
LAMPIRAN I 

1. PEDOMAN WAWANCARA 

A. WAWANCARA DENGAN GURU PKn SMA NEGERI 1 JETIS 

1) Bagaimana proses pembelajaran PKn kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jetis 

yang dilakukan guru ? 

Jawab : proses pembelajaran PKn yang dilakukan guru sudah baik 

namun perlu adanya penerapan metode-metode baru dalam 

mengajar sehingga siswa tidak bosan. 

2) Apakah peserta didik/siswa senang mengikuti pelajaran PKn yang 

dilakukan oleh guru ? 

Jawab : peserta didik senang dalam mengikuti pembelajaran PKn 

namun ada sedikit siswa siswa yang masih belum bersemangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga perlu adanya 

motivasi yang lebih agar siswa lebih antusias dalam 

pembelajaran. 

3) Menurut Bapak/Ibu guru, apakah siswa mempunyai motivasi yang 

lebih dalam menjalani proses belajar khususnya kelas XI IPS ? 

Jawab : tentu saja, mayoritas siswa mempunyai semangat belajar yang 

tinggi, namun masih ada siswa yang motivasi  belajarnya 

masih kurang / rendah.   

4) Bagaimana anda sebagai guru  PKn dalam memberikan motivasi 

kepada siswa siswi SMA Negeri 1 Jetis khusunya kelas XI IPS ? 



Jawab : saya selalu memberikan motivasi disetiap awal pembelajaran 

dan disela sela pembelajaran dengan sebuah kata kata dan 

contoh nyata kepada siswa 

5) Adakah motivasi mempunyai dampak positif pada hasil belajar siswa 

kelas XI? 

Jawab : tentu ada dengan motivasi siswa semakin tekun belajar dan 

mempunyai sebuah cita cita yang ingin dicapai 

6) Adakah faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi siswa dalam 

proses pembelajaran ? 

Jawab : ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi siswa diantaranya 

lingkungan dan keluarga serta teman. 

 

B. WAWANCARA DENGAN SISWA / SISWI SMA NEGERI 1 JETIS 

1. Menurut adik bagaimana proses pembelajaran PKn yang dilakukan 

oleh guru ? 

a) Fina Munawaroh Jawab : Proses pembelajaran sudah baik namun 

kadang bosan karena guru guru selalu mengunakan metode 

pembelajaran yang sama. 

b) Lailatul Fitriani Jawab : baik dan masih ada bercandanya agar tidak 

tertekan dan juga pelajaran di outdoor agar tidak jenuh dkelas 

c) Wahyu Nur Cahyo jawab: ya, baik  

2. Menurut kamu bagaimana cara guru dalam mengajar di kelas? 

a) Fina Munawaroh Jawab : Guru dalam mengajar di dalam kelas 

perlu mengunakan metode pembelajaran yang bervariasi . 



b) Lailatul Fitriani Jawab : baik nmau perlu adanya inovasi 

pembelajaran yang baru 

c) Wahyu Nur Cahyo jawab: ya, baik dan humoris 

3. Apakah adik termotivasi dengan pelaksanaan pembelajaran PKn di 

kelas ? 

a) Fina Munawaroh Jawab : ya, gurunya selalu memberi motivasi 

dengan cara yang berbeda 

b) Lailatul Fitriani Jawab : tidak  setiap pembelajaran guru selalu 

menyelipkan motivasi kepada siswa 

c) Wahyu Nur Cahyo Jawab : ya, baik 

4. Apakah setiap guru memberikan motivasi dalam mengajar dan dalam 

meningkatkan hasil belajar di kelas ? 

a) Fina Munawaroh Jawab : ya, tapi tidak sering 

b) Lailatul Fitriani Jawab : tidak  setiap pembelajaran guru selalu 

menyelipkan motivasi kepada siswa 

c) Wahyu Nur Cahyo Jawab : ya, baik 

5. Apakah guru PKn selalu memotivasi dengan penguat memberi rasa 

percaya diri? 

a) Fina Munawaroh Jawab : ya,  

b) Lailatul Fitriani Jawab : ya namun tidak sering 

c) Wahyu Nur Cahyo Jawab : ya 

6. Senangkah kamu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas ? 



a) Fina Munawaroh Jawab : saya sangata berminat dalam segala hal 

mengenai pembelajaran di kelas 

b) Lailatul Fitriani Jawab : senang 

c) Wahyu Nur Cahyo Jawab : tidak selalu 

7. Bagaimana menurut kalian pembelajaran PKn di dalam kelas? 

a) Fina Munawaroh Jawab : ya menyenangkan , apalagi di pelajaran 

PKn selalu mendidik siswa untuk disiplin dan maju 

b) Lailatul Fitriani Jawab : terkadang menjenuhkan karna atidak ada 

penyemangat 

c) Wahyu Nur Cahyo Jawab : baik. Perlu hal yang berbeda di tiap 

pembelajaran,
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