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Lampiran 4. Daftar Nama Siswa dan Guru SMA Negeri 1 Kodeoha 

DAFTAR INFORMAN 

 

Nama 

 

Keterangan 

Azisah S.Pd 

Tasya 

Awal Samputra 

Muh. Yusuf  

Elsa  

Hikmah Hilwana 

Selvy 

A. Wira Pratama 

Adinda 

Ahyana  

Nirda  

Nurdiana  

Ariya  

Arisman  

Muh. Shoma 

Ardiansyah  

Aril Adila Yusuf 

Irwanto 

Alfin Romeo 

Fahrul Faudi S. 

Iksan Ardiansyah 

Iccan Ardiansyah 

Agus Salim  

Ahmad Amar  

Muh. Alif 

Raikal 

Alam Wijaya 

Arjuna  

Haikal Hairil Anwar 

Indar Setiawan 

Doni 

Irwanto 

Zainuddin 

Akmal Rahman 

Andis 

Guru Biologi kelas X  

Kelas X Mipa 4 

Kelas X Mipa 1 

Kelas X Ips 1 

Kelas X Ips 1 

Kelas X Ips 1 

Kelas X Ips 2 

Kelas X Mipa 2 

Kelas X Mipa 1 

Kelas X Ips 1 

Kelas X Ips 1 

Kelas X Mipa 4 

Kelas X Ips 1 

Kelas X Mipa 4 

Kelas X Mipa 2 

Kelas X Mipa 3 

Kelas X Mipa 3 

Kelas X Mipa 3 

Kelas X Mipa 1 

Kelas X Mipa 1 

Kelas X Mipa 1 

Kelas X Mipa 1 

Kelas X Mipa 2 

Kelas X Mipa 2 

Kelas X Mipa 1 

Kelas X Mipa 1 

Kelas X Mipa 2 

Kelas X Mipa 2 

Kelas X Mipa 2 

Kelas X Mipa 2 

Kelas X Mipa 3 

Kelas X Mipa 3 

Kelas X Mipa 3 

Kelas X Mipa 4 
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M. Rauf 

Risaldi 

Ahyar Prayogi 

Febrian  

Febri 

Irfan K. 

Anjas Mara 

M. Arif Irwansyah 

M. Chairil 

M. Riski 

M. nirdal 

Albar 

Alfiansyah 

Aswar SR. 

Jumardi 

Muh. Akil 

 

Kelas X Mipa 4 

Kelas X Mipa 2 

Kelas X Mipa 4 

Kelas X IPS 1 

Kelas X IPS 1 

Kelas X IPS 1 

Kelas X IPS 2 

Kelas X IPS 1 

Kelas X IPS 1 

Kelas X Mipa 4 

Kelas X Mipa 4 

Kelas X IPS 2 

Kelas X IPS 2 

Kelas X IPS 2 
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Lampiran 5. Hasil Wawancara Guru 

Rendahnya Prestasi Belajar Biologi  

 

Nama     : Ibu Azisah S.Pd 

Tempat Wawancara : SMA Negeri 1 Kodeoha. 

Responden/ Informan  : Guru Biologi SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi 

menyenangkan bagi siswa 

? 

Kalau suka belajar biologi pasti 

menyenangkan belajarnya, apalagi kalau 

gurunya pintar menjelaskan atau 

menerangkan. Tapi kalau yang tidak suka 

dengan biologi, pasti mengatakan kalau 

biologi itu tidak menyenangkan. Apalagi 

waktu dimasa covid siswa sekarang tidak 

terlalu aktif belajar, cuman pegang 

Handphone sambil belajar. Kalau tidak siswa 

cuman liat-liat saja, tidak pernah berinteraksi 

dengan gurunya kalau ditanya cuman bilang 

iya, kadang juga tidak dijawab. 

2. Apakah siswa tertarik 

padapembelajaran biologi ?  

 

Kalau masalah tertarik, itu semua tergantung 

dari siswanya. Yang penting bagaimana cara 

guru pintar mengambil hati siswa sehingga 

siswa mudah tertarik dengan pembelajaran 

biologi 
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3. Apakah siswa merasa cepat 

bosan ketika belajar biologi 

?  

 

Saya rasa tidak, karena kalau didalam kelas, 

pada saat ibu mengajar sebelum covid tatap 

mukanya 3 jam, tapi kalau sekarang cuman 2 

jam. Jadi saya rasa tidak. 

 

4. Ketika belajar biologi, 

apakah siswa semangat 

mengikuti pelajarannya ?  

 

 Ada yang semangat ada juga tidak, jadi 

siswa itu beda-beda yang semangat bagi yang 

suka kalau tidak suka dengan biologi pasti 

tidak semangat belajarnya. 

 

5. Apakah siswa berusaha 

untuk ingin mencapai 

prestasi belajar biologi 

yang lebih baik? 

 

Saya rasa tidak semua siswa ingin mencapai 

nilai prestasi yang lebih baik, karena pada 

saat memberikan tugas, hanya sebagian siswa 

yang mengerjakannya. 

6. Apakah siswa kelas X yang 

nilai KKMnya berada di 

standar KKM mengerjakan 

tugas yang diberikan bu ?  

 

Iya, tapi kalau sekarang saya tidak bisa 

memberikan nilai tinggi. Siswa juga disuruh 

datang kesekolah tidak datang, jadi saya 

cuman kasi tugas nah itu lagi ada yang 

kumpul ada juga tidak, tergantung siswanya. 

Seenak-enaknya saja siswa. Jadi tidak bisa 

diberikan nilai tuntas. Tapi saya kasi nilai 

KKM atau standar KKM karena diharuskan 

tuntas, bagi yang tidak pernah datang juga 

tetap diberi nilai KKM, yang datang 

kemudian rajin mengerjakan tugas dikasi 

nilai tinggi. 
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7. Apakah siswa fokus pada 

saat pembelajaran dimulai 

? 

 

Fokus pada saat jam-jam pertama tapi kalau 

sudah jam terakhir sebagian siswa sudah 

mengantuk apalagi kalau sudah liat kelas lain 

keluar duluan, sudah tidak fokus lagi. 

8. Pada saat pembelajaran 

dimulai apakah siswa lebih 

banyak bertanya ?  

 

Karena siswa inikan beda-beda, ada yang 

agresif, ada yang pendiam ada juga yang 

malu-malu, mungkin dia mau bertanya tapi 

malu atau takut, makanya jarang bertanya. 

Pada saat saya memberikan pertanyaan ke 

siswa ada yang menjawab ada yang diam saja 

dan ada juga yang menjawab tapi masih 

salah. jadi jarang yang bertanya atau 

menjawab siswa. 

9.  Apakah siswa lebih banyak 

bermain ketika belajar 

biologi ?  

 

Iya, kadang ada siswa yang main-main atau 

bicara sama teman sebangkunya pada saat 

saya menjelaskan tapi kalau sudah ditegur 

sudah tidak main-main lagi, tapi kebanyakan 

siswa hanya diam kadang juga melamun. 

10. Pada saat ibu memberikan 

tugas apakah siswa 

mengerjakannya ?  

 

Hanya sebagian saja siswa mengerjakan 

tugas, itupun saya sudah ingatkan yang tidak 

kerja tugas tidak bisa diberikan nilai 

tambahan. Tapi masih saja siswa kadang 

malas mengerjakannya. Seperti saya katakan 

tadi semau-maunya siswa. 

11. Apakah siswa senang 

belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

 

Saat ibu memberikan tugas ke siswa, 

biasanya ada yang berkelompok ada juga 

yang individu. Tetapi biasanya kadang-

kadang ada siswa yang mau belajar sendiri 

atau mengerjakan tugas dengan individu, 

dengan alasan bahwa siswa lain tidak 
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berpartisispasi dalam mengerjakan tugas atau 

kurangnya kerja sama. Sehingga siswa 

tersebut ingin mengerjakan tugas dengan 

indvidu atau sendiri. Kemudian ada juga 

siswa yang senang ketika belajar 

berkelompok dengan alasan bahwa bisa 

bertukar pikiran dan dapat meminta pendapat 

dan saling bahu membahu dalam mencari 

pemahaman yang lebih baik. 

12. Ketika ibu menjelaskan 

materi biologi, apakah 

siswa mudah memahami 

materi tersebut ? 

 

Setiap siswa itu kan berbeda-beda ketika 

dijelaskan ada yang mudah mengerti, dan ada 

juga siswa yang sulit untuk memahami materi 

biologi. Jadi ketika saya bertanya ke siswa 

apakah materinya sudah dimengerti ? siswa 

menjawab iya. Tetapi pada saat ibu 

memberikan pertanyaan ke siswa, mereka 

tidak bisa menjawab. Jadi siswa sulit untuk 

memahami ketika belajar biologi. 

13. Apakah waktu pelajaran 

juga mempengaruhi belajar 

siswa ? 

 

Menurut saya iya, sangat berpengaruh waktu 

jam pelajaran siswa. karena di akhir pelajaran 

biasanya siswa sudah mulai gelisah, apalagi 

kalau jemputannya sudah ada didepan pagar 

sekolah, kemudain melihat siswa lain sudah 

keluar dan siswa yang ada didalam kelas 

sudah gelisah sehingga siswa tidak lagi fokus 

ke pelajaran. Padalah jam pelajaran belum 

selesai, tetapi ibu susah menahan siswa 

tersebut karena jemputannya sudah 

menunggu. Padahal jam diakhir pelajaran 

masih banyak waktu, kadang satu jam 
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pelajaran siswa sudah keluar dan siap-siap 

pulang kerumah. Sedangkan awal pelajaran 

tidak. Jadi sangat berpengaruh waktu jam 

pelajaran siswa. 

14. Apakah ibu cukup baik 

dalam berkomunikasi 

dengan siswa selama jam 

pelajaran ? 

 

Iya cukup baik, karena ibu dengan siswa 

saling terbuka dan kalau sekarang tidak ada 

siswa yang membuat onar atau keributan 

didalam kelas pada saat jam berlangsung. 

Kalau pun ada, bisa diatasi. 

15. Bagaimana pergaulan antar 

siswa di dalam sekolah ? 

