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HASIL WAWANCARA 

I. Wawancara pertama 

Melakukan wawancara langsung kepada responden 1 sebagai guru BK SMA 

N 1 Pagai Utara Selatan yang menjadi fokus pembahasan mengenai pemberian 

media pembelajaran komputer. 

Wawancara yang dilakukan kepada responden 1 bertopik “Hal-hal yang dapat 

mempengaruhi pemberian media pembelajaran kepada siswa”. 

 

Pertanyaan 

1. Apakah anda sudah menggunakan media pembelajaran selama anda 

mengajar di kelas? 

2. Mengapa anda belum menggunakan media apapun untuk pembelajaran anda 

3. Mengapa anda kurang paham dengan pembelajaran BK? 

4. Lalu apa bidang studi anda sebenarnya? 

5. Jika dengan demikian, bukankah setiap guru bidang studi mengerti dengan 

namanya media pembelajaran yang tepat  untuk siswa-siswinya? 

6. Mengapa anda tidak menggunakan komputer kalau memang yang anda tahu 

hanya komputer saja yang menjadi media pembelajaran? 

7. Apakah setelah mendapatkan pengarahan dari  R-4 anda menjadi tahu apa 

yang harus anda lakukan? 

 

II. Wawancara ke 2 

Melakukan wawancara langsung kepada responden 2 sebagai siswa yang 

mendapatkan media pembelajaran komputer. Wawancara yang dilakukan kepada 

responden 2 bertopik “media apa saja yang diberikan guru BK selama 

pembelajaran di kelas. 

Pertanyaan 

1. Bagaimana menurut anda tentang guru BK? 

2. Apakah guru BK sering tidak masuk? 



 
 

 
 

3. Apa yang menyebabkan guru BK tidak masuk di kelas? 

4. Apasaja yang dilakukan guru BK saat masuk di kelas XII APA 1? 

5. Mengapa anda sangat tidak menyukai guru BK? 

6. Media apa saja yang sudah R-1 berikan di kelas?  

7. Kepada siapa kalian menceritakan mengenai kemarahan guru BK?  

 

III. Wawancara ke 3 

Melakukan wawancara Responden 5 sebagi wali kelas yang setiap hari 

bertemu dan memperhatikan responden 2 dan 3. Wawancara  yang dilakukan oleh 

peneliti kepada narasumber bertopik “Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa mengenai media pembelajaran. 

 

Wawancara 

1. Apakah setiap hari kegiatan belajar yang menggunakan media pembelajaran 

di kelas VII IPA 1 berjalan dengan baik dan kondusif? 

2. Menurut ibu apakah guru BK telah memberikan media pembelajaran  yang 

berbasis komputer kepada siswa di kelas XII IPA 1? 

3. Apakah hanya guru BK saja yang belum memberika media pembelajaran 

seperti komputer kepada para siswa saat belajar? 

4. Apakah hanya komputer saja media pembelajaran di sekolah ini? 

5. Menurut ibu mengapa R-1 sangat tidak kreatif dalam memberikan media 

pembelajaran yang tepat pagi para siswa 

6. Lalu bagaimana cara ibu untuk memberikan pengertian kepada R-1 agar lebih 

kreatif lagi 

7. Meneurut ibu apakah R-1 jarang masuk di kelas? 

8. Apa yang ibu lakukuan sebagai wali kelas untuk membantu R-1 dalam 

meningkatkan semangat belajar siswa walaupun tanpa media pembelajaran 

elektronik seperti komputer ini? 

   



 
 

 
 

 

IV. Wawancara ke 4 

Melakukan wawancara kepada responden R-4 yaitu kepala sekolah yang 

menangani langsung kasus responden 1. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada narasumber bertopik “Pemberian bantuan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kreatifitas guru-guru khususnya guru Bk dalam menentukan media 

pembelajaran yang tepat terhadap layanan bimbingan konseling kelompok 

1. Menurut ibu, media apa saja yang belum didapatkan oleh para siswa? 

2. Media seperti apa yang ibu maksudkan 

3. Kalau boleh saya tahu, mengapa para siswa dan guru sangat 

mengharapkan media komputer tersebut? 

4. Selain R-1 apakah ada lagi guru BK yang tidak kreatif? 

5. Hal pertama, apa yang ibu lakukan ketika ibu tahu salah satu guru di 

sekolah ibu belum menggunakan media apapun seperti komputer di 

sekolah ibu? 

6. Apakah ibu mempunyai cara khusus untuk membantu dan 

membangkitkan kreatif guru BK dalam pemberian media pembelajaran 

khususnya komputer kepada siswa anda? 

7. Menurut ibu dari masalah yang ada, apakah masalah seperti ini dapat 

membantu para siswa dalam menunjang pendidikan mereka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DOKUMENTASI FOTO 

 

Siswa Saat Di kelas 

 

 

Wali Kelas XII IPA 1    Ruang Konseling Sementara 

    

 

 



 
 

 
 

DATA OBSERVASI SISWA 

Indikator Aspek Yang Diamati Penilaian 

Aktifitas Yang Dilakukan 1 2 3 4 

Peran guru BK dalam 

penggunaan media 

pembelajaran di kelas 

Guru BK sudah menggunakan 

media pembelajaran berbasis 

komputer  saat memberikan 

materi pembelajaran kepada siswa 

    

Guru BK  belum menggunakan 

media apapun untuk pembelajaran 

didalam kelas 

    

Guru BK kurang paham dengan 

pembelajaran BK 

    

Guru BK tidak profesional dalam 

bidangnya 

    

Kerja sama guru BK dengan 

wali kelas 

Guru BK menjalin hubungan baik 

dengan wali kelas 

    

Kerja sama guru BK dengan 

kepala sekolah 

Guru BK menjalin hubungan baik 

dengan kepala sekolah 

    

Hubungan guru BK dengan 

siswa 

Guru BK menjalin hubungan baik 

dengan siswa dan siswi  

    

 


