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Pedoman Wawancara Guru 

Responden :  

Tempat   :  

Waktu  : 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana Pembelajaran IPS 

menurut Pandangan Ibu ? 

 

2 Apa yang selalu Ibu siapkan 

ketika hendak mengajar ? 

 

3 Apakah ibu selalu mengaitkan 

pembelajaran IPS dengan 

kehidupan sehari–hari siswa? 

 

4 Apakah ibu selalu meminta 

siswa untuk membersihkan kelas 

setiap pelajaran ibu ? 

 

5 Menurut ibu apa hubungan 

Pembelajaran IPS dengan 

Lingkungan ? 

 

6 Apakah ibu selalu mengaitkan 

Pembelajaran IPS dengan 

Lingkungan ? 

 

 

7 Metode apa yang sering ibu 

gunakan dalam pembelajaran 

IPS ? 

 

8 Apakah metode yang ibu 

gunakan mampu menciptakan 

suasana kelas yang kondusif ? 

 

9 Apakah kendala yang ibu 

dapatkan selama mengajar IPS ? 

 

10 Bagaimana caranya ibu 

mengatasi kendala tersebut ? 
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Hasil Wawancara Guru 

 

Responden : Enung Rini Riani, S.Pd    

Tempat   : Ruang Guru SMP Negeri 3 Lembang 

Waktu   : Senin, 30 Maret 2015 

 No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana Pembelajaran IPS 

menurut Pandangan Ibu ? 

Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran terpadu 

sehingga dari segi materi terlalu banyak sehingga 

anak lebih mudah cepat bosan. Sementara, anak 

harus mempelajari tentang isu kehidupan sehari-hari. 

Maka dari itu guru harus memilih metode yang tepat 

agar pembelajaran IPS tidak membosankan 

2 Apa yang selalu Ibu siapkan 

ketika hendak mengajar ? 

Lembar kerja adalah sesuatu yang selalu guru 

siapkan sebelum pelajaran dimulai. Fungsi lembar 

kerja ini adalah mengefektifkan siswa untuk belajar 

mandiri, dan yang guru siapkan selain lembar kerja 

adalah mengupdate materi untuk dikaitkan dengan 

isu-isu yang sedang terjadi 

3 Apakah ibu selalu mengaitkan 

pembelajaran IPS dengan 

kehidupan sehari–hari siswa? 

Iya pasti. Karena IPS bukan hanya mempelajari teori 

saja melainkan menelaah, mengkaji masyarakat dan 

kehidupan disekitarnya 

4 Apakah ibu selalu meminta 

siswa untuk membersihkan kelas 

setiap pelajaran ibu ? 

Iya selalu karena SMP Negeri 3 Lembang sangat 

mengedepankan cinta lingkungan walaupun masih 

banyak siswa yang masih kurang sadar dalam 

menjaga kebersihan. 

5 Menurut ibu apa hubungan 

Pembelajaran IPS dengan 

Lingkungan ? 

 Hubungan Pembelajaran IPS dengan lingkungan 

karena pembelajaran IPS mempelajari bagaimana 

lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

6 Apakah ibu selalu mengaitkan 

Pembelajaran IPS dengan 

Lingkungan ? 

Iya contohnya adalah materi kegiatan ekonomi 

dengan suasana pasar lembang, materi pembentukan 

muka bumi dengan mata pencaharian penduduk 

7 Metode apa yang sering ibu 

gunakan dalam pembelajaran 

IPS ? 

 Metode diskusi dan ceramah 

8 Apakah metode yang ibu 

gunakan mampu menciptakan 

suasana kelas yang kondusif ? 

 Iya, kadang-kadang. Kelebihannya yaitu anak 

belajar bekerja sama dalam memecahkan masalah, 

dan kekurangannya adalah masih banyak anak yang 
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bermain-main 

9 Apakah kendala yang ibu 

dapatkan selama mengajar IPS ? 

 Kendala yang di dapatkan selama mengajar IPS 

yaitu sarana pembelajaran yang masih terbatas 

10 Bagaimana caranya ibu 

mengatasi kendala tersebut ? 

Mencari alternatif lain yang sesuai dengan materi 

pembelajaran IPS 

 


