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Lampiran  1 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

No.  Indikator Pertanyaan Nomor 

1.  Proses pelaksanaan pembelajaran Fisika di kelas 

baik dari metode mengajarnya dan ketersedian 

sarana dan prasarana 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

2.  Kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran 

fisika 

12,13,14,15 

3.  Upaya atau solusi guru dalam mengatasi kesulitan 

dalam mengajar mata pelajaran Fisika 

16,17,18 
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Lampiran 2 Instrumen Wawancara Guru Fsika 

Instrumen Wawancara Guru Fsika Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe 

Selatan 

Nama  : 

Hari/Tanggal : 

1. Dalam proses pembelajaran, hal apa saja yang perlu bapak/ibu persiapkan 

dalam melakukan proses pelaksaan pebelajaran fisika di kelas? 

2. Bagaimana dengan proses pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Fisika 

di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

3. Apakah  pada saat proses pelaksanaan pembelajaran fisika berjalan dengan 

baik? 

4. Apakah bapak/ibu dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran sudah 

sepenuhnya menguasai materi yang akan diajarkan? 

5. Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

6. Bagaimana Respon peserta didik pada saat proses pelaksanaan 

pembelajaran fisika berlangsung? 

7. Bagaimana sikap dan perhatian peserta didik pada saat proses 

pembelajaran mata pelajaran Fisika berlangsung? 

8. Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran fisika di 

kelas? 
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9. Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

10. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah? 

11. Menurut pendapat Bapak/Ibu, seberapa penting peranan sarana dan 

prasarana di dalam pembelajaran terutama pada mata pelajaran Fisika? 

12. Apakah terdapat kesulitan pada saat Bapak/Ibu mengajar Mata pelajaran 

Fisika di kelas? 

13. Kesulitan seperti apa yang sering Bapak/Ibu temui saat mengajar mata 

pelajaran Fisika di kelas? 

14. Pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada pembelajaran 

fisika. Aspek mana yang bapak/ibu anggap mengalami kesulitan pada saat 

mengajar mata pelajaran fisika? 

15. Faktor apa saja yang menyebabkan Bapak/Ibu kesulitan dalam mengajar 

mata pelajaran fisika di kelas? 

16. Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang 

ditemui saat mengajar mata pelajaran Fisika di kelas? 

17.  Metode apa yang bapak/ibu gunakan untuk mengatasi kesulitan mengajar 

mata pelajaran fisika di kelas? 

18. Bagaimana langkah-langkah Bapak/Ibu untuk mengatasi kesulitan yang 

didapatkan pada saat mengajar mata pelajaran Fisika di kelas?  
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Instrumen Wawancara Guru Fisika Madrasah Aliyah Negeri 2 Konawe 

Selatan 

Nama Guru : 

Hari/Tanggal : 

1. Dalam proses pembelajaran, hal apa saja yang perlu bapak/ibu persiapkan 

dalam melakukan proses pelaksaan pebelajaran fisika di kelas? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Konawe Selatan? 

3. Apakah  pada saat proses pelaksanaan pembelajaran fisika berjalan dengan 

baik? 

4. Apakah bapak/ibu dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran sudah 

sepenuhnya menguasai materi yang akan diajarkan? 

5. Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Konawe Selatan? 

6. Bagaimana Respon peserta didik pada saat proses pelaksanaan 

pembelajaran fisika berlangsung? 

7. Bagaimana sikap dan perhatian peserta didik pada saat proses 

pembelajaran mata pelajaran Fisika berlangsung? 

8. Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran fisika di 

kelas? 

9. Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Kabupaten Konawe Selatan? 
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10. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah? 

11. Menurut pendapat Bapak/Ibu, seberapa penting peranan sarana dan 

prasarana di dalam pembelajaran terutama pada mata pelajaran Fisika? 

12. Apakah terdapat kesulitan pada saat Bapak/Ibu mengajar Mata pelajaran 

Fisika di kelas? 

13. Kesulitan seperti apa yang sering Bapak/Ibu temui saat mengajar mata 

pelajaran Fisika di kelas? 

14. Pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada pembelajaran 

fisika. Aspek mana yang bapak/ibu anggap mengalami kesulitan pada saat 

mengajar mata pelajaran fisika? 

15. Faktor apa saja yang menyebabkan Bapak/Ibu kesulitan dalam mengajar 

mata pelajaran fisika di kelas? 

16. Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang 

ditemui saat mengajar mata pelajaran Fisika di kelas? 

17.  Metode apa yang bapak/ibu gunakan untuk mengatasi kesulitan mengajar 

mata pelajaran fisika di kelas? 

18. Bagaimana langkah-langkah Bapak/Ibu untuk mengatasi kesulitan yang 

didapatkan pada saat mengajar mata pelajaran Fisika di kelas? 
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Instrumen Tambahan Wawancara Guru Matematika Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Konawe Selatan 

Nama Guru :  

Hari/Tanggal : 

1. Bagaimana proses pembelajaran Matematika di kelas? 

2. Apakah proses pembelajaran matematika berjalan dengan baik? 

3. Untuk pengetahuan dasar matematika peserta didik, apakah memang 

banyak yang masih kurang pengetahuan dasar matematikanya? 

4. Faktor apa yang menyebabkan masih banyaknya peserta didik yang 

kurang dalam pengetahuan dasar matematikanya? 

5. Pernakah peserta didik mengeluhkan kesulitan belajar matematika 

kepada bapak/ibu? 

6. Untuk permasalahan tersebut solusi apa yang bisa dilakukan guru untuk 

mengatasi pengetahuan dasar matematika peserta didik yang kurang? 
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Instrumen Tambahan Wawancara Peserta Didik MAN 1 dan MAN 2 

Kabupaten Konawe Selatan 

Nama Peserta Didik : 

Hari/Tanggal  : 

1. Menurut anda, bagaimana proses pembelajaran fisika di kelas? 

2. Apakah proses pembelajaran fisika berjalan dengan baik? 

3. Bagiamana pendapatmu tentang penjelasan guru saat mengajar fisika? 

4. Apakah pada saat guru mengajar anda melihat ada kesulitan yang dihadapi 

guru dalam mengajar fisika di kelas? 

5. Ketika guru mengalami kesulitan mengajar, apakah anda juga merasa sulit 

dalam memahami materi yang diajarkan? 
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Lampiran 3 Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

INSTRUMEN OBSERVASI GURU FISIKA 

MAN 1dan MAN 2 KONAWE SELATAN 

PADA SAAT PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN FISIKA 

Nama Guru  :  

Hari/Tanggal   : 

Topik Bahasan : 

Kelas   : 

Pertemuan Ke  :  

Tabel 1. Observasi Guru pada Aspek Persiapan Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

  

2 Memeriksa kehadiran peserta 

didik 

   

3 Menentukan tujuan 

pembelajaran 

  

4 Memilih materi yang akan 

dipelajari 

   

5 Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran dimulai 

  

6 Mengembangkan materi ajar    

7 Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 

  

8 Merumuskan atau membuat RPP   

 

Tabel 2. Observasi Guru pada Aspek Pra Pembelajaran 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA 
 

TIDAK 

 

1 Menarik perhatian peserta didik 

dengan mengulas pertemuan 

sebelumnya 

  

2 Melakukan apersepsi/tes awal 

dengan memberikan pertanyaan 
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kepada peserta didik mengenai 

materi tersebut  

3 Menentukan topik yang akan 

Dipelajari 

  

4 Membangun motivasi   

 

Tabel 3. Observasi Guru pada Aspek Kegiatan Inti Pembelajaran 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Penguasaan materi pelajaran   

2 Menggunakan strategi 

pembelajaran yang mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik 

  

3 Mengupayakan partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

  

4 Menampilkan suatu 

permasalahan yang akan dikaji 

  

5 Memberikan jawaban atas 

pertanyaan peserta didik  

   

6 Membantu dan memperjelas 

tugas kepada peserta didik 

  

7 Memberikan contoh yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

   

8 Mempersiapkan kelas dan alat-

alat yang diperlukan 

  

9 Mengecek pemahaman peserta 

didik terhadap masalah yang 

diberikan 

  

10 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

  

11 Membantu peserta didik dengan 

informasi yang diperlukan 

  

12 Merangsang interaksi peserta 

didik dengan peserta didik lain 

  

13 Menyimpulkan materi pada 

akhir pembelajaran  

  

14 Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil 

dari Pembelajaran 
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Lampiran 4 Hasil Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Fisika 

INSTRUMEN OBSERVASI GURU FISIKA 

MAN 1 KONAWE SELATAN 

PADA SAAT PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN FISIKA 

Nama Guru  : Syukur, S.Pd.,M.Pd 

Hari/Tanggal   : Senin, 4 April 2022 

Topik Bahasan : Momentum dan Impuls 

Kelas   : X IPA
2 

 

Pertemuan Ke  : 1 (Satu) 

Tabel 1. Observasi Guru pada Aspek Persiapan Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 
 

 

2 Memeriksa kehadiran peserta 

didik 

 
 

3 Menentukan tujuan 

pembelajaran 
 

 

4 Memilih materi yang akan 

dipelajari 

   
 

5 Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran dimulai 

 
 

6 Mengembangkan materi ajar   
 

7 Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 

 
 

8 Merumuskan atau membuat RPP 
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Tabel 2. Observasi Guru pada Aspek Pra Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA 

 

TIDAK 

 

1 Menarik perhatian peserta didik 

dengan mengulas pertemuan 

sebelumnya 

 
 

2 Melakukan apersepsi/tes awal 

dengan memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik mengenai 

materi tersebut  

 
 

3 Menentukan topik yang akan 

Dipelajari  
 

 

4 Membangun motivasi 
 

 

 

Tabel 3. Observasi Guru pada Aspek Kegiatan Inti Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA TIDAK 

1 Menyampaikan materi pelajaran 
 

 

2 Menggunakan strategi 

pembelajaran yang mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik 

 
 

3 Mengupayakan partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

pembelajaran 
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4 Menampilkan suatu 

permasalahan yang akan dikaji 

 
 

5 Memberikan jawaban atas 

pertanyaan peserta didik  
 

 

6 Membantu dan memperjelas 

tugas kepada peserta didik 

 
 

7 Memberikan contoh yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

 
 

8 Mempersiapkan kelas dan alat-

alat yang diperlukan 
 

 

9 Mengecek pemahaman peserta 

didik terhadap masalah yang 

diberikan 

 
 

10 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

 
 

11 Membantu peserta didik dengan 

informasi yang diperlukan 

 
 

12 Merangsang interaksi peserta 

didik dengan peserta didik lain 
 

 

13 Menyimpulkan materi pada 

akhir pembelajaran  

 
 

14 Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil 

dari Pembelajaran 
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Nama Guru  : Syukur, S.Pd.,M.Pd 

Hari/Tanggal   : Rabu, 6 April 2022 

Topik Bahasan : Gelombang Mekanik 

Kelas   : X IPA
2 

 

Pertemuan Ke  : 2 (Dua) 

Tabel 1. Observasi Guru pada Aspek Persiapan Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 
 

 

2 Memeriksa kehadiran peserta 

didik 
 

 

3 Menentukan tujuan 

pembelajaran 
 

 

4 Memilih materi yang akan 

dipelajari 
   

 

5 Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran dimulai 
 

 

6 Mengembangkan materi ajar   
 

7 Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 
 

 

8 Merumuskan atau membuat RPP 
 

 

 

Tabel 2. Observasi Guru pada Aspek Pra Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA 

 

TIDAK 

 

1 Menarik perhatian peserta didik 

dengan mengulas pertemuan 

sebelumnya 

 
 

2 Melakukan apersepsi/tes awal 

dengan memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik mengenai 

materi tersebut  
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3 Menentukan topik yang akan 

Dipelajari  
 

 

4 Membangun motivasi 
 

 

 

Tabel 3. Observasi Guru pada Aspek Kegiatan Inti Pembelajaran 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA TIDAK 

 

1 Menyampaikan materi pelajaran 
 

 

2 Menggunakan strategi 

pembelajaran yang mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik 

 
 

3 Mengupayakan partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

 
 

4 Menampilkan suatu 

permasalahan yang akan dikaji 
 

 

5 Memberikan jawaban atas 

pertanyaan peserta didik  
 

 

6 Membantu dan memperjelas 

tugas kepada peserta didik 
 

 

7 Memberikan contoh yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

 
 

8 Mempersiapkan kelas dan alat-

alat yang diperlukan 
 

 

9 Mengecek pemahaman peserta 

didik terhadap masalah yang 

diberikan 

 
 

10 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

 
 

11 Membantu peserta didik dengan 

informasi yang diperlukan 
 

 

12 Merangsang interaksi peserta 

didik dengan peserta didik lain 
 

 

13 Menyimpulkan materi pada 

akhir pembelajaran  
 

 

14 Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil 

dari Pembelajaran 
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Nama Guru  : Roy Izen Mustakim, S.Pd.,M.Pd 

Hari/Tanggal   : Senin, 11 April 2022 

Topik Bahasan : Gravitasi Newton 

Kelas   : X IPA
1
  

Pertemuan Ke  : 1 (Satu) 

Tabel 1. Observasi Guru pada Aspek Persiapan Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 
 

 

2 Memeriksa kehadiran peserta 

didik 
  

3 Menentukan tujuan 

pembelajaran 
 

 

4 Memilih materi yang akan 

dipelajari 
 

 

