model-model pembelajaran dalam artian bermain sambal belajar”. 

Peneliti  : strategi apa yang efektif diterapkan oleh guru dalam pelaksanaan 

program pembelajaran? 

Informan  : “Strategi yang efektif dalam penerapan pembelajaran, saya rasa 

memang harus memakai model-model pembelajaran karena di 

model pembelajaran saya rasa ada banyak permainan-permainan 

sehingga anak-anak tidak bosan, kalau menjelaskan terus anak-anak 

bisa bosan dan jenuh apalagi usia mereka saat ini memang masih 

sangat senang bermain jadi, itulah bagusnya memakai model-model 

pembelajaran, anak-anak bisa belajar sambil bermain”. 
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Peneliti  : Bagaimana mengatasi masalah anak yang kurang paham dalam 

proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana cara mengatasi 

siswa agar fokus pada pembelajaran? 

Informan  : “Jika ada anak yang kurang paham dalam pembelajaran, biasanya 

saya menempatkan posisi duduknya paling depan dan langsung 

berhadapan langsung dengan saya jadi, posisi duduknya tidak boleh 

dibelakang karena bisa jadi ia suka bermain, cerita, mengganggu 

temannya dan biasanya anak yang paling nakal baisanya itu yang 

saya jadikan ketua kelas. Disitulah peran seorang wali kelas dimana 

ia mampu memberikan motivasi dan menyadarkan siswa untuk 

berperilaku baik”. 

Peneliti  : Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, pastinya ada yang 

namanya evaluasi pembelajaran pula, bagaimana cara melakukan 

tes hasil belajar siswa dan berapa kali saja evaluasi tersebut 

dilaksanakan? 

Informan  : “Di sini ada yang namanya standar KKM (kriteria ketuntasan 

minimal) jadi kalau ada siswa yang dibawa standar KKM maka itu 

yang akan remedial jadi, siswa yang sudah bagus nilainya dalam 

artian berada di level atas, itu yang akan kami berikan soal-soal 

yang lebih menantang seperti soal-soal KSN. Dalam evaluasi, saya 

selalu mengambil soal-soal yang ada dalam buku tema dimana 

dalam pengambilan nilai sebanyak tiga kali” 

Peneliti  : Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengelolaan 

pembelajaran? 
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Informan  : “Kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan pembelajaran 

yang pertama itu sarana dan prasarana, di MI Asy-Syafi‟iyyah tidak 

semuanya tersedia di sini, jadi itu yang salah satu penghambat 

sebenarnya, seperti ruangan kelas yang dimana kelas ini idealnya 28 

orang siswa maksimalnya akan tetapi di sini siswanya sangat 

banyak dan tidak bisa efektif ketika anak-anak belajar. Namun 

dengan kondisi yang seperti ini yaitu ruangan yang terbatas, mau 

tidak mau harus tetap dipaksakan dan pada akhirnya pencapaian 

yang kita harapkan tidak bisa maksimal karena siswanya begitu 

padat dan karakternya pun bermacam-macam ada yang nakal, ribut 

dan mengganggu temannya jadi itu yang menjadi salah satu 

penghambat. Bisa dibayangkan bahwa dalam satu ruangan memiliki 

banyak siswa kemudian hanya satu guru yang menangani, saya rasa 

tidak seratus persen tercapai” 

Nama Informan : Mariati, S.Pd.I 

Jabatan  : Guru kelas VI 

Waktu wawancara : 29 Juli 2021, 12.13  
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Peneliti   : Terkait dengan perencanaan pembelajaran, bagaimana 

perencanaan yang guru lakukan sebelum dilaksnakannya proses 

pembelajaran, hal apa yang harus dipersiapkan? 

Informan : “Hal yang perlu dipersiapan sebelum mengajar oleh setiap guru 

harus dilakukan dengan teliti dan baik, persiapan tersebut mulai 

dari RPP, media pembelajaran maupun metode yang akan 

digunakan pada saat pembelajaran. Sebelum mengajar biasanya 

saya pribadi perlu persiapan diri yakni  mempelajari materi 

terlebih dahulu agar materi tersebut dapat dikuasai dan 

disampaikan dengan baik dan benar”. 

