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Nama : DB 

Kelas : XII AK   

Hari/Tanggal : Sabtu 11 Agustus 2018  

Waktu : 12.00 - 13.00 WIB  

Tempat : Di SMK PL Tarcisius dalam ruangan kelas sesudah pelajaran selesai 

Penulis : Siang saya Shinta dari Unika, mau minta waktunya untuk wawancara 

untuk penelitian. Pertanyaan seputar dengan pembelajaran di kelas dan 

penggunaan handphone di dalam kelas.  

DB : Ya mbak saya mau untuk di wawancara 

Penulis : bagaimana proses belajar di kelas menurut kamu ? 

DB : Menurut saya proses belajar mengajar di ruangan kelas sangat 

menyenangkan dan sangat menarik apalagi jika di adakan kuis atau kerja 

kelompok karena masing-masing guru menggunakan metode yang berbeda 

saat  mengajar di dalam kelas, ada yang hanya duduk saja ada yang 

menggunakan media LCD, menggunakan buku atau menggunakan 

handphone.  

Saya lebih suka jika pembelajaran dengan penjelasan materi dan kemudian 

praktek, karena jika hanya teori saja tidak menarik. Kombinasi antara 

penjelasan  teori dengan praktek atau tugas.  

Penulis : lebih suka jika pembelajaran menggunakan buku atau handphone ? 

DB : lebih suka dengan media handphone dan menggunakan internet apalagi jika 

 menggunakan internet, saya lebih termotivasi sehingga semakin   

 luas wawasan saya, tidak terpaku dengan buku saja tetapi mencari tau 

 pengetahuan yang lebih  banyak  

Penulis : biasanya kamu menggunakan fasilitas wifi atau paketan data ? 
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DB : paketan data kadang wifi sih mbak karena ruangan kelas ini kadang putus 

nyambung wifi nya kalau d idalam kelas. Tetapi jika di dalam ruangan 

 laboratorium kami menggunakan fasilitas komputer yang sudah langsung 

terhubung dengan internet.  

Penulis : menurut kamu dengan adanya internet di sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran bagaimana ? 

DB : menurut saya internet di dalam sekolah digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran, karena fasilitas wifi diperuntukkan untuk guru dan siswa dalam 

mencari materi, jadi jika guru menyuruh siswa untuk mengambil handphone 

dan menggunakan internet siswa langsung mengambil handphone didalam 

box, ada kuncinya juga mbak, kunci gembok gitu dan kunci yang megang 

adalah ketua kelas 

Penulis : menurut kamu peraturan menggunakan handphone didalam kelas saat 

masuk sekolah bagaimana ?  

DB : kalau saya pribadi peraturan yang sudah dietapkan oleh sekolah sudah baik 

karena tidak semua siswa patuh dalam menggunakan handphone. Fasilitas 

wifi digunakan oleh semua siswa tanpa menggunakan password jadi 

menyalakan wifi dan langsung tersambung. Ada juga sih mbak ada yang tidak 

meletakkan handphone didalam box tetapi nanti jika ketauan oleh guru akan di 

berikan hukuman poin gitu mbak  

Penulis : internet digunakan untuk apa saja ? 

DB : yang jelas untuk mencari materi, mengirim tugas, dan digunakan untuk 

 melihat youtube. Guru sering menyuruh siswa untuk membuka goggle 

chrome untuk mencari pengertian, contoh studi kasus atau mencari gambar.  
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Nama : AD  

Kelas :XI OTKP  

Hari/Tanggal : Senin, 13 Agustus 2018  

Waktu : 14.30 - 15.35 WIB  

Tempat : Di SMK PL Tarcisius dalam ruangan kelas sesudah pelajaran selesai 

Penulis : Siang dek saya Shinta dari Unika, mau minta waktunya untuk 

wawancara untuk penelitian. Alesan saya memilih adek karena saya 

melihat keaktifan didalam kelas selalu bertanya jika belum dijelaskan, 

melakukan tugas  praktik sesuai dengan arahan. Pertanyaan nya seputar 

dengan pembelajaran di  kelas dan penggunaan handphone di  dalam 

kelas.  

AD : Ya mbak  

Penulis : bagaimana proses belajar di kelas menurut kamu ? 

AD : Menurut saya pembelajaran di ruangan kelas menarik dan peralatan di 

sekolah menunjang pembelajaran, apalagi ketika praktek mbak guru 

menerangkan teori dan menjelaskan bagaimana penggunaan alat tersebut. 

Misal nya aja mbak  praktek kejuruan saya antusias karena saya lebih suka 

praktik dikarenakan kalau hanya teori tanpa praktik saya bingung hanya 

membayangkan saja mbak.  Kalo praktik kan langsung jelas bagiamana 

cara pengoperasiannya 

Jika pembelajaran di kelas lebih seneng kalo guru menjelaskan teori dengan 

media LCD karena kan lebih jelas tulisannya mbak. Sudah jarang sih mbak 

kalo menggunakan metode ceramah mbak  

Penulis : kamu lebih suka jika pembelajaran menggunakan buku atau 

handphone ? 
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AD : lebih suka dengan media handphone mbak dan pembelajaran 

menggunakan internet karena akses internet sangat membantu kami 

dalam proses belajar  mengajar  didalam kelas. Tentu sja guru juga 

memnatau saat kami menggunkan internet mbak, kalau di kelas kan guru 

muter gitu mbak tergantung  juga sih mbak tapi biasnya guru memantau ke 

siswa  

Penulis : biasanya kamu  kalau di dalam kelas menggunakan fasilitas wifi atau 

  paketan data ? 

AD : wifi mbak tapi kalau lemot ya saya pakai paketan data mbak, karena kan 

guru ingin siswa cepat mengikuti pembelajaran, fasilitas sekolah 

mendukung tergantung kelas nya juga mbak  

Penulis : menurut kamu dengan adanya internet di sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran bagaimana ? 

AD : sangat mendukung sekali mbak apalagi tidak semua mata pelajaran ada 

 bukunya jadi kita mencari sumber dari internet sehingga aku sebagai 

siswa  dapat mengikuti apa yang diterangkan oleh guru  

Penulis : menurut kamu peraturan menggunakan handphone didalam kelas saat 

masuk sekolah bagaimana ? 

 AD : kalau saya pribadi peraturan yang sudah selayaknya untuk dipatuhi ya 

mbak semua siswa wajib mengikuti peraturan dalam penggunaan 

handphone tersebut.  Setiap pagi sudah ada perintah dari guru untuk 

meletakkan handphone di dalam box mbak terus di itung gitu sama 

guru nya berapa jumlah siswa kemudia guru menghitung jumlah yang ada 

di dalam box jika jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah murid maka guru 

akan mencari dan mengabsen siapa yang tidak  meletakkan handphone. 
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Kalau ada meletakkan handphone dan ketauan ngumpetin nanti ada poin 

nya mbak di urus di bagian kesiswaan.  

Penulis : jadi setiap pagi guru mengecek menghitung dan mengabsen yang 

membawa   handphone ? 

AD : iya mbak di hitung gitu apalagi kalo pembelajaran yang tidak menggunakan 

internet biasanya guru itu akan menghitung takut e kalau main handphone di 

dalam kelas saat pembelajaran  

Penulis : internet digunakan untuk apa saja ? 

AD : kalau waktu mata pelajaran kejuruan internet digunakan untuk mencari 

menggunakan mesin ketik atau mencari kegiatan seorang sekretaris, 

bagaimana pengoperasian dan kemudian dipraktiikan mbak, untungnya 

internet di laboratorium kejuruan dapat digunakan dengan baik tidak lemot.   
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Nama : EH  

Kelas : X AK  

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Agustus 2018  

Waktu : 12.00 - 13.00 WIB  

Tempat : Di SMK PL Tarcisius dalam ruangan kelas sesudah pelajaran selesai 

Penulis : Siang saya Shinta dari Unika, mau minta waktunya untuk wawancara 

 untuk penelitian dek. Saya memilih adek karena kseriusan adek dalam 

mengerjakan tugas didalam laboratorium dan tidak membuka aplikasi lain 

saat  disuruh oleh guru.  

EH : Ya mbak  

Penulis : bagaimana proses belajar di kelas menurut kamu ? 

EH : Kalau saya proses belajar mengajar di ruangan kelas dan didalam lab 

berbeda mbak. Kalau didalam kelas guru lebih menerangkan teori dan 

beserta contohnya tetapi kalau di laboratorium komputer kan menggunakan 

komputer jadi lebih sering praktek mbak . Dan kalau di dalam kelas tidak 

semua guru memantau mbak kalau dalam penggunaan handphone ada 

yang hanya duduk dan ada yang memantau sih mbak kalau di laboratorium 

kan kita bisa dipantau dari komputer guru  jadi kalau pembelajaran belum 

selesai ya kami  membuka aplikasi lain akan ketauan mbak.  

Proses pembelajaran didalam kelas menarik mbak menggunakan media 

LCD mbak, apa yang diterangkan saya menulis mbak saya mendengarkan 

dan menulis apa yang di utarakan oleh guru mbak, peralatan yang 

 digunakan  didalam kelas juga baik  

Penulis : lebih suka jika pembelajaran menggunakan buku atau handphone ? 