 

Pergaulan siswa dengan siswa lain didalam 

sekolah cukup kurang, karena kalau sekarang 

kurangnya komunikasi dengan siswa lain atau 

kelas lain apalagi dimasa pandemi sekarang 

waktu siswa sangat dibatasi sehingga siswa 

kurang bergaul dengan sisw baik didalam 

kelas maupun diluar kelas. Pada saat 

pembelajaran berakhir siswa harus kembali 

kerumah masing-masing 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

Lampiran 6. Pedoman Wawancara Siswa 

Rendahnya Prestasi Belajar Biologi  

 

Nama     : Tasya  

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha. 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena pelajarannya 

cukup rumit. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak juga kak, karena ketika 

belajar biologi saya cepat bosan. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

iya, karena materinya terlalu 

sulit untuk masuk. 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena belajar biologi 

cepat ki mengantuk. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, untuk memperbaiki nilai 

biologi saya. 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya kak, biar nilaiku kembali 

bagus. 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena materinya sulit 

dipahami 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak kak, lebih banyak diam. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, karena takutka main-

main didalam kelas. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, agar nilai meningkat dan 

bagus. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau Sendiri, karena kalau sendiri 
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berkelompok ? lebih fokus. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena saya tidak 

mengerti apa yang dijelaskan 

guru 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, tapi kadang malaska. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, kalau dirumah sering 

main Handphone 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena belajar biologi pada 

saat jam siang biasanya 

mengantuk kalau pagi tidak. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, karena tidak terlalu saya 

perhatikan materi. 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Kurang baik, karena saya jarang 

akrab sama teman-teman 

 

Nama     : Awal Saputra 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena materinya terlalu 

sulit. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena tidak ada niatku 

memang belajar biologi. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya kak, karena gurunya kurang 

menarik dan saya tidak mengerti 

ketika   menjelaskan. 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda Tidak, karena saya tidak suka 
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semangat mengikuti pelajarannya ?  belajar biologi. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, karena saya ingin berusaha 

mengetahui atau menguasai 

semua pelajaran 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, karena ingin nilai saya 

bagus 

 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak kak, karna teman 

sebangku ku na ajaka bicara 

makanya kurang fokuska kalau 

belajar 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena saya tidak 

mengerti apa yang dijelaskan 

guru. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, karena saya takut sama 

guru. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, karena saya mau nilai 

bagus. 

 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, biar tugasnya cepat 

selesai. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena saya tidak 

mengerti apa yang dijelaskan 

guru. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, diingatkan ji tapi pada saat 

mau ujian. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena banyak yang 

ganggu 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena jam pelajaran siang 

saya mengantuk. 
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16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, saya tidak terlalu kenal 

ibu guru. 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena saya suka 

berteman. 

 

Nama     : Muh. Yusuf 

Waktu dan Tempat Wawancara :   

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karean terlalu rumit 

untuk belajar tentang mahluk 

hidup. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak karena susah untuk 

dimengerti. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

iya, karena materi yang 

disampaikan guru kadang 

membosankan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena pembelajaran 

biologi membuat saya bosan 

karena terllau banyak    teori 

dan hafalan. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

iya, karena saya ingin nilai saya 

bagus. 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, karena saya tidak ingin nilai 

saya jelek. 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Iya, karena saya takut pada guru 
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8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Iya, karena kalau saya tidak 

paham kadang bertanya ka. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, karena walaupun saya 

tidak suka pelajaran biologi 

tetapji saya mendengarkan 

penjelasan guru. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, karena saya tidak ingin 

mendapatkan nilai yang buruk 

lagi 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Sendiri, biar lebih fokus kalau 

kelompok menyusahkan 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, kalau pelajarannya 

berbelit-belit tidak paham. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, karena saya sering main 

Handphone 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena terkadang ada 

gangguan. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena ketika kalau pagi 

masih fresh otak tapi kalau 

siang sudah loyo dan mengantuk 

 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Baik, karena kalau ada tidak 

kupahami bertanya. 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Tidak, karena saya kurang 

bergaul. 

 

Nama     : Elsa 

Tempat Wawancara : SMA Negeri 1 Kodeoha 
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Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena menurut saya 

pembelajaran biologi susah 

untuk dipahami. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak karena pelajarannya 

mengarah ke bahasa latin 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena pelajaran biologi 

banyak bahasa latinnya yang 

susah penyebutannya 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena biasanya kalau 

belajar sering mengantuk 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, untuk memperbaiki nilai 

raport. 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, untuk memperbaiki nilai 

supaya tuntas. 

 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, kadang rishi 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena malu. 

 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, supaya kita kelihatan 

disiplin. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, untuk menambah nilai yang 

tuntas. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, karena kalau 

kelompok bisa ki saling 

membantu. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi Tidak, soalnya pembelajaran 
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biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

biologi kebanyakan bahasa latin. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, kalau disuruh belajar 

kadang malas atau bosan. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, biasanya kalau belajar 

dirumah biasa diganggu. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena kalau waktu juga 

sangat lama pasti bosan juga. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, karena kurang akrab 

sama gurunya 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena bisa saling 

membantu 

 

Nama     : Hikmah Hilwana 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak kak, karena biologi cukup 

rumit 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak karena banyak sekali 

materinya 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena cara mengajarnya 

guru susah dipahami 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena biasanya kalau 

belajar sering mengantuk 
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5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, untuk memperbaiki nilai 

saya. 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, agar nilaiku bisa berada di 

atas KKM. 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Iya, karena kalau tidak fokus ki 

namarahiki guru. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, takut juga bertanya. 

 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Kadang-kadang, pernah ditegur 

juga sama guru. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, biar dapat nilai. 

 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Sendiri, tenang kalau sendiri. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, cara menjelaskan ibu 

guru susah dipahami. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, karena orangtua 

menginginkan nilai saya bagus. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Iya, karena dirumah jarang ada 

orang. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, kalau  pagi masih fokus 

kalau siang sudah mengantukmi. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

Tidak, karena jarang bertanya 
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jam pelajaran? juga. 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Tidak, karena jarang bergaul 

kalau disekolah. 

 

Nama     : Selvy 

Tempat Wawancara :SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Iye tidak kak, karena kalau 

menurut saya sih kak belajar 

biologi tuh susah untuk di 

pahami, terlalu banyak sekali 

teorinya makanya kurang 

menyenangkan kak . 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak kak, karena pembelajaran 

biologi bikin ngantuk. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya kak, karena materi yang 

disampaikan ibu guru itu kadang 

tidak menarik makanya bosan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak kak, karena pembelajaran 

biologi membahas teori terus 

jadi jarang prakteknya jadi 

kurang semangat kak 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

 Iya, supaya nilaiku bagus lagi 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, supaya nilaiku bagus lagi. 
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7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, kadang teman sebangku 

ku na ajaka bicara jadi biasa 

tidak fokus. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena takut salah. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, kalau didalam kelas itu 

diam jika. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, biar nilaiku bagus terus 

kalau tidak dikerja juga ibu guru 

pasti marah. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, supaya seru. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, biasanya ibu menjelaskan 

cepat sekali. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Jarang, karena orangtuaku kak 

sibuk dengan pekerjaanya 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Iya, karena dirumah selaluka 

main Handphone 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Tidak, karena kalau dirumah itu 

selalu disuruh sama orangtua. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya, karena sekarang kan belajar 

biologi masuk siang nah 

seringki mengantuk tapi kalau 

pagi tidak. 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Tidak, karena kalau ada materi 

saya tidak pahami saya tidak 

bertanya juga makanya kurang 

akrab. 
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Nama     : A. Wira Pratama 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena materinya sulit 

dipahami. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena agak bosan. 

 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena penjelasannya ibu 

sulit masuk di otak. 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, biasanya banyak bahasa 

latin yang harus di hafal. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, biar nilai raport ku tinggi. 

 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya untuk tambah nilai 

 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena teman sebangku 

ku suka sekalika na ajak bicara 

jadi bicaraka juga 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, kalau saya tidak mengerti 

saya lebih pilih diam, karena 

takut salah. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Kadang-kadang. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, untuk memperbagus nilai 

biar ibu tidak marah juga. 
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11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, saling bertukar 

pikiran. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena kadang bingungka 

caranya guru menjelaskan. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Tidak, Tidak tau juga kenapa. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, biasa diganggu sama 

adek. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, kalau masuk siang bosan 

terus mengantuk. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, karena kalau ada materi 

saya tidak pahami saya tidak 

bertanya juga makanya kurang 

akrab 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

kurang baik, malas saja 

berteman. 

 

Nama     : Adinda 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Ada yang menyenangkan dan 

ada juga tidak kak 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

kadang ji kak tertarik tergantung 

materi. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, kalau di akhir-akhir materi 

bosan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda pada awal-awalnya ji kak. 
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semangat mengikuti pelajarannya ?   

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, biar nilainya bagus. 

 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, biar nilai KKM ku tinggi. 

 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Di usahakan fokus kak. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, malas bertanya. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, biar ibu tidak marah. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, biar guru tidak marah. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Sendiri, biar fokus. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Iya, tapi pernah juga tidak 

paham materinya. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, tapi hanya pada saat mau 

ujian. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, Banyak yang ganggu. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena tidak fokus belajar 

kalau siang. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Baik, tapi jarang komunikasi, 

karena guru sibuk juga 

menjelaskan 
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17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, tapi tidak telalu akrab juga 

biasa-biasa ji. 

 

Nama     : Ahyana 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tergantung kak, kalau materi 

tentang virus kurang 

menyenangkan. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tertarik ji kak tapi kadang 

materinya susah dipahami. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena terlalu lama 

menjelaskan. 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat, karena kalau 

semangat gampang masuk 

materi 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, biar nilainya bertambah 

bagus. 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, karena kalau tidak di kerja 

tugas biasa marah ibu guru. 

 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena pikiran dimana-

mana. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak kak, karena ketika saya 

tidak mengerti apa yang 

dijelaskan oleh guru, saya diam 

ji, karena saya takut salah dalam 

memberikan pertanyaan juga. 
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9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Kadang-kadang ji, sering main 

Handphone dalam kelas 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, dikerja biar ada nilai. 

 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Sendiri, karena kalau kelompok 

banyak teman tidak 

berpartisipasi. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

kadang paham kadang juga 

tidak, yang tidak paham itu 

bahasa latinnya. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, diingatkan ji tapi saya ji 

yang kadang malas. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, banyak gangguan 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, belajar siang susah masuk 

pelajaran karena mengantuk 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Baik, karena gurunya ramah. 

 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Kurang baik, malas saja bergaul. 

 

Nama     : Nirda 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Lumayan, tergantung materinya. 

Kalau materi yang saya tidak 

suka yang banyak bagian-
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bagiannya kaya lingkungan, 

jenis-jenis pencemaran begitu 

kak 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tertarik tapi hanya sebagian 

materinya kak. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, kalau banyak materinya. 

 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

kadang-kadang, tergantung 

mood. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, untuk memperbaiki nilai. 