Peneliti   : di dalam pengembangan proses pembelajaran, strategi apa saja yang 

bapak gunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran? 

Informan   : “Sebelum masuk materi terlebih dahulu saya mengulangi sedikit 

pembelajaran yang kemarin kemudian saya bertanya sedikit apakah 

mereka masih mengingatnya atau tidak kemudian barulah saya 

masuk pada materi inti, kurang lebih saya mengingatkan mereka 

kembali”. 

Peneliti   : Di dalam pembelajaran, apakah ibu sering melakukan 

pengelompokan siswa yang dimana siswa tersebut memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda? 

Informan   : “Dalam pembelajaran berlangsung, terkadang saya menggabungkan 

siswa yang agak kurang sama anak yang lebih pandai. Saya 

menggabungkan mereka karena jika anak yang pandai satu 
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kelompok lalu siapa yang akan mengajari  anak-anak yang kurang 

mampu ini, jadi saya lebih cenderung menggabungkan mereka”. 

Peneliti   : strategi apa yang efektif diterapkan oleh guru dalam pelaksanaan 

program pembelajaran? 

Informan   : “Yang paling efektif menurut saya yaitu memberikan tes lisan 

dengan cara berdiri karena posisi duduk dan posisi berdiri itu 

berbeda. Kalau posisi berdiri, anak-anak cenderung lebih semangat 

dan tidak mengantuk dengan begitu, saya memberikan soal bagi 

yang bisa menjawab maka ia bisa duduk kembali”. 

Peneliti   : Bagaimana mengatasi masalah anak yang kurang paham dalam 

proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana cara mengatasi 

siswa agar fokus pada pembelajaran? 

Informan   : “Untuk anak yang kurang paham dalam pembelajaran, saya 

memberikan soal semampunya dia, tidak mungkin saya samakan 

dengan temannya yang lain yang sudah paham begitupun nilainya 

pasti berbeda”. 

Peneliti   : Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, apakah ibu sering 

mengadakan evaluasi pembelajaran pula, bagaimana cara 

melakukan tes hasil belajar siswa dan berapa kali saja evaluasi 

tersebut dilaksanakan? 

Informan   : “Cara melakukan tes hasil belajar siswa yaitu saya menyuruh 

mereka membaca buku secara berulang-ulang dan ternyata mereka 

bisa menjawab soal lisan dengan tepat. Untuk pelaksanaan evaluasi 

tidak setiap hari dilaksanakan, tergantung kondisi tapi saya 
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kebanyakan seperti itu diakhir pembelajaran, anak-anak harus bisa 

menjawab soal baru bisa pulang tujuannya agar pembelajaran di 

hari itu ada yang  tersimpan di memori mereka”. 

Peneliti  : Apa saja kendala ibu dalam proses pengelolaan pembelajaran selama 

ini? 

Informan  : “Yang menjadi kendala bagi kami yaitu seperti alat atau media, kalau 

kita menulis papan tulisnya sangat kurang, alat tulisnya kurang, 

penyimpanannya yang masih kurang rapih mungkin itu yang 

menjadi kendala atau penghabat dalam pengelolaan pembelajaran”. 

Nama Informan : Indri Kurniadi Saputra S.Pd 

Jabatan  : Guru PJOK 

Waktu wawancara : 30 Juli 2021, 09.20 

 

 

Peneliti :   Terkait dengan perencanaan pembelajaran, bagaimana perencanaan 

yang guru lakukan sebelum dilaksnakannya proses pembelajaran, 

hal apa yang harus dipersiapkan? 

Informan :  “Sebelum memulai pembelajaran tentu kita perlu mempersiapkan 

perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus dan berbagai 
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kebutuhan lainnya yang akan digunakan nantinya. Dalam hal ini, 

semua harus dipersiapkan sebelum masuk semester, seperti buku-

buku, materi yang akan diajarkan,  media yang akan digunakan 

serta metodenya harus sudah dipersiapkan”. 

Peneliti   : Menurut bapak, apakah strategi yang tepat dapat mengembangkan 

intelektual siswa? 

Informan  : “Terkait dengan strategi khusus, mungkin sedikit ada perbedaan 

karena kondisi sekarang ada yang belajar secara langsung dan tidak 

langsung”. 

Peneliti  :  Bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan 

kurikulum yang berlaku? 