EH : aku lebih suka dengan media handphone karena menggunakan internet 
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siswa semakin mudah mencari materi dengan cepat. Apalagi kan di era 

sekarang juga  semakin modern mbak jadi lebih cepat untuk mendapatkan 

informasi.  

Penulis : biasanya kamu menggunakan fasilitas wifi atau paketan data ? 

EH : pakai wifi mbak karena lebih cepat mbak kalau pakai paketan data kadang 

sinyalnya nggak ada mbak. Tergantung juga sih mbak kalao wifi nya lemot 

ya saya pakai paketan data tapi saya lebih sering menggunakan wifi mbak.   

Penulis : menurut kamu dengan adanya internet di sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran  bagaimana ? 

EH : menunjang pembelajaran didalam kelas mbak, wifi juga dapat diakses 

dengan baik, kadang aja mbak lemot gitu mbak. Saya sangat senang 

menggunakan  internet karena lebih cepat mbak dalam mencari materi 

Penulis : menurut kamu peraturan menggunakan handphone didalam kelas saat 

masuk sekolah bagaimana ? 

 EH : peraturan yang sudah berlaku mbak apalagi saya kelas satu dan harus 

mengikuti peraturan yang ada, peraturan tersebut sudah diterangkan diawal 

waktu ospek, jadi handphone diletakkan didalam box dan tidak boleh diambil 

jika tidak digunakan, kalau selama 1 hari tidak menggunakan handphone ya 

berarti dari awal sampai akhir tidak menggunakan handphone. Ada 

kuncinya juga kok mbak di pegang oleh ketua kelas. Kadang sih di cek oleh 

guru yang akan mengajar mbak jadi di itung sesuai atau endak dengan 

jumlah handphonenya dan jumlah murid yang ada di dalam kelas 

Penulis : internet digunakan untuk apa saja ? 

EH : mencari materi pembelajaran, mencari pengertian, gambar, jarang mbak 

kalo untuk melihat youtube. Kalau didalam lab komputer langsung 
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tersambung mbak tapi kalau tidak disuruh membuka google ya tidak 

membuka jadi tergantung gurunya mbak, karena saat ini kalau di 

laboratorium komputer masih latian dasar mbak misalnya microsoft word, 

excel, dan microsoft power point mbak. Kalau internet ya semisal mencari 

gambar gitu mbak atau mencari pengertian. 

Penulis : berapa lama kamu beradaptasi dengan lingkungan ? 

EH    : kurang lebih satu bulan mbak  
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Nama : CK  

Kelas : X AK   

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018  

Waktu : 13.00 - 14.00 WIB  

Tempat : Di SMK PL Tarcisius dalam ruangan kelas sesudah pelajaran selesai 

Penulis : Hai dek saya Shinta dari Unika, mau minta waktunya untuk wawancara 

 untuk penelitian. Gini dek saya memilih adek karena saya melihat 

ketelitian adek dan tetap fokus walaupun di ajak ngomong oleh temanya. 

Pertanyaannya seputar dengan pembelajaran di kelas dan penggunaan 

 handphone di dalam kelas.  

CK : Ya mbak 

Penulis : bagaimana proses belajar di kelas menurut kamu ? 

CK : proses belajar mengajar di ruangan kelas sama di laboratorium berbeda 

mbak. Peralatan sekolah dan fasilitas sekolah menunjang pembelajaran, 

ketika di  dalam kelas guru menggunakan media LCD untuk 

menerangkan materi adayang memberikan contoh mbak tergantung guru 

nya mbak jadi kalau saya lebih senang kalau pembelajaran di dalam kelas 

berdiskusi atau presentasi karena  kalau hanya mendengarkan saya 

ngantuk mbak tapi kalau dengan berdiskusi  bertukar pikiran atau 

prsentasi saya lebih tertarik mbak karena kami melakukan  aktifitas didalam 

kelas dan beda kondisi pembelajaran di laboratorium lebih ke teori dan 

praktek mbak jadi lebih jelas saat di terangkan teorinya. Kalau  

 didalam kelas  

Penulis : berarti kamu lebih suka kondisi yang interaktif ? 

CK : ya mbak kelas yang rame tapi tetap membahas suatu materi jadi kami saling 
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bertukar pikiran, berpendapat dan mendengarkan apa yang diterangkan 

oleh guru maupun teman   

Penulis : lebih suka jika pembelajaran menggunakan buku atau handphone ? 

CK : saya lebih suka dengan media handphone mbak, tapi ya itu mbak guru  

 memantau kami apakah benar menggunakan internet dengan baik dan 

 benar.  

Penulis : biasanya kamu menggunakan fasilitas wifi atau paketan data ? 

CK : fasilitas wifi mbak lebih cepat 

Penulis : menurut kamu dengan adanya internet di sekolah dalam kegiatan  

  pembelajaran bagaimana ? 

CK : dengan adanya internet saya lebih tertarik dan lebih cepat dalam 

mendapatkan materi apalagi dengan saya bisa mencari materi lebih luas 

mbak, karena kalau pakai internet bisa cepat dan mudah mbak. Apalagi 

fasilitas sekolah juga menunjang mbak, tidak dibatasi berapa orang yang 

menggunakannya.   

Penulis : menurut kamu peraturan menggunakan handphone didalam kelas saat            

masuk sekolah bagaimana ?  

CK : menurut saya peraturan yang ada di sekolah baik mbak karena tidak semua 

siswa patuh dengan peraturan tersebut kalau handphone tetap di bawa 

siswa ada pasti tidak fokus pada pembelajaran apalagi fitu didalam hp 

sudah banyak makanya di adakan peraturan.. Guru juga dapat mengontrol 

siswa dalam penggunaan hp di dalam kelas mbak.Setiap anak 

menggunakan hp dan  ada beberapa fitur aplikasi yang guru tidak ketahui 

siapa tau kan mbak jika hp di pegang siswa maka siswa akan bermain dan 

tidak memperhatikan, sebeneranya rugi sih mbak kalau tidak emperhatikan 
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tapi kembali lagi ke anak tersebut. Pihak sekolah sudah membuat peraturan 

dalam penggunaan hp di dalam kelas hendaknya di patuhi oleh semua 

siswa mbak. Setau saya juga ada poin jika ada yang melanggar mbak.  

Penulis : berapa lama kamu beradaptasi dengan lingkungan ? 

CK : seminggu mbak  

Penulis : kalau kamu menggunakan internet untuk apa saja ? 

CK : kalau saya pribadi digunakan untuk mencari materi lebih dalam, mencari 

gambar jika disuruh sesuai dengan mata pelajaran dan melihat youtube 

mbak,  tapi jarang sih mbak kalau menggunakan youtube, biasanya guru 

menyuruh untuk mencari pengertian beserta contohnya  
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Nama : RJ  

Kelas : XII OTKP 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018  

Waktu : 12.00 - 13.00 WIB  

Tempat : Di SMK PL Tarcisius dalam ruangan kelas sesudah pelajaran selesai 

Penulis : Siang dek saya Shinta dari Unika, mau minta waktunya untuk 

wawancara  untuk penelitian. Setelah melihat dikelas saya memilih 

adek karena ketika  pembelajaran tidak banyak omong , 

memperhatikan guru, bertanya jika belum paham dengan materi dan 

mampu menjawab ketika guru bertanya. Pertanyaannya seputar 

dengan pembelajaran di kelas  dan penggunaan handphone di dalam 

kelas.  

RJ : Oke mbak  

Penulis : bagaimana proses belajar di kelas menurut kamu ? 

RJ : proses pembelajaran didalam kelas menurut saya sudah baik mbak dalam 

arti  begini guru dapat menerangkan materi dengan baik, jelas dan sabar. 

Guru dapat menggunakan alat sekolah dengan baik. Saling berkomunikasi 

antara guru dan siswa, interaksi yang dijalin bagus mbak tapi ada juga mbak 

guru yang hanya menerangkan teori saja tanpa memberikan contoh. Kalau 

saya belum paham saya tanya mbak tetapi sejauh ini guru dapat 

menerangkan dengan jelas mbak. Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya mbak. Siswa di tuntut untuk aktif di dalam kelas mbak  

Penulis : lebih suka jika pembelajaran menggunakan buku atau handphone ? 

RJ : saya tertarik untuk menggunakan media handphone mbak karena dengan 

 adanya hp dan jaringan internet saya dan teman-teman dapat 
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menemukan berbagai informasi dari banyak sumber dan tidak terapku ke 

satu sumber saja,  bisa dari sumber lain mbak. Guru juga memberikan 

keluasan untuk kami untuk  mencari pengetahuan seluas mungkin. Di era 

sekarang juga mbak siswa dituntut untuk lebih cepat dalam memahami 

materi yang diberikan  

Penulis : biasanya kamu kalau di kelas menggunakan fasilitas wifi atau paketan 

data ? 

RJ : saya kalau dikelas menggunakan fasilitas wifi mbak, kalau ada paketan ya 

pakai paketan mbak, sekolah sudah menyediakan fasilitas maka saya 

gunakan dengan sebaik-baiknya mbak  

Penulis : menurut kamu dengan adanya internet di sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran bagaimana ? 

RJ : kalau pakai internet pembelajaran jadi menarik mbak karena tidak melulu 

mendengarkan tetapi kami mencari materi yang diberikan oleh guru. Dalam 

hal ini ya mbak pembelajaran yang menggunakan internet lebih ramai tapi 

ramai yang masih membahas materi karna kalau hanya mendengarkan aja 

tentu kelas  akan menjadi bosan dan ngantuk.  