 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya kak, pasti supaya nilaiku 

yang dulunya jelek bisa bagus 

kembali. 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena seringka melamun 

kalau belajar. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena takut bertanya. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, tapi seringka cerita sama 

teman sebangku ku. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, dikerjakan ji kak. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Sendiri, karena kalau kelompok 

banyak yang tidak kerja. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Iya, kalau ibu menjelaskan 

materi dengan pelan-pelan. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, pernah ji disuruh belajar. 
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14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak,karena ada adik sering 

menganggu. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena siang sudah 

mengantuk tapi kalau pagi tidak. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Baik, tapi jarang bertanya. 

 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, banyak teman makin 

bagus. 

 

Nama     : Nurdiana 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena terlalu banyak 

materinya di banding 

prakteknya. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, tergantung mood ku. 

 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, bosan caranya ibu 

menjelaskan. 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena mengantuk 

belajar biologi. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, biar nilainya bagus. 

 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, malu juga kalau jelek nilai 

raport. 
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7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, lebih banyak menghayal. 

 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, pilih diam saja. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Iya, tapi kalau sudah ditegur 

sama guru tidakmi. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Kadang-kadang, kalau rajin saya 

kerja kadang juga tidak. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, agar bisa 

menyontek. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, banyak sekali materinya. 

 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, tapi lebih banyak main 

handphone. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena seringki disuruh 

sama orangtua. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, kalau pagi masih segar 

kalau siang sudah loyo. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

.Tidak, didalam kelas saya 

diam. 

 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Tidak, lebih malas bergaul. 

 

Nama     : Ariya 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 
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1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Pernah menyenangkan tapi 

pernah juga tidak, yang tidak 

waktu materi tentang virus, 

karena terlalu banayk materinya 

kemudian bahasa latinnya yang 

susah disebutkan. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Kadang tertraik, kadang tidak. 

Yang tidak tertarik materi 

biologi terlalu banyak, 

kemudian yang tertarik padaa 

saat melalakukan praktek. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, sering bosan apalagi kalau 

materi yang disampaikan oleh 

buru terlalu banyak. 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena di akhir pelajaran 

sudah mengantuk, kemudian 

saya juga merasa lapar sehngga 

tidak semangat untuk belajar 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, kalau nilai saya berada di 

standar KKM akan mengerjakan 

tugas yang diberikan guru. 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, biar nilai saya bagus. 

 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena pikiran kemana-

mana sehingga susah fokus ke 

materi. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena takut pertanyaan 

saya salah. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain Tidak, cuman duduk saja. 
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ketika belajar biologi ?   

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, tugasnya dikerja karena 

kalau tia dikerja guru marah. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Sendiri biar fokus, karena kalau 

berkelompok susah diajak 

teman untuk  kumpul belajar 

bersama. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, tetapi kalau tidak paham 

materinya, saya hanya diam. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, tetapi kadang saya malas 

belajar. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karenan sering diganggu 

oleh adik. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Menurut saya iya, karena ketika 

waktu pagi masih segar 

sedangkan diwaktu siang sudah 

mengantuk dan lapar. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Baik, jarang bikin masalah juga 

didalam kelas. 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, tetapi jarang bergaul 

dengan teman. 

 

Nama     : Arisman 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 
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1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena didalam materi 

biologi ada yang namanya 

bahasa latin atau bahasa ilmiah 

sehingga saya kurang suka 

karena cara penyebutannya yang 

cukup rumit 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Kurang tertarik, karena 

materinya susah dimengerti. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena materi yang 

disampaikan oleh guru kurang 

menarik. 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena cara guru 

menyampaikan materi saya 

kurang suka karena susah untuk 

memahami. Sehingga kurang 

semangat. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai raport saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, agar nilainya kembali bagus 

 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Kalau di awal pelajaran kadang 

fokus, tetapi kalau sudah diakhir 

pelajaran kadang tidak fokus 

karena mengantuk. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, malu bertanya. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, karena takut ditegur oleh 

guru. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas Jarang karena malas kerja tugas. 
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apakah anda mengerjakannya ? 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Sendiri, lebih tenang tidak ada 

gangguan. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materinya susah. 

 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Jarang, nanti diingatkan ketika 

mendekati ujian. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, banyak gangguan 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, kalau pagi masih masih 

segar, sedangkan siang pasti 

susah pelajaran masuk diotak 

karena mengantuk. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Baik, tetapi kurang akrab 

dengan guru. 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Iya baik, tetapi kalau sekarang 

dimasa pandemi dibatasi waktu 

untuk berkumpul bersama 

teman yang lain. 

 

Nama     : Muh. Shoma 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena pelajaran biologi 

tidak seru. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran Tidak, karena gurunya kurang 
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biologi ? menyenangkan. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena bosan saja. 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak terlalu semangat, karena 

biologi cukup membosankan. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, biar nilai saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, setidaknya melebihi sedikit 

standar KKM 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, hanya mata yang fokus 

tetapi pikiran kemana-mana. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena malu bertanya 

sama guru. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, didalam kelas saya hanya 

diam 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, tetapi menyontek sama 

teman. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Berkelompok, biar saling 

membantu. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena cara menjelaskan 

guru kadang berbelit-belit 

sehingga susah untuk dipahami. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, disaat ujian sekolah 

didingatkan harus belajar. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena dirumah ada adik 

yang dijaga. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, berpengaruh karena kalau 

jam pertama sama jam kedua 

masih enak untuk belajar tetpai 
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kalau jam ketiga dan keempat 

kadang sudah bosan. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Baik, karena gurunya tidak 

galak 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik karena teman saya baik 

semua. 

 

Nama     : Ardiansyah 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena banyak materinya 

sehinggakurang menyenangkan. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena saya kurang suka 

dengan pembelajaran biologi. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya membosankan, kadang 

waktu guru menjelaskan materi 

saya kurang memahaminya. 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Saya tidak semangat kak ketika 

mengikuti pembelajaran biologi, 

karena di akhir pembelajaran 

saya mudah mengantuk, 

kemudian saya juga merasa 

lapar sehingga tidak semangat 

untuk belajar 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai raport saya bagus. 
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6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, karena takutnya nanti tidak 

naik kelas. 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena teman sebangku 

saya mengajak saya berbicara 

sehingga kurang fokus kepapan 

tulis. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena takut bertanya. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, karena guru marah ketika 

bermain didalam kelas apalagi 

pada saat waktu pelajaran. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, dikerja tetapi kadang juga 

tidak kalau datang malasku. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Berkelompok, agar tugasnya 

cepat selesai. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materi yang 

dijelskan guru terlalu banyak. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, tetapi saya sibuk juga main 

handphone 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena diirumah ribut. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena waktu siang susah 

pelajaran masuk otak tetapi 

waktu pagi tidak. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya kak tidak pernah ji ditegur 

didalam kelas 



 

106 
 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Kurang baik, karena saya jarang 

bergaul 

 

Nama     : Aril Adila Yusuf 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena materi biologi 

rumit. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena bahasa latin yang 

cukup susah. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, apalagi waktu jam pelajaran 

biologi ada 3 jam sehingga 

mudah bosan dan mengantuk. 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Kadang semangat kadang juga 

tidak. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, karena saya ingin nilai saya 

bagus. 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, biar nilai raport saya bagus. 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, materinya membosankan. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, saya lebih memilih untuk 

diam. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Iya, karena teman sebangku 

saya kadang mengajak saya 

berbicara. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas Tidak, karena malas kerja tugas. 
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apakah anda mengerjakannya ? 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Berkelompok, karena seru. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materinya susah 

kemudian bercampur dengan 

bahasa latin makin tambah 

susah. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Jarang, kalau dirumah hanya 

main handphone. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena selalu main 

handphone. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena waktu jam siang 

susah fokus ke pelajaran 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Baik, karena gurunya tidak 

galak. 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, tetapi jarang berkumpul. 

 

Nama     : Irwanto 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena susah. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena materi biologi 

cukup membosankan. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena materi biologi 

terlalu banyak. 
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4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena ketika memasuki 

jam pelajaran saya mudah 

mengantuk. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, biar niali raport saya tinggi 

 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, karena kalau tidak dikerja 

tugas yang diberikan oleh guru 

akan berdampak ke nilai raport 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Susah fokus, karena mata saya 

kemana-mana. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, takut untuk bertanya. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Iya, apalagi ketika teman 

mengajak berbicara. 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, karena takut guru marah. 

 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Berkelompok, biar bisa 

menyontek. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena saya kurang 

memperhatikan guru 

menjelaskan. 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Tidak, karena saya kurang 

memperhatikan guru 

menjelaskan. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena sering diganggu 

sama saudara. 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena siang sudah 

mengantuk. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

Baik, tetapi kurang akrab karena 

jarang komunikasi dengan guru. 
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jam pelajaran? 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karea saya suka bergaul 

dengan teman-teman. 

 

 

Nama     : Alam Wijaya 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena pelajaraannya 

terlalu banyak dan sulit 

dipahami.Mengapa saya 

mengatakan sulit alasannya 

karena dalam pelajaran biologi 

banyak menggunakan bahasa 

ilmiah yang sulit untuk 

diucapkan.  

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak karena gurunya 

membosankan, guru hanya 

fokus pada pemberian materi 

tetapi tidak memerhatikan murid 

yang kurang memahami materi. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

iya, karena pembelajaran biologi 

jam pelajaran terlalu 

lamaKenapa saya mengatakan 

jam pelajaran terlalu lama, 

Karena pembelajaran biologi 

memakan waktu 2-3 jam 

pembelajaran. 
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4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena pemberian teori 

lebih banyak dibandingkan 

praktek yang hanya dilakukan 2-

3 kali praktek dibandingkan 

pemberian materi. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

tidak, karena saya kurang 

berminat pada pembelajaran 

biologi.Kenapa saya kurang 

berminat dalam pembelajaran 

biologi,Karena guru biologi 

banyak memberikan tugas 

berupa pekerjaan rumah ( PR). 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya saya akan berusaha 

mengerjakan tugas yang 

diberikan gurumengapa saya 

ingin berusaha mengerjakan 

tugas yang diberikan guru, 

karena nilai yang saya dapatkan 

berada di standar KKM 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Iya, karena saya takut pada 

guru. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena teman sebangku 

saya mengajak saya 

berbicara.dan cerita teman saya 

lebih menarik daripada materi 

yang dijelaskan guru. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

iya, karena materi yang 

dijelaskan guru banyak kalimat 

yang saya tidak pahami. 

