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ABSTRAK 
 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS YANG DIMINATI SISWA  

 SMA AL MUSLIM  

Oleh : 

Alma Sofi Yuwan 

161710134 

 

 Karya Tulis yang pembuatan dan ditujukan kepada siswa SMA Al Muslim ini 

bertujuan untuk mengetahui media pembelajaran dalam program studi Bahasa Inggris 

yang banyak diminati siswa SMA Al Muslim Tambun.  

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen, dimana penelitian ini di 

buat untuk melacak kembali dokumen-dokumen yang telah ada melalui dokumen-dokumen 

yang relevan selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana 

pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang 

suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi. 

 Maka dari itu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara, dimana teknik wawancara ini merupakan perolehan data 

primer yang diperoleh langsung dari narasumbernya dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang lebih mendalam mengenai media pembelajaran bahasa inggris.  

Selain teknik pengumpulan data dan metode, teknik keabsahan data yang 

digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yang mana berarti 

peneliti berupaya mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi untuk memperoleh data 

yang berkenaan dengan persoalan yang sama. Seperti halnya menguji hasil wawancara 

peneliti kepada responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang diminati siswa SMA Al Muslim 

dalam belajar Bahasa Inggris adalah menggunakan media audio dan audio-visual. Salah 

satu contoh media audio adalah penggunaan lab. Bahasa yang nantinya digunakan 

speaker untuk kegiatan/prakter listening pada siswa, sehingga melatih pendengaran siswa 

terhadap kosa kata yang mereka kuasai dan aksen yang diucapkan, sementara penggunaan 

media audio-visual adalah dengan menonton film, dimana kegiatan melihat dan 

mendengar dapat dirasakan sekaligus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Salah satu bentuk mengabdi pada Negara adalah tekun dalam belajar, 

sehingga terciptanya sekolah sebagai tempat untuk belajar. Seiring berjalannya 

waktu, tempat belajar atau yang biasa disebut sekolah ini selalu berubah 

mengikuti perkembangan  zaman. Menurut pandangan islam, menuntut ilmu itu 

wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, bahkan ada juga 

pepatah yang mengatakan bahwa “Tuntutlah ilmu hingga ke Negeri China”. 

Adapun dalil yang dimaksud dalam kewajiban menuntut ilmu adalah : 

“Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim” (H.R. Ibnu 

Majah). 

Bahkan Allah swt berkata bahwa yang lebih utama adalah menuntut ilmu 

daripada mengerjakan salat seratus rakaat sekalipun “Wahai Abu Dzar, 

keluarmu dari rumah pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab 

Allah, itu lebih baik daripada engkau mengerjakan salat seratus rakaat” (H.R. 

Ibnu Majah). 

 Selain dalam ilmu agama, pada kenyataannya belajar amat sangat 

dibutuhkan oleh setiap orang. Tanpa ilmu kita tidak dapat menikmati hidup 

seperti yang kita rasakan hingga hari ini. Karena semua yang ada di bumi ini 

terbentuk berdasarkan ilmu yang kita ketahui melalui tahap-tahap belajar baik 

di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar dengan perantara baik dari 

guru, dari buku, maupun dari internet.  

Ilmu yang hampir setiap hari kita pelajari disekolah itu banyak jenisnya, 

namun tidak semua manusia mampu menguasai semua ilmu, pasti ada satu 

bidang yang paling dikuasai disetiap individu yang menjadi andalannya. Salah 

satu hal yang menjadi ilmu sebagai kelemahannya adalah sarana prasarana 

maupun metode yang digunakan dalam pembelajaran, atau bahkan pembawaan 

guru yang membimbingnya kurang menyenangkan dalam menyampaikan 
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materi sehingga membuat kita tidak tertarik untuk mendalami serta 

mempelajarinya. Bahkan, banyak kita jumpai siswa yang lebih memilih untuk 

tidur atau asik bermain dan berbincang ketika sedang belajar dikelas daripada 

memerhatikan guru yang sedang menjelaskan didepan, karena 

ketidaktertarikannya pada materi yang disampaikan. Hal itu menjadi perhatian 

yang penting untuk semua guru dalam mempersiapkan media pembelajarannya, 

memikirkan hal yang mungkin di sukai oleh siswa dalam belajar. Maka dari itu, 

menyiapkan media pembelajarn yang digunakan untuk belajar adalah satu hal 

yang sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah.  

Memasuki zaman milenial semua yang ada di bumi sudah serba modern, 

teknologi sudah canggih, banyaknya perubahan-perubahan di masyarakat, 

banyak orang menjadi cerdas, kaya, bahkan memicu banyak terjadinya 

persaingan antar manusia untuk menjadi yang terbaik diantara yang baik. Bukan 

hanya manusia saja yang saling bersaing untuk menunjukkan keunggulannya, 

negara pun juga harus bersaing dengan negara yang lain untuk menunjukkan 

kemampuan serta kualitas yang dimiliki masing-masing negara tersebut. Tujuan 

persaingan dalam negara bisa untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing 

yang datang ke negara tersebut sehingga meningkatkan jumlah devisa negara, 

sekaligus mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia menjadi go 

international atau diketahui dan disegani oleh dunia. Selain itu, persaingan 

semakin menjadi dan semakin terlihat ketika memasuki era MEA (Masyarakat 

Ekonomi Asean), semua orang dari semua negara di asia dapat dengan bebas 

keluar masuk ke negara-negara asia lainnya untuk mendapatkan peluang kerja 

lebih besar, yang kemudian itu berarti persaingan tidak terjadi dalam dunia 

industri saja, melainkan dunia pendidikan juga terkena dampaknya. 

Kemampuan berbahasa pada tiap-tiap individu menjadi acuan dalam bersaing, 

karena pada dasarnya bahasa internasional yang digunakan oleh semua orang di 

semua negara adalah bahasa inggris. Tetapi, kebanyakan dari mereka merasa 

kesulitan untuk menguasai bahasa internasional tersebut. Banyak faktor-faktor 

yang menyebabkan orang-orang kesulitan dalam belajar maupun menggunakan 
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bahasa inggris, seperti keterlambatan dalam belajar, tidak adanya fasilitas yang 

mendukung, kesadaran serta kemauan pada diri sendiri, dan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Bahasa Inggris mungkin sudah bukan hal baru yang ada di sekitar kita, 

seperti di sekolah, bahasa inggris sudah menjadi salah satu pelajaran yang wajib 

di pelajari untuk semua siswa karena juga diwajibkan dalam kurikulum 

pemerintah, sedikit banyaknya bahasa inggris juga digunakan dirumah seperti 

halnya orang tua yang membiasakan berbicara bahasa inggris kepada anggota 

keluarganya, atau ketika kita berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin 

menggunakan bahasa inggris, atau mungkin juga jika kita memiliki sahabat 

pena yang berasal dari negara lain yang memungkinkan kita untuk 

menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa yang akan sering kita gunakan 

untuk berkomunikasi dengan mereka. Bahkan dalam dunia teknologi masa kini, 

sudah banyak masyarakat yang mulai terbiasa untuk menggunakan bahasa 

inggris yang berasal dari sosial media yang ada. 

Al Muslim pun menjadi salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran 

Bahasa Inggris. Dilihat dari kemampuan siswa yang sebagian besar memiliki 

nilai yang kecil dalam pelajaran ini. Mungkin hal itu di pengaruhi oleh beberapa 

faktor, seperti faktor lingkungan yang kurang mendukung mereka untuk belajar 

bahasa Inggris dengan baik, maupun sarana prasarana yang ada di sekolah. 

Kurangnya perhatian dari pihak sekolah dalam melihat kondisi sarana dan 

prasarana yang ada, padahal hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kemampuan 

belajar bahasa inggris mereka di sekolah dan juga kegiatan belajar mengajar.  

Melihat kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas dan 

melakukan penelitian terhadap karya tulis ini dengan judul “Media 

pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al Muslim”. 
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B. Masalah Media Pembelajaran 

1. Fokus Media Pembelajaran 

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian hanya 

pada Media Pembelajaran Bahasa Inggris di SMA Al Muslim. 

2. Ruang Lingkup Media Pembelajaran 

Ruang lingkup peneliti hanya pada Media Pembelajaran Bahasa 

Inggris  yang banyak digunakan dan yang banyak diminati oleh siswa SMA 

Al Muslim dalam penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti. 

3. Perumusan Masalah Media Pembelajaran 

1. Metode apa saja yang diminati siswa SMA Al Muslim dalam belajar 

Bahasa Inggris ? 

2. Apa tujuan siswa SMA Al Muslim belajar Bahasa Inggris ? 

3. Seberapa penting pelajaran Bahasa Inggris untuk masa depan ? 

 

C. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai 

berikut : 

1. Teoritits 

a. Sebagai perbandingan dalam penelitian pada media pembelajaran 

Bahasa Inggris di sekolah. 

b. Sebagai informasi tambahan bagi siswa dalam menentukan media 

pembelajaran Bahasa Inggris yang mereka sukai. 

c. Sebagai alternatif sarana dalam melakukan pembelajaran Bahasa 

Inggris di sekolah. 

2. Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai pilihan metode pembelajaran yang mudah 

untuk diterapkan dan dimengerti siswa SMA Al Muslim. 

b. Bagi siswa yang sulit mempelajari Bahasa Inggris dapat 

menggunakan media-media yang lain. 

c. Bagi siswa lain yang ingin menerapkan media pembelajaran Bahasa 

Inggris agar lebih mudah mempelajarinya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Media  

1. Pengertian Media 

Kata “media” berasal dari bahasa latin “medius”, merupakan bentuk 

jamak dari kata “medium”. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti 

perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan 

penerima pesan. Kemudian telah banyak pakar dan juga organisasi yang 

memberikan batasan mengenai pengertian media. Beberapa diantaranya 

mengemukakan bahwa media adalah sebagai berikut : 

 Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. Jadi pembelajaran adalah 

perluasan dari guru (Schram, 1977). 

 Sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio 

visual, termasuk teknologi pengkat kerasnya (NEA, 1969). 

 Alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya 

terjadi proses belajar (Briggs, 1970). 

 Segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses 

penyaluran pesan (EACT, 1977). 

 Berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar (Gagne, 1970). 

Saat ini, media menjadi salah satu hal yang memengaruhi 

berbagai aspek kehidupan. Pada komunikasi dibutuhkan media yang 

dapat mendukung terjadinya proses komunikasi dan interaksi, pada 

dunia pendidikan pun dibutuhkan media yang diharapkan dapat 

membantu guru sebagai salah satu alat bantu sistem pembelajaran. 

 

 



6 
 

 
 

2. Fungsi Media 

Menurut Arsyad (2002) yang dikutip dalam buku “Media & 

Sumber pembelajaran” yang ditulis oleh Nizwardi Jalinus, pada 

media visual terdapat beberapa fungsi, seperti fungsi atensi, fungsi 

afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Adapun 

penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut : 

 Fungsi Atensi : Pada fungsi ini media visual dapat menarik 

dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 

kepada isi pelajaran. 

 Fungsi Afektif : Media dapat diamati dari tingkat 

“kenikmatan” siswa ketika belajar (membaca) teks 

bergambar, pada fungsi ini gambar dapat menggugah emosi 

dan sikap siswa. 

 Fungsi Kognitif : Media yang digunakan pada fungsi 

kognitif sama halnya dengan media yang digunakan pada 

fungsi afektif, menggunakan gambar yang dapat 

mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk 

memahami dan mengingat pesan/informasi yang terkandung 

dalam gambar tersebut. 

 Fungsi Kompensatoris : Pada fungsi ini media memberikan 

konteks kepada siswa yang lemah dalam mengingat kembali 

informasi yang telah disampaikan, dengan kata lain untuk 

mengakomodasikan siswa yng lemah dan lambat dalam 

menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan 

dalam bentuk teks. 

Dapat disimpulkan bahwa media merupakan perantara atau 

pengantar sebuah pesan / informasi yang memiliki fungsi berbeda 

disetiap penggunaannya atau disetiap media yang digunakannya. 
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B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Berdasarkan penjelasan media diatas, dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut perangkat 

lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 

menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik 

baik secara individu maupun kelompok, yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat pembelajar sedemikian rupa sehingga 

proses pembelajaran baik didalam kelas maupun diluar kelas menjadi 

lebih efektif.  

Menurut Arsyad (2002) dalam Nizwardi Jalinus yang ditulis pada 

bukunya yang berjudul “Sumber & Media Pembelajaran” ada hal-hal 

lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media dalam 

pembelajaran : konteks pembelajaran, karakteristik pembelajar, dan 

tugas atau respon yang diharapkan dari pembelajar.  

 

 

Gambar 1. Media Sistem Pembelajaran 

   Sumber : http://aldin.staf.upi.edu/ 

 Pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran dibutuhkan media sebagai salah satu sarana yang 

dibutuhkan oleh guru untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar 

(KBM), penggunaan media juga diikuti oleh metode pembelajaran yang 
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digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi/materi yang akan 

disampaikan untuk mencapai tujuan/target belajar guru kepada 

siswanya. Setelah melalui berbagai tahapan dalam pembelajaran maka 

hasil akhir dari pembelajaran menggunakan media dapat dijadikan 

bahan evaluasi untuk perbaikan dalam menggunakan media selanjutnya 

agar lebih efektif dan terarah.  

 

2. Manfaat Media Pembelajaran  

Sudjana dan Rivai (1992) mengemukakan beberapa manfaat media 

dalam proses belajar siswa dalam buku yang berjudul “Sumber & Media 

Pembelajaran” oleh Nizwardi Jalinus : 

a. Dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran 

akan lebih menarik perhatian mereka. 

b. Makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga 

dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan 

serta pencapaian tujuan pengajaran.  

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

didasarkan  atas komunikasi verbal melalui kata-kata. 

d. Siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, 

tidak hanya mendengarkan tetapi juga mengamati, 

mendemonstrasikan langsung, serta memerankannya.  

Berdasarkan manfaat-manfaat yang telah dijabarkan diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar, dapat membantu siswa untuk 

belajar lebih mudah dan menarik minat serta perhatian siswa 

mengenai apa yang sedang dipelajari agar mereka tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam isi materi yang disampaikan. Dibandingkan 

menyampaikan materi yang hanya dengan melihat, mungkin 

beberapa siswa sudah cukup paham dan mengerti hanya dengan 

melihat isi materi baik dari buku maupun dari internet, tetapi ada 

sebagian siswa yang tingkat nalarnya akan jauh lebih baik jika 
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mendengarkan penjelasan guru. Hal tersebut tergantung dari cara 

belajar siswa yang berbeda, ada yang lebih suka melihat dan 

membaca saja (otodidak), membaca dan mendengarkan penjelasan 

dari guru, atau bahkan ada siswa yang akan mengerti jika materi 

tersebut disampaikan dengan cara mendemonstrasikannya secara 

langsung, karena dengan begitu siswa diajak untuk belajar 

memahami sendiri materi yang akan disampaikan yang secara tidak 

langsung menuntut siswa untuk lebih berpikir kritis dari biasanya.  

Perbedaan cara belajar siswa ini-lah yang menjadikan guru 

untuk lebih kreatif lagi dalam membangun suasana belajar siswa di 

kelas, dengan sistem belajar yang berbeda menggunakan media 

yang berbeda dengan kata lain proses belajar mengajar tidak 

monoton dan membuat siswa bosan untuk belajar. Feedback positif 

menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan 

dipahami dengan baik, begitu juga sebaliknya feedback negatif 

menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan tidak dapat diterima 

dan dipahami dengan baik, untuk membantu mendapatkan feedback 

positif itu lah penyampaian pesan kepada siswa harus disertai 

dengan media pembelajaran yang beragam. 

Media bukan sekadar alat bantu guru dalam melakukan 

penyampaian informasi kepada siswanya tetapi juga sebagai alat 

penyampaian informasi sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan kata 

lain banyak media yang digunakan guru sebagai pusat 

pembelajarannya tidak hanya melalui penjelasan papan tulis saja. 

Seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2. Media, Guru, Siswa 

Sumber : Cepi Riyana, 2012, hal.8 

 

 

3. Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran dapat diidentifikasi dari kelebihan yang 

dimiliki oleh media pembelajaran. Tiga kelebihan media pembelajaran 

berdasarkan buku yang berjudul “Pengembangan Strategi & Model 

Pembelajaran” karya Donni Juni Priansa adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan fiksiatif : kemampuan media untuk menangkap, 

menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau 

kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat 

digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat 

disimpan, dan dapat digunakan kembali pada saat dibutuhkan. 

b. Kemampuan manipulatif : kemampuan media untuk 

dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 

pembelajaran. Misalnya, ukurannya dapat diubah ataupun 

penyajiannya dapat dilakukan berulang-ulang. 

c. Kemampuan distributif : kemampuan media dalam menjangkau 

target audien (peserta didik) yang besar jumlahnya dalam satu 

kali penggunaan. Misalnya, memanfaatkan siaran televisi atau 

radio.  
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4. Kriteria dan Aspek Penting Memilih Media Pembelajaran 

Dalam buku pengembangan strategi dan model pembelajaran, 

dijelaskan sejumlah kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai 

berikut : 

 

 

Gambar 3. Kriteria Memilih Media Belajar 

Sumber : Pengembangan Strategi & Model Pembelajaran, 2017, hal. 137. 

 

a. Kemudahan untuk mengakses dan menggunakannya 

Kemudahan utnuk mengakses dan menggunakan menjadi 

pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Apakah 

media yang diperlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan 

oleh peserta didik atau tidak.  

b. Biaya 

Penggunaan media teknologi dan informasi sebagai media 

pembelajaran membutuhkan biaya yang cukup besar, baik dalam 

pengadaan peralatan, perawatan, maupun pada saat peng-upgrade-

an peralatannya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh 

karena itu penggunaan media teknologi dan informasi harus 

disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di sekolah. 
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c. Fasilitas yang Tersedia 

Guru harus mampu mengorganisasikan proses pembelajaran 

dengan tepat melalui pemanfaatan ketersediaan fasilitas yang ada di 

kelas. Penggunaan media pembelajaran perlu didukung oleh 

ketersediaan fasilitas yang memadai di sekolah. 

d. Media Interaktif 

Media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran 

yang mampu memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas 

antara guru dan peserta didik. Setiap kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan oleh guru tentu saja memerlukan media 

pembelajaran yang tepat, sesuai dengan tujuan pembelajaran 

tersebut.  

e. Dukungan Organisasi (Sekolah) 

Dukungan organisasi juga merupakan faktor penting dalam 

memilih media pembelajaran. Organisasi yang mendukung dan 

memfasilitasi media pembelajaran secara optimal, biasanya akan 

lebih maju ketersediaan media pembelajarannya. 

Beberapa aspek penting yang berpengaruh terhadap 

penggunaan media pembelajaran sebagai berikut : 

 Perbedaan Individu  

Setiap individu peserta didik memiliki cara 

memahami dan cara belajar yang berbeda, serta tingkat 

kecepatan yang berbeda.  

 Motivasi  

Motivasi merupakan faktor penting yang 

menghasilkan sikap dan perilaku yang ditampilkan peserta 

didik dalam belajar. Maka dari itu, kebutuhan, minat, atau 

keinginan belajar dari peserta didik perlu diutamakan 

sebelum guru memberikan tugas dan latihan. 

 Emosi 
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Pembelajaran yang memunculkan emosi dan 

perasaan pribadi serta kecakapan sangat berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran. 

 Partisipasi  

Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, 

peserta didik harus menginternalisasikan informasi secara 

utuh, tidak sekadar yang diberitahukan kepadanya. 

 Penguatan 

Apabila peserta didik berhasil belajar, ia didorong 

untuk terus belajar. Pembelajaran didorong oleh 

keberhasilan yang bermanfaat dalam membangun 

kepercayaan diri, dan secara positif, memengaruhi perilaku 

yang akan ditampilkan oleh peserta didik pada masa yang 

akan datang.  

 

5. Penggunaan Media 

Penggunaan media berpengaruh terhadap semangat belajar siswa 

yang tentunya dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi yang 

akan diajarkan. Namun dengan demikian, ada guru yang enggan 

menggunakan media karena beberapa alasan, seperti yang akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Menggunakan Media Itu Repot  

Mengajar menggunakan media itu butuh waktu yang cukup 

untuk menyiapkan semuanya, belum lagi tugas guru yang lain, tidak 

hanya memikirkan media yang akan digunakan saja, tetapi juga 

memikirkan hal lainnya seperti menulis persiapan mengajar, 

mengatur jadwal pelajaran yang padat, dan juga berbagai masalah 

diluar sekolah sekalipun. Jadi, banyak guru yang berpikir bahwa 

penggunaan media butuh persiapan yang matang dan waktu yang 

lama.  

2. Media Itu Canggih dan Mahal 
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Tidak selalu media yang digunakan itu menggunakan 

peralatan-peralatan yang mahal. Nilai penting pada media 

pembelajaran bukan terletak pada kecanggihannya namun pada 

efektivitas dan efisiensi dalam membantu proses pembelajaran. 

Banyak media sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh guru, 

biarpun membutuhkan media dengan cost yang mahal, hal itu akan 

menjadi murah apabila dapat digunakan oleh banyak murid dan 

beberapa guru. 

3. Tidak Bisa 

Pesatnya perkembangan teknologi ternyata juga banyak 

masyarakat yang mengalami gaptek atau gagap teknologi, hal itu 

menyebabkan sebagian guru enggan untuk menggunakan media 

yang berupa barang-barang elektronik karena takut dan tidak bisa 

dalam menggunakannya. Padahal jika dilakukan sedikit latihan 

maka semua ketakutan tersebut bisa dapat teratasi dan semuanya 

akan menjadi lebih mudah.  

4. Media Itu Hiburan 

Ada pendapat yang memengaruhi penggunaan media di 

sekolah, pada sebagian orang mengatakan bahwa belajar harus 

dilakukan dengan serius, sedangkan media itu merupakan sebuah 

hiburan yang jauh dari kata serius. Alasan tersebut menjadikan 

sebagian guru menghindari pembelajaran menggunakan media 

untuk menghasilkan proses pembelajaran yang serius. 

5. Tidak Tersedia 

Tidak tersedianya media di sekolah merupakan salah satu 

alasan guru tidak menggunakan media dalam pembelajaran mereka. 

Seharusnya guru bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan dengan cara menciptakan 

media sendiri tanpa perlu persediaan dari sekolah. 
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C. Bahasa Inggris 

Seperti yang telah kita ketahui, Bahasa Inggris menjadi bahasa 

international yang berarti bahasa umum yang dipakai untuk komunikasi 

antarnegara pasti digunakan lah bahasa inggris sebagai bahasa kesatuan 

dunia. Bukan hal yang asing lagi untuk menggunakan bahasa inggris di 

dalam kehidupan kita. Bisa tidak bisa tentu saja kita pasti pernah 

mengucapkan sepatah dua patah kata bahasa yang berbahasa inggris, 

seperti halnya bank, hotel, coklat (chocolate), hamburger, hotdog, dan 

masih banyak kata lainnya.  

Tidak menutup kemungkinan jika bahasa inggris menjadi salah satu 

pelajaran yang wajib dipelajari di setiap sekolah di Indonesia baik dari 

SD hingga SMA. Apalagi sejak diterapkannya MEA (Masyarakat 

Ekonomi Asean) penggunaan bahasa inggris menjadi hal utama untuk 

bersaing dikehidupan kita saat ini. Pada zaman MEA ini akan menjadi 

sebuah penghalang atau bahkan menjadi ancaman yang besar untuk 

masyarakat Indonesia jika kita tidak dapat berkomunikasi menggunakan 

bahasa inggris, karena kerjasama antar negara menjadi salah satu 

penyebab masuknya MEA untuk meningkatkan kualitas dari tiap-tiap 

negara.  

Pembelajaran yang diajarkan selama sekolah tentunya sangat 

bermanfaat untuk jenjang selanjutnya, karena pada kenyataannya 

banyak mata kuliah yang menjadikan bahasa inggris sebagai makanan 

sehari hari seperti ekonomi, teknologi, bahkan hukum. Hal itu menjadi 

bukti bahwa persaingan baik dalam dunia industri maupun pendidikan 

perlu adanya kemahiran dalam berbahasa inggris. Banyak masyarakat 

yang mengalami kesulitan dalam belajar bahasa inggris yang 

disebabkan oleh beberapa faktor dalam belajar : 

1. Faktor Finansial 

Pada mulanya pendidikan menjadi suatu hal yang mahal, 

oleh sebab itu pendidikan dianggap sebagai kegiatan yang hanya 

mampu dilakukan oleh masyarakat yang secara finansial mampu 



16 
 

 
 

dalam artian memiliki banyak uang. Maka dari itu subsidi 

pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat kecil, sekolah-sekolah gratis, 

beasiswa pemerintah amat sangat membantu tumbuh kembang 

negara ini. Dengan begitu pendidikan tidak lagi dirasakan oleh 

sebagian masyarakat saja tetapi semua masyarakat. 

2. Faktor Usia 

Para peneliti mengatakan bahwa semakin muda usia 

seseorang maka semakin mudah untuk menyerap hal-hal baru. 

Sama halnya dengan belajar, semakin tua usia seseorang maka 

semakin sulit untuk belajar, saat ini banyak orang tua yang 

menunda kebutuhan belajar sang anak, mereka beranggapan 

bahwa masa kecil anak jangan diganggu dengan sekolah. Hal itu 

sedikit keliru karena pada usia-usia balita anak tumbuh menjadi 

pribadi pengamat, dia akan melakukannya berdasarkan apa yang 

dia lihat, seperti halnya berbicara, ia akan meniru perkataan 

orang tuanya. Maka dari itu ucapkan lah perkataan yang baik 

didepan anak.  

Kecerdasan anak akan terus berkembang jika orang tua 

mampu dan tepat dalam mendidik sang anak. Maka sekolah anak 

(PAUD, TK) menjadi hal yang penting untuk mengasah lebih 

dalam kemampuan sang anak.  

3. Faktor Kepribadian 

Kepribadian menjadi salah satu hal yang sangat 

memengaruhi sistem belajar tiap individu. Bila ia memiliki 

kepribadian yang baik maka proses belajarnya pun akan baik tapi 

begitu juga sebaliknya. Maka dari itu sekolah menjadi salah satu 

sarana yang dibuat untuk membentuk kepribadian seseorang 

sedemikian rupa. 

Tapi hal itu juga bergantung kepada pola pikir individu 

tersebut, jika sekolah akan membentuk kepribadian seseorang 
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maka orang tersebut harus turut membantu untuk dirinya sendiri. 

Sama halnya berdoa tanpa usaha maka hasilnya akan nol.  

4. Faktor Lingkungan 

Salah satu faktor yang paling memengaruhi belajar 

seseorang yakni lingkungan sekitar. Ada sebuah hadits yang 

mengatakan bahwa apabila kita berteman dengan seorang 

penjual wewangian maka kita akan terkena harumnya, tapi 

apabila kita berteman dengan seorang penjual besi maka kita 

akan terkena panasnya. Hal itu menjelaskan bahwa teman 

menjadi salah satu penentu kebiasaan kita. Jika berteman dengan 

orang-orang yang rajin maka kita akan menjadi rajin, jika kita 

berteman dengan orang-orang pintar maka kita akan menjadi 

pintar, jika kita berteman dengan orang-orang bodoh maka kita 

akan menjadi bodoh.  

Lingkungan tidak melulu soal teman tetapi juga keluarga, 

apabila kita dibesarkan dan di didik dengan baik oleh keluarga 

maka kita akan tumbuh menjadi anak yang baik, begitu juga 

sebaliknya. Maka dari itu keluarga merupakan sumber belajar 

pertama yang kita dapat sebelum sekolah, dan dari keluarga lah 

kita bisa menentukan seperti apa diri kita nantinya, karena 

kepribadian kita menentukan dari keluarga seperti apa dan 

darimana kita berasal.  
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D. Media Pembelajaran Bahasa Inggris 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, setiap proses pembelajaran 

dibutuhkan media belajar yang dapat membantu guru untuk menyampaikan 

isi/materi dengan mudah, selain itu siswa juga akan merasa lebih senang 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hingga selesai. Karena jika proses 

pembelajaran hanya dilakukan dengan cara berceramah didepan kelas, 

sudah pasti menurunkan mood siswa dalam belajar yang menyebabkan 

kurangnya antusias siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dikelas. 

Banyak media yang dapat diciptakan dan digunakan oleh guru 

dengan harga yang murah tentunya, apabila dibutuhkan media dengan cost 

yang mahal maka akan dapat di pastikan media tersebut dapat membantu 

siswa dalam belajar dengan lebih mudah salah satunya belajar bahasa 

inggris. Selain hitung-hitungan, belajar bahasa baik bahasa inggris, 

indonesia, maupun bahasa yang lainnya dapat dikategorikan sebagai 

pelajaran yang rumit bagi para siswa, sehingga banyak siswa yang tidak 

dapat menguasai pelajaran tersebut dengan mudah. Tapi tentunya setiap 

guru pasti memikirkan hal untuk siswanya, bagaimana caranya agar ia dapat 

menyampaikan materi dengan jelas, dan mudah dipahami oleh siswa, 

dengan menggunakan berbagai macam media yang dapat meringankan 

beban guru. Media-media tersebut dapat berupa media visual, audio, audio-

visual, media cetak, media realita, model, melalui spesimen, komputer, 

multimedia, dan internet. Namun dalam belajar bahasa inggris tidak semua 

media tersebut digunakan oleh guru, hanya beberapa media yang biasanya 

digunakan oleh para guru bahasa inggris. Seperti : 

1. Media visual  

Media visual adalah media yang penyampaian pesannya 

terfokus melalui indra penglihatan. Media visual merupakan 

media yang paling sering digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran di kelas. Media visual yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa inggris adalah media visual yang 
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diproyeksikan sehingga gambar ataupun tulisan tampak pada 

layar (screen).  

Media yang seperti ini biasanya merupakan bentuk teks 

(reading), siswa dibiasakan untuk membaca soal cerita 

berbahasa inggris, tidak hanya berupa teks tetapi juga dapat 

berupa announce atau bentuk tulisan lainnya. Selain reading 

media visual bisa juga digunakan sebagai media menulis 

(writing) apa yang kita lihat bisa diekspresikan melalui tulisan. 

2. Media audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik untuk 

mempelajari isi.  

Contoh media audio dalam kegiatan pembelajaran bahasa 

inggris adalah melalui speaker (listening). Biasanya listening ini 

menjadi salah satu media yang dianggap sulit oleh siswa, sebab 

aksen pembicara sangat berbeda sehingga kata-kata yang 

pembicara ucapkan sulit untuk dimengerti. 

3. Media audio-visual  

Media audio-visual merupakan kombinasi dari media audio 

dan media visual atau biasa disebut media pandang-dengar. 

Dengan menggunakan media audio-visual, penyajian materi 

pembelajaran bagi peserta didik semakin lengkap dan optimal.  

Contoh media audio-visual yang biasa digunakan dalam 

belajar bahasa inggris adalah melalui film, dengan film kita bisa 

mendengar sekaligus melihat. Maka dari itu media  yang 

menggunakan film menjadi salah satu media yang disukai oleh 

peserta didik. 
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E. Siswa SMA Al Muslim 

Al Muslim merupakan yayasan yang terdiri dari PG, TK, SD, SMP, 

SMA, SMK, dan AMIK, yang berstandar islam umum dan terakreditasi A. 

Pada awalnya SMA Al Muslim sendiri ini masih satu gedung dengan SMK, 

gedung baru SMA diresmikan pada tahun 2014 dan digunakan hingga saat 

ini.  

Sistem belajar di SMA Al Muslim berbeda dengan unit-unit lainnya, 

moving class merupakan sistem belajar didunia perkuliahan yang diterapkan 

di SMA Al Muslim, tujuan digunakannya sistem moving class adalah agar 

terbiasa dengan sistem yang dijalankan didunia perkuliahan nanti.  

Siswa SMA Al Muslim jumlahnya sangat jauh berbeda dengan 

sekolah pada umumnya, jika di sekolah yang berstandar Negeri, kapasitas 

siswa perkelasnya sekitar 40-50 siswa disetiap kelasnya, sedangkan di SMA 

Al Muslim jumlah siswa perkelasnya maksimal 32 orang dan paling sedikit 

28 orang. Setiap angkatannya terdapat 5 kelas, 4 kelas IPA dan 1 kelas IPS 

dengan jumlah rata-rata siswa perangkatan ± 150 siswa.  