Penulis : menurut kamu peraturan menggunakan handphone didalam kelas saat 

masuk  sekolah bagaimana ? 

RJ : peraturan itu sudah dibuat sudah lama dan kalau menurut aku sudah cocok 

untuk diterapkann mbak, soale gini kalau siswa diperbolehkan membawa hp 

di  dalam kelas dan tidak disimpan maka siswa akan sibuk sendiri dengan 

hp dan tidak memperhatikan guru yang sedang menjaslkan materi. Ada 

juga yang hp nya tidak diletakkan mbak dan pada jam istirahat siswa 

bermain hp, kalau saya menggunakan hp di area sekolah dan di jam 
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sekolah saya gunakan untuk pembelajaran tidak digunakan membuka 

aplikasi lain tetapi kalau sudah selesai sekolah biasanya saya gunakan 

untuk membuka instagram. Ada poin nya juga mbak kalau ketauan membaw 

hp didalam kelas dan tidak dimasukkan ke dalam   box biar siswa 

tersebut kapok mbak gak ngulangin lagi apalagi jaman sekarang mbak 

semua orang berhak untuk memposting semua kegiatan mbak yang berbau 

dengan sekolah   

Penulis : kamu kalau menggunakan internet untuk apa saja ? 

RJ : yang utama ketika di jam sekolah saya menggunakan untuk mencari materi, 

mencari gambar, mengirimkan tugas. Sesuai dengan perintah guru mbak 

kalau saatnya membuka aplikasi internet untuk mencari materi ya mencari 

materi kalau mencari gambar ya mencari gambar, kalau mencari tentang 

pengetahuanalam beserta contohnya biasanya disuruh buka wikipedia 

mbak, tergantung sih mbak  
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Nama : AK 

Kelas : XII OTKP  

Hari/Tanggal : Kamis 16 Agustus 2018  

Waktu : 13.00- 14.00 WIB 

Tempat : Area Sekolah sesudah acara perlombaan selesai 

Penulis : saya Shinta dari Unika, mau minta waktunya untuk wawancara   

 untuk penelitian. Setelah saya masuk ke dalam kelas saya memilih 

kamu dan teman mu untuk di wawncara . Pertanyaan nya seputar dengan 

 pembelajaran di kelas dan penggunaan handphone di dalam kelas.  

AK : baik mbak  

Penulis : bagaimana proses belajar di kelas menurut kamu ? 

AK : kalau proses pembelajaran didalam kelas tergantung mbak karena menurut 

 saya tidak semua guru menggunakan metode yang menarik dalam mengajar. 

 Ada yang menerangkan materi dan memberikan contoh dan studi kasus dan 

apa pula yang hanya menerangkan saja mbak, agak membosankan didalam 

kelas mbak kalau hanya mendengarkan saja 

Tetapi ada juga mbak guru yang menggunakan permainan dulu untuk 

membangkitkan semangat belajar siswa agar tidak mengantuk didalam 

kelas mengajak siswa untuk tanya jawab atau hanya sekedar bercerita 

mbak karena menurut aku kalau siswa atau kondisi kelas yang tidak aktif 

bertanda kalau yang ada didalam kelas belum siap untuk menerima materi 

mbak jadiharus dipancing  dulu agar aktif didalam kelas  

Penulis : lebih suka jika pembelajaran menggunakan buku atau handphone ? 

AK : menggunakan hp mbak, sudah jarang mbak kalao menggunakan buku 

mbak kalo pake hp siswa dituntut untuk aktif dalam mencari materi dari 
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berbagai sumber tidak hanya satu website mbak  

Penulis : biasanya kamu menggunakan fasilitas wifi atau paketan data ? 

AK : saya pakai fasilitas sekolah mbak pakai wifi kalau di dalam kelas, wifi dapat 

dijangkau dengan baik mbak ya kadang lemot mbak tapi masih bisa 

digunakan  dan semua warga sekolah bisa masuk ke internet tanpa login 

mbak jadi langsung masuk   

Penulis : menurut kamu dengan adanya internet di sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran bagaimana ? 

AK : saya lebih termotivasi mbak karena kalau ada internet tidak ngantuk dan 

lebih paham dengan materi, karna ada juga guru yang kalau menerangkan 

cepet dan  itu bikin nggak paham mbak kalau pakai internet kan bisa cari 

sendiri dan bisa  memahami mbak. Tidak semua mata pelajaran 

menggunakan internet sih mbak   jadi mengikuti guru juga mbak.  

Tetapi kalau di dalam lab otkp menggunakan internet mbak ya lebih paham 

mbak  dan itu kan mata pelajaran praktek mbak jadi komputer nya 

langsung  terhubung  ke internet mbak.  

Penulis : menurut kamu peraturan menggunakan handphone didalam kelas saat 

masuk sekolah bagaimana ? 

AK : peraturan itu sejak saya kelas satu mbak, jadi kalau saya pribadi sudah 

bagus untuk diterapkan mbak karena kalau siswa menggunakan hp didalam 

kelas malah nanti tidak fokus dan bermain sendiri mbak penggunaan hp di 

dalam  kelas juga diperlukan pantauan dari guru mbak, ada yang mengecek 

ke tiap siswa tetapi sejauh ini penggunaan hp dan internet di kelas tidak ada 

masalah mbak. Resiko mbak jika membawa hp sendiri jika nanti hilang atau 

disita sekolah kan pihak sekolah akan memberi peringatan mbak. Ya 
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peraturan itu sudah dijelaskan dari awal masuk sekolah mbak jadi semua 

siswa sudah tau dan sudah selayaknya kalau di patuhi oleh semua siswa.  

Penulis : internet digunakan untuk apa saja ? 

AK : kalau internet di sekolah untuk mencari materi pelajaran, tergantung mbak 

kalau di dalam kelas kebanyakan sih untuk mencari studi kasus atau contoh 

dan melihat youtube mbak, tugas juga biasanya dikirim melaui email mbak, 

masing-masing guru menggunakan internet sesuai dengan keperluan mbak 

Kalau di luar jam sekolah sudah bebas mbak    
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Nama : NS  

Kelas : XI Akuntansi  

Hari/Tanggal : Senin, 01 Oktober 2018  

Waktu : 13.00 - 14.00 WIB  

Tempat : Di SMK PL Tarcisius dalam ruangan kelas sesudah pelajaran selesai 

Penulis : Siang dek saya Shinta dari Unika, mau minta waktunya untuk 

wawancara untuk penelitian. Setelah melihat di kelas dalam 

menggunakan internet.  Pertanyaannya seputar dengan pembelajaran 

di kelas dan penggunaan handphone di dalam kelas.  

NS : ya mbak  

Penulis : bagaimana proses belajar di kelas menurut kamu ? 

NS : proses pembelajaran didalam kelas menurut saya sudah cukup baik. Dalam 

arti  ketika guru melihat aktifitas siswa tapi ada juga yang hanya duduk di 

depan tanpa melihat siswa ngapain, tergantung dengan gurunya juga mbak  

Penulis : lebih suka jika pembelajaran menggunakan buku atau handphone ? 

NS : saya tertarik untuk menggunakan media handphone mbak karena dengan 

 saya tidak mengantuk dan lebih variatif  

Penulis : biasanya kamu kalau di kelas menggunakan fasilitas wifi atau paketan 

data ? 

NS : saya kalau dikelas menggunakan fasilitas wifi mbak, menggunakan fasilitas 

yang telah di berikan mbak, gratis dan cepat kalau di dalam kelas  

Penulis : menurut kamu dengan adanya internet di sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran bagaimana ? 

NS : kalau pakai internet pembelajaran jadi menarik mbak apalagi kalau jam 

terakhir, saya suka kalau menggunakan internet karena saya melihat 
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sosial media agar tidak mengantuk, kalau jam terkahir gurunya tidak 

muter saya menggunakan utnuk membuka instagram dan facebook.  

Penulis : menurut kamu peraturan menggunakan handphone didalam kelas saat 

 masuk sekolah bagaimana ? 

NS : peraturan yang dibuat sudah baik dalam arti siswa tetap memperhatikan 

guru ketika menjelaskan materi di depan kelas, tetapi kalau jam terakhir 

saya lebih suka jika handphone di bagikan jadi tidak terasa mengantuk 

dalam menggunakan handphone di dalam kelas.   

Penulis : kamu kalau menggunakan internet untuk apa saja ? 

NS : Wifi di gunakan untuk mencari materi itu tujuan utama dalam pemasangan 

internet. Tapi kalau ada guru yang tidak berkeliling saya menggunakan 

untuk membuka sosial  media, nakal sedikit dalam penggunaan internet.  
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Nama : GP 

Kelas : XII Akuntansi 

Hari/Tanggal : Senin 01 Oktober 2018  

Waktu : 15.45 - 16.20 WIB  

Tempat : Di SMK PL Tarcisius dalam ruangan kelas sesudah pelajaran selesai 

Penulis : Siang dek saya Shinta dari Unika, mau minta waktunya untuk 

wawancara  untuk penelitian. Setelah melihat dalam menggunakan 

internet dikelas  

GP : Oke mbak  

Penulis : bagaimana proses belajar di kelas menurut kamu ? 