Mengapa saya merasa kalimat 
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yang diberikan guru tidak 

dipahami, karena kalimatnya 

panjang dan berbelit-belit 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

tidak, karena saya malas 

mengerjakan tugas, dan tugas 

yang diberikan guru banyak dan 

sulit untuk mencari jawabannya. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

iya berkelompok, karena saya 

bisa santai dan tidak ikut 

mengerjakan tugas.saya malas 

dan tidak ingin membantu 

teman kelompok mengerjakan 

tugas. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena guru menjelaskan 

pembelajaran secara berbelit 

belit. Kenapa saya merasa 

materi yang dijelaskan guru 

berbelit-belit, karena bahasanya 

banyak menggunakan bahasa 

indonesia  

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

tidak, karena orang tua saya 

sibuk dengan pekerjaan mereka, 

dan mereka jarang berada di 

rumah. 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena saya lebih sering 

bermain handphone ketika 

berada di rumah dan dirumah 

saya tidak punya teman 

berbicara 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga Iya, karena ada waktu tertentu 
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mempengaruhi belajar anda ? dimana saya merasa malas 

menerima materi. karena 

misalnya saja pada saat 

pembelajaran siang saya merasa 

mengantuk sehingga 

pembelajaran jadi sulit saya 

pahami. 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, karena guru sibuk 

menjelaskan materi sementara 

saya sibuk dengan diri saya 

sendiri 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

tidak baik. Karena saya malas 

bergaul dan lebih suka 

menyendiri. Mengapa saya lebih 

suka menyendiri, karena saya 

malas mempunyai banyak 

teman. 

 

Nama     : Alfin Romeo 

Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak karena banyak materinya 

 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

yang saya tertarik hanya 

praktikumnya saja, kalau 

materinya kurang tertarik. Saya 

kurang tertarik materinya karena 

terlalu banyak materinya. 
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3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

iya, kadang saya cepat bosan 

kak kalau belajar biologi karena 

jam pelajaran biologi ada 3 jam 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

tidak, tapi semangat kalau 

praktikum tapi kalau 

menjelaskan materi ibu guru 

kurang semangat kak  

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

iya, biar nilaiku raportku tinggi 

 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

iya kak, karna takutnya nanti 

tidak naik kelaska  

 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

jarang fokus, karena kalau 

sudah jam pelajaran kadang 

saya sering melamun. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

tidak, malas bertanya, terus 

tidak tau juga mau bertanya apa 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

tidak kak, karena kalau main-

main ki na marahiki ibu guru 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

iya kak,di kerja ji tapi kadang 

juga tidak kalau malaska karena 

tidak mengertiki sama 

materinya 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

berkelompok biar cepat selesai 

karena banyak ki yang kerja i 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

tidak, karena kadang tidak 

pahamka na jelaskan ibu guru 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

iya kak, tapi saya ji biasanya 

malas belajar apalagi kalau 
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sudah pegang hp 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

tidak, banyak gangguan, kadang 

ada saudara yang ajak keluar 

atau disuruh memasak makanya 

tidak fokus mi lagi belajar 

karena sering di suruh 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

iya, kalau masuk siang kadang 

mengantuk tapi kalau masuk 

pagi tidak ji kak 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

iya kak tidak pernah jika di 

tegur dalam kelas 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

baik, karna kusuka saya bergaul 

sama teman makin banyak 

teman makin bagus 

 

Nama     : Fahrul faudia S. 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak karena susah, yang susah 

bahasa latinnya susah diucapkan 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena materinya terlalu 

banyak. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

iya, kalau sudah jam terakhir 

kadang saya mengantukmi, 

bosan juga 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

tidak, karena kalau didalam 

kelas kadang mengantukmaterus 
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kalau sudah diakhir 

pembelajaran mudahka juga 

lapar sehingga tidak semangat 

untuk belajar 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

iya, biar nilaiku bagus kak  

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

iya kak, karena kalau tidak 

dikerja jelek nilai raporku 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

tidak kak, kadang ka menghayal 

kalau ibu menjelaskan 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

tidak, takutka bertanya, karena 

saya takut pertanyaanku salah 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

berkelompok, karena kalau 

ramai cepat selesai 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

iya, apalagi ada temanku na aja 

teruska main 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

iya kak, kalau tidak di kerja 

marah ibu guru 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

tidak, karena kadang tidak 

kuperhatikan ibu kalau 

menjelaskan 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

iya kak, tapi saya ji biasanya 

mals belajar apalagi kalau sudah 

pegang hp 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

tidak, karena ada adek mau 

dijaga jadi tidak fokus kalau 

dirumah 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

iya, karena kalau siang 

mengantukka 
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16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

iya kak tidak pernah jika di 

tegur dalam kelas 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

baik, karna kusuka saya bergaul 

sama teman makin banyak 

teman makin bagus 

Nama     : Iksan Alhidayah 

Waktu dan Tempat Wawancara : SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak karena materinya banyak 

susah 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak , karena bahasa latinnya 

susah di ucapkan 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

iya, bosan kalau sudah berjam 

jam mi menjelaskan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

kadang semangat kadang tidak  

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

iya, biar nilaiku bagus  

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

iya kak biar nilai rapornya 

bagus 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

tidak kak, suka sekalika keluar 

minta isin ke wc makanya ndk 

fokus ma belajar 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

tidak, lebih banyak diam ji 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain iya, karena temanku suka 
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ketika belajar biologi ?  sekalika na ajak bicara  

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

iya kak, biar nalaiku bagus 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

berkelompok karena seru 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

tidak kak susah sekali matrinya 

apalagi ada juga bahasa latinnya 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

iya kak, tapi saya ji malas 

belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

tidak, kalau dirumah main hp  

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

iya,karena kalau pagi masih 

segar badan tapi kalau siang 

loyo mi mengantuk mi juga 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

iya kak ndk pernha jika bikin 

masalah didalam kelas 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

baik, karna teman kelasku bagus 

semua 

 

Nama     : Iccan Ardiansah 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Ada yang menyenangkan dan 

ada juga yang tidak, yang 

menyenangkan itu kalau lagi 
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praktek diluar tapi yang tidak 

menyenangkan kalau 

penyampaian materi. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tertarik, tetapi hanya tertarik 

pada prakteknya saja tapi kalau 

teorinya saya tidak tertarik. 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, kadang saya bosan ketika 

pembelajaran biologi, yang 

membuat saya bosan karena jam 

pelajaran biologi terlalu lama 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat kalau praktikum, 

selebihnya tidak semangatmi 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, saya berusaha ingin 

mencapai nilai yang bagus, agar 

bisa naik kelas 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, dikerja kalau diberikan 

tugas sama guru 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Saya kurang fokus dengan 

pelajaran karena, saya mudah 

mengantuk dikelas 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, saya hanya diam, atau 

tidak bicara sama teman-teman 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak sering, tapi pernah 

mengobrol sama teman pada 

saat pembelajaran  

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya dikerja, tapi kalau datang 

malasku kadang saya tidak 

kerja, seperti jarang kumpul 

makalah individu 
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11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Saya senang belajar 

berkelompok agar tugasnya 

cepat selesai 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materinya susah 

untuk dipahami apalagi banyak 

bahasa ilmiahnya, dan kadang 

ibu menjelaskan terlalu cepat 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Jarang, karena orangtua saya 

sibuk dengan pekerjaanya 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena ada adik yang 

mau saya jaga jadi susah saya 

fokus belajar dirumah 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Menurut saya iya, berpengaruh 

karena diawal jam pelajaran 

saya tidak gampang mengantuk 

tetapi kalau sudah siang, sudah 

mengantuk dan lapar mi juga 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Saya jarang akrab sama guru 

didalam kelas karena saya 

jarang bertanya  

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, tetapi sekarang jarang mi 

berkumpul sama teman karena 

lagi jaga jarak. 

 

Nama     : Muh. Alif 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 
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1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena menurut saya 

materi biologi ada bahasa 

latinnya yang susah untuk 

dihafal 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena materinya yang 

susah dimengerti 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Kadang bosan, yang bosan 

kalau materi yang dijelaskan 

guru terlalu banyak 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat kalau praketnya 

diluar 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, akan dikerjakan karena 

kalau tidak dikerjakan maka 

nilainya tidak akan bagus 

kembali 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Fokus pada saat diawal materi 

tetapi kalau sudah di 

pertengahan materi pasti sudah 

bosan 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, saya jarang bertanya 

sama guru, karena kadang saya 

takut bertanya 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, saya jarang bermain 

didalam kelas, kaau didalam 

kelas biasanya melamun atau 

baring 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya dikerja karena biasa ibu 

marah kalau tidak kumpul tugas 
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11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, agar cepat selesai  

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Iya, tetapi kalau sudah terlalu 

banyak materi yang dijelaskan 

guru kadang saya susah pahami 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Jarang, karena saya jarang 

belajar dirumah makanya 

orangtua saya juga malas 

mengingatkan untuk belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena kalau lagi niat 

untuk belajar pasti ada terus 

gangguang seperti adik suka 

menangis  

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena kalau sudah siang 

pikiranku pasti cepat-cepat mau 

pulang 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya baik, karena selama jam 

pelajaran saya tidak pernah 

ditegur sama guru 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, tetapi jarang mengobrol 

sama teman  

 

Nama     : Raikal 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena biologi banyak 

sekali materinya  

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran Kadang tertarik kadang juga 
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biologi ? tidak, yang tidak tertarik ketika 

guru menjelaskan teorinya  

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena materinya tidak ada 

yang menarik 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat ketika praktikum 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, dikerja karena untuk 

memperbaiki nilai  

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Fokus kalau diawal materi tetapi 

kalau sudah di akhir sudah 

mengantuk 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Saya jarang bertanya sama guru, 

karena saya tidak tau juga mau 

bertanya apa keguru 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak juga, tetapi kadang pada 

saat jam pelajaran kadang bicara 

sama teman  

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya dikerja kalau ada salinan 

dari teman. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, agar cepat selesai 

tugasnya 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, cara menjelaskan guru 

kadang cepat. Jadi susah 

dipahami  

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, tetapi saya ji biasanya 

malas belajar 
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14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, susah saya fokus karena 

dirumah saya sering main 

handphone 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Tidak, karena mau siang atau 

pagi sama-sama ji saya 

mengantuk kalau jam pelajaran 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, karena saya jarang akrab 

sama guru didalam maupun 

diluar kelas  

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena banyak teman 

makin bagus 

 

Nama     : Agus Salim 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Kadang-kadang, maksudnya kak 

kadang menyenangkan kadang 

juga tidak. Yang tidak 

menyenangkan kalau disuruh 

mencatat 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak juga, karena bahasa 

ilmiah biologi susah diucapkan 

makanya saya kurang tertarik 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya bosan, kalau disuruh 

mencata materinya 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena biasa disuruh 

mengambar, jadi saya tidak 

semangat karena saya tidak hobi 
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mengambar 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Dikerja kalau tugasnya 

gampang 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, susah saya fokus belajar 

karena kadang temanku suka 

sekali na ajakka bicara makanya 

tidak fokus ma 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Saya jarang bertanya, karena 

saya malu juga mau bertanya 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, hanya bicara saja sama 

teman kelas.  