Informan  :   Adapun perencanaan pembelajaran menurut tuntutan kurikulum 

yang berlaku saat ini, berhubung sekarang masa pandemi tidak 

semua siswa belajar ofline karena ada juga yang online jadi kami 

menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan model RPP-nya juga 

sedikit berbeda. Model RPP-nya sekarang model daring ada juga 

yang tatap muka bahkan ada juga yang menggunakan model guling 

artinya guru keliling dimana ada sebagian guru yang menggunakan 

model tersebut jadi, siswa tidak belajar di sekolah tidak pula belajar 

online, melainkan gurunya yang ke rumah siswa”. 

Peneliti  :  di dalam pengembangan proses pembelajaran, strategi apa saja yang 

bapak gunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran? 

Informan  : “Dalam mengembangkan  pembelajaran, berhubung saya guru PJOK 

jadi saya banyak melakukan praktek pada anak-anak agar mereka 
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tidak hanya paham pada teori melainkan pada prakteknya juga jadi 

seperti itu dilaksanakan secara berulang kali”. 

Peneliti  :   Apa yang guru lakukan ketika ada siswa yang kurang tertib di saat 

pembelajaran berlangsung? 

Informan  : “Untuk pembelajaran PJOK biasanya saya lebih banyak memberikan 

praktek diluar ruangan yang dilakukan secara berulang kali. Untuk 

pembelajaran PJOK itu tidak pernah terlepas dari praktek, jika 

hanya sekedar teori anak-anak bisa jenuh dan bosan. Untuk 

mengatasi masalah anak yang kurang tertib bahkan ada yang 

menyebutnya dengan sebutan anak nakal, bagi saya sebenarnya 

tidak ada anak yang nakal yang ada hanya anak yang belum mampu 

mengatur emosinya dengan baik jadi saya tidak pernah mengatakan 

anak-anak itu nakal. Sebenarnya anak-anak yang seperti itu, bisa 

jadi karena kurang pendidikan dari lingkungan keluarganya atau ada 

masalah dari keluarnya, karena kebanyakan yang saya dapatkan 

siswa yang seperti itu sewaktu pertama saya mengajar di MI Asy-

Syafi‟iyyah sebenarnya itu karena pengaruh lingkungan ataupun 

dari keluarganya yang broken home bahkan dari lingkungannya jika 

mereka berteman dengan anak-anak pasar yang tidak sekolah, 

mereka bisa terpengaruh” 

Peneliti  : Di dalam pembelajaran, apakah bapak sering melakukan 

pengelompokan siswa yang dimana siswa tersebut memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda? 
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Informan  : “Pertama sebelum kita melakukan pengelompokan siswa   , kita perlu 

mengamati apakah siswa itu cerdas atau  agak kurang, jadi ketika 

masuk minggu kedua barulah kita bisa memahami bagaimana 

karakter siswa tersebut dengan begitu barulah kita bisa 

mengelompokan anak tersebut bukan di hari pertama belajar 

langsung dikelompokan begitu saja, yang seperti itu tidak bisa” 

Peneliti  :   strategi apa yang efektif diterapkan oleh guru dalam pelaksanaan 

program pembelajaran? 

Informan  : “Dalam proses pembelajaran, bisanya saya sering memerintahkan 

salah seorang anak untuk membaca buku kemudian anak yang 

lainnya berusaha menyimak setelah itu barulah anak saya menunjuk 

anak yang lain untuk mengulangi hasil bacaan tersebut, apakah ia 

benar-benar memperhatikan atau tidak”. 

Peneliti  :   Bagaimana mengatasi masalah anak yang kurang paham dalam 

proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana cara mengatasi 

siswa agar fokus pada pembelajaran? 

Informan  : “Pada saat mengajar, saya selalu memperhatikan betul-betul siswa 

saya jika ada yang kurang paham dalam pembelajaran, maka saya 

memberikan bimbingan khusus diluar kelas agar mereka bisa paham 

dan untuk anak yang kurang fokus dalam belajar misalnya siswa itu 

cerita dan bermain, saya langsung menegur atau menunjuk langsung 

untuk mengerjakan soal di depan”. 