GP : proses pembelajaran didalam kelas menurut saya baik. Guru menerangkan 

materi dengan jelas dan suaranya yang lantang, fasilitas yang bagus, 

jaringan internet yang lancar dan siswa diperbolehkan membawa 

handphone.  

Penulis : lebih suka jika pembelajaran menggunakan buku atau handphone ? 

GP : saya tertarik untuk menggunakan media handphone, saya lebih mencari 

materi secara bebas sesuai dengan pelajaran. Selain itu kalau 

menggunakan buku saya bosan mbak yang isinya tulisan-tulisan gitu, kalau 

dari internet bisa bebas mencai ada gambar dan sumbernya variasi 

Penulis : biasanya kamu kalau di kelas menggunakan fasilitas wifi atau paketan 

data ? 

GP : tentunya menggunakan fasilitas wifi yang sudah disediakan oleh sekolah  

Penulis : menurut kamu dengan adanya internet di sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran bagaimana ? 

GP : tentu saja menunjang kegiatan pembelajaran mbak, mencari materi 
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pelajaran dan memberikan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, tapi kalau saya dalam menggunakan internet mencuri 

kesempatan dalam kesempitan, kalau internetnya cepat saya membuka 

instagram untuk buat story mbak. Kalau bosan dengan instagram saya 

membuka aplikasi Facebook, melihat postingan dan meliha berita yang ada 

di Facebook.  

Saya pernah di tegur oleh guru, di kenakan poin mbak dan di urus oleh wali 

kelas ,  sejak itu saya lebih waspada dalam menggunakan  internet di 

dalam kelas.  

Penulis : menurut kamu peraturan menggunakan handphone didalam kelas saat 

masuk sekolah bagaimana ? 

GP : mengenai peraturan itu saya antara setuju dan tidak setuju. Karena adanya 

peraturan untuk siswa dan seharusnya guru juga mengawasi siswa tidak 

hanya main sendiri dengan handphone. Menurut saya adanya waktu 

siswa untuk menggunakan internet agar tidak bosan di dalam kelas, 

siswa juga perlu untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jam terkahir 

atau mulai jam dua belas siswa di perbolehkan untuk memegang 

handphone   

Penulis : kamu kalau menggunakan internet untuk apa saja ? 

GP : mencari materi pelajaran itu tujuan utama tetapi kalau sudah mengantuk 

saya membuka instagram agar tidak mengantuk  
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Nama : TW  

Kelas : XI OTKP  

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Oktober 2018  

Waktu : 14.30 - 15.15 WIB  

Tempat : Di SMK PL Tarcisius dalam ruangan kelas sesudah pelajaran selesai 

Penulis : Siang dek saya Shinta dari Unika, mau minta waktunya untuk 

wawancara  untuk penelitian. Pertanyaannya seputar dengan 

pembelajaran di kelas dan penggunaan handphone di dalam kelas.  

TW : Baik mbak  

Penulis : bagaimana proses belajar di kelas menurut kamu ? 

TW : proses pembelajaran didalam kelas terkadang membosankan, ada guru 

yang interaktif hanya menjelaskan saja tanpa memberi contoh ada pula 

yang hanya memberi tugas tanpa menjelaskan. Mata pelajaran saya suka 

karena praktik dan tidak membosankan  

Penulis : lebih suka jika pembelajaran menggunakan buku atau handphone ? 

TW : saya sangat tertarik untuk menggunakan media handphone, selain mencari 

materi pelajaran saya suka karena saya bisa browsing yang lain mbak. 

Selama tidak di pantau oleh guru, bisa menggunakan utnuk membuka 

instagram dan youtube dengan internet yang cepat.   

Penulis : biasanya kamu kalau di kelas menggunakan fasilitas wifi atau paketan 

data ? 

TW : menggunakan fasilitas wifi yang disedikaan oleh sekolah karena kalau di 

dalam kelas wifi cepat sehingga tidak usah menggunakan paketan data. 

Penulis : menurut kamu dengan adanya internet di sekolah dalam kegiatan 

pembelajaran bagaimana ? 
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TW :  sanagat baik, internet dapat di gunakan di dalam kelas dan di laboratorium. 

Siswa dapat mencari pengetahuan yang luas tidak melulu melihat buku 

Penulis : menurut kamu peraturan menggunakan handphone didalam kelas saat 

masuk  sekolah bagaimana ? 

TW : baik dalam arti gini mbak kalau saya menggunakan internet di saat jam 

pelajaran dengan guru yang galak saya tetap fokus dalam pelajaran tidak 

berani untuk membuka aplikasi lain tetapi kalau gurunya santai saya nakal 

buka aplikasi lain. Tetapi lebih baik handphone di letakkan dalam boks 

Penulis : kamu kalau menggunakan internet untuk apa saja ? 

TW : mencari materi yang pasti kalau dalam pelajaran, selain itu saya membuka 

tutorial makeup, video lucu, mendengarkan lagu dan mencari gambar.   
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Nama : VA  

Kelas : X OTKP  

Hari/Tanggal : Rabu ,03 Oktober 2018  

Waktu : 14.30 - 15.25 WIB  

Tempat : Di SMK PL Tarcisius dalam ruangan kelas sesudah pelajaran selesai 

Penulis : Siang dek saya Shinta dari Unika, mau minta waktunya untuk 

wawancara  untuk penelitian. Setelah melihat aktivitas di kelas dalam 

menggunakan handphone dan internet selama jam pelajaran 

berlangsung. 

VA : Iya mbak  

Penulis : bagaimana proses belajar di kelas menurut kamu ? 

VA : proses pembelajaran didalam kelas baik. Guru dapat memberikan materi 

dan mejelaskan dengan jelas, pelan-pelan dan tegas, ada yang 

menggunakan media buku, menggunakan media internet dan 

menggunakan media LCD di dalam kelas.  

Penulis : lebih suka jika pembelajaran menggunakan buku atau handphone ? 

VA : saya tertarik untuk menggunakan media handphone mbak karena dengan 

adanya hp dan jaringan internet lebih cea menemukan materi pelajaran 

selain itu di jaman sekarang internet sebagai pendukung di dalam kelas. 

Fasilias yang di berikan sekolah dalam pembelajaran sudah baik dan 

internet lancar.  

Penulis : biasanya kamu kalau di kelas menggunakan fasilitas wifi atau paketan 

  data ? 

VA : menggunakan fasilitas wifi terkadang saya menggunakan paketan data 

karena  jaringan internet lama, tetapi jika internet lancar saya hanya 
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menggunakan wifi. 

Penulis : menurut kamu dengan adanya internet di sekolah dalam kegiatan  

  pembelajaran bagaimana ? 

VA : kalau pakai internet pembelajaran jadi menarik mbak, bisa variasi dari 

beberapa sumber dapat beragumen sendiri menurut sumber yang di 

dapatkan tidak hanya terpusat dengan satu sumber saja.  

Penulis : menurut kamu peraturan menggunakan handphone didalam kelas saat 

masuk sekolah bagaimana ? 

VA : awal masuk sekolah sudah diberikan informasi mengenai penggunaan 

handphone, saya setuju dengan metode yang dilakukan karena siswa dapat 

fokus saat di kelas dan tidak sibuk sendri dengan handphone adanya 

interkasi dengan siswa yang ain. Dan ketika handphone itu di butuhkan 

maka handphone boleh diambil dan di gunakan dengan sebaik-baiknya. 

Kalau di luar jam skeolah bebas menggunakan internet.  

Penulis : kamu kalau menggunakan internet untuk apa saja ? 

VA : yang utama ketika di jam sekolah saya menggunakan untuk mencari materi 

pelajaran sesuai dengan kebutuhan atau perintah dari guru yang 

bersangkutan. Saya pernah menggunakan internet tidak sesuai peraturan 

ketika guru tidak datang di kelas, saya membuka aplikasi instagram mencari 

hiburan.  
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Wawancara dengan Guru  

 Nama : Yustina Budiani   

Jabatan : Guru  

Guru : Mata Pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran  (OTKP)  

Tata Kelola Humas  

Tempat dan waktu : Laboratorium Administrasi Perkantoran SMK PL Tarcisius 

Semarang,  

Senin 06 Agustus 2018 jam 11.00 WIB 

 

Penulis : Siang bu maaf mengganggu waktunya saya Shinta dari Unika mau 

minta waktunya untuk wawancara  

Bu Yustin : ya mbak silahkan 

Penulis : Bagaimana sejarah perpindahan dari sekolah lama ke sekolah baru 

dalam   pengadaan internet ? 

Bu Yustin : Sejarah perpindahan dalam pengadaan internet, awal mula ketika kita 

 sekolah yang lama itu kita tidak memiliki Laboratorium Administrasi 

 Perkantoran yang representatif dikarenakan pada saat itu gedung 

yang  kita milki sangat terbatas maka kita pindah ke Jalan 

Supriyadi ini dengan  maksud kita bisa mempunyai tempat potensial 

untuk dikembangkan  sehingga kita dapat memiliki lap AP maupun 

Lap yang dibutuhkan sebagai sarana pembelajaran. Pada 

perjalanannya untuk pengadaan internet tidak semerta - merta

 langsung di adakan tetapi kita butuh waktu karena memang dengan 

perpindahan gedung banyak sekali yang di harus tata,baik sarana 

prasanara maupun dari segi untuk relay relay kabelnya maka cukup 



119 
 

lama kita menunggu sampai internet betul betul dapat digunakan 

saat proses pembelajaran. Kita butuh waktu untuk bisa semuanya itu 

menunjang pembelajaran  

Penulis :  Apa saja yang menjadi peralatan utama dalam pelaksanaan 

pembelajaran ?  