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya dikerja kalau ada teman 

yang bantu, tetapi kalau disuruh 

buat makalah kadang saya tidak 

kerja karena susah 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Berkelompok karena seru 

kumpul sama teman 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materinya susah 

jadi kadang saya susah juga 

pahami apalagi kalau materinya 

tentang tumbuhan 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, diingatkan untuk belajar  

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Iya fokus kalau tidak ada yang 

ganggu, tapi kalau ada yang 

ganggu tidak fokus 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga Iya, karena kalau pagi masih 
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mempengaruhi belajar anda ? segar badan, masih gampang 

menerima materi tetapi kalau 

sudah siang sudah lapar pengen 

cepat-cepat pulang juga 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya baik, karena gurunya tidak 

galak 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena temanku baik 

semua 

 

Nama     : Ahmad Amar 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena terlalu banyak 

materinya yang rumit 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena materi biologi 

kurang menyenangkan 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Bosan ketika disuruh menghafal 

bahasa ilmiah 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat ketika mengikuti 

prakteknya 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, karena ingin nilai saya 

bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, agar nila rapor saya tinggi 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Iya fokus, tetapi kalau teman 

sebangku na ajakka bicara 
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kadang tidak fokusma lagi 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena ibu jarang juga 

berikan pertanyaan 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Iya, kadang main handphone 

saat pembelajaran 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya dikerja karena kalau tidak 

kadang ibu guru marah 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok karena bisa menyalin 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena saya sering 

melamun 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, tapi saya jarang belajar nnti 

dekat dekat ujian baru belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, saya sering melamun 

apalagi kalau disuruh mencatat 

materi 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Tidak, menurut saya kak sama 

ji, sama-sama mengantuk 

apalagi kalau jam pelajarannya 

terlalu lama 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya baik karena gurunya ramah 

juga 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena kalau tidak punya 

teman tidak bagus 

 

Nama     : Arjuna 
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Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak terlalu menyenangkan 

kak, yang membuat saya tidak 

menyenagkan itu ketika disuruh 

menghafal bahasa latin 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, alasannya karena 

pembelajaran biologi ada bahasa 

ilmiahnya 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, pernah merasa bosan ketika 

guru menyampaikan materi 

terlalu banyak  

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena cara guru 

menjelaskan kurang menarik 

makanya tidak semangat. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya pasti, agar bisa naik kelas  

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, agar nilai raport saya bagus 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Jarang, karena biasa pikiranku 

kemana-mana apalgi kalau 

diwaktu siang susah mi 

fokusnya kepelajaran 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena kadang takut 

bertanya juga. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Jarang kak, tapi pernah 

sementara jam pelajaran main-
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main sama teman  

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, tapi pernah juga tidak 

dikerja,  

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Sendiri, kalau kalau sendiri 

tidak ada yang ganggu dan bisa 

fokus kalau sendiri 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materinya susah, 

terus mengantuk juga 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, diingatkan tapi saya ji yang 

malas belajar nnti dekat mau 

ujian baru belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Jarang, banyak gangguan,  

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, berpengaruh ketika waktu 

jam pelajaran masuk siang 

mudah mengantuk 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya baik, karena gurunya juga 

ramah 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Saya jarang bergaul sama teman 

 

Nama     : Haikal Hairil Anwar 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena materinya rumit 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran Kurang tertarik, yang kurang 
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biologi ? tertarik itu ketika materinya 

terlalu banyak 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya bosan ketika disuruh 

mencatat materi 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat ketika praktek saja 

kak 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, karena ingin nilai saya 

bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya agar nilai raport saya 

kembali bagus dan bisa naik 

kelas 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, pikiran kemana-mana 

suka melamun juga kalau 

materinya membosankan 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena saya takut 

bertanaya sama guru. 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak juga kak, karena takut 

ditegur sama guru 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya dikerja, karena kalau tidak 

nilainya akan jelek 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok biar tugasnya cepat 

selesai 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, susah materinya, terus 

terlalu banyak juga dijelaskan 

sama guru 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, cuman kak saya ji yang 

kadang sibuk main handphino 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Iya, karena tidak ada ji yang 

ganggu karena saya anak satu-

satu 
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15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Menurut saya kak tidak, karena 

siang atau pagi sama-sama suka 

mengantuk kalau sudah jam 

pelajaran  

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya, karena gurunya juga baik 

diajak bicara 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena selama saya 

sekolah tidak pernah bikin rusuh 

sama teman. 

 

 

Nama     : indra setiawan 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak kak, karena belajar 

biologi banyak materinya yang 

menurut saya susah 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tertarik hanya ketika praktikum 

kak 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya bosan ketika sudah berjam 

jam materinya 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat ketika praktikum saja 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya kak, karena ketika tidak ada 

niat untuk berusaha 

mendapatkan nilai yang bagus 
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nanti tidak bisa naik kelas 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Ia kak, agar nilai saya kembali 

bagus kak 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Fokus kalau tidak ada yang 

ganggu, karena biasanya teman 

sebangku ku suka ajak saya 

bicara ketika jam pelajaran 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak kak karena saya takut 

bertanya masih malu-malu juga 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Jarang kak hanya berbicara saja 

sama teman 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, karena untuk memperbagus 

nilai 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompo agar cepat selesai dan 

mudah dikerjakan tugasnya 

ketika berkelompok 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak kak, karena materi yang 

dijelaskan guru kadang berbeli-

belit kadang saya tidak paham  

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Ia kadang mengingatkan, untuk 

belajar hanya pada saat 

mendekati ujian kak 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak kak karena kadang kalau 

saya mau belajar pasti disuruh 

sama kaka atau orangtua 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya kak, karena jam pelajaran 

pagi masih fresh sedangkan 

siang mudah mengantuk mi 

16. Apakah anda cukup baik dalam Iya kak, karena gurunya asyik 
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berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

juga diajak bicara 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik kak, karena saya suka juga 

bergaul 

 

Nama     : Doni 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena bikin ngantuk 

terlalu banyak teori yang 

dijelaskan 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena terlalu banyak 

terlalu banyak materi yang harus 

dipahami dan menurut saya 

materinya tersebut sulit 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena penjelsannya terlalu 

banyak dibandingkan 

prakteknya 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena cepat bikin 

ngantuk 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, karena ingin memperoleh 

nilai yang bagus  

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya karena ingin memperoleh 

nilainya kita yang lebih bagus 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Iya, karena kalau diawal-awal 

masih segar pikiran jadi masih 

bisa fokus kemateri tetapi kalau 
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sudah lama mi sudah tidak 

fokus mi lagi 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena terlalu banyak 

yang tidak diketahui materinya 

sehingga malu untuk bertanya 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Iya, karena berbagai macam 

gerak saja seperti garuk kaki 

atau menoleh kekanan kekiri 

kalau sudah cape duduk 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, untuk memperbaiki nilai 

saya kak 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok agar lebih mudah 

dikerjakan 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena saking banyaknya 

materi yang dijelaskan oleh guru 

sehingga sulit untuk diserap 

materinya 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Tidak, karena orangtua tidak 

tahu menahu mengenai roster 

pelajaran saya kak 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena lebih banyak 

main seperti main handphone 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya karena ketika jam 

pelajarannya sudah masuk siang 

sudah mengantuk terus pengen 

pulang juga 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, karena malu untuk 

bertanya 
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17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena hubungan baik 

sama teman itu menyenangkan. 

 

Nama     : Zainuddin 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena biologi terlalu 

banyak materinya,  

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Sedikit tertarik kak, yang 

tertarik ketika praktikum 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Ia, apalagi kalau sudah teralu 

lamami belajar pasti saya bosan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena membosankan 

materinya 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya kak supaya bisa naik kelas 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, kadang diganggu sama 

teman 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Iya, ketika materinya saya tidak 

tau kadang saya bertanya sama 

guru 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak juga kak, karena takut 

ditegur sama guru 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas Iya kalau tugasnya gampang, 
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apakah anda mengerjakannya ? tapi kalau susah kadang saya 

tidak kerja 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok kerena dengan kerja 

kelompok lebih seru 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak juga, ketika materinya 

terlalu sulit saya tidak paham mi 

kak 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Tidak kak, karena orangtua ku 

juga sibuk jadi jarang dia 

ingatkan saya belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena banyak yang 

ganggu ketika belajar 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, ketika jam pelajaran 

diwaktu pagi masih segar 

pikiran kalau siang tidak mi kak 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, karena saya jarang 

bertanya sama guru 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena saya suka 

berteman 

 

Nama     : Akmal Rahman 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena materinya 

lumayan banyak terutama ada 

bahasa ilmiahnya yang 



 

136 
 

membuat bikin susah 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tertarik ketika ada materinya 

yang saya suka 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Tidak terlalu juga kak, tetapi 

kadang yang membosankan 

ketika disusuruh 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak kak, karena materinya 

susah jadi kadang saya tidak 

perhatikan materi kalau guru 

menjelaskan 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya kak, karena saya ingin nilai 

saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, karena ingin nilai saya 

bagus kembali 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tergantung kak, ketika 

materinya masih diawal-awal 

masih fokus tapi kalau sudah 

diakhir-akhir sudah tidak fokus 

mi lagi 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Diam takut juga bertanya kak 

sama guru 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, karena takut ditegur 

sama guru 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, karena kalau tidak dikerja 

terancam nilainya kita jelek 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok agar tugasnya cepat 

selesai 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi Kadang-kadang ji kak karena zs 
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biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

jarang juga perhatikan guru 

kalau menjelaskan 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, kadang disuruh ji belajar  

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Iya, karena dirumah tidak ada 

yang ganggu belajar 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, kerena di awal jam masih 

segar badan sama pikiran jadi 

masih enak menerima materi 

tapi kalau sudah siang sudah 

loyo mi kak 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya kak, karena gurunya tidak 

galak ji  

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena saya suka juga 

berteman 

 