Peneliti  :  Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, pastinya ada yang 

namanya evaluasi pembelajaran pula, bagaimana cara melakukan 
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tes hasil belajar siswa dan berapa kali saja evaluasi tersebut 

dilaksanakan? 

Informan  : “mengenai tes hasil belajar siswa, setiap lima materi telah selesai 

baru saya berikan ulangan harian sesuai dengan materi yang telah 

dipelajari dan sudah terselesaikan”. 

Peneliti  : Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengelolaan 

pembelajaran? 

Informan  :  “Salah satu yang menjadi kendala bagi kami yaitu mengenai sarana 

dan prasarana seperti bangku dan meja belajar, ruangan kelas yang 

masih kurang padahal di sini siswanya sangat banyak”. 

Nama Informan : Sri Danarti, S.Pd.I 

Jabatan  : Wali kelas 1 

Waktu wawancara : 29 Juli 2021, 12.13  

 

 

Peneliti :   Terkait dengan perencanaan pembelajaran, bagaimana perencanaan 

yang guru lakukan sebelum dilaksnakannya proses pembelajaran, 

hal apa yang harus dipersiapkan? 
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Informan :  “Saya pribadi selaku perwalian di kelas 1A, hal yang perlu saya 

siapkan terlebih dahulu yaitu materi apa yang akan saya ajarkan 

besoknya, jadi malamnya ibu sudah persiapkan dan memilah-

milah materinya dan kebetulan ibu sendiri sudah membuat RPP. 

Tidak hanya materi saja yang perlu dipersiapkan melainkan ada 

beberapa media dan metode yang akan digunakan sesuai dengan 

materi ajar. Dalam pemilihan media harus sesuai dengan materi 

ajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagi saya sendiri, 

sangatlah penting untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam 

hal pembelajaran sekalipun saya sudah lama mengajar bukan 

berarti saya tidak mempersiapkan diri sebelumnya mengajar. 

Peneliti   :   Menurut ibu, apakah strategi yang tepat dapat mengembangkan 

intelektual siswa? 

Informan  : “Saya menganjar di kelas satu jadi saya banyak menggunakan metode 

yang bisa membuat anak-anak saya tidak jenuh dalam proses belajar 

mengajar. Misalkan, pada saat  mengajar saya selalu mengajak 

mereka untuk bernyanyi, bermain contohnya bernyanyi 2 mata saya 

dengan lagu tersebut anak-anak bisa menyayikan dengan riang 

gembira dan juga mempraktikkan dengan gerakan, lagu tersebut 

tidak lepas dari materi yang disajikan”. 

Peneliti  :  di dalam pengembangan proses pembelajaran, strategi apa saja yang 

bapak gunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran? 

Informan  : “Saya sering melempar pertanyaan pada anak agar saya tau apakah 

anak tersebut telah memahami materi yang saya ajarkan atau tidak. 
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Dengan melempar pertanyaan, anak-anak saya terlihat sangat aktif 

dan semangat serta akan fokus jika saya memerintahkan mereka 

untuk membaca buku”. 

Peneliti  : Apa yang guru lakukan ketika ada siswa yang kurang tertib di saat 

pembelajaran berlangsung? 

Informan  : “Kalau di kelas satu saya lebih banyak memberikan yel-yel sambal 

menggera-gerakan anggota tubuh agar mereka semangat dalam 

belajar, karena jika saya tidak melakukan seper ti itu siswa saya 

akan merasa jenuh bahkan mereka banyak tingkah, ada yang 

bermain, menangis dan mengganggu temannya” 

Peneliti  :  Di dalam pembelajaran, apakah ibu sering melakukan 

pengelompokan siswa yang dimana siswa tersebut memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda? 

Informan  :   Untuk pengelompokan dalam proses pembelajaran, di kelas satu 

belum bisa menggabungkan anak-anak yang cerdas dan anak yang 

memiliki keterbatasan, jadi untuk memudahkan saya dalam 

menangani mereka maka saya kelompokan anak yang lumayan bisa 

dengan posisi tempat duduk yang sejajar begitupun sebaliknya 

untuk anak-anak yang memiliki kekurangan” 

Peneliti  : strategi apa yang efektif diterapkan oleh guru dalam pelaksanaan 

program pembelajaran? 