Bu Yustin : Ruangan, maka awalnya kita pindah dari Brigjen Katamso ke Jalan 

Supriyadi kita memerlukan ruangan atau sarana prasarana kalo 

boleh saya sampaikan dengan rombelnya 19 kelas itu harus sistem 

moving kelas karena runagan kelas nya terbatas, tetapi di Jalan 

Supriyadi kita tidak lagi memerlukan moving karena ruangan yang 

tercukupi. Karena melihat banyak faktor kalau moving kelas 

kemudian sebagian besar waktu pembelajaran terkurangi karena 

untuk moving nya kemudian untuk mengkondisikan anak dari kelas 

ini ke ruangan ini supaya tidak rame supaya kondusif dan itu butuh 

waktu maka sangat tidak efektif apabila moving kelas di setiap 

pembeljaran moving.   

Penulis : Apakah ada pedoman untuk Guru pada saat pelaksanaan 

pembelajaran ?  

Bu Yustin : Terutama adalah kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum yang 

berlaku sat itu pada saat ini adalah kutilas (kurikulum tiga belas ) 

pedoman kurikulum 13 

Penulis : Bagaimana Guru menggunakan metode yang akan di gunakan ? 

Bu Yustin : Setiap guru masing masing akan menentukan kira kira pembelajaran 

yang di ampu lebih cocok menggunakan metode yang cocok yang 

mana, kalau saya pembelajaran banyak di lakukan di lap ya 
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semestinya kita menggunakan metode yang betul betul menunjang 

pembelajaran.  

Penulis : Apakah dengan adanya penggunaan internet di sekolah akan menjadi 

  lebih mudah ? 

Bu Yustin : Setiap penggunaan apapun fasiltas yang ada itu guru harus 

mengawal, kalau kita mengawal dengan baik mestinya apa yang 

menjadi tujuan kita menggunakan alat itu bisa tercapai dengan 

maksimal tapi kalau kemudian anak - anak silahkan anak anak kalian 

bisa browsing kalian keluarkan handphone kemudian guru tidak 

mengawasi atau guru ikut tidak terlibat aktif disitu ya anak anak 

mestinya lebih besar ke penyelewengan penggunaan misalnya yang 

tadinya harusnya browsing satu materi mereka bisa youtube an 

diluar dari materi itu jadi penggunanan internet sebetulnya kalo 

dikawal dengan baik itu sangat efeketif dan membantu kita untuk e 

apa ya membuka wawasan anak anak terutama menambah 

pengetahuan mereka tidak hanya disatu poin saja mereka berhenti 

tetapi dengan internet sebetulnya mereka bisa membah misalnya 

mengenai ee pendapat atau pengertian suatu hal, kalau mereka 

browsing di internet maka akan banyak sekali ragamnya tapi nanti 

kita bisa simpulkan seperti apa yang di maksud. Penggunaan 

internet itu terus terang menunjang pembelajaran tetapi harus di 

kawal dengan baik. 

Penulis : Bagaimana guru mengajak siswa untuk mengetahui tujuan yang akan 

dicapai dalam pembelajaran ?   

Bu Yustin : Diawal pembelajaran guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
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guru menyampaikan silabus pembelajaran e juga garis besar 

pembelajaran yang akan dilakukan. Saya contohkan misalnya anak 

anak Administrasi Perkantoran tetapi mereka harus belajar tentang 

administrasi keuangan atau ada istilah Otomatisasi Tata Kelola 

Keuangan saya sangat perlu sekali menyampaikan kepada anak - 

anak supaya image mereka itu terbentuk sehingga pembelajaran itu 

anak semangat kalau nggak ada tujuannya anak anak tidak 

semangat kenapa kamu masuk administrasi perkantoran ya masih 

belajar akuntansi tetapi anak anak perlu tau administrasi sebetulnya 

tidak hanya tulis menulis surat dan lain sebagainya ada yang nama 

admintrasi keuangan nah maka anak administrasi perkantoran 

memang perlu dan wajib tau tentang prinsip administrasi keuangan 

walaupun kalau dibilang itu tidak mendalam seperti anak anak 

akuntansi mereka hanya sekedar mereka tau apa yang masuk debit, 

apa yang harus di masukkan ke kredit dan bagaimana cara 

menghitung saldo dan serta membuat laporan keuangan sederhana 

nah pada awalnya kita sampaikan tujuannya mereka harus belajar, 

termasuk pembelajaran saya ini otomatisasi dan teknologi 

perkantoran saya menyampaikan kepada anak anak mengapa 

mereka harus tau teknologi perkantoran ya karena mereka nanti 

bekerja dikantor dan untuk menunjang efektifitas pekerjaan ya 

mereka harus mengenal teknologi supaya pekerjaan daapt berjalan 

dengan maksimal dan efektif maka disini dikenalkan dari mulai dasar 

efektif yang seperti apa saya kenalkan dari mesin ketik manual 

kesulitannya seperti apa terus peningkatan mesin ketik elektronik oh 
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ternyata mesin ketik elektronik mempunyai fungsi otomatis kalau 

elektronik bisa dihapus kalau manual kan tidak bisa dihapus besok 

baru komputer kalau komputer kita bisa mengetik dulu melakukan 

editing baru kita print  

Penulis : Bagaimana prosedur mengambil HP dari dalam Box ? 

Bu Yustin : Kalau anak anak memang pada saat pembelajaran membutuhkan 

fasilitas hp ya anak anak segera diperkenankan untuk membuka box 

dan mengambilnya untuk proses pembelajaran  

Penulis : Bagaimana guru menyampaikan materi pelajaran ? 

Bu Yustin : Pada saat guru menyampaikan pelajaran bisa secara langsung 

ataupun dengan menggunakan media  

Penulis : Apakah ada media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ? 

Bu Yustin : Media yang digunakan audial atau visual (audiovisual) atau video 

kemudian anak anak diminta untuk menyimpulkan  

Penulis : Bagaimana tahap - tahap pelaksanaan metode pembelajaran ?  

Bu Yustin : Tahap tahap metode pelajaran kita awali dengan salam, kemudian 

tujuan pembelajaran hari itu, mengulas pelajaran yang telah lalu 

kemudian kita memberi stimulus atau rangsangan anak anak supaya 

anak anak mau menganalisa mencari rasa ingin tahu muncul sesuai 

dengan metode yang ditetapkan, jadi guru memberikan stimulus 

atau rangsangan  

Penulis : Bagaimana cara guru untuk melibatkan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas ?   

Bu Yustin : Guru sebagai fasilisator saja bukan orang yang ee istilahnya one 

mine sure di kelas jadi menerangkan terus dikelas dan murid 
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diharapkan yang aktif dalam pembelajaran, jadi ketika kelas tata 

kelola humas anak anak diminta membuat video apa ya istilah satu 

inisiatif suatu bentuk kreatifitas mereka yang sesuai dengan 

pelajaran yang sedang berlangsung setelah itu guru baru 

menyimpulkan dari tayangan - tayangan mereka kita baru 

menyimpulkan sebagai guru. Guru sebagai fasilisator saja maka 

sangat dilibatkan siswa dalam proses pembelajaran maupun dalam 

diskusi maupun penggunaan media   

Penulis : Apakah ada fitur atau aplikasi yang khusus di hp siswa untuk 

mengakses pembelajaran di kelas ? 

Bu Yustin : Saya tidak menetapkan yang penting anak anak bisa melaksanakan 

pembelajaran dikelas karena untuk mata pelajaran teknologi 

perkantoran selalu ada diberi waktu untuk di lab jadi mereka 

sebetulnya hp hanya mereka kemaren merekam video jadi 

menggunakan hp untuk tambahan saja yang utama adalah internet 

disini sudah terhubung dengan internet dan fitur aplikasinya tidak 

saya tetapkan  

Penulis : Bagiamana sistem atau cara mendapatkan informasi bersifat mandiri 

atau   membagikan ?  

Bu Yustin : Biasanya mendapatkan informasi atau materi bersifat mandiri .sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran yang saya ampu apakah 

mereka harus mandiri atau berkelompok kemudian membagikan 

materi itu secara share ya dengan mandiri atau berkelompok itu 

sangat kompleks ya jadi tergantung mata pelajaran saat itu kalau 

memang anak harus mandiri ya saya tetapkan mandiri kalau 
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memang dikerjakan kelompok ya dkerjakan kelompok. Saya 

contohkan saja tugas yang kemaren membuat video saya minta 

untuk berkelompok kalau misalnya mereka mengerjakan hari ini 

mereka harus betul betul mempraktekan secara mandiri sesuai 

karakteristik elektronik jadi satu persatu mereka harus 

mempraktekkan  

Penulis : Mata pelajaran apa yang menggunakan internet ? 

Bu Yustin : Materi saya semua menggunakan internet walaupun tidak full kalau 

teknologi perkantoran tetapi ada kalanya kita menggunakan internet 

Penulis : Apakah keadaan sekolah sudah mendukung dalam kegiatan belajar 

mengajar di ruang kelas ? 