5 Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran dimulai 
 

 

6 Mengembangkan materi ajar   
 

7 Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 
 

 

8 Merumuskan atau membuat RPP 
 

 

 

Tabel 2. Observasi Guru pada Aspek Pra Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA 
 

TIDAK 

 

1 Menarik perhatian peserta didik 

dengan mengulas pertemuan 

sebelumnya 

 
 

2 Melakukan apersepsi/tes awal 

dengan memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik mengenai 

materi tersebut  

 
 

3 Menentukan topik yang akan 

Dipelajari 
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4 Membangun motivasi 
 

 

 

Tabel 3. Observasi Guru pada Aspek Kegiatan IntiPembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA TIDAK 

 

1 Menyampaikan materi pelajaran 
 

 

2 Menggunakan strategi 

pembelajaran yang mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik 

 
 

3 Mengupayakan partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

 
 

4 Menampilkan suatu 

permasalahan yang akan dikaji 
 

 

5 Memberikan jawaban atas 

pertanyaan peserta didik  
 

 

6 Membantu dan memperjelas 

tugas kepada peserta didik 
 

 

7 Memberikan contoh yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

 
 

8 Mempersiapkan kelas dan alat-

alat yang diperlukan 
 

 

9 Mengecek pemahaman peserta 

didik terhadap masalah yang 

diberikan 

 
 

10 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

 
 

11 Membantu peserta didik dengan 

informasi yang diperlukan 
 

 

12 Merangsang interaksi peserta 

didik dengan peserta didik lain 
 

 

13 Menyimpulkan materi pada 

akhir pembelajaran  
 

 

14 Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil 

dari Pembelajaran 

 
 

 



122 

 

Nama Guru  : Roy Izen Mustakim, S.Pd.,M.Pd 

Hari/Tanggal   : Rabu, 13 April 2022 

Topik Bahasan : Gelombang Mekanik 

Kelas   : XI IPA
1
  

Pertemuan Ke  : 2 (Dua) 

Tabel 1. Observasi Guru pada Aspek Persiapan Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 
 

 

2 Memeriksa kehadiran peserta 

didik 
  

3 Menentukan tujuan 

pembelajaran 
 

 

4 Memilih materi yang akan 

dipelajari 
 

 

5 Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran dimulai 

 
 

6 Mengembangkan materi ajar   
 

7 Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 
 

 

8 Merumuskan atau membuat RPP 
 

 

 

Tabel 2. Observasi Guru pada Aspek Pra Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA 
 

TIDAK 

 

1 Menarik perhatian peserta didik 

dengan mengulas pertemuan 

sebelumnya 

 
 

2 Melakukan apersepsi/tes awal 

dengan memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik mengenai 

materi tersebut  

 
 

3 Menentukan topik yang akan 

Dipelajari 
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4 Membangun motivasi 
 

 

 

Tabel 3. Observasi Guru pada Aspek Kegiatan IntiPembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA TIDAK 

 

1 Menyampaikan materi pelajaran 
 

 

2 Menggunakan strategi 

pembelajaran yang mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik 

 
 

3 Mengupayakan partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

 
 

4 Menampilkan suatu 

permasalahan yang akan dikaji 
 

 

5 Memberikan jawaban atas 

pertanyaan peserta didik  
 

 

6 Membantu dan memperjelas 

tugas kepada peserta didik 
 

 

7 Memberikan contoh yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

 
 

8 Mempersiapkan kelas dan alat-

alat yang diperlukan 
 

 

9 Mengecek pemahaman peserta 

didik terhadap masalah yang 

diberikan 

 
 

10 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

 
 

11 Membantu peserta didik dengan 

informasi yang diperlukan 
 

 

12 Merangsang interaksi peserta 

didik dengan peserta didik lain 
 

 

13 Menyimpulkan materi pada 

akhir pembelajaran  
 

 

14 Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil 

dari Pembelajaran 
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Nama Guru  : Andi Musrifan, S.Pd. 

Hari/Tanggal   : Senin, 18 April 2022 

Topik Bahasan : Materi Lintas Minat Momentum dan Impuls 

Kelas   : X Agama 

Pertemuan Ke  : 1 (Satu) 

Tabel 1. Observasi Guru pada Aspek Persiapan Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 
 

 

2 Memeriksa kehadiran peserta 

didik 
 

 

3 Menentukan tujuan 

pembelajaran 
 

 

4 Memilih materi yang akan 

dipelajari 
 

 

5 Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran dimulai 

 
 

6 Mengembangkan materi ajar   
 

7 Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 
 

 

8 Merumuskan atau membuat RPP 
 

 

 

Tabel 2. Observasi Guru pada Aspek Pra Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA TIDAK 

 

1 Menarik perhatian peserta didik 

dengan mengulas pertemuan 

sebelumnya 

 
 

2 Melakukan apersepsi/tes awal 

dengan memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik mengenai 

materi tersebut  

 
 

3 Menentukan topik yang akan 

Dipelajari 
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4 Membangun motivasi 
 

 

 

Tabel 3. Observasi Guru pada Aspek Kegiatan Inti Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA TIDAK 

1 Menyampaikan materi pelajaran 
 

 

2 Menggunakan strategi 

pembelajaran yang mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik 

 
 

3 Mengupayakan partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

 
 

4 Menampilkan suatu 

permasalahan yang akan dikaji 
 

 

5 Memberikan jawaban atas 

pertanyaan peserta didik  
 

 

6 Membantu dan memperjelas 

tugas kepada peserta didik 
 

 

7 Memberikan contoh yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

 
 

8 Mempersiapkan kelas dan alat-

alat yang diperlukan 
 

 

9 Mengecek pemahaman peserta 

didik terhadap masalah yang 

diberikan 

 
 

10 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

 
 

11 Membantu peserta didik dengan 

informasi yang diperlukan 
 

 

12 Merangsang interaksi peserta 

didik dengan peserta didik lain 

 
 

13 Menyimpulkan materi pada 

akhir pembelajaran  
 

 

14 Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil 

dari Pembelajaran 
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Nama Guru  : Andi Musrifan, S.Pd. 

Hari/Tanggal   : Senin, 20 April 2022 

Topik Bahasan : Materi Lintas Minat Momentum dan Impuls 

Kelas   : X Agama 

Pertemuan Ke  : 2 (Dua) 

Tabel 1. Observasi Guru pada Aspek Persiapan Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 
 

 

2 Memeriksa kehadiran peserta 

didik 
 

 

3 Menentukan tujuan 

pembelajaran 
 

 

4 Memilih materi yang akan 

dipelajari 
 

 

5 Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran dimulai 

 
 

6 Mengembangkan materi ajar   
 

7 Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 
 

 

8 Merumuskan atau membuat RPP 
 

 

 

Tabel 2. Observasi Guru pada Aspek Pra Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA TIDAK 

 

1 Menarik perhatian peserta didik 

dengan mengulas pertemuan 

sebelumnya 

 
 

2 Melakukan apersepsi/tes awal 

dengan memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik mengenai 

materi tersebut  

 
 

3 Menentukan topik yang akan 

Dipelajari 
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4 Membangun motivasi 
 

 

 

Tabel 3. Observasi Guru pada Aspek Kegiatan Inti Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA TIDAK 

1 Menyampaikan materi pelajaran 
 

 

2 Menggunakan strategi 

pembelajaran yang mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik 

 
 

3 Mengupayakan partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

 
 

4 Menampilkan suatu 

permasalahan yang akan dikaji 
 

 

5 Memberikan jawaban atas 

pertanyaan peserta didik  
 

 

6 Membantu dan memperjelas 

tugas kepada peserta didik 
 

 

7 Memberikan contoh yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

 
 

8 Mempersiapkan kelas dan alat-

alat yang diperlukan 
 

 

9 Mengecek pemahaman peserta 

didik terhadap masalah yang 

diberikan 

 
 

10 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

 
 

11 Membantu peserta didik dengan 

informasi yang diperlukan 
 

 

12 Merangsang interaksi peserta 

didik dengan peserta didik lain 

 
 

13 Menyimpulkan materi pada 

akhir pembelajaran  
 

 

14 Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil 

dari Pembelajaran 
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INSTRUMEN OBSERVASI GURU FISIKA 

MAN 2 KONAWE SELATAN 

PADA SAAT PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN FISIKA 

Nama Guru  : Sri Nurjaya, S.Pd. 

Hari/Tanggal   : Senin, 21 Maret 2022 

Topik Bahasan : Momentum dan Impuls 

Kelas   : X IPA 

Pertemuan Ke   : 1 (Satu) 

Tabel 1. Observasi Guru pada Aspek Persiapan Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 
 

 

2 Memeriksa kehadiran peserta 

didik 
 

 

3 Menentukan tujuan 

pembelajaran 

 
 

4 Memilih materi yang akan 

dipelajari 
 

 

5 Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran dimulai 

 
 

6 Mengembangkan materi ajar   
 

7 Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 
 

 

8 Merumuskan atau membuat RPP 
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Tabel 2. Observasi Guru pada Aspek Pra Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA 

 

TIDAK 

 

1 Menarik perhatian peserta didik 

dengan mengulas pertemuan 

sebelumnya 

 

 
 

2 Melakukan apersepsi/tes awal 

dengan memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik mengenai 

materi tersebut 

  

 
 

3 Menentukan topik yang akan 

Dipelajari 

  

 
 

4 Membangun motivasi 

 

 
 

 

 

Tabel 3. Observasi Guru pada Aspek Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA TIDAK 

 

1 Menyampaikan materi pelajaran 

 
 

 

2 Menggunakan strategi 

pembelajaran yang mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik 

 

 
 

3 Mengupayakan partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

 

 
 

4 Menampilkan suatu 

permasalahan yang akan dikaji 
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5 Memberikan jawaban atas 

pertanyaan peserta didik  

 

 
 

6 Membantu dan memperjelas 

tugas kepada peserta didik 

 

 
 

7 Memberikan contoh yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

 

  
 

8 Mempersiapkan kelas dan alat-

alat yang diperlukan 

 

 
 

9 Mengecek pemahaman peserta 

didik terhadap masalah yang 

diberikan 

 

 
 

10 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

 

 
 

11 Membantu peserta didik dengan 

informasi yang diperlukan 

 

 
 

12 Merangsang interaksi peserta 

didik dengan peserta didik lain 

 

 
 

13 Menyimpulkan materi pada 

akhir pembelajaran  

 

 
 

14 Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil 

dari Pembelajaran 
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Nama Guru  : Sri Nurjaya, S.Pd. 

Hari/Tanggal   : Senin, 23 Maret 2022 

Topik Bahasan : Gelombang Mekanik 

Kelas   : XI IPA 

Pertemuan Ke   : 2 (Dua) 

Tabel 1. Observasi Guru pada Aspek Persiapan Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 
 

 

2 Memeriksa kehadiran peserta 

didik 
 

 

3 Menentukan tujuan 

pembelajaran 

 
 

4 Memilih materi yang akan 

dipelajari 
 

 

5 Menjelaskan indikator sebelum 

pembelajaran dimulai 

 
 

6 Mengembangkan materi ajar   
 

7 Menyediakan segala kebutuhan 

pembelajaran secara baik 
 

 

8 Merumuskan atau membuat RPP 
 

 

 

Tabel 2. Observasi Guru pada Aspek Pra Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

 

YA 
 

TIDAK 

 

1 Menarik perhatian peserta didik 

dengan mengulas pertemuan 

sebelumnya 

 
 

2 Melakukan apersepsi/tes awal 

dengan memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik mengenai 

materi tersebut 
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3 Menentukan topik yang akan 

Dipelajari  
 

 

4 Membangun motivasi  
 

 

Tabel 3. Observasi Guru pada Aspek Kegiatan Inti Pembelajaran 

 

No Indikator/Aspek yang diamati Penilaian 

YA TIDAK 

1 Menyampaikan materi pelajaran 
 

 

2 Menggunakan strategi 

pembelajaran yang mendorong 

rasa ingin tahu peserta didik 

 
 

3 Mengupayakan partisipasi aktif 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

 
 

4 Menampilkan suatu 

permasalahan yang akan dikaji 

 
 

5 Memberikan jawaban atas 

pertanyaan peserta didik  
 

 

6 Membantu dan memperjelas 

tugas kepada peserta didik 
 

 

7 Memberikan contoh yang 

relevan dengan materi 

pembelajaran 

  
 

8 Mempersiapkan kelas dan alat-

alat yang diperlukan 

 
 

9 Mengecek pemahaman peserta 

didik terhadap masalah yang 

diberikan 

 
 

10 Memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk melakukan 

penemuan 

 
 

11 Membantu peserta didik dengan 

informasi yang diperlukan 
 

 

12 Merangsang interaksi peserta 

didik dengan peserta didik lain 

 
 

13 Menyimpulkan materi pada 

akhir pembelajaran  
 

 

14 Memberikan kesempatan peserta 

didik untuk menyimpulkan hasil 

dari Pembelajaran 
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Lampiran 5 Hasil Wawancara Guru Fisika 

Hasil Wawancara Guru Fisika MAN 1 Konawe Selatan 

Nama Guru  : Syukur, S.Pd.,M.Pd 

Hari, Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022 

 

Peneliti : Dalam proses pembelajaran, hal apa saja yang perlu bapak/ibu  

  persiapkan dalam melakukan proses pelaksaan pebelajaran fisika di 

kelas? 