Pelajaran yang dipelari di SMA Al Muslim pada umumnya sama 

dengan sekolah-sekolah lainnya, yang membedakan hanya tambahan-

tambahan pelajaran islam seperti Tilawati dan Tahfidz. Tujuan diadakannya 

Tahfidz adalah agar siswa Al Muslim khususnya di SMA bisa hafal 

setidaknya 10 juz.  

Bahasa Inggris menjadi salah satu pelajaran yang wajib untuk 

dipelajari karena menjadi subjek saat ujian nasional nanti. Tetapi, tidak 

semua siswa SMA Al Muslim berminat pada pelajaran Bahasa Inggris, 

tingkat kemampuan dan minat bakat siswa berbeda-beda sehingga 

kemahiran siswa dalam setiap subjek juga berbeda-beda. Pelajaran Bahasa 

Inggris ini terutama pada kelas IPS baik kelas X, XI, maupun XII 

mempelajari 2 subjek bahasa inggris, ada bahasa inggris minat dan bahasa 

inggris wajib. Guru bahasa Inggris di SMA Al Muslim juga ada 2 guru, Mrs. 

Wahyu Amanah atau yang biasa di panggil Mrs. Ay dan juga Mrs. Atut 

Wahyuni atau yang biasa di panggil Mrs. Yun.  



21 
 

 
 

 

F. Kajian yang Relevan 

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan sesuai dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Gofaruddin Mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. 

Dr. Hamka (UHAMKA) Pada tahun 2011 dengan judul “Meningkatkan 

Pemahaman Siswa Melalui Penggunaan Media Pembelajaran di Kelas IV 

SD Negeri Kalongsawah 06”. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Gofaruddin menggunakan teknik tindakan kelas (observasi) yang dirancang 

perbaikan di kelas IV SD Negeri Kalongsawah 06 Kecamatan Jasinga, 

Kabupaten Bogor. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gofaruddin, 

menunjukkan bahwa menggunakan media pembelajaran pada siswa dapat 

meningkatkan pengetahuan siswa terhadap materi pembelajaran, 

meningkatnya motivasi siswa untuk bertanya jawab sehingga kegiatan 

pembelajaran berlangsung dengan aktif, serta meningkatnya perhatian siswa 

dengan menggunakan alat peraga sehingga pembelajaran lebih aktif dan 

siswa lebih mudah mengumpulkan data tentang materi pembelajaran yang 

akhirnya juga dapat meningkatkan hasil nilai yang diperoleh siswa.  

Adanya persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini 

terletak pada kajiannya yang terletak pada penggunaan media pembelajaran 

pada siswa. Selain itu perbedaan penelitian terletak pada teknik penelitian 

dimana penelitian terdahulu menggunakan metode observasi serta 

perbedaan pada subjek penelitian yaitu Siswa Kelas IV SD Negeri 

Kalongsawah 06 Bogor, sedangkan teknik yang digunakan pada penelitian 

ini adalah  menggunakan teknik wawancara serta subjek yang diteliti adalah 

Siswa SMA Al Muslim Tambun Selatan. 

 

G. Sinopsis 

Selain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris merupakan salah satu 

pelajaran yang wajib dipelajari oleh sekolah. Hal tersebut juga didukung 
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oleh dunia yang menjadikan Bahasa Inggris menjadi Bahasa Internasional 

untuk berkomunikasi antar negara. Alasan tersebut juga semakin diperkuat 

dengan berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang mengukur 

kualitas tiap-tiap negara menjadi negara yang paling unggul diantara yang 

unggul. Menjadi salah satu hal yang baru dan luar biasa untuk masyarakat 

Indonesia yang pada mulanya mengira bahwa Bahasa Inggris hanya menjadi 

Bahasa Variasi saja, padahal tentu saja memiliki alasan yang amat sangat 

penting.  

Karena kemampuan siswa berbeda, maka pembelajaran Bahasa 

Inggris juga dilakukan melalui berbagai jenis media pembelajaran, seperti 

melalu film, musik, cerita, dll. Ada hal-hal penting yang wajib dipelajari 

oleh orang-orang yang ingin fasih berbahasa inggris, dan tentunya diajarkan 

juga oleh guru bahasa inggris disekolah-sekolah seperti grammar, writing, 

listening, speaking dan reading. Masing-masing bagian-bagian itu memiliki 

tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga setiap anak dapat mengukur 

kemampuannya memahami bahasa inggris dengan berbagai macam media 

yang disediakan. Hal itu juga mendukung siswa agar lebih mudah dalam 

memahami materi yang guru sampaikan.  

 

H. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

1. Kisi-kisi pedoman wawancara penelitian untuk siswa 

Tabel 2 1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara. 

No.  Variabel Penelitian  Indikator 
Nomor Butir 

pertanyaan 

1 A. Subjek yang disukai 

1. Pelajaran yang disukai 1 

2. Tanggapan subjek 2 

3. Kesulitan belajar 11 

2 B. Proses Belajar  

1. Cara belajar 3 

2. Tingkat kemudahan 4 

3. Tingkat Kesulitan 5 

4. Penggunaan media 6 

3 C. Kegunaan 1. Tujuan Belajar 12 
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2. Penerapan dalam kehidupan 9 

3. Pengaruh dalam kehidupan 10 

4. Untuk masa depan 7 

5. Nilai memengaruhi kemahiran 8 

4 D. Sistem Belajar 1. Di SMA Al Muslim 13 

5 E. Saran 1. Media pembelajaran 14 

 

 

2. Kisi-kisi pedoman wawancara penelitian untuk guru 

Tabel 2 2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara. 

No. Variabel Penelitian Indikator  
Nomor Butir 

Pertanyaan 

1 A. Guru 

1. Tujuan menjadi guru 2 

2. Perjalan hidup 1 

3. Kriteria guru yang baik 10 

4. Menjalani profesi 3 

2 
B. Proses 

Pembelajaran 

1. Respon siswa 12 

2. Kesulitan siswa 11 

3 
C. Media 

Pembelajaran 

1. Penggunaan media oleh guru 4 

2. Ketersediaan media dari sekolah 7 

3. Perawatan media sekolah 9 

4. Media yang sering digunakan 6 

5. Tujuan penggunaan media 5 

6. Kelayakan media 8 

4 D. Kesinambungan 

1. Harapan guru untuk siswa 13 

2. Harapan guru terhadap media 

pembelajaran sekolah 
14 

 

 

3. Kisi-kisi pedoman wawancara penelitian untuk kepala sekolah 

Tabel 2 3. Kisi-kisi Pedoman Wawancara. 

NO. Variabel Penelitian Indikator 

Nomor 

Butir 

Pertanyaan 

1 
A. DemonstrasI 

Sekolah 
1. Visi misi SMA Al Muslim 1 
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2 B. Kepala SMA  

1. Tujuan kepala sekolah 2 

2. Rintangan kepala sekolah 4 

3. Keinginan siswa 5 

4. Tanggung jawab kepala sekolah 3 

3 
C. Sistem 

Pembelajaran 

1. Sistem belajar SMA 6 

2. Penyediaan media pembelajaran 7 

3. Pentingnya media pembelajaran  8 

4. Media sebagai penentu nilai 9 

5. Pengamatan KBM  13 

4 
D. Subjek Bahasa 

Inggris 

1. Pentingnya pelajaran Bahasa Inggris 10 

2. Manfaat untuk dunia luar 12 

3. Kemahiran Berbahasa dari perolehan 

nilai 
11 

5 E. Guru SMA 

1. Kriteria guru yang baik dalam 

mendidik 
15 

2. Standar guru SMA 14 

6 F. Masukan 1. Harapan SMA kedepannya 16 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan informasi terkait 

penggunaan media pembelajaran Bahasa Inggris dalam kegiatan belajar 

mengajar di SMA Al Muslim. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui pentingnya penggunaan media pembelajaran disekolah. 

b. Mengetahui jenis media pembelajaran yang digunakan guru 

terutama guru bidang studi Bahasa Inggris. 

c. Mengetahui minat siswa dalam belajar Bahasa Inggris. 

d. Mengetahui media pembelajaran Bahasa Inggris yang disukai siswa 

SMA Al Muslim. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Evaluasi 

Penelitian dilakukan di SMA Al Muslim yang beralamat di Jl. Raya 

Setu Kp. Bahagia Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. 

Sebagai siswa SMA Al Muslim maka saya memilih sekolah ini sebagai 

tempat dalam penelitian yang akan saya lakukan. 

2. Waktu Penelitian  

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan  penelitian serta 

pembuatan karya tulis ini sekitar 2 (dua) bulan, yang dimulai dari bulan 

Agustus hingga September akhir. Kemudian dilanjut dengan menguji 

karya tulis (sidang) pada bulan oktober. Yang dapat dirangkum dalam 

tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3 1. Jadwal Penelitian. 

 

 

C. Metode dan Model Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melacak kembali data-data yang 

sudah ada melalui dokumen-dokumen yang relevan. Untuk itu jenis 

penelitian yang sesuai yang digunakan pada penelitian media pembelajaran 

bahasa inggris di SMA Al Muslim ini adalah penelitian eksperimen. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif.  

Nasution (1992:12) dalam buku (Ajat Rukajat) yang berjudul 

Pendekatan Penelitian Kualitatif mengemukakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan 

mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia 

sekitarnya.  

Dan dengan demikian tujuan dari penelitian kualitatif untuk 

memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau 

perilaku manusia dalam suatu organisasi.  

 

 

 

No Kegiatan 

Bulan Ke - 

Juli Agustus September Oktober 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penentuan Judul                             

2 Penentuan Pembimbing                             

3 Bimbingan Bab 1,2,3                             

4 
Bimbingan Bab 4, 5, 

dan kelengkapannya                             

5 Sidang                             

6 Revisi                             

7 Terakhir Pengumpulan                             
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D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Salah satu yang menjadi hal penting dalam melakukan penelitian adalah 

teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang 

dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat 

agar peneliti dapat menjelaskan permasalahan terhadap penelitiannya. Dalam 

penelitian kualitatif, peran peneliti untuk terjun langsung mencari sumber 

informasi secara mendalam, adapun cara pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, analisis dokumen, 

rekaman audio yang mana keberadaan peneliti tidak dapat diwakilkan oleh 

siapapun.  

Selain itu teknik pengumpulan data dibedakan menjadi dua cara yakni 

pengumpulan data primer yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan 

respondennya dan pengumpulan data sekunder, dimana informasi yang didapat 

peneliti tidak langsung bersumber dari respondennya, bisa saja berasal dari 

dokumen yang diberikan oleh responden. 

1. Pengumpulan Data Primer 

Pada penelitian ini memperoleh data primer dilakukan 

menggunakan teknik wawancara secara mendalam. 

Dalam penelitian jenis kualitatif teknik pengumpulan data yang 

sering dilakukan adalah teknik wawancara. Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti kepada responden 

dengan bertanya langsung kepada responden hal-hal yang sekiranya bisa 

memberikan informasi tentang materi yang akan kita teliti, selain itu 

teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

informasinya akurat dan mendalam, dengan kata lain akurat berarti 

informasi yang didapat langsung berasal dari narasumbernya sedangkan 

mendalam berarti informasi yang didapat dari narasumber sudah lebih 

dari cukup, hal yang ingin ditanyakan peneliti kepada responden 

jumlahnya tidak terbatas. 

Dalam KBBI wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang 

diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu 
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hal. Dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah upaya yang dilakukan 

seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan, atau 

pendapat mengenai sesuatu hal yang diperlukannya untuk tujuan 

tertentu, dari seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab.  

Wawancara juga terdiri dari beberapa jenis, seperti wawancara 

bebas atau wawancara tidak berstruktur, wawancara terpimpin atau 

wawancara berstruktur, wawancara individual atau wawancara 

perseorangan, wawancara kelompok, wawancara konferensi, 

wawancara terbuka, dan wawancara tertutup.  

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis 

wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang 

dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

disiapkan sebelumnya, sebagai salah satu contohnya adalah wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan respondennya. Seorang peneliti tidak 

mungkin tidak menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

respondennya nanti, pasti ia telah menyiapkan dan menyusun daftar 

pertanyaan terlebih dulu. 

Dalam penelitian ini, responden yang akan dijadikan informan 

dengan teknik wawancara adalah : 

 Kepala Sekolah 

 Guru Bidang Studi 

 Siswa SMA Al Muslim kelas X 

 Siswa SMA Al Muslim kelas XI 

 Siswa SMA Al Muslim kelas XII 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari 

narasumber secara tidak langsung, dalam artian lain informasi tersebut 

berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian 

tentang Media Pembelajaran Bahasa Inggris di SMA Al Muslim yang 

telah diberikan oleh kepala sekolah dan guru bidang studi yang 

bersangkutan.  
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Dokumen yang diberikan oleh guru bidang studi merupakan 

dokumen yang berisi tentang media pembelajaran guru yang 

bersangkutan untuk diterapkan kepada siswanya saat sedang melakukan 

pembelajaran baik dikelas maupun diluar kelas. 

 

3. Tahapan dan Teknik Pengumpulan Data 

Tahapan dan teknik pengumpulan data terangkum dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 3 2. Tahapan dan Teknik Pengumpulan Data. 

KOMPONEN 

INFORMASI 

YANG 

DIBUTUHKAN  

TEKNIK 

PENGUMPULAN  
NARASUMBER 

Visi, Misi dan 

Tujuan Sekolah  

a. Visi Sekolah 
Dokumentasi, 

Wawancara  
Kepala Sekolah  b. Misi Sekolah 

c. Tujuan  

Guru  

a. Kriteria Menjadi 

guru yang baik 

Wawancara Guru SMA b. Standar guru 

SMA  

c. Tujuan  

Media Pembelajaran 

a. Penggunaan 

media pembelajaran 

Dokumentasi, 

Wawancara  

Kepala Sekolah, Guru 

SMA, Siswa 

b. Ketersediaan 

media pembelajaran 

c. Tujuan 

penggunaan media 

pembelajaran 

d. Media yang 

digunakan 

e. Perawatan media 

pembelajaran  

Penyampaian Materi 

a. Kemudahan 

siswa  
Wawancara 

Guru SMA, Kepala 

Sekolah b. Kesulitan siswa   

c. Respon siswa   

Sistem belajar 

a. Sistem belajar 

SMA 
Wawancara 

Kepala Sekolah, Guru 

SMA, Siswa b. Keefektifan 

belajar 

a. Tanggapan siswa Wawancara Siswa  
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Subjek Bahasa 

Inggris 

b. Pelajaran yang 

disukai 

c. Pengaruh nilai 

d. Penerapan dalam 

kehidupan 

e. Manfaat untuk 

masa depan 

f. Tujuan belajar 

Harapan  

a. Untuk media 

pembelajaran 

disekolah Wawancara 
Kepala Sekolah, Guru 

SMA, Siswa 
b. Untuk siswa 

c. Untuk sekolah 

 

 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam melakukan penelitian kualitatif perlu diadakannya pemeriksaan 

keabsahan data yang dilakukan langsung oleh peneliti itu sendiri. Hal yang 

perlu diuji keabsahannya adalah data-data atau informasi yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti.  

Menurut Bachri (2010: 55) ada 4 kriteria menetapkan keabsahan data, yaitu: 

1. Kredibilitas  

Kredibilitas atau tingkat kepercayaan memiliki fungsi untuk 

mencapai tingkat kepercayaan penelitiannya dan mempertunjukkan  

hasil-hasil penelitianya dengan pembuktian. 

2. Transferability (keteralihan) 

3. Dependability 

 Dependability atau kebergantungan merupakan istilah reabilitas 

dalam penelitian kuantitatif, yaitu pengulangan dalam kondisi yang 

sama. 

4. Confirmability  

Confirmability atau kepastian hendaknya harus menekan pada 

datanya bukan pada orang atau seberapa banyak orang. 

Dalam penelitian kualitatif ini, pemeriksaan keabsahan data yang 

dilakukan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan 
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teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain selain data yang telah 

diperoleh untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data 

yang telah diperoleh. Dalam upaya pengumpulan data, peneliti selalu 

mengupayakan data yang diperoleh bersifat valid dan reliable atau dapat 

diandalkan (Pawito, 2007: 97). 