Bu Yustin : Sudah mendukung saya sebagai ibu guru tetapi kalau anak anak kan 

variatif mereka pasti bilang ruangan nya ber ac yang kelas tetapi 

kalau saya pribadi ruangan di kelas sudah mendukung pembelajaran 

karena sebetulnya di tiap tiap kelas bisa memanfaatkan wifi yang 

ada kalau menggunakan internet   

Penulis : Apa saja yang disediakan sekolah untuk memfasilitasi guru 

melaksanakan proses komunikasi pembelajaran ? 

Bu Yustin : Untuk fasilitias yang disedkan oleh sekolah dalam kegiatan 

menunjang komunikasi pembelajaran sekolah menyediakan 

laboratorium dan menyediakan media-media yang dibutuhkan pada 

saat pembelajaran oleh guru  

Penulis : Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan yang di hadapi guru 

dalam proses pembalajaran di dalam kelas ? 

Bu Yustin : Kalau kita berbicara mengenai peralatan ya berarti apabila peralatan 
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itu rusak atau miss itu menjadi hambatan, satu alatnya rusak yang 

kedua menyinggung internet kemudian internet dalam kondisi lemot 

atau low banget sehingga untuk mengakses satu materi atau satu 

bahan itu sangat lama itu tentu saja menjadi kendala   

Penulis : Bagaimana solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah dalam 

proses pembelajaran ?  

Bu Yustin : Untuk mengatasi masalah - masalah yang muncul dalam proses 

pembelajaran guru memberikan atau membuat alternatif tugas yang 

bisa dilakukan misalnya saya memberikan tugas silahkan browsing 

tentang satu materi ternyata internet lemot listrik mati dan 

sebagainya maka saya minta ke perpustakaan mencari literasi 

sumbernya tidak dari internet tetapi lewat literasi   

Penulis : Bagiamana cara yang digunakan guru untuk mengetahui seberapa 

pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan ? 

Bu Yustin : Diselengarakan evaluasi, evaluasi bisa berupa evaluasi harian 

ataupun ulangan secara periodik dan ataupun tanya jawab langsung 
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Nama : Antonius Haryanto  

Jabatan : Mengkoordinir sarana dan prasarana  

Guru :  

Guru Keterampilan Komputer Pengelolaan Informasi untuk kelas XII 

Guru Simulasi Digital untuk kelas X   

Tempat dan waktu : Laboratorium Komputer SMK PL Tarcisius Semarang   

Jumat 10 Agustus 2018 jam 10.00 WIB 

 

Penulis : Pagi Pak saya Shinta maaf mengganggu waktunya saya mau minta 

waktunya untuk wawancara  

Pak Anton : ya mbak silahkan  

Penulis  : Bagaimana sejarah perpindahan dari sekolah lama ke sekolah baru 

dalam pengadaan internet ? 

Pak Anton : Secara pastinya ketika perpindahan sekolah ini masih kerja di unit 

yang sebelumnya, tetapi untuk intenet sudah di backup oleh 

Yayasan jadi yang melakukan teknis pemindahan jaringan dan 

perijinan Telkom oleh yayasan  

Penulis : Apa saja yang menjadi peralatan utama dalam pelaksanaan 

pembelajaran ?  

Pak Anton : Pembelajaran KKPI perangkat komputer kemudian dibantu dengan 

peralatan-peralatan yang lain seperti LCD, jaringan internet yang 

dipakai dalam pembelajaran dan anak anak menggunakan buku 

sebagai panduan  

Penulis : Apakah ada pedoman untuk Guru pada saat pelaksanaan 

pembelajaran ?  
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Pak Anton : Ada, setiap guru menggunakan buku pedoman dalam proses  

   mengajar belajar  

Penulis : Bagaimana Guru menggunakan metode yang akan di gunakan ? 

Pak Anton : Metode ceramah, saya menerangkan pembelajaran terlebih dahulu 

dan dibantu dengan perangkat LCD dan jga materi file yang sudah 

saya buat dari Power Point, ketika metode ceramah selesai maka 

akan metode praktek. Apa yang sudah saya jelaskan kemudian 

siswa dapat praktek  

Penulis : Apakah dengan adanya penggunaan internet di sekolah akan menjadi 

   mudah ? 

Pak Anton : Sangat membantu, lebih efekif pembelajaran karena dengan era 

digital saat ini banyak materi pemeblajaran mencari bahan literatur di 

internet bisa didapat di internet, tidak semua anak memiliki buku   

Penulis : Yang menggunakan internet di area sekolah ?  

Pak Anton : Semua warga sekolah, guru menunjang pembelajaran, sebagai 

menunjang pekerjaan contoh tata usaha berkaitan dengan urusan 

keuangan yaysan membuatkan program yang berbasis jaringan 

internet yang terkoneksi dengan yayasan, guru mencari bahan 

literasi mencari bahan materi pembelajaran, untuk siswa mencari 

bahan materi atau penugasan yang di berikan dari guru kepada 

siswa menggunakan jaringan internet  

Penulis : Bagaimana guru mengajak siswa untuk mengetahui tujuan yang akan 

dicapai dalam pembelajaran ?   

Pak Anton : Setiap guru menerangkan materi baru para siswa dijelaskan materi 

yang akan didapat dengan tujuan pembelajaran 
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Penulis : Bagaimana prosedur mengambil HP dari dalam Box ? 

Pak Anton : Boleh menggunakan handphone ketika guru memberikan perintah 

untuk mengambil dari dalam box untuk mencari materi pelajaran dan 

digunakan sesuai dengan perintah yang diberikan kemudian ketika 

sudah selesai  pembelajran handphone dikemabalikan ke dalam 

box 

Penulis : Bagaimana guru menyampaikan materi pelajaran ? 

Pak Anton : Metode tatap mata langsung, metode ceramah dan adanya Laptop 

   dan lcd  

Penulis : Bagaimana tahap - tahap pelaksanaan metode pembelajaran ?  

Pak Anton : Tahap pertama ada pembukaan yaitu salam pembuka, guru 

melakukan presensi kemudian setelah itu guru mengulas 

pembelajaran. Proses pembelajaran inti pembelajran hari ini materi 

yag akan dibahas. Inti pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran 

dan penutup ada kesimpulan dan salam, ketua kelas memandu 

untuk memberi salam  

Penulis : Bagaimana cara guru untuk melibatkan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas ?   

Pak Anton : Khusunya untuk pelajaran saya, biasanya saya melakukan umpan 

balik kepada siswa, materi yang telah saya jelaskan siswa sudah 

paham atau belum, slah satu tolak ukurnya adalah melakukan 

umpan balik, menanyakan kepada siswa inti pembelajaran hari ini 

apakah sudah mengerti atau belum  

Penulis : Apakah ada fitur atau aplikasi yang khusus di hp siswa untuk 

mengakses pembelajaran di kelas ? 
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Pak Anton : Fitur untuk saat ini belum ada yang mennjang pembelajaran, untuk 

saat ini aplikasi untuk penilaian UNBK, penilaian berbasis komputer 

biasnya dilakukan untuk ulangan tengah semester, tidak semua 

manual tetapi ada yang menggunakan komputerisasi meskipun 

belum semua terakomodir   

Penulis : Bagiamana sistem atau cara mendapatkan informasi bersifat mandiri 

atau membagikan ?  

Pak Anton : Sistem khusus atau terstruktur itu belum ada, para guru memberi 

kata kunci untuk mencari di google. 

Penulis : Mata pelajaran apa yang menggunakan internet ? 

Pak Anton: Sudah hampir semua menggunakan internet, beberapa guru mencari 

bahan-bahan ketika mau presentasi,materi pembelajaran di internet  

Penulis : Apa saja yang disediakan sekolah untuk memfasilitasi guru 

melaksanakan proses komunikasi pembelajaran ? 

Pak Anton : Memfasilitasi Lcd, speaker sifatnya sentral 

Penulis : Apakah fasilitas wifi mendukung kegiatan belajar mengajar ?  

Pak Anton : Sudah mendukung, ada beberapa titik wifi yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran, ada 8 atau 9 titik   

Penulis : Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan yang di hadapi guru 

dalam proses pembalajaran di dalam kelas ? 

Pak Anton : Hambatan berkaitan dengan internet, error pada perlengkapan 

sekolah pada lcd guru menjadi kesulitan dalam mengunakan media  

Penulis : Bagaimana solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah dalam 

proses pembelajaran ?  

Pak Anton : Terjadi pada perlengakapan biasanya guru mencari yang 
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bertanggungjawab untuk mengatasi masalah yang berkaitan 

dengan perlengkapan - perlengakapan komputer   

Penulis : Bagiamana cara yang digunakan guru untuk mengetahui seberapa 

pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan ? 

Pak Anton : Alat ukur evaluasi , tanya jawab secara langsung (umpan balik) dan 

latihan pemberian soal soal pembelajaran kepada siswa yang telah 

disampaikan 
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Nama : Fransiskus Ardy Putranto  

Jabatan : Guru  

Guru : Produk Kreatif dan Usaha  

Tempat dan waktu : Ruang Tamu SMK PL Tarcisius Semarang   

Jumat 03 Agustus 2018 jam 11.50 WIB 

 

Penulis : Siang Pak maaf mengganggu waktunya saya Shinta dari Unika mau 

  minta waktunya untuk wawancara  

Pak Ardy : ya mbak silahkan 

Penulis : pertanyaan pertama apakah bapak tau sejarah perpindahan dari 

sekolah lama ke sekolah baru dalam pengadaan internet ? 