Guru : Yang pertama kita menyiapkan materi RPP terkait dengan KD yang 

akan di ajarkan pada pertemuan itu, kemudian kita menyiapakan 

media, menyiapkan instrumen evaluasinya setelah selesai kegiatan 

PBM di kelas 

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Fisika  di  

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru : Ya prosesnya kita menggunakan kurikulum 2013 tentu kita mengacu 

pada RPP yang disarankan sesuai kurikulum 2013, jadi tentu kita 

mulai dari pembukaan, salam kemudian doa, mengabsen, selanjutnya 

kita menyampaikan semacam motivasi, memberi apersepsi pada 

peserta didik kemudian kita menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan kita capai setelah itu baru kita masuk ke langkah-langkah 

pembelajarannya itu kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan 

inti, disitu terjadi proses penyampaian materi oleh guru termasuk 

didalamnya proses diskusi dengan peserta didik baik secara kelompok 

maupun klasikal, kemudian termasuk dalamnya juga ada presentasi 

kalau ada hal-hal yang perlu dipresentasikan, kemudian yang terakhir 

ada kegiatan penutupnya, kegiatan penutup ini kita mengarahkan 

peserta didik untuk membuat resume atau rangkuman seputar 

pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan itu, kemudian 

setelah itu bisa juga kita memberikan berupa tugas rumah atau PR 

kalau memungkinkan kita ee memberikan semacam evaluasi dari 

kegiatan PBM pada saat itu apakah 1 nomor atau 2 nomor sesuai 

dengan keluasan materi yang di pelajari saat itu. 
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Peneliti : Apakah pada saat proses pelaksanaan pembelajaran fisika berjalan 

dengan baik? 

Guru : Ya secara normal ia berjalan dengan baik, dari dulu tidak ada kendala 

kecuali pada saat pandemi ya karna jam belajarnya dikurangi dan 

proses pembelajarannya dilakukan secara online. 

Peneliti  : Apakah Bapak/Ibu dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran sudah 

sepenuhnya menguasai materi yang akan di ajarkan. 

Guru  : Ya tentu sebelum kita mengajar materi yang akan kita ajarkan harus 

kita kuasai sepenuhnya. 

Peneliti  : Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru : Jadi metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu diskusi 

ya apakah itu secara klasikal maupun kelompok, jadi tekniknya guru 

menyampaikan teori-teori atau konsep seputar materi yang diajarkan 

pada saat itu kemudian melakukan pembagian kelompok kalau 

memang itu harus berkelompok, kemudian setelah itu peserta didik 

disuruh mengeksplore atau mencari hal-hal yang menjadi pertanyaan 

dalam kelompoknya masing-masing yang berkaitan dengan materi 

yang akan diselesaikan pada saat itu, jadi di dalam kelompok siswa itu 

mereka berproses mencari tentang jawaban apa yang ditugaskan pada 

kelompoknya sehingga masing-masing kelompok bisa jadi berbeda 

pertanyaan yang ingin dijawab sehingga nanti pada akhirnya setelah 

terjadi diskusi di kelompoknya nanti diberi kesempatan untuk 

menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusinya dan itu akan 

didengarkan oleh kelompok lain, setelah itu antar kelompok itu bisa 

saling bertanya menanggapi dan berdiskusi, nah itu secara diskusi, 

selanjutnya secara klasikal, artinya guru menyampaikan/melemparkan 

pertanyaan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab apa yang ditanyakan oleh guru atau mungkin antara siswa 

dengan siswa bisa berdiskusi secara langsung dengan pantauan atau 

kontrol dari guru.  

Peneliti : Bagaimana respon peserta didik pada saat proses pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran fisika berlangsung? 

Guru  : Ya karna siswa ini dalam satu kelas jumlah siswa itu tentu memiliki 

minat dan bakat tentang pelajaran fisika itu berbeda-beda tentu ada 
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yang senang sangat suka dengan pelajaran fisika, ada juga yang tidak 

terlalu minat jadi responnya bagi yang menyukai pelajaran fisika ia 

akan sangat aktif dalam kelas apakah itu kita memberikan pertanyaan 

ia akan langsung menjawab pertanyaan atau bahkan meraka aktif 

bertanya, sedangkan siswa yang minatnya kurang maka ia cenderung 

menunggu saja, misalnya jawaban dari temannya dan cenderung untuk 

pasif tidak terlalu aktif bertanya sifatnya menunggu saja jawaban dari 

temannya. 

Peneliti : Bagaimana sikap dan perhatian peserta didik pada saat proses 

pembelajaran fisika berlangsung? 

Guru : Ya tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang sikapnya 

pasif dan aktif dalam kelas, sehingga perhatiannya bermacam-macam 

maka teknik pembagian kelompok itu harus dikombinasikan, jadi 

dalam pembelajaran kelompok tidak boleh terdiri hanya pada orang 

pintar semua atau mungkin perempuan semua, tetapi kita membagi 

kelompok dalam diskusi itu harus dikombinasikan, nah sehingga nanti 

apa yang kita harapkan kepada siswa mereka akan bisa menyelesaikan 

dengan waktu yang ditentukan oleh guru secara efektif. 

Peneliti : apakah peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran fisika di 

kelas? 

Guru : Ya tentu bahwa ada memang siswa yang sangat antusias dalam 

mengikuti pembelajaran ada juga yang kurang, ya memang mata 

pelajaran fisika ini merupakan salah satu mata pelajaran yang 

mungkin kebanyakan orang atau siswa  merasa berat mempelajari ini, 

tetapi jika kita presentasekan mungkin sekitar 80% lah yang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran dan sisanya itu ya kurang antusias 

sehingga itu normal dalam setiap kelas karna pasti tidak semua 

antusias dalam mengikuti pembelajaran fisika ya ada saja yang tidak 

terlalu minat dengan fisika. 

Peneliti : Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Konawe Selatan? 

Guru : Ya kalau kita hubungkan dengan kegiatan pembelajaran fisika, karena 

ini fokus ke fisikanya, tentu yang dipersiapkan adalah media 

pembelajaran kemudian laboratorium beserta alat-alat laboratorium, 

untuk media pembelajaran kita menggunakan infokus walaupun 

jumlahnya belum mencukupi atau memadai tetapi ada, kemudian 
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jaringan internet ada kita menggunakan wifi indihome untuk 

mengakses internet, kemudian perpustakaan ada perpustakaan digital, 

kemudian keterkaitannya dengan alat-alat laboratorium, karena fisika 

ini adalah pelajaran yang tidak hanya belajar teori tetapi juga belajar 

prakteknya, jadi teori yang dipelajari itu kita perkuat konsepnya 

dengan praktek, sehingga yang menjadi kendala disini masalah 

laboratorium, kita hanya punya laboratorium IPA dimana didalam 

laboratorium itu terkonsentrasi semua alat-alat fisika, karena tidak 

hanya fisika, kimia dan biologi jadi masih bergabung, jadi idealnya itu 

setiap mata pelajaran IPA itu memiliki laboratorium, katakanlah fisika 

ya harus punya satu laboratorium fisika dan dengan dilengkapi alat-

alat yang memadai, nah kita kalau diliat dari sisi peralatan 

laboratorium itu bukan berarti tidak ada hanya saja belum lengkap, 

masih banyaklah kekurangan-kekurangan sehingga guru harus bisa 

lebih kreatif untuk menggunakan media yang lain selain dari 

kurangnya alat-alat laboratorium. 

Peneliti : Bagaimana dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah? 

Guru : Ya jadi sejak saya masuk disini sudah sekitar 8 tahun ya saya 

mengajar ditempat ini, memang alat-alat yang tersedia itu belum 

mengalami peningkatan yang signifikan menurut saya ya, karena 

proses alat-alat yang tersedia itu memang alat-alat yang sudah lama 

kemudian penambahan alat itupun dalam 1 tahun belum tentu ada, 

itupun penambahannya bukan secara besar-besaran tetapi hanya alat-

alat yang bisa dibiayai oleh misalnya anggaran sekolah, sehingga 

peralatan itu agak lambat dalam hal penyediaan sarana dan prasaran 

praktikum fisika dilaboratorium. 

Peneliti : Menurut pendapat Bapak/Ibu, seberapa penting peran sarana dan 

prasarana di dalam pembelajaran terutama pada mata pelajaran fisika? 

Guru : Tentu sangat penting ya, tidak hanya teori saja, karena pelajaran fisika 

itu disamping KD yang membahasan pengetahuan ada juga KD yang 

membahasan tentang keterampilan, jadi itu selalu berdampingan, 

untuk itu untuk menguatkan teori yang kita pelajari maka perlu ada 

praktek sehingga bisa dilhat secara langsung dengan siswa sehingga 

dengan mudah mereka akan mempelajari, memahami teori-teori yang 

diajarkan di kelas. 
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Peneliti : Apakah terdapat kesulitan pada saat Bapak/Ibu mengajar mata 

pelajaran Fisika di kelas? 

Guru : Sebenaranya kesulitan ada saja, karena mengajar fisika ini tidak hanya 

mengajar konsep hafalan saja tetapi ada pelajaran lain yang 

mendukung itu seperti praktikumnya jadi sarananya harus lengkap, 

dan juga metode pebelajarannya harus bisa sesuai dengan karakter 

siswa dan dasar matematika, nah salah satu kendalanya itu juga 

kemampuan matematika siswa belum sesuai yang kita harapkan, 

sebagai contoh misalkan ada satu materi vektor, kita sudah belajar 

vektor di fisika tetapi di matematikanya belum diajarkan materinya 

sehingga ini menjadi kendala bagi kita bagaimana memahamkan karna 

mereka masih asing, jadi apa boleh buat kita ajarkan konsep vektor itu 

dari matematisnya baru kita bisa lanjut untuk memahamkan konsep 

fisikanya, sehingga itu akan memperlambat kegiatan PBM di kelas. 

Peneliti : Kesulitan seperti apa yang sering Bapak/Ibu temui saat mengajar mata 

pelajaran fisika di kelas?  

Guru : Kesulitan yang sering saya temui yaitu kemampuan berhitung siswa, 

karena ada beberapa siswa itu lambat dalam berhitung sehingga 

prinsipnya hanya menunggu jawaban yang sudah selesai dan juga 

kesulitan melakukan praktikum karena kekurangan alat-alat 

laboratorium sehingga terpaksa kadang kita tidak melakukan 

praktikum. 

Peneliti : Pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada pembelajaran 

fisika. Aspek mana yang Bapak/Ibu anggap mengalami kesulitan pada 

saat mengajar mata pelajaran Fisika? 

Guru : ee kalau kita masalah perencanaan ya, tentu ada materi-materi yang 

kategori berat, sehingga guru itu harus mempersiapkan dengan baik 

materi itu yang nanti akan diajarkan, jangan kita hanya sekedar 

mengajar setelah itu tidak ada apa-apa yang diketahui oleh siswa, 

sehingga tentu kita butuh media pembelajaran pendukung untuk bisa 

lebih memahamkan kepada siswa tentang materi fisika yang diajarkan 

di kelas. Jadi antara pelaksanaan dan evaluasi juga pasti ada kita 

mengalami kendala hanya saja perencanaannya itu yang lebih 

membuat kita guru benar-benar mempersiapkannya dengan baik. 

Peneliti : Faktor apa saja yang menyebabkan Bapak/Ibu kesulitan dalam 

mengajar mata pelajaran Fisika di kelas? 
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Guru : Ya mengenai faktor ya, seperti yang saya katakan tadi yaitu 

kemampuan dasar matematika siswa, dan juga tentu faktor 

ketersediaan alat-alat laboratorium fisika yang masih belum cukup 

memadai sehingga kita belum bisa melakukan praktek atau percobaan 

sebagaimana  yang diharapkan itu tentu pasti akan sangat berbeda 

kalau hanya kita belajar teori saja dan kalau kita belajar teori sekaligus 

praktek sehingga pemahaman siswa itu pasti akan berbeda, kemudian 

alat-alat parktek yang tidak ada na berarti guru akan kebanyakan 

mengajarkan teori saja tentu kita inginkan tujuan pembelajaran itu 

tercapai, belum lagi faktor terbatasnya waktu proses pembelajaran di 

kelas karena materi fisika ini sangat banyak, apa lagi pada saat 

pandemi saja misalnya di kelas 10 semester ganjil ada 6 bab yang kita 

harus selesaikan tetapi karena terbatsnya waktu sehingga kita hanya 

mampu menyelesaikan materi fisika hanya sampai 3 bab saja. Jadi 

sudah seperti itu adanya, kecuali kalau pebelajaran normal mungkin 

saja bisa menyelesaikan semuanya tetapi itu saja belum tentu karena 

kadang-kadang saja ada banyak kegiatan atau pas kena waktu libur, 

rapat guru juga misalnya sehingga bisa jadi juga tidak selesai dan 

malah terganggu proses tujuan pembelajarannya. Faktor metode 

pembelajarannya juga sangat mempengaruhi, seperti yang saya 

katakan di awal bahwa dalam perencanaan itu kita harus benar-benar 

mempersiapkan model pembelajarannya dengan sebaik mungkin 

dengan melihat kemapuan atau bagaimana agar minimal siswa bisa 

cepat paham dengan materi fisika yang nanti akan diajarkan. 

Peneliti : Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang 

ditemui saat mengajar mata pelajaran fisika di kelas? 