Nama     : Andis 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Menurut saya kak, 

menyenangkan ketika materinya 

tidak rumit  

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Iya kadang saya tertarik belajar 

biologi kak ketika praktek, 

karena seru  

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Pernah saya bosan ketika 

mencatat materi biologi  
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4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat ketika praktikumnya 

diluar kelas  

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, karena ketika tidak ada niat 

maka nilainya kita jelek 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, agar bisa naik kelas 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Fokus ketika diawa-awal saja 

kak kalau di akhir tidak mi 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Iya, kalau ada materi yang 

kurang saya pahami saya 

bertanya tapi kadang juga saya 

malu-malu bertanya 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, takut dimarahi sama guru 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, untuk penambah nilai  

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, dengan belajar 

kelompok lebih cepat selesai  

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tergantung, ketika saya fokus 

menerima materi saya paham 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Tidak, karena orangtua ku kak 

juga sibuk jadi tidak sempat 

mengingatkan saja belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Jarang, karena kadang saya niat 

untuk belajar kadang berdering 

hp ku jadi zs ndk fokus mi lagi 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, sangat berpengaruh ketika 

jam pelajarannya sudah lama 
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suka mengantuk dan lapar juga 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, saya jarang berbicara 

sama guru karena segan juga 

sama guru 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Iya baik, karena teman-temanku 

juga baik diajak bicara 

 

Nama     : Muh. Rauf 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena pembelajaran 

biologi rumit 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak juga kak, karena terlalu 

banyak materinya 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, ketika guru menjelaskan 

terlalu lama jadi bosan juga kak 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena malahan zs 

mengantuk kalau jam pelajaran 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya tinggi 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, untuk memperbaiki nilai 

saya yang rendah 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena saya sering 

mengobrol sama teman sebang 

ku saya kak 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, saya mau-malu bertanya 
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9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Hanya mengobrol saja kak kalau 

main-main jarang 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Kalau tugasnya gampang saya 

kerja tapi kalau tugasnya susah 

kadang saya tidak bisa kerja 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok karena terasa ringan 

kalau dikerja sama-sama 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materi yang 

dijelaskan kadang banyak kak 

jadi saya tidak paham 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, orangtua saya dia ingatkan 

ji untuk belajar tapi saya ji yang 

kadang susah bergerak untuk 

belajar apalagi kalau sudah 

pegang handphone 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, kadang ada adekku yang 

suka ganggu kalau lagi belajar 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena ketika diwaktu pagi 

masih segar dan gampang 

menerima materi tapi kalau 

sudah siang sudah banyak mi 

keluhanku 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, saya jarang berbicara 

sama guru kalau lagi belajar 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena temanku baik dan 

makin banyak teman makin 

bagus 
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Nama     : Risaldi 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

tidak, karena membosankan 

sekali 

. 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

tidak, karena banyak materimya  

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

iya bosan, apalagi kalau siang 

belajar biologi makin gantuk 

juga 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

semangat kalau ikut praktek 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

ia, setidaknya tidak keluar 10 

besar 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

iya kak, untuk memperbaiki 

nilai  

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

kadang-kadang, kalau tidak ada 

yang ganggu saya fokus ji  

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

pernah bertanya tapi sekali kali 

ji 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

tidak kak, saya takut main di 

dalam kelas kalau ibu 

menjelaskan  

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

ia di kerja, karena kalau tidak 

dikerja kak di ancam jelek nilai 

ta 
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11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

berkelompok, biar ramai saja 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

tidak, karena susah saya pahami 

biologi 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

iya, kadang-kadang ji 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

tidak, lebih sering main hp kalau 

dirumah 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

tidak, karena mau pagi atau 

siang sama ji kak, sama sama 

mengantuk 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

baik, tidak pernah ji bikin 

kesalahan 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

baik, selagi temanku baik saya 

baik juga 

 

Nama     : Ahyar Prayogi 

Waktu dan Tempat Wawancara :   

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena pelajaran biologi 

banyak materinya kak 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Kurang tertarik kalau menurut 

ku kak, karena banyak teorinya 

terus rumit juga materinya 
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3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, ketika jam pelajaran biologi 

terlalu lama , bosan juga kalau 

belajarnya lama 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat ketika mengikuti 

praktikum 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya pasti, karena kalau tidak 

mengerjakan tugas maka 

terancam tidak naik kelas 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Hanya diawal-awal saja fokus 

kalau sudah di akhir pelajaran 

sudah tidak fokus, karena sudah 

banyak gangguan seperti lapar, 

mengantuk atau cerita juga sama 

teman 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Jarang kak, karena masih malu-

malu juga mau bertanya 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Jarang, takut ditegur sama guru 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, wajib kerja tugas  

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, agar lebih mudah 

tugasnya 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apakah anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Kadang mudah dimengerti 

kadang juga susah dimengerti, 

tergantung materiya juga kak 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, kadang diingatkan untuk 

belajar 
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14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Iya, karena dirumah tidak ada 

yang ganggu 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, kalau pagi masih segar 

badan kalau siang tidak mi 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya, karena saya baik juga sama 

guru 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena temanku baik 

semua 

 

Nama     : Febrian 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, menurut saya belajar 

biologi susah dipahami 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena belajar biologi 

bikin ngantuk 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena materi yang 

disampaikan guru itu kadang 

tidak menarik makanya bosan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, pembelajaran biologi 

banyak membahas teori, terus 

jarang prakteknya jadi kurang 

semangat kak 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, biar nilai raport ku bagus 
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6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya supaya nilaiku bagus 

kembali 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena kadang teman 

sebangku ku na ajakka terus 

bicara makanya kadang tida 

fokuska mau perhatikan 

pelajaran 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak karena saya takut salah 

pertnyaan 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, kalau didalam kelas diam 

jika terus 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya supaya nilaiku bagus, terus 

kalau tidak dikerja pasti marah 

guru 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok agar lebih seru 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, biasanya ibu guru epat 

seklaimenjelaskan cc 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, karena kalau saya diruma 

seringka main handphone 

makanya diingatkan untuk 

belajar terus kurangi main hp 

nya 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena kalau dirumah itu 

sering disuruh 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena sekarang kan belajar 

biologi masuk 3 jam makanya 

apalagi masu siang jadi cepat ki 
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mengantuk terus pengen cepat-

cepat pulang kalau pagi tidak 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, karena saya jarang 

bertanya makanya saya jarang 

akrab sama guru 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Iya baik, karena saya suka juga 

bergaul 

 

Nama     : Ferdi 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena bagi saya 

pelajaran biologi cukup susah, 

yang susah bahasa latinnya kak 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena biasanya belajar 

seringka mengantuk 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

iya, karena pelajaran biologi 

banyak bahasa ilmiah yang 

susah penyebutannya jadi 

kadangka mengatuk dan bosan 

juga 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena biasanya kalau 

belajar biologi seringka 

mengantuk 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya bagus 

makanya ada niat untuk 

berusaha mendapatkan nilai 

bagus  
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6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya untuk memperbaiki nilai 

yang jelek 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, kadang risih apalagi 

kalau ada teman ajak bicara  

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, malu bertanya 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak juga, kebanyakan 

melamun kak 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, untuk penambah nilai  

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok agar cepat selesai 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materinya susah 

apalagi kalau ada gambarnya 

terus ada bahasa latinnya 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, kalau disiuruh belajar 

kadang malas atau bosan juga  

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, kalau dirumah kadang 

sering diganggu sama saudara 

kak 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena kalau waktu juga 

sangat lama pasti bosan juga 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, karena kurang akrab 

sama gurunya 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena saling membantu 

kalau ada teman 
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Nama     : Irfan K. 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena kadang pelajaran 

biologi rumit, makanya saya 

kurang senang. Tapi kadang ji 

kak saya senang  

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena pelajarannya yang 

mengarah ke bahasa latin 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena materi yang 

disampaikan terkadang 

membosankan apalagi kalau 

sudah berjam-jam menjelaskan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena pelajaran biologi 

membosankan. 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, karena saya ingin niali saya 

bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, karena saya tidak ingin nilai 

saya jelek lagi 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Iya, karena saya takut ditegur 

sama guru 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, saya malu bertanya sama 

guru 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, takut ditegur nanti sama 

guru 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, kalau tidak dikerja kadang 

guru marah 
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11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, kalau kelompok 

cepat selesai kerjanya 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Kadang mudahsaya pahami 

kadang juga tidak, yang tidak 

kak pada saat terlalu lama 

menjelaskan berjam-jam itu 

kadang saya tidak bisami paham 

apa na jelaskna guru 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, karena saya sering main hp 

makanya diingatkan terus untuk 

belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena kadang saya 

sering main hp  

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, kalau sudah berjam-jam 

belajar pasti bosan juga apalagi 

kalau sudaj waktu siang 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya, karena gurunya juga tidak 

galak 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena saya suka juga 

bergaul sama teman 

 

Nama     : M. Arif Irwansyah 

Waktu dan Tempat Wawancara : SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena saya tidak suka 

memang belajar biologi, yang 
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saya tidak sukakan bahasa 

ilmiahnya apalagi kalau disuruh 

menghafal sama guru kak 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak juga, tapi saya tertarik 

kalau prakteknya karean seru  

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, kalau sudah berjam-jam 

menjelaskan guru bosan juga 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat sekali kalau 

praktikum tapi kalau didalam 

kelas tidak 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya tidak jelek 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya kak, agar nilai saya bagus 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Jarang fokus apalagi klau sudah 

main-main sama teman 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, saya tidak tau mau 

bertanya apa karena saya tidak 

mengerti na jelaskan guru  

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Iya, karena klau saya sudah 

bosan mendegarkan guru 

menjelaskan kadang saya cerita-

cerita sama teman sebangku ku 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Tergantung, kalau tugasnya 

susah kadang saya tidak kerja 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, menyenangka saja 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

Hanya diawal ji saya paham 

selebihnya tidak mi 
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materi tersebut ? 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, tapi saya ji biasanya malas 

belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, banyak gangguan seperti 

adek yang ganggu atau mau 

dijaga 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, berpengaruh apalagi kalau 

sudah berjam-jam menjelaskan 

guru saya tida paham mi apa dia 

jelaskan apalagi kalau sudah 

siang pikirannya mau pulang 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, karena saya jarang 

bertanya didalam kelas 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, saya suka bergaul  

 