Pak Ardy : Tidak tahu mbak, karena saya guru baru di Smk di tahun 2015  

Penulis : Apa saja yang menjadi peralatan utama dalam pelaksanaan   

  pembelajaran ?  

Pak Ardy : Dalam kegiatan pembelajaran saya menggunakan buku pembelajaran, 

   LCD, handphone dan papan tulis  

Penulis : Apakah ada pedoman untuk Guru pada saat pelaksanaan 

pembelajaran ?  

Pak Ardy : Ada mbak, RPP merupakan Rencana Pelaksanaan Pelajaran.  

Acuan sebagai program pembelajaran  

Penulis : Bagaimana Guru menggunakan metode yang akan di gunakan ? 

Pak Ardy : Saya menerangkan materi yang akan saya sampaikan dan siswa aktif 

dalam mencari materi kemudian berdiskusi dan mempresentasikan di 

depan kelas.  

Penulis : Apakah dengan adanya penggunaan internet di sekolah akan menjadi 



132 
 

lebih mudah ? 

Pak Ardy : Ya mbak, karena dengan internet sudah mencakup semua siswa 

dapat mengikuti dan bisa aktif dalam mencari materi dari beberapa 

sumber  

Penulis : Bagaimana guru mengajak siswa untuk mengetahui tujuan yang akan 

   dicapai dalam pembelajaran ?   

Pak Ardy : Dengan Apersepsi, yaitu menyampaikan materi yang akan 

disampaikan, mengingat pembelajaran yag lalu, materi hari ini dan tujuan 

dari pembelajaran ini untuk apa  

Penulis : Bagaimana prosedur mengambil HP dari dalam Box ? 

Pak Ardy : Siswa dan siswi mengumpulkan hp di dalam box jam 07.00 pagi saat 

bel  sekolah, setelah itu tergantung guru yang akan mengajar akan 

menggunakan handphone atau tidak jika tidak digunakan berarti selama 

 jam sekolah berlangsung handphone tidak boleh di ambil akan tetap di 

 dalam box sampai jam mata pelajaran selesai.  

Penulis : Bagaimana guru menyampaikan materi pelajaran ? 

Pak Ardy : Kalau saya menggunakan LCD mbak, karena lebih cepat dan bisa di    

lihat oleh siswa dari jarak jauh  

Penulis : Bagaimana tahap - tahap pelaksanaan metode pembelajaran ?  

Pak Ardy : Tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi  

Penulis : Bagaimana cara guru untuk melibatkan siswa dalam kegiatan belajar 

   mengajar di kelas ?   

Pak Ardy : Pembelajaran aktif (active learning) adalah suatu proses 

pembelajaran dengan menggunakan berbagai cara agar siswa aktif 

di dalam kelas. Ketika saya menerangkan siswa mendengarkan dan 
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ketika saya memberikan tugas saya memberikan tugas kepada 

siswa untuk aktif untuk menjawab 

Penulis : Apakah ada fitur atau aplikasi yang khusus di hp siswa untuk 

mengakses pembelajaran di kelas ? 

Pak Ardy : Sosialisasi internet. Tetapi untuk internet saya tidak ada aplikasi 

khusus untuk mengerjakan tugas. Saat ini siswa dapat mengumpulkan 

tugas dengan “vlog” itu loh mbak video blog jadi siswa dapat mengirim 

tugas berupa video. Bisa juga melalui email, kalau itu sudah menjadi 

kebiasaan di sekolah untuk mengirim tugas melalui email jadi tidak 

menggunakan kertas  

Penulis : Bagimana sistem atau cara mendapatkan informasi bersifat mandiri 

atau membagikan ?  

Pak Ardy : Bersifat membagikan. Siswa dapat mengakses internet dengan 

berbagai sumber yang ada, lalu saya memilih tiga sumber untuk 

dijadikan pernyataan yang tepat.  

Penulis : Mata pelajaran apa yang menggunakan internet ? 

Pak Ardy : Mata pelajaran Kewirausahaan (Produk Kreatif dan Usaha), 

Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Penulis : Apa saja yang disediakan sekolah untuk memfasilitasi guru 

melaksanakan proses komunikasi pembelajaran ? 

Pak Ardy : LCD, Wifi. Tetapi untuk Wifi tidak semua bisa mengakses karena 

jangkauan jaringan yang tidak luas  

Penulis : Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan yang di hadapi guru 

dalam proses pembalajaran di dalam kelas ? 

Pak Ardy : Tidak dapat mengawasi semua siswa dalam menggunakan hp mbak. 
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Ya terkadang masih ada yang membuka whatsApp, instagram, atau 

aplikasi lainnya mbak. Pengawasan yang tidak bisa menyeluruh mbak  

Penulis : Bagaimana solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah dalam 

proses pembelajaran ?  

Pak Ardy :Cara nya dengan mendatangi satu - satu siswa ya memang tidak 

efektif mbak tapi dengan mendatangi begitu saya bisa memantau 

sampai mana dan apa yang dikerjakan oleh siswa  

Penulis : Bagiamana cara yang digunakan guru untuk mengetahui seberapa 

pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan ? 

Pak Ardy : Dengan evaluasi mbak di akhir pelajaran, saya biasanya menyisakan 

waktu 15-20 menit untuk bertanya lisan kepada siswa sampai 

dimana pemahaman siswa dalam pembelajaran hari ini.  

Penulis : Bagaimana cara guru agar siswa tetap fokus dalam pembelajaran ?  

Pak Ardy : Saya mecari video youtube yang menyangkut dengan pembelajaran 

saya mbak tentang kewirausahaan, salah satu cara untuk membangun 

semangat siswa agar tidak mengantuk pada saat pelajaran, yang pasti 

video yang berhubungan dengan kewirausahaan mbak  
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Nama :  A. Henny Rima Tyas Asih  

Jabatan : Guru dan Humas Sekolah  

Guru :  

Guru IPS untuk kelas XII 

Guru Sejarah untuk kelas X  

Tempat dan waktu : Ruang Humas SMK PL Tarcisius Semarang   

Kamis 09 Agustus 2018 jam 12.30 WIB 

 

Penulis : Siang Ibu Henny maaf mengganggu waktunya saya Shinta dari Unika 

mau minta waktunya untuk wawancara  

Bu Henny : ya mbak silahkan 

Penulis : Bagaimana sejarah perpindahan dari sekolah lama ke sekolah baru 

dalam pengadaan internet ? 

Bu Henny : Tidak masalah sih sudah ada yang tugas bagian sarana prasarana, 

saya pindah kesini jaringan internet nya sudah oke ada 12 titik wifi 

yang lancar menurut saya disetiap ruangan itu sudah ada jaringanya, 

misalnya ruangan 1,2, dan 3 tersambung ke jaringan wifi tarcisius 6 

terus dilanjutkan ruang 4,5 dan 6 ke tarcisius berapa jadi anak anak 

bisa langsung mengakses internet selama di dalam ruang lingkup 

sekolah  

Penulis : Apa saja yang menjadi peralatan utama dalam pelaksanaan 

pembelajaran ?  

Bu Henny : Lcd, papan tulis, hp andorid dan laptopnya anak - anak   

Penulis : Apakah ada pedoman untuk Guru pada saat pelaksanaan 

pembelajaran ?  
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Bu Henny : RPP merupakan Rencana Pelaksanaan Pelajaran. Banyak sih mbak, 

ada perangkat pembelajaran itu ada silabus, ada program tahunan, 

program semester, ada RPP, ada daftar nilai    

Penulis : Bagaimana Guru menggunakan metode yang akan di gunakan ? 

Bu Henny : Disesuaikan dengan materinya, seperti kelas IPS keas XII tidak ada 

buku paketnya karena kurikulum yang terakhir kurikulum 2006 dan 

mengandalkan mencari sumber lain, referensi dan sumber utamanya 

adalah internet dan anak anak lebih tertarik ke internet dan 

pemindahan materi lebih cepat bisa ditambahkan gambar - gambar. 

Seperti tadi untuk materi - materi yang penting atau yang sulit 

mencari sendiri atau menemukan sendiri kemudian mereka 

mempresentasikan saya anggap ilmu dan temuan mereka itu lebih 

lama mengendap di diri daripada saya kasih power point saya 

kemudian jadi dan menjelaskan materi besok ditanya sudah tidak 

ingat, kalau dengan mencari sendiri dan saya tanya besok - besok 

pasti ingat dan beserta contoh-contohnya, proses mencari juga mikir   

Penulis : Apakah dengan adanya penggunaan internet di sekolah akan menjadi 

lebih mudah ? 

Bu Henny : Ya, sangat membantu dan menarik sehingga siswa dapat mencari 

ilmu seluas mungkin mbak  

Penulis : Siapa saja yang menggunakan internet di area sekolah ?  