Guru : Jadi sesuai dengan kendala yang dijelaskan tadi ya, yang pertama 

kalau yang berkaitannya dengan pembelajaran matematikanya tentu 

kita akan bekerja sama dengan guru matematika untuk menyampaikan 

hal-hal yang menjadi kendala yang dialami oleh siswa sehingga bisa 

di backup oleh guru matematikanya, namun kita sebagai guru mata 

pelajaran tetap harus terjun langsung mengajarkan kembali walaupun 

itu konsep matematikanya sehingga kita tetap harus memberikan 

pemahaman ya kepada semua siswa sehingga mereka memiliki 

kemampuan yang sama di kelas itu tentang konsep matematikanya 

yang berhubungan dengan fisika sehingga kita harapkan mereka akan 

belajar secara bersama dengan hasil yang kita harapkan paling tidak 

jauh beda antara yang pintar dan kurang mampu tadi, kemudian 

selanjutnya upaya yang lain kalau itu yang berkaitan dengan media 
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pembelajaran, berkaitan dengan praktek, misalnya tadi kalau tidak ada 

alat berarti kita bisa merancang alat yang sifatnya dibuat sendiri kalau 

ada, atau bisa kita gunakan aplikasi-aplikasi misalnya PET ataupun 

aplikasi yang lain yang bisa memberikan pemahaman pada siswa 

tentang teori yang dipelajari saat itu 

Peneliti : Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk mengatasi kesulitan 

mengajar mata pelajaran fisika di kelas? 

Guru : tentu kita kelompokan siswa tadi yang tanda kutip siswa memiliki 

kemampuan kesulitan dalam hal belajar fisika kita satukan belajar 

kelompok dengan teman-temannya yang lebih mampu memahami 

fisika sehingga kita harapkan ada transfer pengetahuan, ada semacam 

induksi antara siswa yang pintar kepada siswa yang kurang pintar, 

sehingga materi yang ajarkan tadi itu harapannya semua bisa 

memahami.  

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah Bapak/Ibu untuk mengatasi kesulitan 

yang didapatkan pada saat mengajar mata pelajaran fisika di kelas? 

Guru : Tentu kita harus tau betul ya dalam mengajarkan fisika ini seperti yang 

saya sampaikan tadi tidak semua yang punya minat yang bagus pasti 

ada saja yang tidak terlalu minat, maka ini kita harus memberikan 

motivasi semangat sehingga mereka enjoy dalam belajar, sehingga 

langkah-langkahnya mungkin sudah saya jelaskan dari upaya apa yang 

akan dilakukan ketika guru mengalami kendala dalam mengajar. 
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Nama Guru   : Roy Izen Mustakim S.Pd.,M.Pd. 

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022 

 

Peneliti : Dalam proses pembelajaran, hal apa saja yang perlu bapak/ibu  

  persiapkan dalam melakukan proses pelaksaan pebelajaran fisika di 

kelas? 

Guru  : Yang pertama tentu kita harus selalu menyiapkan silabus dan 

perangkat pembelajaran sebelum kita memasuki kelas untuk proses 

PBM agar pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas itu bisa 

aktif dan inovatif, tentu dengan berdasarkan dari RPP dan silabus 

yang telah kita rancang, apakah kita nanti menggunakan laboratorium 

ataukah tidak dan itu memang harus disiapkan apa lagi fisika itu tidak 

hanya cukup teori dan konsep tetapi harus ada praktek juga, jadi itu 

memang yang harus pertama kita siapkan termasuk kalau nanti kita 

butuh praktek tentu di laboratorium 1 hari sebelumnya alatnya itu di 

persiapkan dulu ya walaupun alat-alat laboratorium seadanya. Ya itu 

mungkin yang utama sekali yang harus kita persiapkan. 

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru  : Ya yang pertama kita sesuai kurikulum yang dipakai itu Kurikulum 

2013 tentu dengan berfokus siswa lebih aktif, hanya memang 2 tahun 

terakhir ini kita ada kendala juga pandemi sehingga memang kita 

masuk itu menyesuaikan aturan yang ada, mulai dari pengurangan 

jumlah waktu bahkan daring dan kita sistem landed ya kita gabungkan 

antara daring dan luring dengan melihat perkembangan yang ada di 

kecamatan konda kalau sudah merah lagi kita daring kalau hijau lagi 

kita luring jadi seperti itu proses pembelajaran fisika di MAN 1 

Konsel Kurikulum 2013 Edisi Revisi. 

Peneliti : Apakah pada saat proses pelaksanaan pembelajaran fisika berjalan 

dengan baik? 

Guru : Ya alhamdulillah berjalan dengan baik, begitu juga dengan di 

laboratorium, tapi tentu di laboratorium ini menyesuaikan dengan alat 

yang ada, karena ada beberapa alat yang sudah tidak berfungsi, tentu 

di laboratorium ini segera di sampaikan kepada kepala madrasah 
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melalui wakamasarpras untuk disiapkan kembali atau di adakan 

tambahan alat-alat laboratorium, begitu juga di kelas kita sudah mulai 

menerapkan pembelajaran berbasis digital karena memang MAN 1 

Konsel ini visinya menjadi MAN yang berbasis digital sehingga di 

setiap kelas itu rencananya mulai kita siapkan infokus sehingga guru 

itu mulai membuat minimal media pembelajaran PPT untuk proses 

pembelajaran, kalau kayak fisika itu bisa kita pakai aplikasi PET ya 

atau Microsoft lise, banyak sekarang ya atau bisa juga kita donwload 

memang Youtube kita tampilkan di infokus, ya seperti itu. 

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu dalam melakukan pelaksanakan pembelajaran 

sudah sepenuhnya menguasai pembelajaran? 

Guru : Ya tentu kita harus menguasai materi yang kita akan ajarkan, karena 

kalau tidak dalam proses pembelajaran nanti pasti akan terganggu, jadi 

sebelum kita mengajar kita guru tentu harus belajar terlebih dahulu 

untuk mempersiapkan materi yang diajarkan nanti. 

Peneliti : Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru : Di Madrasah Aliyah itu metode atau modelkan banyak tetapi kita 

sesuaikan dengan materi, kalau misalkan materi fisika itu 

membutuhkan kerja kelompok kita bisa pakai metode project basic 

learning dengan membentuk kelompok dan yang umum juga 

menggunakan metode sainstific. Mulai dari meningkatkan siswa aktif 

bertanya, medengar dan seterusnya, jadi kita sesuaikan dengan materi 

kemudian dengan jadwal, tentu juga fisika itu tidak selamanya jam 

pertama ada juga di jam terakhir, kalau biasanya di jam terakhir itu 

saya menggunakan model atau metode yang membuat siswa banyak 

beraktifitas ya mungkin biasanya itu kita bawa di laboratorium kita 

praktek sederhana kita mengenalkan alat karena tentu jam terakhir itu 

jam-jam sangat berat, energi siswa sudah mulai turun, sudah mulai 

lelah jadi kita butuh model yang membuat siswa itu aktif lagi ceria 

lagi, jadi disesuaikan dengan waktu kemudian materinya apa, nah jadi 

seperti itu kita sesuaikan. 

Peneliti : Bagaimana respon peserta didik pada saat proses pelaksanaan 

pembelajaran fisika berlangsung? 

Guru : Responnya ada 3 ya, yang pertama ada siswa yang sangat antusias 

belajar dengan fisika ini apalagi kalau sudah praktek, yang kedua ada 
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siswa yang kategori sedang, dan yang ketiga itu tentu ada yang kurang 

aktif, namun yang lebih banyak yang menengah ya yang sedang, yang 

aktif luar biasa itu hanya ada beberapa orang saja, tetapi kita 

manfaatkan itu yang sangat aktif itu kita arahkan supaya dia bantu 

teman-temannya yang tidak aktif. Sehingga dalam proses 

pembelajaran fisika bisa yang seperti kita inginkan asik begitu to, bisa 

diterima materinya dan dipahami dan kalau seperti yohanes surya itu 

bilang menyenangkan, sehingga itu yang diupayakan. 

Peneliti : Bagaimana sikap dan perhatian peserta didik pada saat proses 

pembelajaran mata pelajaran fisika berlangsung? 

Guru : Ya alhamdulillah 70% aktif untuk mengikuti pembelajaran, selebihnya 

itu masih kurang fokus mungkin ada tugas lain atau apa yang 

dipikirkan dan saya kira itu hal yang wajar dan tapi kita seperti yang 

saya sampaikan tadi siswa yang aktif kita manfaatkan untuk 

membantu temannya yang kurang aktif. 

Peneliti : Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran fisika di 

kelas? 

Guru : Nah kalau untuk antusias ya lumayan sangat antusias apalagi kalau dia 

pakai media pembelajaran video. 

Peneliti : Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru : Ya mengenai itu alhamdulillah di kelas sarpras itu rencana sudah 

mulai dipersiapkan, seperti infokus, kan nanti itu rencananya dia akan 

stand by di kelas supaya tinggal guru datang langsung 

menggunkannya, kemudian di laboratorium ini tiap semester rencana 

akan diadakan pengadaan alat, jadi memang kita upayakan itu ada 

pembaharuan alat kita. 

Peneliti : Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah? 

Guru : kalau secara umum tentu masih banyak yang harus dibenahi tetapi 

kalau kita presentasikan itu sekitar 70% atau 80% sarprasnya sudah 

mulai memadai dan itu target sekolah 90% pengadaan sarprasnya, 

sehingga belum sepenuhnya sempurna tetapi berproses melengkapi 

alat-alatnya yang kurang baik itu untuk pelajaran umum dan terkhusus 

fisika ya itu tadi di laboratorium, difokuskan dilaboratorium itu alat-
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alatnya sudah harus alat yang bagus yang berfungsi, dan kalau bisa ya 

yang uptodate mengikuti perkembangan zaman nah itu yang kita 

harapkan, kurang lebih begitu nak. 

Peneliti : Menurut pendapat Bapak/Ibu, seberapa penting peranan sarana dan 

prasarana di dalam pembelajaran terutama pada mata pelajaran fisika? 

Guru : Kalau terkait sarana dan prasarana itu sangat penting karena itu 

menjadi faktor pendukung dalam perancangan RPP ya tentu kita 

merancang suatu proses pembelajaran kita harus liat sarprasnya 

apalagi kalau fisika itu seperti yang saya sampaikan tadi tidak cukup 

teori dan konsep tapi harus praktek sehingga memang sarana dan 

prasarana itu penting ya alat-alat fisika itu penting supaya anak-anak 

itu kalau belajar fisika tidak hanya menghayal tetapi kita tunjukan alat 

kalau tidak bisa di laboratorium bisa yang virtual, jadi memang sarana 

dan prasarana itu sangat mendukung keberhasilan suatu proses belajar 

mengajar apalagi fisika.  

Peneliti : Apakah terdapat kesulitan pada saat Bapak/Ibu mengajar Mata 

Pelajaran Fisika? 

Guru : Ya kesulitan tentu ada ya, dan itu pasti dialami oleh setiap guru 

apalagi khususnya fisika, Kesulitan yang pertama kemampuan dasar 

matematika, itu yang paling sering kita temui, karena terkadang materi 

matematika itu difisikanya kelas 10 matematikanya itu di kelas 11, 

begitu juga di kelas 11 nanti di kelas 12, itupun kalau siswanya 

memahami matematika, sehingga sulit dalam mengikuti pembelajaran 

fisika, karena kalau hanya konsep saya yakin siswa masih bisa hafal 

dan ingat tetapi kalau sudah formulasi hukum yang membutuhkan 

ilmu matematika disitu mulai tertubuk siswa karena memang 

kemampuan dasar matematika itu penting sehingga belum maksimal. 

Yang kedua minat dan motivasi belajar siswa terhadapat mata 

pelajaran, karena yang senang sama fisika itu akan mudah belajar 

fisika dan yang tidak senang tentu merasa akan sulit, selanjutnya 

kendala ya itu tadi sarana dan prasarana, ketika kita tidak lengkap 

sarana prasarana, kita membahas misalnya hukum Newton tentang 

Aksi-Reaksi itu jadi susah, andaikan kalau pakai sarpras tadi ada 

video, pakai misalkan roket itukan mereka langsung melihat, nah jadi 

itu tentang sarpras, selanjutnya ee waktu ya, waktu yang tersedia 

sebenarnya masih kurang karena materi fisika ini membutuhkan 

analisis yang tinggi dan materinya juga banyak sehingga ketika kita 
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akan menyelesaikan materi fisika jadi tidak tuntas, terlebih lagu kita 

guru kadang ada saja waktu kegiatan di luar kelas yang mengganggu 

proses belajar fisika, misalnya kadang ada rapat guru dan juga urusan 

lain, belum lagi kadang ada tanggal merah, ya kiranya mungkin 

seperti itu. 

Peneliti : Kesulitan seperti apa yang Bapak/Ibu temui saat mengajar Mata 

Pelajaran Fisika di kelas? 

Guru : Ya itu tadi seperti kemampuan awal dasar matematika siswa, baik itu 

motivasi dan minat belajar siswa, sehingga kita butuh waktu untuk 

mengajarkan kembali itu, sebagai contoh misalkan analisis vektor 

gerak 2 dimensi itu, bagaimana menganalisis persamaan gerak kita 

bisa cari percepatan atau sebaliknya, itukan butuh integral dan 

diferensial, siswa masih lemah disitu, sehingga terkadang kalau kita 

berikan rumus misalkan hukum II Newton a=f/m mereka itu 

terkendala kalau kita sudah putar rumusnya, misalkan kita tanya 

gayanya dan massanya, disitu mereka sudah mulai bingung. 