Nama     : M. Chairil 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena saya tidak suka 

belajar biologi, eh hampir 

semua pelajaran kak 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena saya tidak suka 

belajar biologi, banyak bahasa 

ilmiahnya apalagi kalau disuruh 

menghafal sama guru 
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3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena saya tidak suka 

memang kak jadi saya cepat 

bosan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat kalau praktimunya 

diluar kelas 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya agar bisa naik kelas 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, saya sering melamun 

didalam kelas apalagi kalau 

diwaktu siang 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, saya malas bertanya terus 

saya tidak tau juga mau 

bertanya apa karena saya jarang 

perhatikan pelajaran 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Iya, apalagi kalau saya sudah 

bosan mi kadang saya 

mengobrol sama teman ku 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, kalau tidak dikerja marah 

guru 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, banyak yang kerja 

jadi tidak pusing sendiri 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak karena saya jarang 

perhatikan materi 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, karena saya jarang belajar 

makanya sering diingatkan 
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14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, kalau berdering lagi hp 

ku saya tidak fokus mi belajar 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, kalau terlalu lama juga 

belajar kadang mi malas 

maunya hanya sebentar saja 

yang penting mengerti 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, jarang bicara sama guru 

karena takut juga tegur guru 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena temanku baik 

semua 

 

Nama     : M. Riski 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena biologi banyak 

materinya kak 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena ada bahasa 

ilmiahnya 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, apalagi kalau disuruh 

mencatat materi yang banyak 

bosan juga 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat kalau disuruh praktek 

tentang lumut 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya bagus kak 
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6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya untuk memperbaiki nilai 

saya yang jelek teru saya takut 

juga nanti tidak bisa naik kelas 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena bosan mi belajar 

apalagi jam pelajaran biologi 

masuk siang jadi susah mi mu 

fokus  

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, takut bertanya sama guru 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, saya diam ji tapi kadang 

juga pernah cerita sama teman 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Kadang, kalau tugasnya tidak 

susah saya kerja. Kalau susah 

saya tidak kerja 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok karena  mudah 

dikerjakan kalau kelompok 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, terlalu banyak materi 

yang dijelaskan guru saya tidak 

bisa pahami semuanya kak 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Jarang karena orangtuaku juga 

sibuk sama pekerjaanya 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, saya sering main 

handphone  

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, kalau terlalu lama juga 

beajar kadang sudah bosan dan 

mengantuk 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya, karena saya sering juga 

tegur guru kalau diluar kelas 
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17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena saya suka 

berteman 

 

Nama     : Albar 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena materinya rumit, 

yang rumit ketika materinya 

terlalu banyak bahasa latiinya  

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Kadang tertarik kadang tidak, 

yang tidak materinya susah terus 

banyak juga  

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya kalau sudah lama 

menjelaskan guu kadang sudah 

bosan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena belajar biologi 

kadang saya mudah mengantuk 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya karena saya mau nilai saya 

jelek 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, agar nilai saya bagus lagi 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena kalau sudah 

menjelaskan guru kadang saya 

suka menghayal karena saya 

tidak tertarik memang dengan 

belajar biologi 
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8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, takut bertanya sama guru 

karena takut pertanyaan saya 

salah 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Diam ji kak kalau ibu 

menjelaskan materi 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, kalau tidak dikerja kadang 

marah guru 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok kalau saya tidak bisa 

kerja kan ada ji teman ku yang 

kerja 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena saya suka 

melamun kalau belajar,  

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, tapi saya ji malas belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Iya, tapi saya ji yang kadang 

malas belajar 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, bosan juga kalau terllau 

lama belajar 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya, karena gurunya baik  

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena saya suka juga 

bergaul  
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Nama     : Alfiansyah 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena pembelajaran 

biologi susah dipahami kak dan 

terlalu banyak juga bahasa 

latinnya 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena membosankan 

belajar biologi makanya saya 

kurang tertarik belajar, yang 

membosankan kalau belajarnya 

ada bahasa latinnya kak 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, seperti saya katakan tadi 

kak saya cepat bosan kalau ada 

bahasa ilmiahnya. Apalagi kalau 

kita disuruh menghafal 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena saya tidak suka 

materinya terlalu rumit menurut 

ku kak 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, untuk memperbaiki nilai 

saya yang jelek 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Kadang-kadang ji kak, kalau 

lagi ingin fokus ya fokus lagi  

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, saya malu bertanya sama 

guru 
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9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, saya takut ditegur sama 

guru 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, agar nilaiku aman  

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok biar tugasnya cepat 

selesai 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materi yang 

dijelskan guru banyak sekali 

pokoknya sampai ke akar-

akarnya jadi kadang saya tidak 

paham  

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, karena jarangka belajar 

makanya seringka diingatkan 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena banyak yang 

ganngu kalau belajar 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, karena kalau pagi masih 

segar pikiran tapi kalau sudah  

siang sudah tidak i lagi 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya, karena gurunya baik 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Iya baik, karena saya suka 

bergaul 

 

Nama     : Anjas Mara 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 
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1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Menyenangkan ketika praktek 

kak, tapi kalau terima materi 

kurang menyenangkan 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Kurang tertarik, karena 

materinya banyak 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya bosan, karena berjam-jam na 

jelaskan guru makin tambah 

bosan juga 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Semangat hanya diawal-awal ji 

kak kalau di pertengahan mi 

sudah tidak semangat mi apalagi 

kalau sudah lapar 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, untuk memperbagus nilai 

saya 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya agar nilai saya bagus  

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Fokus kalau tidak ada yang 

ganggu, karena kadang teman 

juga sering menganggu 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, saya diam ji kak karena 

malu juga mau bertanya 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, saya takut ditegur sama 

guru 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, karena kalau tidak dikerja 

tugasnya marah ibu guru 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, seru saja kalau 

ramai-ramai 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

Tidak, karena kadang saya suka 

melamun 
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materi tersebut ? 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, diingatkan ji untuk belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, susah saya mau fokus 

kalau dirumah karena ada adik 

yang mau dijaga kalau mamaku 

keluar 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, kalau terlalu lama juga 

belajar kadang sudah bosan 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, saya takut-takut juga 

mau sapa guru  

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, karena saya suka juga 

berteman 

 

Nama     : Aswar SR. 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena pembelajaran 

biologi terkadang susah  

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Kurang tertarik, karena 

pelajarannya terlalu banyak 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, kalau sudah lama belajar 

pasti bosan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Hanya di awal saja kalau sudah 

di akhir sudah tidak semangat 

mi kak 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin Iya, karena saya mau 
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mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  memperbagus nilai ku 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya agar nilai saya bagus 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tergantung, kalau materinya 

tidak banyak atau tidak susah 

kadang ji saya fokus 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Jarang, karrena kadang saya 

malu-malu mau bertanya sama 

guru 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, takut ditegur sama guru 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, karena wajid dikerjakan 

tugas yang diberikan guru. 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, biar cepat selesai 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Kadang saya paham kadang 

juga tidak, jadi tergangtung 

kalau materinya tidak susahh 

saya paham ji 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, tapi saya ji malas belajar 

apalagi kalau sudah main game 

sudah jarang mi belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena suasananya 

rumahku ribut 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, ketika waktu jam pelajaran 

sudah lama maka aterinya susah 

juga mau diserap  

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

Iya, karena gurunya baik 



 

162 
 

jam pelajaran? 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Tidak, saya jarang bergaul 

 

Nama     : Jumardi 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tergantung, kalau materinya 

tidak susah ya menyenangkan 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena materinya susah 

3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, kalau sudah lama belajar 

pasti bosan 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Hanya ketika praktek ji kak 

kalau belajar tidak semangat 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya, agar nilai saya bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya, karena saya takut nanti 

tidak naik kelas kalau nilai saya 

jelek 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Tidak, karena saya sering bicara 

sama temanku 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak, karena takutka mau 

bertanya sama guru 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, hanya bicara-bicara ji 

sama teman  

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas Iya, dikerja kalau tidak marah 
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apakah anda mengerjakannya ? guru 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, biar cepat selesai 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materinya banyak 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya karena saya malas belajar 

jadi sering diingatkan belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, kalau dirumah saya 

sering main game 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya bosan juga kalau mau 

belajar terus apalagi kalau sudah 

lama  

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Tidak, saya takut mau bertanya 

sama guru makanya jarang 

bicara juga 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, saya suka berteman 

 

Nama     : Muh. Akil 

Waktu dan Tempat Wawancara :  SMA Negeri 1 Kodeoha 

Responden/ Informan  : Siswa SMA Negeri 1 Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi menyenangkan 

bagi anda ? 

Tidak, karena pembelajaran 

biologi menurut saya rumit kak 

2. Apakah anda tertarik pada pembelajaran 

biologi ? 

Tidak, karena kadang belajar 

biologi bikin ngantuk 
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3. Apakah anda merasa cepat bosan ketika 

belajar biologi ?  

Iya, karena materi yang 

disampaikan guru kurang 

menarik 

4. Ketika belajar biologi, apakah anda 

semangat mengikuti pelajarannya ?  

Tidak, karena biasanya kita 

disuruh mengahafl bahasa latin 

sama guru 

5. Apakah anda berusaha untuk ingin 

mencapai nilai prestasi yang lebih baik ?  

Iya biar nilai ku bagus 

6. Ketika nilai biologi anda berada di 

standar KKM apakah anda akan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

Iya agar nilai raport saya bagus 

kak 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Hanya di awal ji, tapi kalau 

lainnya kadang saya mengobrol 

sama teman ku 

8. Pada saat pembelajaran dimulai apakah 

anda lebih banyak bertanya ? 

Tidak karena takut salam 

pertanyaan 

9.  Apakah anda lebih banyak bermain 

ketika belajar biologi ?  

Tidak, kalau didalam kelas itu 

diam ji kak 

10. Pada saat ibu guru memberikan tugas 

apakah anda mengerjakannya ? 

Iya, biar nilai saya bagus, terus 

kalau tidak dikerjakan tugasnya 

kadang marah guru 

11. Apakah anda senang belajar sendiri atau 

berkelompok ? 

Kelompok, agar tugasnya lebih 

mudah dikerjakan 

12. Ketika ibu guru menjelaskan materi 

biologi, apaka anda mudah memahami 

materi tersebut ? 

Tidak, karena materinya yang 

dijelaskan guru terlalu cepat jadi 

kadang saya susah mau pahami 

13. Apakah orang tua mengingatkan untuk 

belajar biologi pada saat dirumah ? 