Menurut Denzim (1978,2000) terdapat empat jenis dasar triangulasi, 

yaitu:  

1.  Triangulasi data atau penggunaan berbagai macam sumber data 

dalam sebuah penelitian. 

2.  Menyelidiki atau triangulasi atau pemanfaatan beberapa peneliti 

yang berbeda. 

3.  Triangulasi teori atau penggunaan berbagai macam perspektif 

dalam mengartikan sekumpulan data. 

4.  Triangulasi metode atau penggunaan berbagai macam metode 

untuk mengkaji sebuah persoalan.  

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

triangulasi data atau triangulasi sumber yang mana berarti 

peneliti berupaya mengakses sumber-sumber yang lebih 

bervariasi untuk memperoleh data yang berkenaan dengan 

persoalan yang sama.  

Seperti menguji hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap berbagai responden, hasil wawancara tersebut diuji 

berdasarkan penelitian yang dilakukan. Apakah jawaban 

responden sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Jika iya, 

maka penelitian data penelitian tersebut absah, begitu juga 

sebaliknya. Jika tidak sesuai, maka data penelitian tersebut tidak 

absah. 

 Dalam hal ini peneliti bermaksud menguji data yang 

diperoleh dari satu sumber dengan data dari sumber lain untuk 

dibandingkan. Dan dari sini peneliti akan sampai pada satu 

kemungkinan data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak 
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konsisten, atau bahkan berlawanan. Dengan cara seperti ini 

peneliti dapat mengungkapkan gambaran yang lebih beragam 

mengenai gejala yang diteliti.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Latar Penelitian 

1. Sejarah Al Muslim Tambun 

Yayasan Al Muslim Tambun didirikan oleh DR. Ir. Muslimin 

Nasution, APU dan Ir. H. Buchori Nasution pada tanggal 26 Maret 1979 

dengan kurun waktu 1979-1986. Keinginan untuk berpartisipasi dan 

peduli terhadap kondisi masyarakat Tambun terutama pendidikan 

generasi muslim, membuat para pendiri Yayasan Al Muslim mendirikan 

yayasan ini. Pada awal berdirinya Yayasan Al Muslim kegiatan yang 

lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan umat melalui 

jalur sekolah dan majelis ta'lim serta pemberian santunan kepada kaum 

dhuafa. 

Berlatar belakang dengan kondisi masyarakat dan perlunya lembaga 

pendidikan yang berkualitas, baik secara fitrah manusia yakni jasadiyah 

maupun ruuhiyah sebagai hamba sekaligus khalifah Allah dimuka bumi 

ini, yayasan Al Muslim mendirikan sekolah dengan beberapa unit : 

1. SMEA Al Muslim, dimulai pada Tahun Pelajaran 1986/1987. 

2. SDI Al Muslim, dimulai pada Tahun Pelajaran 1994/1995. 

3. SLTP Al Muslim, dimulai pada Tahun Pelajaran 1996/1997. 

4. TKI Al Muslim, dimulai pada Tahun Pelajaran 1997/1998. 

5. SMU Al Muslim (SMA), dimulai pada Tahun Pelajaran 

1999/2000. 

6. AMIK Al Muslim, dimulai pada Tahun Pelajaran 2002/2003 

 

Untuk meraih hasil yang maksimal dari proses pendidikan, kami 

mengembangkan pola pendidikan satu hari penuh atau full day school, 

dengan kurikulum yang terintegrasi antara pendidikan iman, pendidikan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan fisik serta pendidikan 
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kepemimpinan. Dengan proses pembelajaran yang mengacu pada 

pendekatan learning by doing dengan pendekatan joyfull learning yaitu 

belajar dengan melakukan, dimana membutuhkan kreativitas, inisiatif 

dan disiplin bukan hanya dari siswa tetapi juga dari guru, maka 

membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 

Bukan hanya ruang kelas atau laboratorium yang kami gunakan sebagai 

tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, tetapi juga 

lingkungan pendidikan seluas 4,2 Ha. 

Al Muslim Tambun merupakan alternatif terbaik pendidikan 

generasi muda bangsa yang didukung fasilitas lengkap dan nyaman, 

lingkungan yang kondusif sehingga memberikan rasa aman dan nyaman 

bagi keberlangsungan proses belajar mengajar, serta dibimbing oleh 

para pendidik yang memiliki kompetensi dibidangnya dan jiwa 

profesionalisme tinggi.  

Penelitian yang berjudul Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang 

Diminati Siswa SMA Al Muslim ini dilakukan disalah satu bagian dari 

yayasan Al Muslim Tambun yang memiliki fasilitas lengkap seperti 

gedung dengan 4 lantai, lab bahasa, aula, ruang media, perpustakaan, 

kamar mandi, wastafel, gudang, lapangan, kantor guru, kantor kepala 

sekolah, ruang TU, ruang UKS, ruang BK, dan ruang komputer serta 

laboratorium di gedung yang terpisah.  

Pada tahun 2008 hingga 2013, SMA Al Muslim telah menjalani 

kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Sekolah Islam Unggul 

Insan Cendekia (LAPSIG-ICMI) untuk menjadikan SMA Al Muslim 

menjadi salah satu sekolah unggulan nasional. Saat bergabung, SMA Al 

Muslim menggunakan kurikulum SMA Insan Cendekia ICMI 

dipadukan dengan kurikulum khas yayasan yaitu syariat islam terpadu, 

sains, leadership, teknologi informasi, bahasa asing, green education, 

matematika, dan pada masa tersebut dikenal dengan nama SMA IC Al 

Muslim. 
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2. Perkembangan Yayasan Al Muslim Tambun 

Perkembangan yayasan Al Muslim Tambun dapat dirangkum 

melalui gambar grafik perkembangan pada tahun 2012-2015 lalu. 

Gambar 4. Grafik Perkembangan Siswa 

 

 

Gambar 5. Grafik Jumlah Kelas 

 

 

 

Gambar 6 

Grafik Jumlah Guru 
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3. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah   : SMA Al Muslim 

Status Kepemilikan  : Yayasan 

NIS    : 300250 

NSS   : 304022205043 

NPSN    : 20574536 

Nama Kepala Sekolah  : Dra. Reni Nurhidayati 

Status    : Swasta 

SK Pendirian Sekolah  : 421.3/1915/404.3.1.2011 

Tanggal SK Pendirian  : 2011-06-10 

SK Izin Operasional  : 421.3/1915/404.3.1/2011 

Jenjang Akreditasi  : A (Amat Baik) 

 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Konteks Penelitian 

Merancang penelitian kualitatif didasarkan pada permasalahan, topik 

atau fokus utama yang dipaparkan oleh peneliti. Konteks penelitian 

berusaha memaparkan kondisi lapangan secara riil, juga peristiwa yang ada 

secara induktif. Jacobs (1987) dalam buku Punaji Setyosari yang berjudul 

Metode Penelitain Pendidikan & Pengembangan, menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif pada mulanya peneliti memilih atau menentukan cara 
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yang didasarkan pada masalah atau fokus yang ingin dipecahkan atau 

dijawab.  

Masalah atau isu-isu tersebut bisa saja berubah-berubah sesuai dengan 

kondisi realitas dunia. Hal tersebut dijawab oleh Goetz and LeCompte 

(1984) “note that methodes are “adjusted, expanded, modified, or restricted 

pn the basis of information acquired during the mapping phase of field-

work.... only after final withdrawal from the field can researchers specify 

the strategies they actually used for a particular study.” Berdasarkan 

pemamaparan tersebut peneliti menentukan frame of study, kerangka studi 

atau dengan cara apa suatu fokus dipecahkan.  

 

2. Kebijakan SMA Al Muslim  

Kebijakan sekolah mengenai tujuan serta pembelajaran di SMA Al 

Muslim berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan sekolah seperti yang akan 

dijelaskan berikut : 

a. Visi Sekolah 

Visi merupakan impian/harapan cita-cita yang ingin dicapai 

oleh lembaga yang dijadikan sebagai cita-cita bersama pada 

masa yang akan datang, selain itu visi juga mampu memberikan 

inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan 

segenap pihak yang berkepentingan.  

Visi SMA Al Muslim yang telah disampaikan oleh Dra. Reni 

Nurhidayati selaku Kepala SMA Al Muslim adalah menjadikan 

generasi muslim yang siap menjadi Khalifatullah Fill Ardhi 

yang Rahmatan Lil Alamin dan ber-akhlakul karimah.  

 

b. Misi Sekolah 

Untuk mewujudkan sebuah visi dalam sekolah dibutuhkan 

pula misi yang membangun. 

Misi yang dijelaskan oleh Dra. Reni Nurhidayati sebagai 

kepala SMA Al Muslim adalah membangun dan 
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menyelenggarakan sistem pendidikan yang komprehensif yang 

menyiapkan lulusannya untuk menjadi generasi muslim yang 

berkemampuan sebagai Khalifatullah Fill Ardhi yang 

Rahmatan Lil Alamin dan ber-akhlakul karimah,  

Adapun misi SMA Al Muslim sebagai berikut : 

1. Menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa melalui penanaman akhlak yang 

khalifatullah fill ardh rahmatan lil alamin. 

2. Meningkatkan kesadaran siswa sebagai manusia sosial 

yang peduli dan berinteraksi aktif dengan 

lingkungannya. 

3. Membangun kesadaran tentang pentingnya 

penyelamatan kerusakan lingkungan. 

4. Membiasakan warga sekolah untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

5. Membentuk kepribadian utuh dan mandiri dalam 

kehidupan sehari-hari. 

6. Mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan 

menyenangkan bagi seluruh aktivitas akademik sekolah. 

7. Meningkatkan akademik siswa melalui pengembangan 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan. 

8. Mengembangkan potensi dasar seni, bakat, dan minat 

siswa. 

9. Meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan 

dan mengembangkan teknologi terutama dalam bidang 

ICT. 

 

c. Tujuan Sekolah  

Tujuan sekolah merupakan hasil dari penyelenggaraan yang 

akan dicapai yang juga bermanfaat untuk menggambarkan 

tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka waktu 
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menengah (empat tahun), tujuan tersebut juga mengacu pada 

visi, dan misi sekolah pada pendidikan nasional serta relevan 

dengan kebutuhan masyarakat yang mengacu pada standar 

kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan  oleh sekolah dan 

pemerintah. 

Tujuan Kepala SMA Al Muslim Dra. Reni Nurhidayati 

adalah menjadikan SMA Al Muslim unggul dan berkualitas.  

 

3. Data Wawancara 

Pada penelitian Metode Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati 

Siswa SMA Al Muslim dilakukan melalui 3 jenis responden, yaitu : 

- Kepala SMA Al Muslim 

 Dra. Reni Nurhidayati. 

- Guru SMA Al Muslim 

 Atut Sri Wahyuni, S. S B. Inggris  

 Wahyu Amanah, S.Pd. I B. Inggris 

 Ika Maharani, S. Pd  BK 

 Musa, S. Kom              Prakarya 

 Drs. Mirza Agus W  PKN/Leadership 

- Siswa SMA Al Muslim 

 Nabila Saka   X IPS 

 Syifa Dhiarinda   X IPS 

 Nadia Az Zahra   XI IPA 3 

 Ananda Putri               XI IPA 3 

 Putri Dara    XII IPA 4 

 Sapto Nugroho   XII IPS 

 Ramahda Nur Alika   XII IPS 

 Taufik Ismail    XII IPA 1 

 Fathurrahman               XII IPA 1 

 Alwan Alauddin   XII IPA 3 
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 Fadil Muhajir     XII IPA 2 

 Mashudi Dicky   XII IPA 3 

 Salsabila Febrianti   XII IPA 4 

Dengan Demikian hasil wawancara dibedakan menjadi 3 yaitu hasil 

wawancara Kepala SMA Al Muslim, hasil wawancara Guru SMA Al 

Muslim, serta hasil wawancara Siswa SMA Al Muslim yang terdiri dari 3 

angkatan. 

4. Hasil Wawancara Siswa  

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kepada siswa pun 

mendapatkan jawaban yang beragam mengenai beberapa pertanyaan 

yang diberikan oleh peneliti kepada responden. 

 

Tabel 4 1. Wawancara Siswa Mengenai Pelajaran yang Disukai. 

Pertanyaan : Apakah Bahasa Inggris menjadi salah satu pelajaran yang anda sukai ? 

Nama Siswa  Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS 
Iya, karena bahasa inggris adalah bahasa yang dipakai didunia 

internasional. 

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS Lumayan, agar berbicara dengan orang luar tidak gerogi. 

Putri Dara XII IPA 4 Engga terlalu. 

Sapto Nugroho XII IPS Engga, karena bahasa inggris susah untuk dimengerti. 

Ramahda Nur 

Alika 
XII IPS Iyap, sangat. 

Taufik Ismail XII IPA 1 Lumayan. 

Faturrahman XII IPA 1 Ya, nggak terlalu sih, suka nggak suka. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 Ya, suka. 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 Suka. 
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Ananda Putri XI IPA 3 Lumayan sih. 

Fadil Muhajir XII IPA 2 Suka. 

Dicky Mashudi XII IPA 3 Suka. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 Suka. 

 

Berdasarkan tabel 9 mengenai pertanyaan “Apakah Bahasa Inggris 

menjadi salah satu pelajaran yang anda sukai ?” mendapatkan respon 

dari berbagai responden kelas X, XI, XII bahwa sebagian siswa 

menyukai pelajaran Bahasa Inggris. 

Tabel 4 2. Wawancara Siswa Mengenai Tanggapan Pelajaran Bahasa Inggris di SMA Al Muslim. 

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan anda mengenai pelajaran Bahasa Inggris ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS  Asik, susah susah gampang. 

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS  -  

Putri Dara XII IPA 4 Ngebosenin, cepet ngantuk. 

Sapto 

Nugroho 
XII IPS 

Kadang-kadang menyenangkan kadang-kadang tidak, 

tergantung gurunya. 

Ramahda 

Nur Alika  
XII IPS 

Bahasa Inggris itu sebenernya sebagai dasar untuk masuk 

keperguruan tinggi sih basic nya, apalagi kalo masuk dunia 

pekerjaan harus bisa bahasa inggris. 

Taufik Ismail XII IPA 1 Pelajaran Bahasa Inggris itu agak rumit dalam perkataannya. 

Faturrahman XII IPA 1 Bikin ngantuk, tapi ya mau gamau harus belajar. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 Udah cukup bagus, tapi perlu ada ruang buat improvement lagi. 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 

Ya menurut aku itu pelajaran yang penting ya, terlepas dari 

suka atau engga ya itu pelajaran yang penting. 

Ananda Putri  XI IPA 3 
Sebenernya kalo belajarnya menyenangkan itu enak ya cuma 

kalo pelajarannya mulai susah terus gurunya kurang enak.  
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Fadil Muhajir  XII IPA 2 

Pelajaran Bahasa Inggris itu mempelajari tentang bagaimana 

berbicara di depan umum menggunakan Bahasa Inggris sama 

mempelajari grammar jadi bisa lebih menguasai tentang bahasa 

inggris lah.  

Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 Cuma teori doang kurang terapannya. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 Seru, menarik karena kan ya bahasa asing jadi perlu dipelajari. 

 

Tabel 10 menjelaskan tentang respon siswa SMA Al Muslim 

mengenai pelajaran Bahasa Inggris.  

Tabel 4 3. Wawancara Siswa Mengenai Cara Belajar Bahasa Inggris. 

Pertanyaan : Bagaimana cara anda belajar Bahasa Inggris ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS 

Nonton film barat dengan menggunakan subtitle Bahasa Inggris, 

terus kosa kata yang baru yang susah dicatet terus juga baca 

wattpad yang pake Bahasa Inggris. 

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS 

Ya kalo aku sih listening dengerin musik gitu terus juga baca 

cerita bahasa inggris. 

Putri Dara XII IPA 4 
Jadi waktu itu pernah ada guru SMP yang bilang, dengerin aja 

nonton film bahasa inggris jadi gampang buat belajarnya. 

Sapto 

Nugroho 
XII IPS Mendengarkan musik. 