Selanjutnya ya seperti tadi sarpras dan waktu ya kurang lebih seperti 

itu. 

Peneliti : Pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pembelajaran 

fisika. Aspek mana yang Bapak/Ibu anggap mengalami kesulitan pada 

saat mengajar mata pelajaran Fisika? 

Guru : Yang lebih dominan itu pada aspek perencanaan, kenapa saya 

menganggap itu karena kita menyesuaikan sarana dan prasarana yang 

ada, kondisi siswa dengan materi, karena kita inginkan di kelas itu 

siswa aktif, sehingga sebelum kita memulai PBM di rencanakan dulu, 

dan kita harus lihat situasi sehingga kalau perencaan itu butuh proses 

dan waktu, 1 atau 2 hari sebelum belajar itu kita sudah harus pikirkan 

memang di kelas A ini materinya ini, alat yang dibutuhkan ini, 

kemudian rata-rata kemampuan siswanya apakah dengan metode ini 

mereka cocok atau tidak, sehingga memang itu penting, kita harus 

tahu dulu medan di kelas sehingga butuh perencanaan yang matang 

agar siswa itu dalam belajar tidak pasif karena kita inginkan dia aktif 

sehingga itu memang harus direncanakan lebih awal, yang kurang 

lebih itu dalam aspek perencanaan.  
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Peneliti : Faktor apa saja yang menyebabkan Bapak/Ibu kesulitan dalam 

mengajar mata pelajaran Fisika di kelas. 

Guru : Ya mengenai faktor utama seperti yang sudah saya jelaskan itu tadi 

kemampuan dasar matematika siswa sehingga faktor yang dominan 

kami guru mengalami kesulitan ketika mengajar fisika, ya selanjutnya 

sarana dan prasarana pembelajaran di kelas ya, misalnya alat-alat 

praktikum yang kita gunakan tiba-tiba tidak berfungsi ya dan misalnya 

infokusnya juga tidak berfungsi itu menjadi faktor kendalanya, di 

sarana dan prasarana juga kalau sudah kita siapkan perangkat dengan 

model A tiba-tiba alatnya tidak ada atau malah rusak sehingga dalam 

proses pembelajaran tidak berjalan dengan sesuai yang  kita inginkan. 

Selanjutnya dari siswa kesiapan mereka masuk belajar fisika itu 

sebelum pergantian jam itu mereka masih lelah jadi kita butuh 

menyiapkan siswa kembali. Selanjutanya perencanaan Metode 

pembelajaran di kelas karena kita inginkan di kelas itu siswa aktif, 

sehingga sebelum kita memulai PBM di rencanakan dulu, dan kita 

harus lihat situasi sehingga kalau dalam pemilihan metode atau model 

pembelajaran  itu butuh proses dan waktu, sebelum belajar itu kita 

sudah harus pikirkan memang di kelas A ini materinya ini, alat yang 

dibutuhkan ini, kemudian rata-rata kemampuan siswanya apakah 

dengan metode ini mereka cocok atau tidak, sehingga memang itu 

penting, kita harus tahu dulu karakter siswa  di kelas sehingga butuh 

perencanaan yang matang agar siswa itu dalam belajar tidak pasif 

karena kita inginkan dia aktif sehingga itu memang harus 

direncanakan lebih awal karena tidak semua kelas siap dengan 1 

metode tertentu ya karena misalkan di kelas IPA itu tidak semua 

mampu metode Project tidak bisa semua mengikuti model tersebut 

jadi memang menurut saya agak berat disitu. Terakhir yang paling 

penting juga mengenai alokasi waktu dalam pembelajaran fisika di 

kelas itu kita mengalami kendala karena waktu yang menurut saya 

belum mencukupi untuk menyelesaikan materi fisika, kita juga guru 

kadang ada kegiatan di luar sehingga proses pembelajaran di kelas itu 

terkendala dengan waktu yang terbatas, ya kurang lebih seperti itu 

faktor yang dialami. 

Peneliti  : Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang 

ditemui saat mengajar mata pelajaran Fisika di kelas? 

Guru : Upaya tentu kita melihat dari faktor tadi guru siswa dan 

lingkungannya. Kalau guru yang dilakukan harus terus menginovasi 
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diri, kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman dalam 

penerapaan fisika, kemudian kita kalau mengajar fisika itu harus siap 

menjelaskan ke siswa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan 

kayak gerak jatuh bebas saya mengambil contoh yang memang 

mereka lihat yang tidak mesti harus berfokus ke buku teks, misalkan 

mereka menggambarkan kereta api kan tidak ada jadi kita ganti 

dengan yang lain entah itu apakah dengan motor atau mobil dan 

sebagainya sehingga itu yang kita upayakan perbaiki termasuk saya 

sendiri untuk meningkatkan perencanaan itu bisa lebih baik. 

Kemudian di siswa juga kita harus pikirkan metode pembelajaran 

yang membuat siswa itu senang belajar fisika karena memang kita 

akui fisika itu lebih banyak rumusnya. Selanjutnya kita juga guru 

berupaya membenahi sarana dan prasarana pembelajaran khususnya 

laboratorium kita dari para guru fisika ini ada 3 orang terus 

mengupayakan kelengkapan alat-alat laboratorium dengan 

mengajukan penambahan sarpras termasuk kami juga meminta agar 

sekolah itu infokus stand by di kelas supaya kita tidak harus 

menunggu bergiliran dengan guru yang lain dan terakhir upaya yang 

dilakukan memanfaatkan lingkungan sekolah untuk praktek. 

Peneliti : Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk mengatasi kesulitan 

mengajar mata pelajaran fisika di kelas? 

Guru : Ya seperti yang saya katakan tadi kita tetap menyesuaikan materinya 

ya, kesulitan materinya, tingkat soal materi itu kita sesuaikan dulu, 

kalau memang materinya ringan-ringan ya kita pakai model yang 

sederhana tapi siswa bisa memahami materi itu, kalau materinya 

kompleks kita lebih kompleks lagi yang disesuaikan dengan materinya 

ya kira-kira begitu. 

Peneliti :Bagaimana langkah-langkah Bapak/Ibu untuk mengatasi kesulitan 

yang didapatkan pada saat mengajar mata pelajaran Fisika di kelas? 

Guru : Langkah-langkahnya yang dilakukan adalah mengupdate diri sendiri 

dalam hal ini tetap terus mempelajari kembali sebelum kita 

mengajarkan ke siswa itu kita lihat kembali sesuaikan dengan 

perkembangan zaman sehingga bisa lebih update, selanjutnya kita 

mencoba beberapa metode yang lain, misalnya materi Newton kita 

sudah mencoba metode A kita coba yang lain lagi kita lihat 

peningkatan evaluasinya atau nilainya kalau memang ada peningkatan 

yang signifikan diganti modelnya jadi tetap kita lihat 
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perkembangannya karena tentu satu materi itu 1 judulnya sama tapi 

beda metodenya, kemudian langkahnya lagi kita guru fisika ini kita 

tetap ikut diklat-diklat pelatihan baik yang luring atau daring, 

kemudian lagi saya mencari cara untuk mengatasi kesulitan siswa itu 

dalam hal ini kemampuan matematikanya itu dengan cara untuk siswa 

yang pintar matematikanya untuk mengajarkan matematika ke teman-

temannya, dan juga mengkomunikasikan atau bekerja kepada guru 

matematikanya  terakhir itu kita mencoba aplikasi ya yang bisa 

membuat lab maya karena memang ada beberapa lab itu yang tidak 

ada. Untuk mengatasi waktu kita berikan tugas kepada siswa untuk 

belajar lagi dirumah sehingga walaupun belum dijelaskan secara 

keseluruhan tetapi siswa itu biasa paham walaupun sedikit. Yah 

kurang lebih seperti itu langkah upaya itu yang kita lakukan. 
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Nama Guru   : Andi Musrifan, S.Pd. 

Hari/Tanggal  : Selasa, 29 Maret 2022 

Peneliti : Dalam proses pembelajaran, hal apa saja yang perlu bapak/ibu 

persiapkan dalam melakukan proses pelaksaan pebelajaran fisika di 

kelas? 

Guru : Yang jelas yang perlu dipersiapkan itu bahan ajar, kemudian 

perangkat pembelajaran. Jadi yang pertama itu persiapan dimulai dari 

perangkat kemudian juga ada persiapan materi, kemudian 

menyesuaikan dengan jenis materi yang akan diajar utamanya alat-alat 

praktikumnya tersedia atau tidak, ya itu saja. Penyiapan sebelum 

pembelajaran juga kita harus menyiapkan kesiapan peserta didik untuk 

menerima materi yang akan kita ajarkan, kan tidak mungkin juga 

langsung kita sampaikan kemateri intinya to, yang jelas dipersiapkan 

dulu juga persiapannya mereka baik secara psikis maupun secara 

mental. 

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru : Untuk proses pelaksanaan pembelajaran fisika di kelas seperti biasa 

yang kita menyesuaikan seperti RPP yang sudah dibuat dimulai dari 

tahap awal hingga penutup, saya kira itu saja. 

Peneliti : Apakah pada saat proses pelaksanaan pembelajaran fisika berjalan 

dengan baik? 

Guru : Ya alhamdulillah kalau untuk proses pembelajaran anak-anak antusias 

mengikuti pembelajaran fisika di kelas. 

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu dalam melakukan pelaksanakan pembelajaran 

sudah sepenuhnya menguasai pembelajaran? 

Guru : Ya sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu kita harus 

menguasai meteri yang akan diajarkan. 

Peneliti : Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru : Kalau metode itu banyak metode yang bisa digunakan maka variatif 

menyesuaikan nanti dengan materi apa yang akan disampaikan. 
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Peneliti :Bagaimana respon peserta didik pada saat proses pelaksanaan 

pembelajaran fisika berlangsung? 

Guru : Untuk respon sendiri itu ada bermacam-macam, ada mungkin yang 

sudah terbiasa dengan hal-hal yang menyangkut Fisika, ada juga karna 

mungkin baru atau mungkin merasa asing, ada juga ya hanya 

ditengah-tengah antara keduanya, tapi yang jelas mereka tetap 

mengikuti pembelajaran fisika dengan baik walaupun memang tidak 

semua tetapi sebagian besarnya tetap mengikuti pembelajaran dengan 

baik. Ya seperti. 

Peneliti : Bagaimana sikap dan perhatian peserta didik pada saat proses 

pembelajaran mata pelajaran fisika berlangsung? 

Guru : Oke untuk sikap peserta didik itu sendiri ya kembali lagi itu variatif 

tidak semuanya bilang ini to, ada saja satu dua orang yang tidak 

konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran tetapi untuk secara 

keseluruhan itu bisa sangat mengikuti pembelajaran. 

Peneliti : Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran fisika di 

kelas? 

Guru :Ya selama ini saya rasa peserta didik cukup antusias ya karena ini mata 

pelajaran yang harus dituntaskan di tingkat kelas sepuluh agama ini, 

walaupun dia mungkin terpaksa atau apa tapi yang jelas mereka tetap 

antusias dalam belajar di kelas. 

Peneliti : Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru : Ya untuk sarana dan prasarana langsung saja disini belum sepenuhnya  

lengkap tapikan bisa diakali bahwa sarana yang belum lengkap bisa 

digunakan yang namanya laboratorium virtual, mungkin bisa dari 

pembelajaran online, yang istilahnya laboratorium maya, atau bisa 

juga dibuat bahan ajar yang mendekati yang mudah didapat dari 

bahan-bahan sederhana . 

Peneliti : Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah? 

Guru : Kalau ketersediaan saya kira untuk materi-materi tertentu sarana dan 

prasarana sudah ada khusus-khususnya untuk bahan praktikum tetapi 

masih ada juga yang tidak ada atau istilahnya belum lengkap semua 
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materi khususnya di fisika di kelas, dan biasanya ada ya pengadaan 

alatnya cuma kalau tahun ini saya belum tau ada apa tidak, nanti 

mungkin bisa ditanyakan pengelola laboratoriumnya kalau ada 

sarprasnya. 

Peneliti : Menurut pendapat Bapak/Ibu, seberapa penting peranan sarana dan 

prasarana di dalam pembelajaran terutama pada mata pelajaran fisika? 

Guru : Kalau seberapa penting, saya kira itu penting sekali ya karena itu hal 

yang mendukung pelaksanaannya proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan untuk 

menguatkan teori yang kita pelajari maka perlu ada praktek sehingga 

bisa dilhat secara langsung dengan siswa sehingga dengan mudah 

mereka akan mempelajari, memahami teori-teori yang diajarkan di 

kelas. 

Peneliti : Apakah terdapat kesulitan pada saat Bapak/Ibu mengajar Mata 

Pelajaran Fisika? 

Guru : Kalau sebagai guru kesulitannya paling bagaimana mengajak siswa 

untuk berpikir sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan ya karena 

kemampuan matematika siswa masih kurang dan bahkan ada bebrapa 

siswa masih sangat kurang sekali, ya begitulah anak-anak mungkin 

materi belum pernah di dapat di kelas sebelumnya di SMP, walaupun 

mungkin ada materi yang sama tapi pada saat di tingkat MA lebih 

dalam lagi dia sehingga mungkin dasarnya ini belum sempurna dia 

terima konsepnya. 