Bu Henny : Semua dapat menggunakan internet di area sekolah, kepala sekolah, 

bapak ibu guru dan malah sekarang dominannya menggunakan 

internet, kadang yang bersifat resmi sekarang melalui whatsApp, 

para siswa dapat menggunakan internet untuk mencari materi 
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pelajaran dan untuk rekreasi ketika pulang sekolah mereka banyak 

di seklah dulu untuk menggunakan fasilitas wifi sekolah, pelaksana 

juga dapat menggunakan internet seperti penjaga sekolah dan 

membersihkan sekolah. 

Penulis : Bagaimana guru mengajak siswa untuk mengetahui tujuan yang akan 

dicapai dalam pembelajaran ?   

Bu Henny : Dimunculkan dalam materi, ada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar sehingga anak tau persis yang akan dicapai itu apa kalau 

misalnya tidak menggunakan ppt atau mati lampu maka akan saya 

jelaskan secara lisan hari ini akan belajar ini dan tujuan ini 

Penulis : Bagaimana prosedur mengambil HP dari dalam Box ? 

Bu Henny : Diumumkan dahulu perintah nya apa lalu kemudian dijelaskan dan 

siswa mengambil hp masing masing dari dalam box dan setelah 

pembelajaran hp dikembalikan kedalam box. Jika ketauan di bawa di 

dalam tas atau menggunakan tidak sesuai dengan arahan maka 

saya ambil hp nya dan akan dikenakan poin.    

Penulis : Bagaimana guru menyampaikan materi pelajaran ? 

Bu Henny : Hampir semua materi saya sampaikan menggunakan power point 

kemudian anak diskusi atas masalah - masalah kemudian nanti 

baru kesimpulan. Materi inti saya jelaskan secara detailnya 

setelah anak - anak mengerjakan tugas jadi anak anak sudah tau 

persis, sampai kesimpulan terakhir sudah ada poer point saya  

Penulis : Bagaimana tahap - tahap pelaksanaan metode pembelajaran ?  

Bu Henny : Setiap pelajaran beda beda mbak tergantung dengan materi yang 

disampaikan. Pelajaran tadi pengantar dulu tentang tujuan dan 
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kita mau ngapaian kemudian anak berdiskusi mencari materi 

secara kelompok kemudian  mereka mempresentasikan 

kemudian inti pembelajaran itu dan akhir akan kesimpulan, untuk 

materi tidak langsung selesai, ada 4 kali pertemuan tatap muka 

baru satu materi akan selesai. Pembahasan dengan lebih jelas 

kemudian mengerjakan tugas didalam kelas kemudian 

disempurnakan dan dikirim ke email saya  

Penulis : Bagaimana cara guru untuk melibatkan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas ?   

Bu Henny : Kegiatan diskusi, kerja kelompok dan presentasi  

Penulis : Apakah ada fitur atau aplikasi yang khusus di hp siswa untuk 

mengakses pembelajaran di kelas ? 

Bu Henny : Umum, yang sudah disediakan oleh Microsoft  

Penulis : Bagiamana sistem atau cara mendapatkan informasi bersifat mandiri 

atau membagikan ?  

Bu Henny : Terkadang kerja mandiri, tidak terlalu kompleks atau susah siswa 

mencari materi secara sendiri lalu di kumpulkan, tergantung 

materinya   

Penulis : Mata pelajaran apa yang menggunakan internet ? 

Bu Henny : Ips dan sejarah itu mata pelajaran yang saya ampu   

Penulis : Apa saja yang disediakan sekolah untuk memfasilitasi guru 

melaksanakan proses komunikasi pembelajaran ? 

Bu Henny : LCD, speaker  

Penulis : Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan yang di hadapi guru 

dalam proses pembalajaran di dalam kelas ? 
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Bu Henny : Ketika listrik mata wifi error, ketika wifi error jadi susah semua hanya 

mengandalakan paketan data meskipun tidak semua menggunakan 

data  

Penulis : Bagaimana solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah dalam 

proses pembelajaran ?  

Bu Henny : Ketika mati listrik kegiatan pembelajaran dilakukan diluar kelas, di 

bawah pohon atau di teras sekolah, brainstroming aja mbak. 

Terkadang kegiatan pembelejaran pada waktu jam mata pelajaran 

saya, saya suruh untuk keluar kelas untuk mencari materi agar tidak 

bosan didalam kelas  

Penulis : Bagaimana cara yang digunakan guru untuk mengetahui seberapa 

pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan ? 

Bu Henny : Tanya jawab lisan, ulangan, tes. 1 bab selesai akan diadakan 

ulangan, tengah semester ada tes (mid semester), dan akhir semester akan 

diadakan tes semester. 
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Nama : Yosephine Maria Kusmala Ningtyas 

Jabatan : Guru  

Guru : Kejuruan Administrasi Perkantoran  

Tempat dan waktu : Ruang Humas SMK PL Tarcisius Semarang   

Kamis 09 Agustus 2018 jam 11.30 WIB 

 

Penulis : Siang Bu Yos maaf mengganggu waktunya saya Shinta dari Unika mau 

minta waktunya untuk wawancara  

Bu Yos  : ya mbak silahkan 

Penulis : Pertanyaan pertama bu Yos sebagai guru yang dari lokasi smk tarcisius 

yang dulu sampai sekarang apakah tau bagaimana sejarah 

perpindahan dari sekolah lama ke sekolah baru dalam pengadaan 

internet ? 

Bu Yos : Tidak tahu karena yang mengurusi bagian tau sarana dan prasarana  

Penulis : Apa saja yang menjadi peralatan utama dalam pelaksanaan 

pembelajaran ?  

Bu Yos : Lcd, Laptop, speaker, handphone siswa, alat - alat kantor  

Penulis : Apakah ada pedoman untuk Guru pada saat pelaksanaan 

pembelajaran ?  

Bu Yos : Ada mbak, buku pedoman sekolah, silabus, rpp, dan buku kurikulum  

Penulis : Bagaimana Guru menggunakan metode yang akan di gunakan ? 

Bu Yos : Disesuaikan dengan materi mbak 

Penulis : Apakah dengan adanya penggunaan internet di sekolah akan menjadi 

lebih mudah ? 

Bu Yos : Ya, karena menghemat waktu untuk mencatat, siswa lebih bisa 
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bereksplorasi, mencari materi dari beberapa sumber yang ada di 

internet    

Penulis : Bagaimana guru mengajak siswa untuk mengetahui tujuan yang akan 

dicapai dalam pembelajaran ?   

Bu Yos : Menyampaikan silabus kepda siswa pada saat awal pertemuan 

sehingga siswa dapat mengetahui mempelajari tujuan pembelajaran 

atau materi yang akan diberikan  

Penulis : Bagaimana prosedur mengambil HP dari dalam Box ? 

Bu Yos : Guru meminta ketua kelas untuk mengambil hp dari dalam box, 

kemudian ketua kelas membagikan, karena biasnaya box di gembok 

dan meminta ketua kelas untuk membuka box tersebut  

Penulis : Bagaimana guru menyampaikan materi pelajaran ? 

Bu Yos : Menggunakan media dan saintifik learning (pendekatan saintifik) yang 

bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa materi 

dapat diperoleh darimana saja tidak hanya bergantung kepada guru. 

Kurikulum 2013 metode ceramah tidak sering dipakai  

Penulis : Bagaimana tahap - tahap pelaksanaan metode pembelajaran ?  

Bu Yos : Pertama, eksplorasi dulu murid mencari tahu, kemudian guru memberi 

pertanyaan, mengamati, menanya lalu menginformasikan berarti guru 

menambahi yang belum ditemukan siswa lalu mengkomunikasikan 

kemudian siswa mempresentasikan ke depan dan yang terkahir 

mengevaluasi   

Penulis : Bagaimana cara guru untuk melibatkan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas ?   

Bu Yos : Mengamati menanya kemudian mengkomunikasikan, menganalisis hasil 
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presentasi siswa lain  

Penulis : Apakah ada fitur atau aplikasi yang khusus di hp siswa untuk 

mengakses pembelajaran di kelas ? 

Bu Yos : Untuk saat ini belum ada, menggunakan internet dengan yang sudah 

tersedia 

Penulis : Bagiamana sistem atau cara mendapatkan informasi bersifat mandiri 

atau membagikan ?  

Bu Yos : Kadang mandiri, kadang berkelompok saling mengkomunikasikan   

Penulis : Mata pelajaran apa yang menggunakan internet ? 

Bu Yos : Kearsipan, mengelola peralatan kantor, mengelola rapat dan mengelola 

perjalanan dinas  

Penulis : Apa saja yang disediakan sekolah untuk memfasilitasi guru 

melaksanakan proses komunikasi pembelajaran ? 

Bu Yos : Wifi, komputer, buku acuan   

Penulis : Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan yang di hadapi guru                            

dalam proses pembalajaran di dalam kelas ? 

Bu Yos : Terkadang wifi mati dan banyak yang menggunakan wifi maka akan 

lemot 

Dan yang kedua ada anak yang tidak memiliki handphone atau tidak 

smartphone   

Penulis : Bagaimana solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah dalam 

proses pembelajaran ?  

Bu Yos : Jika ada yang tidak memiliki handphone maka akan bekerjasama 

dengan bangku sebelahnya berkelompok saling memberikan materi 

dengan teman lainnya  
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Penulis : Bagaimana cara yang digunakan guru untuk mengetahui seberapa 

pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan ? 

Bu Yos : Adanya evaluasi, evaluasi harian atau ulangan, presentasi dan penilaian 

akhir semester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 