Informan  : “Strategi yang paling efektif yang saya gunakan adalah strategi 

pendekatan sebab di kelas satu memiliki banyak hambatan jadi, kita 

harus pintar-pintar merayu anak, ngajak anak bernyanyi dan 
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bermain, dimana dalam permainan tersebut terdapat gerakan-

gerakan energik, kalua anak bosan duduk maka disuruh berdiri 

kemudian mengajak untuk menggerakkan badan, dengan begitu 

anak-anak akan senang intinya jiwa keibuan itu harus ada dalam diri 

seorang guru” 

Peneliti  :   Bagaimana mengatasi masalah anak yang kurang paham dalam 

proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana cara mengatasi 

siswa agar fokus pada pembelajaran? 

Informan  : “kalau untuk anak-anak kelas satu, harus banyak pendekatan dan 

pandai-pandai merayu, intinya banyak pendekatan agar mereka 

semangat dalam belajar”. 

Peneliti  :   Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, pastinya ada yang 

namanya evaluasi pembelajaran pula, bagaimana cara melakukan 

tes hasil belajar siswa dan berapa kali saja evaluasi tersebut 

dilaksanakan? 

Informan  :   “Saya selalu memberikan beberapa kalimat yang saya tuliskan di 

papan kemudian mereka menulis dan belajar membaca”. 

Peneliti  : Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengelolaan 

pembelajaran? 

Informan  : “Kendala selama mengajar di MI Asy-Syafi‟iyyah yang pertama, dari 

anak-anaknya, yaitu dalam pemnggunaan Bahasa yang kurang baku 

terkadang saya kurang paham kemudian yang kedua, mengenai 

sarana dan prasarana yang terdapat kekurang seperti papan tulis, 

media pembelajaran, tempat buku” 
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Nama Informan : Ummu Hasim, S.Pd 

Jabatan  : Guru kelas 2 

Waktu wawancara : 30 Juli 2021, 14.25  

 

Peneliti :   Terkait dengan perencanaan pembelajaran, bagaimana perencanaan 

yang guru lakukan sebelum dilaksnakannya proses pembelajaran, 

hal apa yang harus dipersiapkan? 

Informan :  “Dalam persiapan pembelajaran tentunya yang pertama ruangan 

kelas, materi ajar, buku panduan kemudian media pembelajaran 

dan RPP” 

Peneliti   : Menurut ibu, apakah strategi yang tepat dapat mengembangkan 

intelektual siswa? 

Informan  : “kemampuan intelektual peserta didik dapat terarah dengan baik 

dengan pemilihan strategi belajar yang tepat. Misalnya pemilihan 

media belajar dan teknik mengajar yang tepat serta pemilihan 

metode yang menyenangkan sehingga siswa tersebut dapat lebih 

memahami setiap materi pelajaran yang disajikan oleh guru”. 
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Peneliti  :   Apa yang guru lakukan ketika ada siswa yang kurang tertib di saat 

pembelajaran berlangsung? 

Informan  :   “Ketika ada siswa yang tidak tertib saya akan menegur langsung 

kemudian berikan alasan yang efektif. 

Peneliti  :   strategi apa yang efektif diterapkan oleh guru dalam pelaksanaan 

program pembelajaran? 

Informan  : “Strategi yang ditetapkan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

strateginya yaitu: memilih pendekatan belajar mengajar kemudian, 

memilih metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling 

tepat dan efektif untuk mencapai sasaran” 

Peneliti  :  Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, pastinya ada yang 

namanya evaluasi pembelajaran pula, bagaimana cara melakukan 

tes hasil belajar siswa dan berapa kali saja evaluasi tersebut 

dilaksanakan? 

Informan  : “Cara melakukan tes hasil belajar siswa yaitu memberikan soal-soal 

latihan setelah guru menyajikan materi, kemudian biasa 

memberikan ulangan harian lalu penilaian tengah semester dan 

akhir semester” 
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Lampirab 2: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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Lampiran 2. Foto Dokumentasi Visi, Misi Dan Tujuan Sekolah Dan Data Guru 
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Lampiran 3. Roster Umum MI Asy-Syafi‟iyyah 
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Lampiran 4. Kalender Pendidikan 
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Lampiran 5. Foto Dokumentasi 
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