Peneliti : Kesulitan seperti apa yang Bapak/Ibu temui saat mengajar Mata 

Pelajaran Fisika di kelas? 

Guru : Kesulitan yang saya temui ya itu seperti kita mengajar fisika saya 

menggunakan metode pembelajaran diskusi misalnya tetapi kadang itu 

tidak sesuai dengan tingkat pemahaman siswa yang masih sulit dalam 

memahami fisika karena mungkin dasar ilmu matematikanya kurang 

sehingga nanti materi fisika yang banyak hitung-hitungannya atau 

rumusnya sehingga dalam pembelajaran itu terkendala karena itu apa 

kurangnya dasar matematika, dan juga ketika mau melakukan 

praktikum kadang ada yang kurang alatnya. 
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Peneliti : Pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pembelajaran 

fisika. Aspek mana yang Bapak/Ibu anggap mengalami kesulitan pada 

saat mengajar mata pelajaran Fisika? 

Guru : Pada aspek tersebut biasanya di proses pelaksanaan pembelajaran 

karena kadang waktu yang kita tentukan sebelumnya tidak sesuai 

sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan pembelajaran di kelas 

masih kurang. Kadang ketika menyampaikan materi yang kita ajarkan 

tidak bisa selesai dalam satu hari.  

Peneliti : Faktor apa saja yang menyebabkan Bapak/Ibu kesulitan dalam 

mengajar mata pelajaran Fisika di kelas. 

Guru : Faktor utamanya itu pengetahuan dasar fisika baik itu matematikanya 

siswa itu yang membuat saya sebagai guru menjadi kendala karena 

kalau kita tanya misalnya pengertian dan rumusnya apa itu rata-rata 

semua pada lupa jadi itu yang harus kita tingkatkan kembali, yang 

selanjutnya sarana dan prasarana yang masih belum memadai ya 

bukannya tidak ada hanya saja mungkin masih kurang. Faktor minat 

belajar siswa juga terhadap fisika karena biar juga kita mengajar 

dengan baik tapi kalau siswanya tidak suka sama saja tujuan 

pembelajaran yang ingin kita capai menjadi terkendala, selanjutnya 

materi fisika yang berat atau sulit bagi siswa dan juga materinya yang 

banyak sehingga ketika kita ingin menyelesaikan materi tersebut 

menjadi terhambat karena tidak cukup waktu, belum lagi kami guru ya 

tidak sepenuhnya kita bisa masuk mengajar karena pasti ada saja 

urusan atau kegiatan diluar  sehingga ya begitu materinya ketinggalan 

lagi, ya mungkin kurang lebih seperti itu. 

Peneliti  : Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang 

ditemui saat mengajar mata pelajaran Fisika di kelas? 

Guru : Untuk mengatasi kesulitan mengajar terutama yang kita lakukan ya itu 

mengulangi kembali dasar matematikanya siswa namun kita sebagai 

guru mata pelajaran tetap harus terjun langsung mengajarkan kembali 

walaupun itu konsep matematikanya sehingga kita tetap harus 

memberikan pemahaman kepada semua siswa sehingga mereka 

memiliki kemampuan yang sama di kelas itu tentang konsep dasarnya 

yang berhubungan dengan fisika sehingga kita harapkan mereka akan 

belajar secara bersama dengan hasil yang kita harapkan.  
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Peneliti : Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk mengatasi kesulitan 

mengajar mata pelajaran fisika di kelas? 

Guru : Ya seperti yang saya katakan tadi kita tetap menyesuaikan materinya 

ya, kesulitan materinya, tingkat soal materi itu kita sesuaikan dulu, 

kalau memang materinya ringan-ringan ya kita pakai model yang 

sederhana tapi siswa bisa memahami materi itu, sekreatifnya guru 

bagaimana caranya atau strateginya kita mengatasi kendala dalam 

mengajar di kelas. 

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah Bapak/Ibu untuk mengatasi kesulitan 

yang didapatkan pada saat mengajar mata pelajaran Fisika di kelas? 

Guru : Yang kita lakukan ya itu tadi yang pertama kalau misalkan karena 

kekurangan alat dalam praktikum kita bisa menggunakan laboratorium 

maya ataupun membuat alat praktikum sederhana atau melihat 

lingkungan sekitar misalnya materi fisika tentang newton kan banyak 

seperti pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari benda yang jatuh 

kebawah. Kemudian selalu memotivasi siswa agar senang belajar 

fisika. Ya kurang lebih seperti itu dan yang seperti yang sudah di 

jelaskan tadi. 
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Hasil Wawancara Guru Fisika MAN 2 Konawe Selatan 

Nama Guru  : Sri Nurjaya S.Pd. 

Hari, Tanggal : Sabtu, 29 Maret 2022 

 

 

Peneliti : Dalam proses pembelajaran, hal apa saja yang perlu Papak/Ibu 

persiapkan dalam melakukan proses pelaksaan pebelajaran fisika di 

kelas? 

Guru : Yang jelas yang pertama itukan perangkat, mulai dari silabus jadi 

sebelum kita masuk itu kita baca memang silabusnya, misalnya pekan 

ini pembahasannya itu apa, kemudian setelah silabus RPP, kan itu 

RPP semua rangkaian pembelajaran dalam satu hari itu kita harus tau 

dulu, kemudian metodenya apa, kemudian strateginya apa, kemudian 

juga materinya juga ya sangat penting. Kalau menurut saya guru itu 

setiap malam memang harus mengulang-mengulang kembali, karena 

kan tiap kelas beda-beda karakter siswanya, kalau misalkan karakter 

kelas A itu bagaimana, jadi malamnya itu kita pleningkan misalnya ini 

nanti kita mengajar bagaimana, terus yang kelas B juga nanti 

mengajarnya itu bagaimana, kemudian yang terakhir juga tugas-

tuganya, yah kira-kira begitu. 

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru : Proses pelaksanaannya seperti biasa kita masuk ngajar gitukan, ohiya 

tapi sayakan masih guru baru 2 tahun mengajar disini jadi saya 

mengajarnya kena pada saat awal-awal pandemi, sehingga prosesnya 

itu itukan jamnya kurang ya karena dipersingkat ya walaupun 

sekarang udah mulai normal tapi itupun masih kurang jadi ya kalau 

misalkan prosesnya ya seperti itu, kurang waktunya jadi kita guru 

harus pintar-pintar bagaimana supaya materi itu bisa dipahami siswa 

walaupun dalam waktu yang singkat sehingga menurut saya tidak 

maksimal. Karena waktunya singkat terus materinya banyak apalagi 

materi fisika kan pembahasannya perhitungan, jadi ya seperti itu 

kurang efisien. 

Peneliti : Apakah pada saat proses pelaksanaan pembelajaran fisika berjalan 

dengan baik? 
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Guru : Ee kalau misalkan berjalan dengan baik, selama saya mengajar itu 

langsung saja kurang ya, kenapa kurang karena dari segi waktunya 

kurang, terus siswanya juga kalau menurut saya mereka kurang minat 

lah sama pelajaran fisika. Sehingga ya menurut saya dalam 

pembelajaran fisika ini masih kurang baik. Karena materi fisika itu 

banyak terus membutuhkan penjelasan-penjelasan  yang panjang 

apalagi masalah perhitungan waktunya kita sedikit yang dimana awal-

awal pandemi saya melakukan pembelajaran di kelas itu cuma 20 

menit jadi pembukaan itu sudah berjalan beberapa menit, kita jelaskan 

materi belum selesai kita jelaskan waktunya malah sudah habis. 

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu dalam melakukan pelaksanakan pembelajaran 

sudah sepenuhnya menguasai pembelajaran? 

Guru : Ya tentu malamnya itu atau sebelum pembelajaran di kelas kita guru 

sudah harus mempelajari kembali materinya. Jadi memang kita harus 

kuasai dulu materinya. 

Peneliti : Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru : Metode yang saya gunakan itu ada dua yaitu diskusi sama ceramah itu 

kalau misalkan metode pembelajaran yang saya gunakan ada dua yaitu 

diskusi dan ceramah, kalau untuk ceramah itu misalkan pengertian-

pengertian dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan tanya jawab 

mengenai materi fisika yang di ajarkan nah adapun kalau diskusi itu 

kayak materi-materi fisika yang banyak melakukan perhitungan 

dimana saya buatkan kelompok kemudian saya berikan soal-soal yang 

telah saya buat dan dijawab masing-kelompok setelah itu peserta didik 

mempresentasikan dari hasil diskusi mereka kepada teman-temannya. 

Kembali lagi sebenarnya tergantung dari materi yang akan diajarkan. 

Peneliti : Bagaimana respon peserta didik pada saat proses pelaksanaan 

pembelajaran fisika berlangsung? 

Guru : Kalau responnya itu macam-macam, setiap siswa itukan macam-

macam karakternya, ada yang tertarik ada yang biasa-biasa saja ada 

yang tidak tertarik, jadi ya kembali ke kita gurunya bagaimana supaya 

siswa itu tertarik dengan fisika. 

Peneliti : Bagaimana sikap dan perhatian peserta didik pada saat proses 

pembelajaran mata pelajaran fisika berlangsung? 
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Guru : Kalau berbicara tentang siswa kan bermacam-macam karakter ada 

yang memang tertarik dengan materinya sungguh-sungguh perhatian 

dan menyimak apa yang kita sampaikan ada juga yang biasa-biasa saja 

ada juga yang tidak tertarik sehingga kitakan tidak bisa paksakan 

mereka untuk tertarik karenakan setiap siswa punya minat masing-

masing tetapi kita usahakan supaya siswa itu mengikuti pelajaran 

kemudian di dalam juga sikapnya tidak mengganggu teman yang lain 

meskipun dia tidak minat dengan materinya, yang jelasnya dia 

mengikuti pembelajaran dulu, sehingga kita sebagai guru usaha dulu 

bagaimana pelajaran itu diminati sama siswa. 

Peneliti : Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran fisika di 

kelas? 

Guru :Kalau dibilangkan antusias ada yang antusias ada yang tidak, ya 

tergantung lagi dari masing-masing siswa kalau ada yang berminat 

dengan siswa pasti mereka antusias begitupun sebaliknya. Tapi kalau 

dipresentasekan kalau yang antusias mengikuti pembelajaran ya 

sekitar 25% sedangkan sisanya ya tetap antusias dan tidak antusias 

dalam belajar. Hanya kalau misalkan bisa dibilang ya yang tidak 

berminat itu hampir semua sih laki-lakinya. 

Peneliti : Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Kabupaten Konawe Selatan? 

Guru : Sarana dan prasarananya kalau misalkan alat-alat laboratorium itu 

selama saya mengajar ini belum tersedia karena laboratoriumnya saja 

tidak ada, ada tapi sekarang difungsikan menajdi kelas. 

Peneliti : Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah? 

Guru : Masalah ketersediaan sarana dan prasarana di MAN 2 Konsel ini 

menurut saya masih kurang ya, karena memang saya juga sebagai 

walaupun baru mengajar di Madrasah ini saya belum pernah sama 

sekali gunakan itu ala-alat laboratorium bahkan kasi praktikum siswa 

saja belum pernah karena tadi ya sarananya itu belum ada, hanya 

kalau sarana yang lain seperti infokus ada hanya saja menurut saya 

masih kurang karena kita saja guru ini masih ganti-gantian 

menggunakannya. Jadi ya kalau masalah ketersediaan sarana di 

Madrasah ini menurut saya masih kurang ya. 
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Peneliti : Menurut pendapat Bapak/Ibu, seberapa penting peranan sarana dan 

prasarana di dalam pembelajaran terutama pada mata pelajaran fisika? 

Guru : Ya sebenarnya itu yang namanya sarana dan prasarana itu penting, 

kalau misalkan yang dasar-dasarnya kayak papan tulis itukan penting, 

spidol itukan masuk sarana dan prasarana kan tapi kalau misalkan 

alat-alat praktikum itu juga memang penting karena memang itu yang 

membuat kita semakin memahami pelajaran yang kita pelajari karena 

memang anak-anak itu kalau misalkan kita cuman kasi teori saja itu 

kurang menancap diingatannya mereka, bagusnya itu kalau misalkan 

kita kasi teori kemudian kita praktekan cuman karena memang saya 

juga tidak pernah gunakan alat-alat lab jadi ya kurang berjalan dengan 

baik dalam pembelajaran itu. 

Peneliti : Apakah terdapat kesulitan pada saat Bapak/Ibu mengajar Mata 

Pelajaran Fisika? 

Guru : Yang terdapat kesulitan itu bagaimana sebenarnya kita memahamkan 

sama siswa materi pembelajaran fisikanya ini, karena kalau banyak 

siswa yang tidak tertarik dengan materi yang kita ajarkan itu bisa 

menurunkan semangat kita untuk mengajar. 

Peneliti : Kesulitan seperti apa yang Bapak/Ibu temui saat mengajar Mata 

Pelajaran Fisika di kelas? 