Ramahda 

Nur Alika  
XII IPS 

Awalnya ikut bimbel, terus suka nonton youtube, terus mulai 

tertarik baca novel bahasa inggris, terus nonton film juga, film 

yang gaada subtitlenya. 

Taufik 

Ismail 
XII IPA 1 Paling ngafalin kosa katanya. 

Faturrahman XII IPA 1 Dateng ke kelas, nunggu gurunya, terus belajar. 
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Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 Bisa dari literatur, game atau dari lagu juga banyak. 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 

Kalo aku lebih suka dari listening sendiri film-film, atau ga 

chattingan sama orang luar gitu.  

Ananda Putri  XI IPA 3 
Kalo aku lebih suka listening dari lagu lagu atau film atau ga 

baca cerita.  

Fadil 

Muhajir  
XII IPA 2 

Pertama dari film sih karena itu lebih enak terus dari youtube 

jadi dari cara orang lain berbicara tuh diamati itu juga cara yang 

lebih cepet sih menurut saya.  

Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 Nonton film. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 Biasanya sih dari film. 

 

Berdasarkan jawaban pada tabel 11 diatas, siswa SMA Al Muslim 

memiliki cara yang berbeda dalam belajar Bahasa Inggris. Cara yang 

mereka gunakan tentunya sesuai dengan kemampuan yang dapat mereka 

capai nantinya. Belajar juga tidak melulu dari buku, belajar melalui 

tindakan praktek merupakan cara yang paling mudah untuk belajar, 

apalagi jika sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya 

hal itu akan lebih membekas dalam ingatan.  

Tabel 4 4. Wawancara Siswa Mengenai Media Pembelajaran Bahasa Inggris. 

Pertanyaan : Media apa yang menurut anda mudah untuk dipahami ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS Listening. 

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS 

Listening. 

Putri Dara XII IPA 4 Listening sih listening. 

Sapto 

Nugroho 
XII IPS 

Listening. 
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Ramahda 

Nur Alika  
XII IPS 

Paling gampang sih youtube, nonton vlog-vlog orang luar. 

Taufik Ismail XII IPA 1 Musik. 

Faturrahman XII IPA 1 Lagu. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 

Paling game ya. 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 

Baca artikel bahasa inggris sama dari film atau lagu. 

Ananda Putri  XI IPA 3 
Lebih ke film sih sebenernya karena kan langsung ngedengerin 

orang barat ngomong langsung.  

Fadil 

Muhajir  
XII IPA 2 

Nonton film. 

Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 

Film, musik. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 

Musik. 

 

Tabel 4 5. Wawancara Siswa Mengenai Media Pembelajaran Bahasa Inggris. 

Pertanyaan : Media apa yang menurut anda sulit untuk dipahami ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS Writing. 

Syifa Dhiarinda X IPS Writing. 

Putri Dara XII IPA 4 
Yang paling susah tuh writing soalnya kadang susah mau 

nulis apa.  

Sapto Nugroho XII IPS Kalo susah ya lewat televisi, nonton film. 

Ramahda Nur 

Alika  
XII IPS 

Paling susah baca novel. 

Taufik Ismail XII IPA 1 Ngomong langsung. 

Faturrahman XII IPA 1 Baca-baca text, ngerjain soal. 

Alwan Alauddin XII IPA 3 Text-text jadul. 
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Nadia Az Zahra XI IPA 3 Reading dengan topik yang berat bahasa yang berat. 

Ananda Putri  XI IPA 3 Yang paling susah kalo kata aku sih grammar.  

Fadil Muhajir  XII IPA 2 Text Book.  

Dicky Mashudi XII IPA 3 Yang susah tuh text book. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 

Text Book. 

 

 

Tabel 4 6. Wawancara Siswa Mengenai Penggunaan Media Pada Guru. 

Pertanyaan : Apakah guru Bahasa Inggris anda menggunakan media pembelajaran ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS Engga terlalu. 

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS 

Kadang-kadang ada. 

Putri Dara XII IPA 4 Udah pasti pake lah.  

Sapto 

Nugroho 
XII IPS 

Nggak. 

Ramahda 

Nur Alika  
XII IPS 

Pake, kadang kadang. 

Taufik Ismail XII IPA 1 Jarang sih. 

Faturrahman XII IPA 1 Pake. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 

Pake. 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 

Kadang Cuma ngerjain latihan dibuku-buku soal aja sih. 

Ananda Putri  XI IPA 3 
Biasanya kalo  buat listening make soalnya kan di lab bahasa, tapi 

kalo buat dikelas sih jarang.  

Fadil Muhajir  XII IPA 2 Make. 
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Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 

Listening doang.  

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 

Mungkin dari listening nya pake. 

 

Mengenai media pembelajaran yang menurut siswa mudah untuk 

dipelajari dan sulit untuk dipelajari hampir setiap jawaban sama. Guru 

bidang studi pun beranggapan bahwa tidak selalu dibutuhkan media 

pembelajaran, seperti yang dikatakan Miss Ayu :  

“Kadang make media pembelajaran, Cuma saya sering tidak 

menggunakan media belajar. Awalnya saya pakai power point cuma 

memang rata-rata kemampuan anak-anak untuk menangkap paling saya 

hanya bisa membuat rangkuman di slide itu. Tapi anak-anak itu lebih 

senang ke diskusi misalnya saya kasih masalah kemudian anak-anak 

diskusi gitu. Nah kalau untuk media pembelajaran yang lain saya 

senangnya lebih kepada metode, mungkin kalau media sejauh ini kita 

menggunakan media yang ada yaitu infokus sama proyektor, tapi kalau 

mungkin media yang lain, seperti  misalnya whiteboard atau mungkin 

card paper atau mungkin kita menggunakan metode yang lain iya. 

Cuma kita lihat sikonnya, kalau untuk anak-anak yang ukurannya dia 

memang belum bisa diajak diskusi ya mungkin dengan metode yang lain 

dulu, tapi kalau misalnya anak-anak sudah bisa jalan kita bisa 

meningkatkan dengan cara debat, memberikan esai dan sebagainya” 

Hal yang serupa juga di katakan oleh Miss Yuni : 

“untuk mengajar Bahasa Inggris memang kadang saya memakai 

media tetapi tidak terlalu sering karena pemakaian media itu menurut 

saya lebih diefektifkan untuk kelas 10 dan kelas 11 kalo kelas 12 saya 

memang jarang menggunakan media karena dikejar oleh target materi. 

Untuk penggunaan media sendiri saya biasanya memaksimalkan 

penggunaan media berupa power point, saya juga pernah menggunakan 

media yaitu flash chart tapi biasanya saya gunakan untuk kelas 10.” 
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap guru 

pasti menggunakan media pembelajaran, karena media pembelajaran 

merupakan salah satu hal yang perlu dan penting untuk digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Mengapa diperlukan media pembelajaran ? 

pertanyaan tersebut dijawab oleh guru bidang studi bahasa inggris 

dengan opini yang berbeda. 

Miss Yuni mengatakan bahwa “ media itu membantu saya 

memberikan pemahaman kepada siswa supaya lebih maksimal hasil 

yang dicapai dalam pembelajaran” 

Sedangkan Miss Ayu mengatakan bahwa “media itu kan alat ya, alat 

untuk membuat sesuatu menjadi lebih paham, makanya dibutuhkan 

media sehingga bisa membantu siswa-siswa untuk memahami materi 

tersebut. 

Tabel 4 7. Wawancara Siswa Mengenai Kesulitan Belajar Bahasa Inggris. 

Pertanyaan : Apakah ada kesulitan dalam belajar Bahasa Inggris ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS Grammar. 

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS 

Adalah, kadang ada kosa kata yang baru terus belibet gitu 

dimulut.  

Putri Dara XII IPA 4 Gampang ngantuk karena text nya panjang banget. 

Sapto 

Nugroho 
XII IPS 

Ada, mengartikan setiap kata. 

Ramahda 

Nur Alika  
XII IPS 

Biasanya sih gramar sama vocab, padahal kita bakal jago kalo 

gak terlalu terpaku sama grammarnya. 

Taufik 

Ismail 
XII IPA 1 

Cara pengucapannya. 

Faturrahman XII IPA 1 Karena ga ngerti jadi ya sulit. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 

Nggak. 



48 
 

 
 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 

Ada sih kalo misalnya istilah-istilah yang berat atau nggak kalo 

orang asing ngomong suka gak jelas logatnya.  

Ananda Putri  XI IPA 3 Karena ga begitu ngerti grammar jadi paling susah si grammar. 

Fadil 

Muhajir  
XII IPA 2 

Grammar. 

Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 

Kalo bahasa inggris yang bahasanya slank. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 

Listening karena aksennya beda. 

 

Bahasa Inggris adalah materi belajar yang memiliki beberapa bagian 

yang wajib untuk dipelajari oleh siswa, seperti listening, reading, 

speaking, dan writing.  

Listening merupakan proses belajar bahasa inggris dengan cara 

mendengarkan suara pembicara yang berbicara menggunakan bahasa 

inggris dengan aksen yang berbeda-beda dan juga cepat. Biasanya siswa 

merasa kesulitan jika pembicara berbicara terlalu cepat sehingga apa 

yang listener tidak mampu mendengarkan dengan baik. Di SMA Al 

Muslim untuk pembelajaran listening sudah tersedia Lab Bahasa dan 

juga speaker. Namun tampaknya hal itu tidak mendapat perhatian lebih 

dari sekolah, sehingga kualitas lab bahasa menurun. 

Reading atau membaca, merupakan salah satu pembelajaran yang 

menurut kebanyakan siswa merupakan metode belajar yang sulit, sebab 

seperti cara belajar yang lain. Memperlajari bahasa inggris 

membutuhkan penguasaan kosa kata atau vocabulary. Dan inilah yang 

menjadi salah satu kesulitan dalam reading, ketika tidak banyak 

mengenal kosa kata maka akan sulit. Ditambah bahasa maupun kosa 

kata yang digunakan merupakan bahasa yang rumit dan jarang didengar.  

Speaking, merupakan salah satu cara dimana kita dapat 

menerapkannya secara langsung. Namun sayangnya cara belajar seperti 

ini jarang diterapkan oleh sekolah dalam kegiatan pembelajaran. 
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Padahal penting bagi siswa untuk dapat berbicara bahasa inggris dengan 

baik karena dapat mengasah keberanian mereka dan menuntun mereka 

untuk menjadi lebih aktif dalam menerapkannya sehingga menjadi lebih 

terbiasa. Banyak siswa yang menyukai metode speaking ini, sebab 

speaking tidak membutuhkan teori-teori khusus seperti reading, 

kebiasaan siswalah yang menjadi penilaian dalam kemahiran 

melakukan conversation. 

Dan yang terakhir adalah writing, seperti yang kita ketahui bahwa 

writing merupakan menulis. Dimana writing sangat berpengaruh 

terhadap pembuatan essay berbahasa inggris. Bagi sebagian siswa, 

writing menjadi cara belajar yang sulit, karena writing membutuhkan 

grammar atau dalam artian susunan kebahasaan dalam bahasa inggris. 

Membuat essay tidak sekedar menulis dengan menggunakan kosa kata 

seadanya dan juga tatanan bahasa yang kita mau, tetapi juga dibutuhkan 

vocabulary yang bagus serta penguasaan grammar. Selain itu minimnya 

penguasaan vocabulary membuat siswa kesulitan dalam menuangkan 

idenya sebagai tulisan. 

Maka dari itu setiap guru harus memperhatikan betul kebutuhan 

siswa dalam belajar. Membuat media belajar menjadi salah satu hal yang 

dapat menyenangkan siswa selain itu membantu siswa untuk memahami 

materi belajar. Karena kebanyakan guru sulit untuk memahami 

kebutuhan siswa yang disebabkan oleh jumlah siswa yang banyak dan 

juga jam belajar yang kurang, sehingga target materi merupakan hal 

yang penting dan selalu diutamakan oleh guru.  

Penggunaan media dalam membantu kegiatan belajar dikelas tidak 

selalu berhasil dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal tersebut juga 

di ungkapkan oleh guru bidang studi bahasa inggris.  

Miss Ayu mengungkapkan “ Pasti ada anak yang sulit untuk 

menerima materi, kita bayangin satu pack telor gamungkin semuanya 

bagus, sama halnya dengan satu kelas siswa, ga semuanya bisa 

menangkap pelajaran, ada yang pinter bahasa inggris, ada yang 
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pinternya bahasa indonesia, ada yang pinter matematika, jadi 

gasemuanya bisa dikuasai. Kecuali kita menyiapkan kelas Bahasa 

Inggris, jadi anak-anak yang memangnya suka Bahasa Inggris itu pasti 

ada. Dan jumlah pun menentukan ketika satu kelas itu Cuma 10 anak 

pasti akan berbeda dengan kelas yang isinya 30 anak. Karena kita kan 

satu guru satu kelas bukan satu guru satu siswa.” 

Sedangkan Miss Yuni mengatakan “Banyak siswa yang sulit dalam 

menerima materi, dan itulah salah satu tantangan bagi guru bahasa 

inggris di Indonesia, bagaimana caranya membuat Bahasa Inggris itu 

mudah dipahami, mudah disenangi karena biasanya rata-rata anak-anak 

indonesia tidak maksimal dalam belajar bahasa inggris karena mereka 

tidak menyenangi pelajaran itu, akhirnya menghambat mereka untuk 

memahami betul pelajaran itu dan guru jarang sekali mengidentifikasi 

masalah ini karena biasanya antar guru dan siswa tidak ada benang 

merah yang maksudnya kalau guru tidak bisa memahami siswanya 

karena sesuatu hal maka harus mencari akarnya, jadi jangan hanya 

melihat dari permukaan, hanya sekedar mencapai target tetapi ternyata 

apa yang disampaikan tidak berimbas apapun.” 

Selain guru bidang studi, kepala sekolah juga turut hadir untuk 

membantu peran guru disekolah, membantu memberikan dorongan dan 

pengarahan untuk guru, serta memfasilitasi kebutuhan sekolah. Seperti 

halnya menyediakan media pembelajaran.  

Kepala SMA Al Muslim mengatakan bahwa “sekolah menyediakan 

media pembelajaran, selain itu juga sekolah mengadakan pelatihan 

untuk guru.” 

Tabel 4 8. Wawancara Siswa Mengenai Belajar Bahasa Inggris Untuk Masa Depan. 

Pertanyaan : Menurut anda, pentingkah pelajaran Bahasa Inggris untuk masa depan ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS Penting. 
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Syifa 

Dhiarinda 
X IPS 

Penting banget, karena juga nantikan aku mau ngambil jurusan 

komunikasi, jadi kalo mau komunikasi sama orang lain atau 

sama orang luar harus lebih fasih. 

Putri Dara XII IPA 4 Penting banget soalnya bahasa inggris kan bahasa internasional. 

Sapto 

Nugroho 
XII IPS 

Kalo buat saya engga, karena pelajarannya sangat 

membosankan dan tidak menarik. 

Ramahda 

Nur Alika  
XII IPS 

Penting banget, ya karena kalo masuk dunia kerja, kalo 

misalkan gabisa bahasa inggris bakal tertinggal banget sama 

pesaing-pesaing yang lain. Jadi bahasa inggris itu membuka 

jalur buat masuk ke dunia kerja. 

Taufik 

Ismail 
XII IPA 1 Penting, karena itukan bahasa internasional. 

Faturrahman XII IPA 1 
Sebenernya sih penting kalo buat ngomong sama orang luar, 

kan bahasa inggris juga universal kan. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 Penting. 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 

Penting banget, kan ini udah era globalisasi trus udah pasar 

bebas jadi bahasa inggris itu udah menjadi satu kebutuhan yang 

nggak bisa dipisahkan lagi. 

Ananda Putri  XI IPA 3 

Penting, karena kita akan ketemu orang-orang banyak yang 

pasti orang itu bukan dari negara sendirikan kita butuh bahasa 

inggris buat bisa besosialisasi lebih lanjut. 

Fadil 

Muhajir  
XII IPA 2 Penting, karena era globalisasi. 

Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 penting banget, bahasa global. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 Penting banget. 

 

Setiap anak sudah mengetahui seberapa penting belajar Bahasa 

Inggris untuk masa depan mereka. Dengan mengetahui hal tersebut 
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siswa dapat memotivasi dirinya sendiri agar kelak apa yang mereka 

inginkan dimasa depan dapat terwujud. 