Iya, karena saya jarang belajar 

14. Apakah anda fokus pada saat belajar di 

rumah ? 

Tidak, karena rumahku sering 

ribut karena banyak orang 
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dirumah 

15. Apakah waktu jam pelajaran juga 

mempengaruhi belajar anda ? 

Iya, sangat perbengaruh kak 

karena suka bosan juga kalau 

belajar terlalu lama 

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru selama 

jam pelajaran? 

Iya, karena gurunya juga baik 

tidak galak 

17. Bagaimana pergaulan anda dengan siswa 

lain di dalam sekolah ? 

Baik, saya suka bergaul juga 
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Lampiran 7. Hasil Rekapitulasi Wawancara Siswa Kelas X SMA Negeri Kodeoha 

No Pertanyaan Tanggapan/Respon 

1. Apakah belajar biologi 

menyenangkan bagi anda ? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 38 

siswa yang mengatakan tidak 

menyenangkan karena pelajaran biologi 

cukup rumit untuk dipelajari dan 

pelajaran biologi memiliki bahasa latin 

yang sulit untuk diucapkan. Kemudian 

terdapat 13 siswa yang mengatakan 

tergantung dari materi yang diajarkan 

oleh guru, kalau materi yang dijelaskan 

guru terlalu banyak dan susah maka tidak 

menyenangkan dan lebih senang 

praktikum dari pada teori.  

2. Apakah anda tertarik pada 

pembelajaran biologi ? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 32 

siswa yang mengatakan tidak tertarik 

pada pembelajaran biologi karena dengan 

alasan materi biologi susah untuk 

dipahami apalagi ketika jam peajaran 

biologi terlalu lama sehingga tidak 

tertarik untuk belajar biologi dan cara 

menjelaskan guru yang kurang tertarik. 

Kemudian terdapat 19 siswa yang 

mengatakan kadang tertarik yang 

membuat siswa tertarik ketika melakukan 

praktikum karena siswa lebih senang 

ketika melakukan praktikum 

dibandingkan materi.  
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3. Apakah anda merasa cepat 

bosan ketika belajar biologi ?  

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 45 

siswa yang mengatakan cepat bosan 

ketika belajar biologi, dengan alasan jam 

pelajaran biologi terlalu lama dan 

membuat siswa mudah bosan dan 

mengantuk ketika belajar ditambah lagi 

penjelasan guru yang membuat siswa 

susah untuk memahaminya. Kemudian 

terdapat 6 siswa yang mengatakan 

kadang tidak bosan ketika materinya 

yang dijelaskan guru tidak terlalu sulit  

4. Ketika belajar biologi, apakah 

anda semangat mengikuti 

pelajarannya ?  

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 33 

siswa yang mengatakan tidak semangat 

mengikuti pembelajaran biologi karena 

dengan alasan materi yang kurang 

menarik dan jam pelajaran yang cukup 

lama juga membuat siswa mudah 

mengantuk ketika belajar sehingga 

membuat siswa mudah jenuh dan bosan. 

Kemudian terdapat 5 siswa yang 

semangat ketika hanya di awal pelajaran 

saja namun ketika sudah diakhir pelajaran 

siswa merasa bosan dan tidak semangat. 

Kemudian terdapat 13 siswa yang 

semangat mengikuti pembelajaran ketika 

melakukan praktikum saja, dengan alasan 

praktikum lebih menyenangkan. 

5. Apakah anda berusaha untuk Dari hasil wawancara yang telah 
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ingin mencapai nilai prestasi 

yang lebih baik ?  

dilakukan dari 51 siswa, semua siswa 

kelas X ingin mencapai nilai prestasi 

yang lebih baik, karena siswa tiak ingin 

nilainya jelek agar bisa naik kelas dan 

berusaha untuk memiliki nilai yang bagus  

6. Ketika nilai biologi anda 

berada di standar KKM apakah 

anda akan mengerjakan tugas 

yang diberikan guru? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, semua siswa 

kelas X ingin mengerjakan tugas yang 

diberikan guru agar nilai siswa tersebut 

bagus kembali dan untuk memperbaiki 

nili raport siswa yang rendah, dan siswa 

takut tidak bisa naik kelas  ketika nilainya 

rendah maka siswa akan mengerjakan 

tugas tambahan yang diberikan oleh 

gurunya. 

7. Apakah anda fokus pada saat 

pembelajaran dimulai ? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 37 

siswa yang tidak fokus ketika belajar 

biologi, karena dengan alasan ketika 

belajar biologi pikiran kemana-mana  dan 

sering melamun ketika belajar karena 

bosan mendengarkan penjelasan guru dan 

siswa yang suka mengobrol dengan 

teman sabangkunya juga membuat siswa 

tidak fokus ketika belajar. Kemudian 

terdapat 14 siswa yang fokus belajar, 

karena dengan alasan takuk ditegur oleh 

guru, dan ketika fokus maka pelajaran 

juga gampang masuk, dan ada juga siswa 

yang fokus ketika diawal pelajaran, 
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namun ketika di akhir pelajaran sudah 

tidak fokus lagi karena sudah bosan. 

8. Pada saat pembelajaran dimulai 

apakah anda lebih banyak 

bertanya ? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 46 

siswa yang tidak bertanya ketika materi 

yang dijelaskan guru tidak dimengerti 

oleh siswa, karena dengan alasan siswa 

merasa takut dan malu ketika ingin 

bertanya dan siswa lebih memilih untuk 

diam saja. Kemudian terdapat 5 siswa 

ketika materi yang tidak dimengerti akan 

bertanya kepada guru.  

9.  Apakah anda lebih banyak 

bermain ketika belajar biologi ?  

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 40 

siswa yang tidak bermain-main ketika 

belajar biologi karena takut ditegur oleh 

guru ketika bermain didalam kelas. 

Kemudian terdapat 5 siswa yang suka 

bermain-main ketika belajar karena 

dengan alasan ketika sudah bosan belajar 

makan siswa akan mengobrol dengan 

temannya. Kemudian terdapat 6 siswa 

yang kadang-kadang, kalau sudah bosan 

kadang melamun atau main handphone.  

10. Pada saat ibu guru memberikan 

tugas apakah anda 

mengerjakannya ? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 43 

siswa yang mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, agar nilai siswa 

bagus dan ketika tidak mengerjakannya 

guru kadang marah ketika tidak 
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dikerjakan.kemudian terdapat 8 siswa 

yang jarang mengerjakan tugas karena 

dengan alasan malas dan tugas yang 

diberikan terlalu susah dan banyak 

sehingga siswa tersebut malas 

mengerjakannya.  

11. Apakah anda senang belajar 

sendiri atau berkelompok ? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 42 

siswa yang senang ketika belajar 

berkelompok, karena dengan alasan agar 

tugas yang diberikan guru cepat selesai 

dan kerj tugas dengan cara berkelompok 

juga bikin seru karena kumpul bersama 

tema-teman. Kemudian terdapat 9 siswa 

yang senang belajar sendiri, karena 

dengan alasan belajar sediri tidak ada 

yang ganggu, dan tenang pada saat 

mengerjakan tugas dan kalau kerja 

kelompok kadang ada teman yang tidak 

ikut berpartisipasi. 

12. Ketika ibu guru menjelaskan 

materi biologi, apakah anda 

mudah memahami materi 

tersebut ? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 47 

siswa yang kurang memahami materi yag 

dijelaskan guru karena dengan alasan 

materi yang dijelaskan guru terlalu 

banyak sehingga tidak mudah untuk 

memahami semua materinya dan siswa 

lain mengatakan cara menjelaskan guru 

terkadang berbelit-belit sehingga susah 

untuk dipahami. Kemudian terdapat 4 
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siswa yang kadang memahami yang 

dijelaskan guru ketika materinya tidak 

telalu banyak dan siswa akan lebih 

mudah paham ketika guru tidak terlalu 

cepat ketika menjelaskan. 

13. Apakah orang tua 

mengingatkan untuk belajar 

biologi pada saat dirumah ? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 39 

orang tua mengingatkan anaknya untuk 

belajar dirumah tetapi siswa tersebut 

cenderung malas dan lebih asyik main 

handphone dari pada belajar. Kemudian 

terdapat 12 orang tua yang kadang tidak 

terlalu memerhatikan anaknya untuk 

belajar karena siswa mengatakan bahwa 

orang tua kadang sibuk dengan 

pekerjaanya. 

14. Apakah anda fokus pada saat 

belajar di rumah ? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 44 

siswa yang tidak fokus belajar dirumah, 

karena dengan alasan banyak gangguan 

seperti adik yang harus dijaga dan 

suasana rumah kadang ribut sehingga 

susah untuk fokus belajar dirumah dan 

kendala lainnya yaitu handphone yang 

membuat siswa tidak fokus untuk belajar. 

Kemudian terdapat 7 siswa yang lebih 

fokus belajar dirumah karena, tidak ada 

yang ganggu dan nyaman ketika belajar 

dirumah. 

15. Apakah waktu jam pelajaran Dari hasil wawancara yang telah 
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juga mempengaruhi belajar 

anda ? 

dilakukan dari 51 siswa, sebagian besar 

siswa yang mengatakan bahwa jam 

pelajaran juga berpengaruh belajar siswa 

karena dengan alasan, ketika waktu jam 

pelajaran pagi badan masih segar 

sedangkan di waktu jam siang siswa 

mudah mengantuk dan lapar. Hal tersebut 

membuat siswa tidak fokus lagi ketika 

belajar diwaktu siang.  

16. Apakah anda cukup baik dalam 

berkomunikasi dengan ibu guru 

selama jam pelajaran? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 36 

siswa yang mengatakan bahwa siswa 

kurang akrab dengan guru karena ketika 

ada materi yang kurang dipahami siswa 

terebut lebih memilih diam, karena takut 

bertanya dan malu sehingga hubungan 

siswa dan guru kurang akrab. Kemudian 

terdapat 15 siswa yang mengatakan 

bahwa hubungan saya dengan guru cukup 

baik karena gurunya ramah dan baik 

didalam kelas maupun diluar kelas. 

17. Bagaimana pergaulan anda 

dengan siswa lain di dalam 

sekolah ? 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari 51 siswa, terdapat 42 

siswa suka bergaul dengan teman sekolah 

karena dengan alasan semakin banyak 

teman semakin bagus dan saya juga suka 

bergaul bersama teman. Kemudian 

terdapat 9 siswa yang jarang bergaul 

karena dengan alasan malas bergaul dan 

lebih senang untuk sendiri. 
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Lampiran 8. Dokumentasi Sekolah SMA Negeri 1 Kodeoha 
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Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara Guru 
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Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara Siswa
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