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Hasil Wawancara dengan Guru 

 

P : Peneliti  

N : Narasumber (Salah satu guru di SMK PU N Bandung) 

 

 

P :  Assalamualaikum kang 

 

N  : Waalaikumsalam gung 

 

P  :  Maksud saya wawancara akang sebenernya untuk mencari 

masalah apa aja yang ada di sekolah ini untuk kemudian saya 

angkat menjadi topik skripsi saya nanti. Apakah akang 

bersedia? 

 

N : Siap gung bersedia. 

 

P : Kira-kira apasih yang perlu di perbaiki dalam sistem 

pembelajaran di sekolah ini kang? 

 

N : sebenernya banyak pisan yang harus  diperbaiki gung, dari 

segi infrastruktur yang kurang memadai sampe tingkah laku 

siswa-siswanya. Kalau agung kan lebih ke arah 

pembelajarannya kan ya? 

 

P : Iya bener kang. 

 

N :kalau dari pembelajarannya paling  kurangnya media 

pembelajaran yang efektif gung. Apalagi kebiasaan di sekolah 

ini kalau guru ga ada sampe jam terakhir, siswanya pada pulang 

gung  gak nunggu sampe jam pelajaran berakhir gung. 

 

P : wah kenapa gitu kang? 

N : iya gung itulah kebiasaan  siswa di sekolah ini gung.  

Sebenernya   akang juga menyayangkan kebiasaan tersebut.   

Terus kalau liyat masalah di sekolah ini gung , jumlah kelasnya 

kurang memadai gung. Kadang ada kelas siswa yang ga 

kebagian ruangan. Padalah jadwal libur  mereka uda di atur. 

Paling sekarang untuk pembelajaran  yang lebih efektif untuk 

sekolah ini siswa bisa menerima pembelajaran di dalam dan di 

luar sekolah. Kayak e-learning gitu gung. 



 

 

 
MASS AGUNG ANDREY EFRIWAN, 2017 
PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS WEB (MATERI PENJADWALAN 
PROSES DI SMK) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

P : Oke berarti yang dibutuhkan di sekolah ini biar kegiatan 

pembelajaran lebih efektif itu sistem elearning ya kang? 

N : iya gitu gung. 

P : Nah kita sekarang kearah sistem elearningnya aja ya kang. 

Nah kan setau agung elearning itu ada admin, siswa, sama guru 

kan kang? Soalnya kita lingkupnya masih satu sekolah. 

N : iya bener gung, ada admin, guru, dan siswa. 

P : Nah kira-kira admin, guru sama siswa tadi bisa ngapain ajasih 

kang? Kita mulai dari admin dulu ya kang? 

N : Kalau admin harapannya bisa masukin data siswa sama data 

guru gung kalau bisa nguploadnya sekali banyak. Kalau datanya 

satu-satu kan repot gung. Kemudian admin juga bisa 

menambahkan guru sama mata pelajaran apa yang di ampunya 

gung. Terus admin juga bisa ganti guru yang ngampu gung. 

Paling kalau admin gitu aja gung. 

P : berarti admin bisa ngupload data anggota yaitu guru dan siswa 

kan kang? Terus admin bisa nambahin guru ke mata pelajaran 

yang di ampu? Gitu kan kang? 

N : Iya kaya gitu gung. 

P : Nah kalau admin kan udah itu kang, kalau guru gimana kang? 

N : Nah kalau guru sih kalau bisa dia liyat mata pelajaran apa aja 

yang di ampunya, soalnya ada beberapa guru yang mengampu 

lebih dari satu mata pelajaran kan gung. Terus guru bisa 

nambahin pertemuan mapel, ngupload materi gung dan melihat 

materi, upload video (kaya simulasi), ngupload latihan kalau 

bisa sama bisa ngupload soal evaluasi sekalian download hasil 

evaluasinya gung, guru bisa download silabus sama RPP gung. 

Paling gitu aja sih yang guru gung. 

P : Berarti guru bisa liyat mata pelajaran yang diampu, nambah 

pertemuan, upload materi , download RPP dan Silabus, lihat 

materi, upload video (kaya simulasi), ngupload latihan, 

ngupload evaluasi sama download hasil siswa ya. Terus kalau 

yang di siswa, mereka bisa ngapain aja sih kang? 
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N : Kalau siswa bisa liyat mata pelajaran yang di ampu selama 

satu semester, kemudian liyat materi, ngerjain latihan sama 

evaluasi, terus siswa bisa diskusi personal ke guru atau diskusi 

forum 1 kelas gung. 

P : berarti siswa bisa liyat list mata pelajaran selama 1 semester, 

terus liyat materi, ngerjain latihan dan evaluasi terus bisa 

diksusi forum sekelas dan diskusi personal sama guru aja. Gitu 

aja ya kang? 

N : iya bener gung. 

P : oke kang paling sementara itu aja yang perlu agung tanyain ke 

akang terkait masalah pembelajaran disekolah ini kang. 

Makasih banyak ya kang? 

N : Oke gung sama-sama. Kalau ada yang mau ditanyain lagi 

tanyain aja gung gampang. 

P : Siap kang. 
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