Tabel 4 9. Wawancara Siswa Mengenai Nilai Bahasa Inggris. 

Pertanyaan : Apakah nilai memengaruhi kemahiran seseorang dalam berbahasa Inggris ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS 
Ngaruh, karena kalo nilainya jelek pasti Bahasa Inggrisnya juga 

jelek. 

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS 

Nggak sih itu tergantung, kayak kalo misalkan di pembelajaran 

nih lagi ulangan kita tau mau jawab apa tapi kadang suka susah 

gitu loh nulisnya.  

Putri Dara XII IPA 4 Iya kan toefl bahasa inggris, jadi memengaruhi lah. 

Sapto 

Nugroho 
XII IPS Nggak, karena tergantung sama orangnya. 

Ramahda 

Nur Alika  
XII IPS 

Iya. Karena kan bahasa inggris tuh susah, jadi orang-orang yang 

mau belajar bahasa inggris tuh emang yang orang-orang yang 

passionnya bahasa inggris. Kedua emang karena dia pinter bahasa 

inggris. 

Taufik Ismail XII IPA 1 Ngaruh. 

Faturrahman XII IPA 1 Yang penting itu cara ngomongnya, kalo nilai sih ga terlalu. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 

Nggak sih, karena nilai cuma sebatas angka doang gabisa diukur 

pake angka kalo kemampuan tuh. 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 

Menurut aku sih engga ya soalnya kan buat yang lebih dipake 

nantikan yang dilapangannya kalo yang di sekolahkan lebih di 

grammar nya, kan belum tentu orang belum bisa grammar tapi 

belum bisa menggunakannya kayak speaking gitu.  

Ananda Putri  XI IPA 3 

Nilai itu bisa jadi mempengaruhi bisa jadi nggak, karena kan ada 

orang yang kalo dipelajaran grammar nya tuh susah tapi kalo di 

speakingnya tuh bagus ada juga yang kebalikannya gitu. 

Fadil 

Muhajir  
XII IPA 2 Nggak.  
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Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 Nggak juga. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 Nggak juga. 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, nilai yang besar 

tidak menjamin seseorang mahir dalam bidang tersebut. Terkadang 

kebanyakan orang mengutamakan nilai daripada proses mencapai nilai 

tersebut. Nilai yang besar diperoleh dengan cara yang tidak seharusnya 

dilakukan. Karena mereka beranggapan bahwa masyarakat lebih 

menghargai nilai daripada usahanya 

 

Tabel 4 10. Wawancara Siswa Mengenai Penerapan Bahasa Inggris. 

Pertanyaan : Sepenting apa penerapan Bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS 
Suka nerapin, terus juga suka ngobrol sama orang luar lewat 

chat. 

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS 

Penting sih, kalo aku suka nerapin sama temen-temen sok-sok 

an pake bahasa Inggris. 

Putri Dara XII IPA 4 Pake bahasa gaul yang slanknya gitu, kayak misalnya gais. 

Sapto 

Nugroho 
XII IPS 

Terkadang penting terkadang engga, tergantung tempatnya. 

Kalo emang diwajibkan menggunakan bahasa inggris ya pake. 

Ramahda 

Nur Alika  
XII IPS Penting, untuk melatih kemampuan bahasa inggris.  

Taufik 

Ismail 
XII IPA 1 40% perlu lah. 

Faturrahman XII IPA 1 Pentinglah, pasti itu penting banget. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 Sangat penting. 
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Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 Penting banget biar kita terbiasa juga.  

Ananda Putri  XI IPA 3 

Penting, karena menurut aku kalo grammar itu buat dikehidupan 

sehari-hari jarang dipake jadi lebih ke speaking sama 

listeningnya aja sih.  

Fadil 

Muhajir  
XII IPA 2 Penting, biar lebih terbiasa. 

Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 Penting apalagi di dunia kerja. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 Penting. 

 

Dalam belajar tidak cukup hanya sekedar mempelajari teori, tetapi 

perlu adanya penerapan atau pengaplikasiam dalam kehidupan sehari-hari, 

hal tersebut tentu dapat mempermudah dalam mengingat dan membiasakan 

diri menerapkan apa yang telah didapat dalam kehidupan sehari-hari. 

Tabel 4 11. Wawancara Siswa Mengenai Pengaruh Belajar Bahasa Inggris dalam Kehidupan. 

Pertanyaan : Adakah pengaruh belajar Bahasa Inggris dalam kehidupan ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS 
Ada, misalkan kalo guru ngasih kosa kata baru pasti kepake 

dikehidupan. 

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS 

Kalo misalkan ada kata-kata yang susah buat dimengerti jadi 

lebih pengen belajar lagi.  

Putri Dara XII IPA 4 Ada, mempermudah cari kerja. 

Sapto 

Nugroho 
XII IPS  - 

Ramahda 

Nur Alika  
XII IPS 

Kemampuan Bahasa Inggris kita jadi semakin terasah, terus jadi 

terbiasa kalo ngomong sama orang asing. 

Taufik Ismail XII IPA 1 Ada. 
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Faturrahman XII IPA 1 Ya, jadi bisa ngomong pake bahasa inggris. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 

Nambah wawasan, soalnya ada bahasa inggris yang kalo di 

indonesianya tuh gaada bahasa indonesianya gitu jadi gaada 

transalate secara harfiahnya gitu terus juga kalo komunikasi jadi 

lebih gampang antar international. 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 

Kita jadi lebih gampang buat dapet jabatan terus masuk 

perusahaan international sama kalo mau studi keluar negeri pasti 

lebih gampang.  

Ananda Putri  XI IPA 3 

Pengaruhnya ya kalo didunia pekerjaan pasti kan ditanya bahasa 

apa aja yang kita bisa, teruskan bahasa inggris universal banget 

kan jadi kalo kita mau kemana-mana terus kita bisa bahasa 

inggris kan jadi lebih tenang gitu ga bakal kesasar. 

Fadil 

Muhajir  
XII IPA 2 

Karena kita lagi ada di era globalisasi dimana pertukaran 

pekerjaan terjadi antara banyak orang asing yang datang dan kita 

yang keluar jadi bahasa yang biasa digunakan.  

Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 Hidup lebih gampang. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 Karena buat masa depan kan lebih universal lagi. 

 

Belajar tidak hanya sekedar belajar tanpa harus memahami dampak 

yang akan terjadi. Tetapi, salah satu hal yang membuat hidup menjadi 

lebih berarti adalah dengan belajar. Belajar mampu membuat kita paham 

tentang seluk-beluk dunia ini. Maka dari itu belajar amat sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan manusia.  

Tabel 4 12. Wawancara Siswa Mengenai Tujuan Belajar Bahasa. 

Pertanyaan : Apa tujuan anda belajar Bahasa Inggris ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS 
Mau kerja jadi Hubungan International terus ditekunin buat 

masuk ke dunia kerja. 
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Syifa 

Dhiarinda 
X IPS 

Buat masa depan, buat pekerjaan, kan gamungkin cuma sama 

orang Indonesia doang pasti nanti adalah sama orang luarnya.  

Putri Dara XII IPA 4 
Biar bisa menguasai soalnya diakan bahasa internasional jadi 

kalo bisa bahasa inggris ya aman. 

Sapto 

Nugroho 
XII IPS Biar bisa ke luar negeri.  

Ramahda 

Nur Alika 
XII IPS 

Kalo misalkan masuk ke perusahaan  yang melihat ke sisi bahasa 

inggrisnya gaterlalu gengsi. 

Taufik 

Ismail 
XII IPA 1 Ketika dapet kuliah terus keluar pasti kepake. 

Faturrahman XII IPA 1 Supaya bisa nyanyi lagu bahasa inggris. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 Agar dapat berkomunikasi. 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 

Mau nyari beasiswa keluar negeri, sama nanti mau kerja 

diperusahaan asing gitu. 

Ananda Putri XI IPA 3 
Aku pengen pas udah gedenya nanti bisa sering ke luar negeri 

terus kerja diluar juga sama mau kenalan sama orang-orang luar. 

Fadil 

Muhajir 
XII IPA 2 

Pertama karena emang seneng, kedua ya digunain juga buat 

masa depan.  

Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 Tujuannya buat komunikasi sama global. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 

untuk bisa mempelajari bahasa asing gacuma bahasa indonesia 

doang terus juga buat masa depan kan.  

 

Tujuan menjadi hal utama dalam melakukan sesuatu, salah satunya dalam 

belajar. Kebanyakan dari siswa SMA Al Muslim yang belajar Bahasa Inggris 

memiliki tujuan utama dalam bidang pekerjaan. Mereka ingin Bahasa Inggris 

menjadi bekal mereka di masa depan, sebab Bahasa Inggris menjadi peran penting 

sekaligus poin utama dalam bersaing dalam perusahaan. 
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Tabel 4 13. Wawancara Siswa Mengenai Keefektifan Belajar Bahasa Inggris di SMA Al Muslim. 

Pertanyaan : Apakah sistem belajar Bahasa Inggris di SMA Al Muslim sudah berjalan baik 

dan efektif ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS Agak Belum.  

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS 

Kalo sistem belajarnya sih masih belum, cuma kalo LCD 

Proyektorya sudah cukup bagus.  

Putri Dara XII IPA 4 

Sebenernya sih kalo berjalan baik dan efektifnya kurang ya 

soalnya yang tadinya harusnya bagus tapi gak didukung sama 

fasilitas yang memadai gitu.  

Sapto Nugroho XII IPS 

Belum, karena guru bahasa inggris nya itu menggunakan 

sistem perkuliahan yang membuat kita sulit untuk memahami 

dan membuat nilai semakin parah. 

Ramahda Nur 

Alika  
XII IPS 

Lumayan, kalo dari efektif sih belum tau soalnya gatau kalo 

disekolah lain kayak gimana, jadi efektif atau engganya ya 

balik lagi ke gurunya. 

Taufik Ismail XII IPA 1 Belum. 

Faturrahman XII IPA 1 Udah. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 Efektif bisa dibilang udah. 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 Belum sih kalo kata aku. 

Ananda Putri  XI IPA 3 

Belum begitu efektif banget ya karena lebih terpaku sama yang 

ada di buku aja, karena kan harusnya lebih ke speaking sih 

kalo kata aku.  

Fadil Muhajir  XII IPA 2 Belum. 

Dicky Mashudi XII IPA 3 Kurang. 

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 Belum. 
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Ketika siswa mendapatkan pertanyaan mengenai keefektifan sistem 

belajar Bahasa Inggris di SMA Al Muslim, sebagian besar siswa 

mengatakan belum atau kurang efektif. Banyak dari mereka yang 

memberikan alasan karena guru bidang studi lebih terpaku pada materi 

di buku dan jarang membuat media-media yang membuat mereka lebih 

paham.  

Selain itu kepala SMA Al Muslim juga menjelaskan mengenai 

sistem belajar di SMA Al Muslim  

Tabel 4 14. Wawancara Siswa Mengenai Harapan Terhadap Media Belajar di SMA Al Muslim. 

Pertanyaan : Apa masukan anda untuk media pembelajaran Bahasa Inggris di SMA Al 

Muslim ? 

Nama Siswa Kelas Jawaban 

Nabila Saka X IPS Ada, gurunya kalo ngomong Bahasa Inggris lebih jelas. 

Syifa 

Dhiarinda 
X IPS Gurunya kurang jelas dalam menyampaikan.  

Putri Dara XII IPA 4 

Kalo misalkan mau maju, mending turutin aja deh apa yang 

dibilang gurunya soalnya kan guru bidang studi yang lebih 

paham baik buruknya pelajaran itu. 

Sapto 

Nugroho 
XII IPS Ada, bikin games atau acara nyanyi-nyanyi gitu. 

Ramahda Nur 

Alika  
XII IPS 

Kalo bisa bahasa inggris nonton film yang gaada nya biar jadi 

lebih asik. 

Taufik Ismail XII IPA 1 
Harus ada program yang diwajibkan berbahasa inggris, jadi 

keliatan kemampuannya. 

Faturrahman XII IPA 1 
Harusnya ya lebih dibagusin itu labnya jangan gitu-gitu doang, 

speakernya gajelas. 

Alwan 

Alauddin 
XII IPA 3 

sebenernya udah bagus tapi lebih ditingkatkan lagi, kayak 

speakernya tuh ilang ilangan gitu suaranya, terus lcdnya rusak, 

kalo selebihnya udah bagus sih.  



59 
 

 
 

Nadia Az 

Zahra 
XI IPA 3 

Mungkin seharusnya agak lebih fun juga sama lebih ke 

personalized anaknya tuh lebih ke listening, speaking, reading 

atau gimana . 

Ananda Putri  XI IPA 3 

Masukannya lebih sering diajak ngomong sehari-hari atau 

dibuat program english day jadi seharian bisa ngomong bahasa 

inggris gitu. 

Fadil Muhajir  XII IPA 2 
Membuat media yang lebih mudah dipahami seperti membuat 

video.  

Dicky 

Mashudi 
XII IPA 3 

Jangan terpaku sama text book aja, sekali kali gapapalah dikasih 

buat nonton film, karena jauh lebih mudah baut dimengerti.  

Salsabila 

Febrianti 
XII IPA 4 

Lebih variatif, karena belajar bahasa inggriskan ga harus 

terpacu sama buku text book kan terus juga ada anak yang lebih 

mudah belajar bahasa inggris dari listening kan dari film. 

 

Sebagai seorang siswa yang bersekolah di SMA Al Muslim tentunya 

memiliki keinginan atau harapan untuk sekolah, terutama dalam belajar. 

Banyak dari mereka yang berharap sekolah ataupun guru untuk lebih 

variatif dalam memberikan media belajar. Selain itu perawatan dan 

kualitas media yang telah disediakan menjadi hal utama yang 

meningkatkan indeks sekolah. Perlunya perhatian lebih dari sekolah 

dalam media pembelajaran agar semua waktu dan kegiatan di sekolah 

bisa menjadi lebih efektif. 

 

5. Hasil Wawancara Guru 

Menjadi seorang guru tidak serta merta, bimsalabim menjadi guru. 

Tentunya melalui berbagai macam prosedur yang harus dilalui. 

Terkadang profesi menjadi seorang guru adalah sebuah ketidak 

sengajaan yang tidak direncanakan, beberapa guru mengatakan bahwa 

menjadi guru itu adalah hobi, atau ada juga yang mengatakan menjadi 

seorang guru karena adanya paksaan orang tua. Seperti yang sering kita 

dengar dari anak kecil ketika ditanya cita-cita, banyak dari mereka yang 



60 
 

 
 

menjawab ingin menjadi guru atau dokter, namun realitanya ucapan itu 

hanya ungkapan dari bibir seorang anak kecil.  

Banyak sekali cerita yang diceritakan oleh guru-guru SMA Al 

Muslim mengenai perjalanan hidupnya menjadi seorang guru. Seperti 

pada jawaban yang terdapat pada tabel berikut.  

Tabel 4 15. Wawancara Guru Mengenai Perjalanan Menjadi Guru 

Pertanyaan : Bagaimana perjalanan menjadi seorang guru ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK 

Saya menjadi guru itu di tahun 2014, saya memulai perjalananya 

itu di SMA Labschool Jakarta sampai 2017, kemudian dari 2017 

sampai saat ini saya di sini. 

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Perjalanan saya menjadi seorang guru diawali ketika saya lulus 

kuliah dari diploma tapi pada saat itu saya tidak lanngsung 

menjadi guru bahasa inggris seperti sekarang karena pendidikan 

saya yang diploma itu bukan dari jurusan bahasa inggris. Jadi, 

pada saat itu saya mengajar SD tahun 2001 setelah 2 tahun saya 

mengajar, saya melanjutkan kuliah mengambil jurusan Bahasa 

Inggris untuk mendapatkan sarjana. dan setelah saya lulus dari 

sarjana, barulah saya pindah ke sekolah yang sekarang dan 

mengajar Bahasa Inggris.  