Guru : Kesulitan yang ditemui ya, ee ya itu tadi juga bagaiamana caranya 

memahamkan siswa karena dasarnya masih lemah, misalnya dalam 

perhitungan mereka masih belum paham karena dasar matematikanya 

mereka juga belum paham sehingga ya itu lagi terpaksa kita 

mengulangi materi matematikanya dan juga bahkan saya konfirmasi di 

guru matematikanya ternyata materinya nanti misalnya saya mengajar 

fisika di kelas semester 1 nanti matematikanya di semester 11, tapi 

tidak semua hanya saja kadang seperti itu, ya sebenarnya dari 

siswanya kadang walaupun sudah diajar tetap saja mereka kadang 

masih lupa dengan materi matematika yang pernah diajarkan 

seblumnya. Selanjutnya belum lagi waktu pada saat pembelajarannya 

juga kurang dan juga metode pembelajaran yang saya gunakan kadang 

tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan karena siswa kadang 

malah menjadi pasif di kelas. 
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Peneliti : Pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pembelajaran 

fisika. Aspek mana yang Bapak/Ibu anggap mengalami kesulitan pada 

saat mengajar mata pelajaran Fisika? 

Guru : Kalau menurut saya pada saat pelaksanaan yang tadinya kita lihat 

siswa kayak paham begitu dengan pembelajaran pas kita kasi soal-soal 

untuk dikerjakan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapakan. 

Ya itu juga karena metode pembelajaran yang saya gunakan terkadang 

tidak cocok dengan siswanya sehingga terkadang materi yang saya 

ajarkan misalnya dengan metode ceramah siswa saya lihat hanya 

diam-diam saja,  saya berikan pertanyaan kadang tidak ada yang 

menjawab tetapi ketika ditanya sudah paham jawabnya sudah, tetapi 

ketika disuruh maju didepan untuk menjawab soal-soal siswanya ya 

begitu tidak bisa menjawab. 

Peneliti : Faktor apa saja yang menyebabkan Bapak/Ibu kesulitan dalam 

mengajar mata pelajaran Fisika di kelas. 

Guru : Kalau faktornya yang pertama itu dari sarana dan prasarananya 

memang masih kurang ya, kalaupun misalkan ada sarana yang 

disediakan di sekolah itu kami tidak gunakan karena misalnya ada 

kayak barang-barang yang disimpan diruangan tapi ruangan itu 

terkunci sehingga kami sebagai guru tidak bisa menggunakan barang-

barang itu Kemudian faktor dari siswanya yang kurang berminat 

dengan fisika, dan ohiya tadi yang terakhir sama waktunya juga 

karena materi fisika itu kan banyak butuh penjelasan-penjelasan yang 

panjang apalagi masalah perhitungan waktunya kita juga sedikit dan 

memang butuh penjelasan yang lebih banyak dari pada mata pelajaran 

yang lain seperti biologi dan lainnya. Karena mata pelajaran fisika 

inikan rumit banyak perhitungannya. 

Peneliti  : Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang 

ditemui saat mengajar mata pelajaran Fisika di kelas? 

Guru : Yang jelasnya upaya yang kita lakukan kita mengevaluasi dulu, 

misalkan kita ini kurangnya mengajar fisika ini kurangnya dibagian 

mananya, sehingga kita evaluasi dulu kemudian kita perbaiki yang 

kurangnya kita disini terus nanti insyaallah kalau nanti misalnya kita 

ngajar dimateri yang sama di kelas berikutnya itu kita sudah perbaiki 

kesalahan-kesalahan tadi. 
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Peneliti : Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk mengatasi kesulitan 

mengajar mata pelajaran fisika di kelas? 

Guru : misalnya saya gunakan metode ceramah, yang dimana pusat perhatian 

itu berpusat pada gurukan jadi kebanyakan siswa itu hanya mendengar 

dan kalau kita ketahui bahwa kalau misalkan siswa itu hanya 

mendengar tidak melakukan sehingga pasif di kelas jadi di kelas 

berikutnya itu saya mungkin bisa jadi saya ubah metode cara saya 

mengajar, misalkan mungkin saya ganti dengan metode diskusi jadi 

siswa bisa jadi lebih aktif melakukan pembelajaran. Ya mungkin itu 

saja. 

Peneliti :Bagaimana langkah-langkah Bapak/Ibu untuk mengatasi kesulitan 

yang didapatkan pada saat mengajar mata pelajaran Fisika di kelas? 

Guru : Ya yang pertama kita senantiasa terus belajar begitu ya kalau misalkan 

ada kekurangan yang kita dapatkan, kita perbaiki kemudian kita 

belajar misalkan materi ini bagusnya kita gunakan itu metodenya apa 

gitu, terus cari referensi bagaimana cara agar siswa bisa cepat paham 

dalam pembelajaran, bisa senang dengan pelajaran yang tentunya 

pelajaran fisika ini dan ohiya kalau masalah waktu mungkin kita beri 

tugas-tugas ke siswa agara setidaknya materinya tidak ketinggalan 

walaupun belum sepenuhnya kita ajarkan, ya kurang lebih kayaknya 

seperti itu ya. 
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Lampiran 6 Hasil Wawancara tambahan Guru Matematika MAN 1 Konawe 

Selatan 

Nama Guru  : Idris Kuba, S.Pd.,M.Pd 

Hari, Tanggal : Sabtu, 11 Juni 2022 

 

 

Peneliti : Bagaimana proses pembelajaran matematika di kelas? 

 

Guru : proses pembelajarannya yaitu murni berdasarkan silabus, kemudian 

dikemabangkan pada RPP. Ya itu saja. 

Peneliti : Apakah proses pembelajaran matematika berjalan dengan baik? 

Guru :Ya alhamdulillah berjalan dengan baik 

Peneliti : Untuk pengetahuan dasar matematika peserta didik, apakah memang 

banyak yang masih kurang pengetahuan dasar matematikanya? 

Guru : Ya sebenarnya banyak sekali yang kurang dasarnya pada konsep 

perhitungan mulai dari perkalian, pembagian, penjumlahan dan 

pengurangan. Ini rata-rata kalau kita mau terapkan bahwa mereka 

tidak menggunakan kalkulator tentu ini tidak akan selancar dalam kita 

memberikan pembelajaran karena dasarnya memang dari dia pada saat 

SD dan SMP sudah terbiasa seperti itu. Sebenarnya dari warisan 

kelas-kelas sebelumnya. Ya itu alasan kelasik si sebenarnya. 

Peneliti : Faktor apa yang menyebabkan masih banyaknya peserta didik yang 

kurang dalam pengetahuan dasar matematikanya? 

Guru : yang jelas ini yang pertama faktor kebiasaan anak yang akhir-akhir ini 

kita sudah kenal dengan dimanjakan gadget sehingga ke hal-hal yang 

bersifat ke edukasi tadi itu berdasarkan matematikanya ini sering 

terabaikan, dan ini bukan hanya matematika saja mungkin juga pada 

pelajaran yang lain. 

Peneliti : Pernakah peserta didik mengeluhkan kesulitan belajar matematika 

kepada bapak/ibu? 

Guru : Sejujurnya siswa itu saya pernah melakukan poling apakah anda 

senang matematika mereka menjawab ya ada yang senang ada yang 

tidak, bagaimana respon anda terhadap guru matematika ada yang 
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baik hanya saya yang kurang mengerti, jadi mereka menyadari itu 

sesungguhnya tapi untuk keluar dari persoalan itu mereka belum 

berani atau belum ada kenginan kuat, ya barangkali seperti itu. 

Peneliti : Untuk permasalahan tersebut solusi apa yang bisa dilakukan guru 

untuk mengatasi pengetahuan dasar matematika peserta didik yang 

kurang? 

Guru : ee sebenarnya begini, untuk pengembangan terhadap peserta didik 

yang memiliki kemampuan bagus dan yang memiliki kemampuan 

kurang baik itu tidak ada pembinanaan khusus, mengingat karena 

keterbatasan waktu  sehingga belum ada perlakuan tertentu. Sehingga 

ya solusi yang bisa dilakukan itu siswa yang pengetahuannya baik 

agar mau bekerja sama belajar kelompok agar temannya yang 

kemampuannya kurang baik sedikit-demisedikit bisa teratasi dan ya 

memberikan tugas-tugas agar belajar secara kelompok diluar saj 

sekolah. 
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Lampiran 7 Hasil Wawancara Peserta Didik 

Hasil Wawancara Tambahan Peserta Didik MAN 1 Kabupaten Konawe 

Selatan 

Nama Peserta Didik : Dika Abdillah Suryana 

Kelas   : X IPA
1 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 11 Juni 2022 

Penulis    : Menurut anda, bagaimana proses pembelajaran fisika di kelas? 

Peserta Didik : Ya proses pembelajarannya seperti biasa kak kita masuk belajar 

dan juga biasa melakukan praktikum sesuai arahan guru. 

Penulis : Apakah proses pembelajaran fisika berjalan dengan baik? 

Peserta didik : Ya sejauh ini pembelajaran fisika berjalan dengan baik kak, 

gurunya juga rajin masuk. 

Penulis : Bagaimana pendapatmu tentang penjelasan guru saat mengajar 

fisika? 

Peserta Didik : Ya begitu dalam memberi penjelasan bagus, kadang kalau ada 

yang belum kita mengerti dijelaskan kembali agar kita bisa paham 

materinya ya walaupun kalo materi yang susah-susah sulit juga 

kita pahami. 

Penulis : Apakah pada saat guru mengajar anda melihat ada kesulitan yang 

dihadapi guru dalam mengajar fisika di kelas? 

Peserta Didik : kesulitan yang kita lihat ya paling kalo ada siswa yang bandel 

kak, atau banyak yang ribut-ribut di kelas apalagi pada saat guru 

mengajar dan juga kalau kita susah paham disitu saya lihat guru 

kayak sulit begitu ketika menjelaskan materi. 

Penulis : Ketika guru mengalami kesulitan mengajar, apakah anda juga 

merasa sulit dalam memahami materi yang diajarkan? 

Peserta Didik : ya begitu kak kita juga sulit untuk bisa paham dengan materi yang 

diajarkan guru 
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Hasil Wawancara Tambahan Peserta Didik MAN 2 Kabupaten Konawe 

Selatan 

Nama Peserta Didik : Imelda Yuliana 

Kelas   : XI IPA 

Hari/Tanggal  : Senin, 6 Juni 2022 

 

Penulis    : Menurut anda, bagaimana proses pembelajaran fisika di kelas? 

Peserta Didik : Ya begitu kak belajar di kelas seperti biasanya, hanya gurunya 

jarang masuk bahkan Cuma 1 atau 2 kali masuk dan juga pernah 

pas saya kelas 10 tidak pernah masuk, bahkan kadang digantikan 

sama bu guru sri untuk mengajar fisika di kelas. 

Penulis : Apakah proses pembelajaran fisika berjalan dengan baik? 

Peserta didik : kalau ibu guru sri masuk mengajar pembelajaran berjalan dengan 

baik,  hanya saja pada saat itu belajarnya online dari rumah, dan 

setelah pandemi mulai mereda kami belajar di kelas tapi 

waktunya sebentar sekitar setengah jam saja, kalau praktikum 

fisika sama sekali tidak pernah dilakukan karena di sekolah tidak 

ada laboratorium fisika. 

Penulis : Bagaimana pendapatmu tentang penjelasan guru saat mengajar 

fisika? 

Peserta Didik : Ya seperti biasa guru mengajar kak. Menjelaskan materi dan kasi 

PR untuk dikerjakan dirumah. 

Penulis : Apakah pada saat guru mengajar anda melihat ada kesulitan yang 

dihadapi guru dalam mengajar fisika di kelas? 

Peserta Didik : kalau teman-teman ribut guru sampai marah kalau mengajar. 

Penulis : Ketika guru mengalami kesulitan mengajar, apakah anda juga 

merasa sulit dalam memahami materi yang diajarkan? 

Peserta Didik : terganggu juga kita kak jadi kurang konsen kalau ada teman-

teman yang ribut ketika guru menjelaskan. 
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LAMPIRAN 8 : RPP GURU 

RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : MAN 1 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas/ Semesteter  : X/ Genap 

Materi Pokok  : Momentum dan Impuls 

Pertemuan   : Ke-1 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit (1 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Peserta didik mampu memahami konsep Hukum I Newton tentang kelembaman atau inersia pada sebuah benda. 

B. Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar 

 Media: Worksheet atau  lembar kerja (siswa), Lembar penilaian, LCD  proyektor 

 Alat/Bahan: Penggaris, spidol, papan  tulis, Laptop dan  infocus 

 Sumber  Belajar: Buku guru, buku Siswa, dan  lingkungan  setempat 

C. Langkah-Langkah  Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 (2 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

a) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdo’a untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran 

peserta didik sebagai sikap disiplin  

b) Mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran Momentum dan Impuls yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 

menghubungkan dengan materi selanjunya 

Pertanyaan : 

1. Menjelaskan pengertian Gaya ? 

2. Menjelaskan contoh penerapan dari Gaya dalam kehidupan sehari-hari? 

c) Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat di peroleh atau yang ingin dicapai (tujuan dan manfaat) dengan 

mempelajari materi gerak melingkar  

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung 

Kegiatan Inti (105 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Memotivasi dan 

penyampaian  tujuan 

KEGIATAN LITERASI 

 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar memusatkan perhatian pada  materi tentang 

Momentum dan Impuls  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Penyajian 

materi 

KEGIATAN LITERASI 

 Guru menyampaikan materi tentang Momentum dan Impuls dengan sesekali melemparkan 

pertanyaan pada peserta didik mengenai topik yang di bahas 

 Peserta didik memusatkan perhatian pada topik yang di bahas dengan cara : Melihat, Mendengar, 

Membaca, dan  Menulis 

 

Memberikan 

contoh soal 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

 Guru menyajikan contoh soal mengenai  Momentum dan Impuls 

 Guru menyajikan  soal lain berdasarkan soal tersebut dengan mengubah  acuan  pertanyaan 

COLLABORATION (KERJASAMA) 

 Peserta didik di bentuk dalam beberapa kelompok, posisi anggota kelompok diatur berhadap- 

hadapan 

Pembentukan COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR 
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masalah (Problem 

Posing) 

KRITIK) 

 Peserta didik berdiskusi dengan  anggota kelompoknya untuk membuat soal-soal  mengenai materi 

yang diajarkan 

 Peserta didik menjawab soal-soal yang telah dibuat 

 

Menarik 

kesimpulan 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

 Perwakilan kelompok mempresentasikan  hasil diskusi, memberikan pertimbangan ide kepada 

semua peserta didik di dalam kelas sedangkan kelompok lain menanggapi bahan presentasi dari 

tema sekelas kemudian guru menanggapi jawaban peserta didik. 