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Awalnya saya gaada niat menjadi guru, terpaksa karena memang 

disuruh orang tua lama-lama ya belajar menyikapi keadaan. Ya 

mau gimana lagi, udah lulus, ngajar. Saya belum pernah mencoba 

kerjaan yang lain, pernah mau mencoba cuma gadapet izin, 

yaudah gajadi. tapi ya lama kelamaan, mendidik bukan hanya 

mengajar jadi itu yang menjadi motivasi saya ternyata seorang ibu 

itu tidak hanya mengajar anaknya dirumah, tapi ketika 

disekolahpun kita dituntut untuk mendidik anak-anak. Salah satu 

tantangan yang membuat saya termotivasi menjadi guru itu, satu 
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setiap tahun kita akan menemukan siswa yang baru, yang 

mempunyai masalah baru, dimana anak-anak itu juga perlu cara 

penanganan yang baru. terlepas dari inovasi nya mengajar, cuma 

menurut saya menjadi guru itu bukan berarti mengajari ya, tapi 

ketika kita bisa sharing atau apapun tentang pelajaran atau diluar 

pelajaran pun boleh, silahkan. kemudian sebagai ibu rumah 

tangga, enaknya menajdi guru itu, pertama waktu luang untuk 

keluarga masih ada, kedua kita banyak liburnya, kalo siswa libur 

otomatis kita juga libur jadi waktu untuk keluarga juga jadi lebih 

bnyak. 

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Awal mula saya jadi guru itu, dulu kan ada ekstrakulikuler 

komputer, bukan bagian dari mata pelajaran kurikulum. Dari 

pihak pengelola ekskul, karena hampir semua siswa ikut ekskul 

terus harus ada pengajarnya nih. Nah sejak saya lulus mulai 

dilibatkan sebagai tenaga ekskul. Karena peminatnya itu luar 

biasa, dan pemerintah meilhat itu sebagai kebutuhan akhirnya 

ekskul berubah menjadi kurikulum, masuk kebagian integrasi 

pembelajaran keseharian.  

Drs. Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 

Jadi awalnya sebetulnya hanya batu loncatan, karena saya dari 

UPN ya, kemudian saya mengambil AKTA IV IKIP. Kemudian 

saya menjadi guru sambil mengembangkan ilmu.  

 

Setiap pilihan pasti memiliki tujuan, begitu juga memilih profesi. 

Semua profesi yang kita tekuni pasti terdapat tujuan didalam kita 

menjalani profesi tersebut, salah satunya menjadi seorang guru, banyak 

sekali tujuan-tujuan mulia yang telah di paparkan oleh guru-guru SMA 

Al Muslim mengenai tujuan utamanya menjadi seorang guru.  

Tabel 4 16. Wawancara Guru Mengenai Tujuan Menjadi Guru 

Pertanyaan : Apa tujuan bapak/ibu menjadi guru ? 
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Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK 

Tujuan saya menjadi guru sebetulnya simpel ya. Sekarang saya 

menjadi guru BK, jujur saya tidak terpikirkan untuk menjadi guru 

mata pelajaran lain saat itu. Kenapa saya ingin jadi guru BK ? Satu, 

saya suka belajar tentang karakter orang, belajar kejiwaan, belajar 

tentang ilmu manusia lah pada prinsipnya seperti itu. Nah 

kemudian apanih saya sampai ke guru BK. Saya termotivasi oleh 

guru BK saya saat itu, beliau bilang "kenapa ga jadi guru BK ?" 

"emang guru BK ngapain ?" "guru BK belajarnya sama kok dia 

tentang psikologi juga tapi nanti lebih kepada kependidikan, terus 

nanti lebih kepada sekolah nanti kamu ketemu sama anak-anak 

remaja" itusih sebetulnya. 

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Tujuan utama saya menjadi guru sebenarnya memang tidak 

didasari dari keinginan awal, karena bisa dikatakan saya menjadi 

guru itu dari hobi, jadi hobi saya dari dulu itu sering memberikan 

les anak-anak waktu saya kuliah, waktu saya kerja juga. Tetapi pada 

saat itu saya mengajar anak-anak ini bidangnya adalah bukan 

pelajaran umum, tetapi mengaji. Jadi dulu saya aktif beorganisasi 

di remaja masjid, di karang taruna di lingkungan tempat tinggal 

saya dulu, dan saya biasanya saya mengkoordinir anak-anak 

berusia SD, untuk memberikan pelatihan kepada mereka. Mungkin 

karena ada passion kesana, menjadi seorang pendidik, maka 

banyak orang menilai bahwa saya bisa untuk di pekerjakan jadi 

seorang guru. Akhirnya saya menjadi guru dengan tidak sengaja, 

mencoba mendaftar ke sekolah formal, disitu saya mendapatkan 

banyak pengalaman dari mengajar, meskipun ijazah saya tidak ada 

hubungannya dengan sekolah keguruan. Saya meningkatkan 

kemampuan mengajar saya sembari menjadi seorang guru. 
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Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Tujuan saya menjadi guru awalnya memang mengajar saja ya, tapi 

setelah beberapa tahun saya mengajar ternayata tujuannya tidak 

terlepas dari konsep ibadah itu adalah ketika kita mengajarkan 

sesuatu kepada murid dengan ikhlas kita mendidik anak, walaupun 

itu bukan anak kandung. Kalo anak punya masalah terus kita 

ngerasa itu anak kita sampe membuat kitapun nggak bisa tidur nah 

kita niatkan sama ibadahkan insha allah, allah akan memberikan 

pahalanya. kemudian dalam hal apapun mengajarkan ilmu, walau 

sedikit yang kita punya, kita ajarkan. Itu salah satu tujuan saya, saya 

juga ingin membuat siswa siswi saya bahagia bukan hanya bahagia 

di dunia saja tapi juga di akhirat bekalnya itu ya salah satunya kalo 

bisa berakhlakul karimah yang penting itu.  

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Sebenarnya sih motivasi awal saya pertama karena baru lulus terus 

mengisi waktu sambil cari-cari informasi, saya sementara terlbat di 

ekskul komputer itu dulu. Akhirnya karena merasa ada sesuatu 

yang memang bikin saya senang, jadi saya tertariklah di dunia mata 

pembelajaran atau bisa dibilang menjadi seorang guru.  

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 

Pertama mengembangkan ilmu untuk belajar dan membagi ilmu 

kepada orang lain. Sebagai ibadah.  

 

Banyak diantara mereka yang sudah menjalani profesi menjadi guru di 

SMA Al Muslim selama bertahun tahun, bahkan alumni Al Muslim pun bisa juga 

bekerja menjadi guru atau staff lainnya di Al Muslim. Perjalanan panjang itu tentu 

saja memberikan bekas suka dan duka dalam menyampaikan materi kepada siswa. 

Dan hampir semua guru menjawab senang mengajar di SMA Al Muslim, seperti 

pada tabel berikut. 

Tabel 4 17. Wawancara Guru Mengenai Menjalankan Profesi di SMA Al Muslim 

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu senang menjalani profesi dan mengajar di SMA Al Muslim 

? 
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Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK Saya senang karena saya ketemu anak-anak ya ketemu kalian.  

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Seneng. Artinya saya bisa mendapatkan banyak hal disini, tidak 

hanya hal yang bisa saya dapatkan untuk kepentingan diri saya 

sendiri, paling tidak saya bisa memberikan motivasi ke anak-anak 

saya, memberikan hal-hal positif ke anak-anak saya sebagai bekal 

mereka nanti.  

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Seneng, selama di al muslim ini banyak hal loh ya yang saya 

temukan. Memang sih rata-rata siswa siswi nya manja, ya saya ga 

heran lah, rata-rata mereka itu adalah siswa siswi yang 

berkecukupan, apa-apa ada tapi ada beberapa hal yang ternyata yang 

saya dapatkan dari situ. ternyata anak-anak itu butuh seseorang yang 

bisa jadi teman, butuh teman cerita, walaupun notabenenya anak-

anak Al Muslim itu rata rata untuk yang pinter banget itu mungkin 

ga ini ya, tapi kalo rajin bisa. Sebagai bukti kita ga kalah kok dengan 

bonlap gitu. gurunya apalagi, setiap bulan setiap minggu ada 

pelatihan, sebenernya yang menjadi ukuran menjadi seorang guru 

itu adalah ketika dia masih mau belajar, walaupun dia sudah jadi 

guru tapi dia masih mau belajar, banyak loh banyak hal yang tidak 

didapat di pelajaran formal, tapi ketika kita mengajar ternyata kita 

mendapatkan sesuatu dari siswa. 

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Ya sebenernya seneng. Pada prinsipnya seneng, yang pertama kita 

bisa menilai, memahami berbagai macam karakter anak, terus cara 

belajar anak, cara bergauliah, jadi dengan kita berinteraksi itulah. 

Menjadi suatu kepuasaan tersendiri. 
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Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 

Ya berusaha untuk menyesuaikan diri dan mensyukuri. Cukup 

senenglah.  

 

 Menjadi seorang guru tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

mendidik siswa di sekolah, karena guru merupakan orang tua kedua di sekolah yang 

memberikan kita ilmu yang mereka miliki. Tanpa sadar banyak cara yang dilakukan 

guru-guru dalam menjalankan tugasnya, seperti menyampaikan materi 

menggunakan berbagai macam media belajar.  

 Bahkan terkadang guru tersebut dikenal oleh siswanya karena cara 

pengajarannya yang unik, menyenangkan dan berbeda dari guru yang lain. 

Sehingga media itu sendiri bisa menjadi ciri khas sang guru dalam belajar dan 

mengambil hati siswanya untuk tetap mengikuti pembelajaran dengan baik dan 

tertib.  

 Sebagian guru beranggapan bahwa menggunakan media itu bukan tanpa 

maksud dan tujuan, melainkan cara utama mereka agar dapat menyampaikan materi 

pembelajaran dengan mudah dan menyenangkan, sehingga tidak membuat anak 

mudah bosan dengan gaya pembelajaran yang monoton. Bahkan media 

pembelajaran dapat membantu anak untuk bisa lebih paham akan apa yang 

disampaikan oleh guru kepada mereka, selain itu guru juga dapat memahami 

karakter dan cara belajar siswa dengan baik, sehingga tidak semua siswa 

mendapatkan gaya pembelajaran yang sama. Beberapa hal tersebut telah dijawab 

dan dijabarkan pada tabel dibawah ini. 

  

Tabel 4 18. Wawancara Guru Mengenai Penggunaan Media Pembelajaran 

Pertanyaan : Apakah dalam mengajar menggunakan media pembelajaran ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 
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Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK 
Mostly iya, yang digunakan pastinya kan power point kemudian 

cuplikan-cuplikan video. 

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

untuk mengajar Bahasa Inggris memang kadang saya memakai 

media tetapi tidak terlalu sering karena pemakaian media itu 

menurut saya lebih diefektifkan untuk kelas 10 dan kelas 11 kalo 

kelas 12 saya memang jarang menggunakan media karena dikejar 

oleh target materi. Untuk penggunaan media sendiri saya biasanya 

memaksimalkan penggunaan media berupa power point, saya juga 

pernah menggunakan media yaitu flash chart tapi biasanya saya 

gunakan untuk kelas 10. 

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Kadang make media pembelajaran, cuma saya sering tidak 

menggunakan media belajar. Awalnya saya pakai power point Cuma 

memang rata-rata kemampuan anak-anak untuk menangkap paling 

saya hanya bisa membuat rangkuman di slide itu. Tapi anak-anak itu 

lebih senang ke diskusi misalnya saya kasih masalah kemudian 

anak-anak diskusi gitu. Nah kalau untuk media pembelajaran yang 

lain saya senangnya lebih kepada metode, mungkin kalau media 

sejauh ini kita menggunakan media yang ada yaitu infokus sama 

proyektor, tapi kalau mungkin media yang lain, seperti  misalnya 

whiteboard atau mungkin card paper atau mungkin kita 

menggunakan metode yang lain iya. Cuma kita lihat sikonnya, kalau 

untuk anak-anak yang ukurannya dia memang belum bisa diajak 

diskusi ya mungkin dengan metode yang lain dulu, tapi kalau 

misalnya anak-anak sudah bisa jalan kita bisa meningkatkan dengan 

cara debat, memberikan esai dan sebagainya 

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Untuk media pembelajaran sebenernya bergantung pada materi yang 

ingin di ajarkan. Tidak semua materi itu harus menggunakan media, 

bisa media yang ada di lingkungan kita. Kalo komputerkan 
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medianya otomatis selalu menggunakan bahan praktik, 

menggunakan komputer langsung masuk ke lab komputer. 

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 
Ya sering saya pakai media pembelajaran.  

 

Tabel 4 19. Wawancara Guru Mengenai Media Yang Digunakan 

Pertanyaan : Media apa saja yang biasa digunakan saat KBM ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK Power point, video, film. 

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Media yang biasa saya pakai adalah flash chart kemudian power 

point. 

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 
Power point, card paper, whiteboard. 

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Lebih fokus kepada presentasi atau power point. Tapi belakangan ini 

media presentasi itu berkembang pesat, bukan saja power point, 

tetapi banyak aplikasi-aplikasi bantu yang bisa membantu untuk 

membuat media pembelajaran. 

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 
Biasanya saya memberikan LKS, Infokus, powerpoint, game.  

 

Tabel 4 20. Wawancara Mengenai Dibutuhkannya Media 

Pertanyaan : Mengapa dibutuhkan media pembelajaran ? 
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Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK 

Untuk menarik minat siswa, karena kalo kitanya cuma ceramah aja, 

tentu gaada yang menarik, kalo gurunya cantik kalo gurunya 

ganteng, mungkin siswa itu akan ngeliatin aja, walaupun yang 

diliatin bukan pelajarannya lebih kepada ke fisik muka si guru itu 

gituloh. Lah kalo gurunya biasa-biasa aja ? nah berartikan harus 

ada nih alat atau media yang bisa menggugah seleranya anak-anak 

untuk ngeliat. Terkadang aja ada media pun, nggak semua anak 

tertarik kan ? Kalo memang materinya tidak menyenangkan untuk 

beberapa anak.  

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Media itu membantu saya memberikan pemahaman kepada siswa 

supaya lebih maksimal hasil yang dicapai dalam pembelajaran. 

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Media itu kan alat ya, alat untuk membuat sesuatu menjadi lebih 

paham, makanya dibutuhkan media sehingga bisa membantu 

siswa-siswa untuk memahami materi tersebut. 

Musa, S. 

Kom 
Prakarya  - 

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 

Media pembelajaran itu digunakan untuk memudahkan guru 

mengajarkan materi pembelajaran dan memudahkan siswa untuk 

menyerap informasi yang dibutuhkan, bisa memahami materi yang 

diajarkan . Jadi memudahkan guru dan siswa juga.  

 

 Namun hal itu tidak hanya bergantung kepada para guru saja, sekolah pun 

turut serta dalam memerhatikan kebutuhan belajar mengajar guru serta sarana 

prasarana yang membuat siswa nyaman dalam belajar. Seperti halnya penyediaan 

media pembelajaran untuk para guru.  

 Media pembelajaran merupakan hal penting yang harus ada dan dimiliki 

oleh setiap sekolah, namun sayangnya hal tersebut kurang mendapatkan perhatian 
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khusus dari pihak sekolah. Banyak diantara mereka yang menyerahkan media 

pembelajaran kepada guru bidang studi masing-masing, apalagi untuk 

pembelajaran Bahasa yang membutuhkan gaya pengajaran yang beragam. Masing-

masing guru harus memiliki kreativitas dalam menciptakan media pembelajaran.  

 Di SMA Al Muslim sendiri media pembelajaran yang disekolah sudah 

terbilang disediakan, sebab standar media yang sering digunakan oleh para guru 

adalah power point, sehingga sekolah harus menyediakan proyektor dan infocus 

disetiap kelasnya. Selain itu lab Bahasa Inggrispun sudah tersedia di SMA Al 

Muslim, namun yang sangat disayangkan adalah sekolah kurang memperhatikan 

perawatan pada media pembelajaran yang telah ada, sehingga media yang 

seharusnya dapat menunjang kegiatan belajar mengajar justru tidak dapat 

digunakan dengan maksimal. Media inilah yang sering menjadi permasalahan 

untuk guru yang menggunakannya.  

Tabel 4 21. Wawancara Guru Mengenai Persediaan Media 

Pertanyaan : Apakah media pembelajaran yang digunakan sudah disediakan oleh sekolah ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK Mencari sendiri. 

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 
 - 

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Kalo kita mau ngomong, mau berbicara dengan kurikulum dan itu 

ada di silabus itu pasti akan disediakan. Cuma kalo misalkan anak 

ditugaskan untuk mencari ya sama. 