 Guru merefleksikan hasil kerja peserta didik dan  memberikan informasi lebih lanjut tentang 

permasalahan yang dibahas 

CREATIVITY (KREATIVITAS) 

 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Menjawab pertanyaan, Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi 

 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

 Guru meminta peserta didik untuk mencatat hal-hal yang diperlukan 

 Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan dan membuat rangkuman dari pembelajaran hari ini 

 Guru memberikan pekerjaan rumah (PR). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Konda,  April 2022 

 

Kepala MAN 1 Konsel   Guru Mata Pelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : MAN 1 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas/ Semesteter  : XI/ Genap 

Materi Pokok  : Gelombang Mekanik 

Pertemuan   : Ke-1 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit (1 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Peserta didik mampu memahami konsep Hukum I Newton tentang kelembaman atau inersia pada sebuah benda. 

B. Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar 

 Media: Worksheet atau  lembar kerja (siswa), Lembar penilaian, LCD  proyektor 

 Alat/Bahan: Penggaris, spidol, papan  tulis, Laptop dan  infocus 

 Sumber  Belajar: Buku guru, buku Siswa, dan  lingkungan  setempat 

C. Langkah-Langkah  Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 (2 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

b) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdo’a untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran 

peserta didik sebagai sikap disiplin  

c) Mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran Hukum I Newton yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan 

dengan materi selanjunya 

Pertanyaan : 

1. Menjelaskan pengertian Gaya ? 

2. Menjelaskan contoh penerapan dari Gaya dalam kehidupan sehari-hari? 

d) Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat di peroleh atau yang ingin dicapai (tujuan dan manfaat) dengan 

mempelajari materi gerak melingkar  

e) Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung 

Kegiatan Inti (105 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Memotivasi dan 

penyampaian  tujuan 

KEGIATAN LITERASI 

 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar memusatkan perhatian pada  materi tentang 

Gelombang Mekanik 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Penyajian 

materi 

KEGIATAN LITERASI 

 Guru menyampaikan materi tentang Gelombang Mekanik dengan sesekali melemparkan 

pertanyaan pada peserta didik mengenai topik yang di bahas 

 Peserta didik memusatkan perhatian pada topik yang di bahas dengan cara : Melihat, Mendengar, 

Membaca, dan  Menulis 

 

Memberikan 

contoh soal 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

 Guru menyajikan contoh soal mengenai  Gelombang Mekanik 

 Guru menyajikan  soal lain berdasarkan soal tersebut dengan mengubah  acuan  pertanyaan 

COLLABORATION (KERJASAMA) 

 Peserta didik di bentuk dalam beberapa kelompok, posisi anggota kelompok diatur berhadap- 

hadapan 

Pembentukan COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR 
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masalah (Problem 

Posing) 

KRITIK) 

 Peserta didik berdiskusi dengan  anggota kelompoknya untuk membuat soal-soal  mengenai materi 

yang diajarkan 

 Peserta didik menjawab soal-soal yang telah dibuat 

 

Menarik 

kesimpulan 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

 Perwakilan kelompok mempresentasikan  hasil diskusi, memberikan pertimbangan ide kepada 

semua peserta didik di dalam kelas sedangkan kelompok lain menanggapi bahan presentasi dari 

tema sekelas kemudian guru menanggapi jawaban peserta didik. 

 Guru merefleksikan hasil kerja peserta didik dan  memberikan informasi lebih lanjut tentang 

permasalahan yang dibahas 

CREATIVITY (KREATIVITAS) 

 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Menjawab pertanyaan, Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi 

 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

 Guru meminta peserta didik untuk mencatat hal-hal yang diperlukan 

 Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan dan membuat rangkuman dari pembelajaran hari ini 

 Guru memberikan pekerjaan rumah (PR). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Konda,  April 2022 

 

Kepala MAN 1 Konsel   Guru Mata Pelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : MAN 1 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas/ Semesteter  : X/ Genap 

Materi Pokok  : Gravitasi Newton 

Pertemuan   : Ke-1 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit (1 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Peserta didik mampu memahami konsep Hukum I Newton tentang kelembaman atau inersia pada sebuah benda. 

B. Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar 

 Media: Worksheet atau  lembar kerja (siswa), Lembar penilaian, LCD  proyektor 

 Alat/Bahan: Penggaris, spidol, papan  tulis, Laptop dan  infocus 

 Sumber  Belajar: Buku guru, buku Siswa, dan  lingkungan  setempat 

C. Langkah-Langkah  Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 (2 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

a) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdo’a untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran 

peserta didik sebagai sikap disiplin  

b) Mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran Gravitasi Newton yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan 

dengan materi selanjunya 

Pertanyaan : 

1. Menjelaskan pengertian Gaya ? 

2. Menjelaskan contoh penerapan dari Gaya dalam kehidupan sehari-hari? 

c) Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat di peroleh atau yang ingin dicapai (tujuan dan manfaat) dengan 

mempelajari materi gerak melingkar  

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung 

Kegiatan Inti (105 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Memotivasi dan 

penyampaian  tujuan 

KEGIATAN LITERASI 

 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar memusatkan perhatian pada  materi tentang 

Gravitasi Newton  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Penyajian 

materi 

KEGIATAN LITERASI 

 Guru menyampaikan materi tentang Gravitasi Newton dengan sesekali melemparkan pertanyaan 

pada peserta didik mengenai topik yang di bahas 

 Peserta didik memusatkan perhatian pada topik yang di bahas dengan cara : Melihat, Mendengar, 

Membaca, dan  Menulis 

 

Memberikan 

contoh soal 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

 Guru menyajikan contoh soal mengenai  Gravitasi Newton 

 Guru menyajikan  soal lain berdasarkan soal tersebut dengan mengubah  acuan  pertanyaan 

 

COLLABORATION (KERJASAMA) 

 Peserta didik di bentuk dalam beberapa kelompok, posisi anggota kelompok diatur berhadap- 

hadapan 
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Pembentukan 

masalah (Problem 

Posing) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR 

KRITIK) 

 Peserta didik berdiskusi dengan  anggota kelompoknya untuk membuat soal-soal  mengenai materi 

yang diajarkan 

 Peserta didik menjawab soal-soal yang telah dibuat 

 

Menarik 

kesimpulan 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

 Perwakilan kelompok mempresentasikan  hasil diskusi, memberikan pertimbangan ide kepada 

semua peserta didik di dalam kelas sedangkan kelompok lain menanggapi bahan presentasi dari 

tema sekelas kemudian guru menanggapi jawaban peserta didik. 

 Guru merefleksikan hasil kerja peserta didik dan  memberikan informasi lebih lanjut tentang 

permasalahan yang dibahas 

CREATIVITY (KREATIVITAS) 

 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Menjawab pertanyaan, Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi 

 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

 Guru meminta peserta didik untuk mencatat hal-hal yang diperlukan 

 Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan dan membuat rangkuman dari pembelajaran hari ini 

 Guru memberikan pekerjaan rumah (PR). 
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Kepala MAN 1 Konsel   Guru Mata Pelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : MAN 1 Konawe Selatan 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas/ Semesteter  : XI/ Genap 

Materi Pokok  : Gelombang Mekanik 

Pertemuan   : Ke-1 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit (1 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Peserta didik mampu memahami konsep Hukum I Newton tentang kelembaman atau inersia pada sebuah benda. 

B. Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar 

 Media: Worksheet atau  lembar kerja (siswa), Lembar penilaian, LCD  proyektor 

 Alat/Bahan: Penggaris, spidol, papan  tulis, Laptop dan  infocus 

 Sumber  Belajar: Buku guru, buku Siswa, dan  lingkungan  setempat 

C. Langkah-Langkah  Pembelajaran 

Pertemuan Ke-1 (2 x 45 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

a) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdo’a untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran 

peserta didik sebagai sikap disiplin  

b) Mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran Gelombang Mekanik yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 

menghubungkan dengan materi selanjunya 

Pertanyaan : 

1. Menjelaskan pengertian Gaya ? 

2. Menjelaskan contoh penerapan dari Gaya dalam kehidupan sehari-hari? 

c) Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat di peroleh atau yang ingin dicapai (tujuan dan manfaat) dengan 

mempelajari materi gerak melingkar  

d) Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung 

Kegiatan Inti (105 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Memotivasi dan 

penyampaian  tujuan 

KEGIATAN LITERASI 

 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar memusatkan perhatian pada  materi tentang 

Gravitasi Newton  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Penyajian 

materi 

KEGIATAN LITERASI 

 Guru menyampaikan materi tentang Gelombang Mekanik dengan sesekali melemparkan 

pertanyaan pada peserta didik mengenai topik yang di bahas 

 Peserta didik memusatkan perhatian pada topik yang di bahas dengan cara : Melihat, Mendengar, 

Membaca, dan  Menulis 

 

Memberikan 

contoh soal 

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 

 Guru menyajikan contoh soal mengenai  Gelombang Mekanik 

 Guru menyajikan  soal lain berdasarkan soal tersebut dengan mengubah  acuan  pertanyaan 

 

COLLABORATION (KERJASAMA) 

 Peserta didik di bentuk dalam beberapa kelompok, posisi anggota kelompok diatur berhadap- 

hadapan 
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Pembentukan 

masalah (Problem 

Posing) 

COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR 

KRITIK) 

 Peserta didik berdiskusi dengan  anggota kelompoknya untuk membuat soal-soal  mengenai materi 

yang diajarkan 

 Peserta didik menjawab soal-soal yang telah dibuat 

 

Menarik 

kesimpulan 

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 

 Perwakilan kelompok mempresentasikan  hasil diskusi, memberikan pertimbangan ide kepada 

semua peserta didik di dalam kelas sedangkan kelompok lain menanggapi bahan presentasi dari 

tema sekelas kemudian guru menanggapi jawaban peserta didik. 

 Guru merefleksikan hasil kerja peserta didik dan  memberikan informasi lebih lanjut tentang 

permasalahan yang dibahas 

CREATIVITY (KREATIVITAS) 

 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Menjawab pertanyaan, Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi 

 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

 Guru meminta peserta didik untuk mencatat hal-hal yang diperlukan 

 Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan dan membuat rangkuman dari pembelajaran hari ini 

 Guru memberikan pekerjaan rumah (PR). 
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Kepala MAN 1 Konsel   Guru Mata Pelajaran 
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Lampiran 9 Surat Keterangan Penelitian Dari Balitbang  
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Lampiran 10 Surat Keterangan Penelitian Dari Sekolah 

 

 

Gambar : Surat Izin Penelitian di MAN 1 Konawe Selatan 
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Gambar : Surat Izin Penelitian di MAN 2 Konawe Selatan 
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Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian 

 
Gambar : Wawancara kepada Guru Fisika MAN 1 Konawe Selatan Bapak 

Syukur,S.Pd.,M.Pd. 

 

Gambar:    Wawancara kepada Guru Fisika MAN 1 Konawe Selatan Bapak Roy 

Izen Mustakim,S.Pd.,M.Pd  
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Gambar:  Wawancara kepada Guru Fisika MAN 1 Konawe Selatan Bapak Andi 

Musrifan, S.Pd. 

 

Gambar:   Wawancara kepada Guru Fisika MAN 2 Konawe Selatan Ibu Sri 

Nurjaya, S.Pd 
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Gambar:   Wawancara kepada Peserta Didik MAN 1 Konawe Selatan 

 

Gambar:   Wawancara kepada Peserta Didik MAN 2 Konawe Selatan 

 

Gambar:   Wawancara kepada Guru Matematika MAN 1 Konawe Selatan  
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Gambar: Pelaksanaan Pembelajaran Fisika Di MAN 1 Konawe Selatan Oleh 

Bapak Syukur S.Pd.,M.Pd. 

 

Gambar: Pelaksanaan Pembelajaran Fisika Di MAN 1 Konawe Selatan Oleh 

Bapak Roy Izen Mustakim S.Pd.,M.Pd. 
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Gambar: Pelaksanaan Pembelajaran Fisika Di MAN 1 Konawe Selatan Oleh 

Bapak Andi Musrifan, S.Pd. 

 

Gambar: Pelaksanaan Pembelajaran Fisika Di MAN 2 Konawe Selatan Oleh Ibu 

Sri Nurjaya, S.Pd. 
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