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Idealnya sih harusnya sekolah menyediakan. Karena porsi waktu 

guru untuk menyediakan media pembelajaran itu kan sedikit. Guru 

minta dibuatkan media untuk menyampaikan pesan pembelajaran 

seperti ini. Ada tim khusus yang kerjaannya menyalurkan apa yang 
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dibutuhkan oleh guru, dia lah yang membuat, bukan guru sendiri. 

soalnya guru yang saya bilang tadi porsi waktunya sudah tersita 

untuk KBM. Jadi untuk porsi pembuatan media pembelajaran masih 

serba sedikit, belum optimallah.  

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 
Buat sendiri. 

 

Tabel 4 22. Wawancara Guru Mengenai Kelayakan Media Sekolah 

Pertanyaan : Apakah media pembelajaran yang tersedia masih layak untuk digunakan ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK 

Ya kalo misalnya gaada trouble pasti layak pakai ya, tapi kalo di 

beberapa kelas kan mungkin ada kekurangannya, nah itulah yang 

harus diperbaiki. 

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Kalo dari sekolah sendiri menyediakan medianya hanya terbatas, 

kalo dikatakan layak sih kurang karena kurang lengkap jadi untuk 

pengadaan media kita harus berinovasi sendiri, berupaya sendiri 

supaya apa yang kita mau bisa kita dapatkan. Tapi dari sekolah 

sendiri saya menilai media yang digunakan tidak maksimal.  

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Terkadang kita sendiri sih yang beli, kalo disekolah ya yang ada aja, 

ada yang minta ganti ada yang ngga. Kadang kalo sekali cetak, 

misalkan kita menggunakan media cetak, kan bisa digunakan 

berkali-kali.  

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Saya kira karena keterbatasan waktu, guru-guru buat medianya itu 

juga karena keterbatasan pengetahuan, mungkin lebih cenderung 

masih terlihat seadanya , semampunya dan sebisanya. 

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 
Ada yang perlu diperbaiki, ada yang masih layak.  



71 
 

 
 

 

Tabel 4 23. Wawancara Guru Mengenai Perawatan Media 

Pertanyaan : Apakah sekolah peduli dengan perawatan media pembelajarana ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK 

 

Harusnya peduli tapikan mungkin karena terbentur oleh pengajuan 

yayasan sehingga prosesnya memakan waktu yang mungkin 

membutuhkan waktu sampai akhirnya media itu perlu di perbaiki, 

atau diganti. Jadi intinya peduli tapikan terhambat oleh pengajuan 

ke yayasan sehingga memakan waktu untuk terlaksananya media 

yang baru itu.  

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Kalo saya melihat selama ini saya menyimpan media saya sendiri. 

Dari sekolah sendiri belum ada perhatian untik menyimpan media 

pembelajaran para gurunya. Sebagai contoh saya pernah melihat 

beberapa media yang terbengkalai di gudang, dan saya tidak tahu 

itu dari kapan yang jelas media itu saya pikir sudah lama dan 

kondisinya masih baru masih bagus jadi karena yang pertama 

memang kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan media dan 

kebetulan juga guru yang bersangkutan tidak mengetahui kalo 

sebenernya banyak media yang bisa digunakan untuk belajar. Dan 

untuk bahasa sendiri medianya tidak difasilitasi dari sekolah. 

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Nah ini lagi ada penjaminan mutu, cuma untuk media pembelajaran 

ini kita belum jadiin satu tempat khusus ruang media gitu 

maksudnya iniloh, rumed itu adalah kumpulan media-media yang 

pernah dipakai oleh guru-guru ngajar, kemudian ditampilkan kayak 

mungkin galeri gitu ya, belum. Jadi sejauh ini ya masih disimpen 

guru-guru. Adasih datanya dari saya, kayak media-media yang 

pernah saya pake, cuma itu dalam bentuk laporan bukan datanya. 

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Selama ini kayaknya untuk perawatan media kecil. Soalnya yang 

pertama kita tidak punya, katakanlah bank media pembelajaran. 
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Sebenernya sih media pembelajaran ini bisa digunakan di lain 

waktu kan. Kapan guru butuh, kita tinggal buka arsip untuk media 

tersebut. Nah, sampai saat ini media lebih terfokus pada media 

individu masing-masing, jadi kaloun mau digali, digali pada 

individu. Bukan kepada bank media. 

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 

Ya karena banyakan media pembelajaran itu yang diberi tanggung 

jawab itu gurunya masing-masing, bukan sekolah. Yang 

memperhatikan sebenernya gurunya.  

 

 Menjadi guru bukanlah perkara yang mudah, melainkan salah satu yang 

sulit. Pemerintah telah memberikan standar untuk seorang guru, bahkan setiap 

sekolahpun memiliki standarisasi yang berbda-beda.  

 Tidak semua manusia bisa dengan mudah mendapat tanda kehormatan 

menjadi seorang guru, seperti profesi-profesi lainnya, menjadi guru pun perlu 

adanya training atau latihan-latihan, kemudian tes-tes lainnya yang sekiranya dapat 

menilai seseorang pantas atau tidaknya menjadi seorang guru. Kemudian menjadi 

guru pun harus memiliki keahlian dan wawasan ilmu bidang studi yang luas, sebab 

darimana lagi siswa mendapatkan informasi yang tidak mereka tahu kalo bukan dari 

guru. Selain pengetahuan, seorang gurupun harus memiliki kepribadian yang baik, 

sebab guru merupakan cerminan ketauladanan anak didiknya yang menggugu dan 

meniru. Adapun kriteria untuk menjadi seorang guru yang baik telah dipaparkan 

dalam jawaban pertanyaan berikut. 

Tabel 4 24. Wawancara Mengenai Kriteria Menjadi Guru 

Pertanyaan : Menurut bapak/ibu, kriteria seperti apa untuk bisa menjadi seorang guru ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK 

Kalo kriteria idealnya pasti adalah di teori kependidikan, kalo 

menurut saya sih menjadi guru itu bukan simsalabim semudah 

membalikan telapak tangan, itu proses. Tentunya beda, guru yang 
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baru pertama kali wisuda dengan guru yang sudah beberapa tahun 

ada disekolah, jadi kriterianya yang pertama dia harus punya 

wawasan terhadap bidang ke ilmuwan yang dia miliki. Terus 

kemudian yang kedua, dia harus mengikuti perkembanngan zaman 

karena kan biar bagaimana pun yang kita didik itu adalah generasi 

yang setiap tahunnya berbeda contohnya dalam penggunaan media, 

kalo misalnya kitanya kolot sementara anak-anak kita sudah jauh 

dengan digital tentu itu akan ada gap, nah ketika gap itu kan 

ganyambung antara guru sama siswanya. selanjutnya harus ada apa 

ya, gini guru itu harus menarik, menarik itu puya ciri khas tentunya 

perfoma mengajar, dia pun juga harus baik, jangan sampai masuk 

kelas itu asal-asalan dalam dia berpakaian, menampilkan image 

dirinya tentunya harus positif. kemudian harus friendly, fleksibel, 

tapi fleksibel yang sesuai. Guru itu ada saatnya dia menjadi teman, 

ada saatnya juga dia memposisikan dirinya sebagai orang tua, ada 

saatnya dia memposisikan dirinya sebagai guru itu sendiri. 

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Kalo kriteria menjadi guru yang ideal ya, tapi paling tidak bebeapa 

hal yang sudah distandarkan oleh pemerintah, yang pertama 

memang bisa mengajar, menyampaikan materi kepada siswa 

memberikan pembinaan baik berupa mental maupun spiritual dan 

yang penting guru bisa membuat pembelajaran itu menjadi 

menyenangkan, disamping memang ada tugas-tugas lain dari guru 

untuk melengkapi administrasi guru. Paling tidak kalo guru bahasa 

inggris tuh, kalo di indonesia karena bahasa inggris merupakan 

bahasa asing bukan bahasa kedua, sebenernya tantangan dari guru 

bahasa inggris adalah yang paling besar di indoensia memberikan 

pemahaman kepada anak-anak supaya mereka bisa mendapatkan 

ilmu dalam pelajaran bahasa inggris, tidak hanya sebagai formalitas 

dengan indikasi nilai yang tinggi. karena biasanya nilai yang tinggi 

itu tidak menjamin anak-anak bisa mengaplikasikan kemampuan 

bahasa inggris mereka, sehingga mereka bisa berkomunikasi 
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dengan orang asing dan berinteraksi dengan mereka baik didunia 

internasional maupun di indonesia sendiri.   

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Setiap sekolah punya kriteria sendiri ya. Kalo guru sama sastra itu 

bedanya di sini, guru yang bener-bener dibasic dari pendidikan 

bahasa inggris, dia akan tau cara, metode, kemudian materinya 

secara benar karena memang kuliahnya seperti itu. Tapi kalo sastra 

inggris, dia lebih ke conversation, terus bacaan. nah untuk seluk 

beluk masuk ke silabus ya memang dia pemahamnnya gak kurang, 

sehingga ketika dia mengajar, dia hanya bertitik pada speaking, nah 

itu perbedaannya seperti itu. nah untuk guru bahasa inggris itu yang 

penting dia berani salah, tidak usah malu, dia tidak berhenti 

berinovasi, mau mengajar siswanya, walaupun guru itu kurang tapi 

dia bisa menumbuhkan semangat bahasa inggris anak malah 

melebihi gurunya, berarti guru itu sukses, karena tidak semua 

malah justru sekarang ini anak-anak itu lebih kreatif dari gurunya 

nah itu gapapa, seorang guru itu harus bisa menumbuhkan 

kreatifitas anak. karena zamannya udah beda, kalo zaman guru-

guru dulu mungkin kita kan zaman Y ya atau zaman X sekarang 

kalian zaman Z artinya lebih kritis, inovatif, nah itu gapapa 

silahkan. pokoknya intinya seorang guru itu bukan hanya mengajari 

tapi dia bisa memberikan sesuatu sehingga anak itu bisa lebih dari 

dia, kalo bisa. keluar dari sini tuh bisa memberikan apa ya "oh 

ternyata alhamdulillah anak saya bisa " belum tentu saya pun bisa 

kalo saya dulu seumur dia.  

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Syarat untuk menjadi guru, tentu yang pertama kompetensi ya itu 

mutlak untuk dimiliki, soalnya apa dong yang mau diajarkan kalo 

dia tidak punya kompetensi. Kedua setelah punya kompetensi, 

harus punya kepribadian seorang guru, karena gurukan cerminan di 

gugu dan ditiru. Nah itu sifat mentalitas ini lah kepribadian guru 

harus ada. Disamping kompetensi, kepribadian guru, cerminan baik 
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buruknya siswa kan terlihat dari bagaimana guru itu memberikan 

kesuritauladanan terhadap anak-anaknya. 

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 

Ya pertama jelas mempunyai kemampuan dibidang yang di 

empunya, artinya bidang ilmu yang diajarkan, harus bisa 

profesional, punya kepribadian yang baik sebagai seorang guru, 

komunikatif tentunya, mampu bersosialisasi, mempunyai jiwa 

kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu kalo Ki Hajar Dewantara 

itu ada, Ing Ngarso Sung Tulodo, Tut Wuri Handayani, Ing Madyo 

Mangun Karso.  

 

 Hal tersebut pun mendapatkan respon dari kepala SMA Al Muslim 

mengenai kriteria menjadi seorang guru yang baik. Bu Reni menjelaskan bahwa 

“Guru yang bisa mendidik anaknya dengan baik itu yang memiliki komitmen yang 

kuat, antara ucapan, tindakan, dan kenyataan itu bener-bener penting. Yang kedua, 

guru yang bis diterima oleh anak, yang bisa diterima oleh anak itu bukan sekedar 

materi tapi pergaulan, cara bicara, cara pergerakan, kemudian sampai kepada aturan 

dan kedisiplinannya. Karena anak-anak sekarang jauh lebih teliti, lebih 

membalikkan. kenapa kita begini ? karena gurunya juga begitu.” 

 Terkait permasalahan mengenai media pembelajaran di sekolah terutama 

pada pembelajaran Bahasa Inggris seperti Lab. Bahasa, speaker, power point, dan 

berbagai macam media lainnya, baik yang diberikan sekolah maupun media yang 

diciptakan sendiri.  

 Penggunaan media tidak bisa menjamin 100% bahwa siswa pasti 

memahami materi yang disampaikan oleh guru, apalagi jika studi yang diajarkan 

sulit untuk dimengerti seperti Bahasa Inggris. Tentunya para guru terutama guru 

bidang studi bahasa inggris berpikir keras untuk menciptakan media yang membuat 

anak didiknya paham dan mengerti materi yang mereka sampaikan. Selain guru 

bidang studi bahasa inggris, guru bidang studi lainpun memiliki permasalahan yang 

sama pada siswa yang sulit menyerap materi yang mereka sampaikan. Selain itu 

biasanya siswa memberikan berbagai jenis respon terhadap subjek pembelajaran. 
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Ada yang meresponnya dengan baik, biasa saja, sampai memberikan respon yang 

terkadang membuat guru geram. 

Tabel 4 25. Wawancara Guru Mengenai SIswa Yang Sulit Menerima Materi 

Pertanyaan : Selama menyampaikan materi, apakah ada siswa yang sulit dalam menerima 

materi ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK 

Pastinya, karena kan daya tangkap masing-masing orang berbeda. 

Ada yang sekali menjelaskan langsung terbuka pikirannya, tapi juga 

ada yang harus beberapa kali, atau bahkan harus ada anak yang 

memang face to face langsung nanya, karena dia dikelas gatau 

sungkan atau gimana, terus langsung dateng untuk minta penjelasan 

lagi. 

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Banyak siswa yang sulit dalam menerima materi, dan itulah salah 

satu tantangan bagi guru bahasa inggris di Indonesia, bagaimana 

caranya membuat Bahasa Inggris itu mudah dipahami, mudah 

disenangi karena biasanya rata-rata anak-anak indonesia tidak 

maksimal dalam belajar bahasa inggris karena mereka tidak 

menyenangi pelajaran itu, akhirnya menghambat mereka untuk 

memahami betul pelajaran itu dan guru jarang sekali 

mengidentifikasi masalah ini karena biasanya antar guru dan siswa 

tidak ada benang merah yang maksudnya kalau guru tidak bisa 

memahami siswanya karena sesuatu hal maka harus mencari 

akarnya, jadi jangan hanya melihat dari permukaan, hanya sekedar 

mencapai target tetapi ternyata apa yang disampaikan tidak 

berimbas apapun. 

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Pasti ada anak yang sulit untuk menerima materi, kita bayangin satu 

pack telor gamungkin semuanya bagus sama halnya dengan satu 

kelas siswa, ga semuanya bisa menangkap pelajaran, ada yang pinter 

bahasa inggris, ada yang pinternya bahasa indonesia, ada yang pinter 
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matematika, jadi gasemuanya bisa dikuasai. Kecuali kita 

menyiapkan kelas Bahasa Inggris, jadi anak-anak yang memangnya 

suka Bahasa Inggris itu pasti ada. Dan jumlah pun menentukan 

ketika satu kelas itu Cuma 10 anak pasti akan berbeda dengan kelas 

yang isinya 30 anak. Karena kita kan satu guru satu kelas bukan satu 

guru satu siswa. 

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Karena pelajaran saya kan tidak termasuk ke mata pelajaran yang 

susah, saya temukan sih anak-anak kayaknya hampir semua tidak 

ada masalah untuk mencetak pembelajaran.  

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 
Ya ada sih, beragam. Tapi secara umum bagus. 

 

Tabel 4 26. Wawancara Guru Mengenai Respon Siswa 

Pertanyaan : Bagaimana respon siswa pada pembelajaran  ibu/bapak ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK Sejauh ini sih fine fine aja . 

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Selama saya mengajar di Al Muslim Bahasa Inggris, respon siswa 

alhamdulillah memang bervariasi, tapi kalo saya melihat respon 

mereka hampir 80% itu mau belajar dulu bahasa Inggris, karena 

saya dari awal menanamkan bahwa, kalian kalo untuk bisa belajar 

bahasa inggris harus mau dulu belajar, baru nanti bisa. Karena kalo 

misalnya kalian itu belajar terpaksa, maka itu tidak akan maksimal 

dan pembelajaran bahasa itu nggak bisa dalam waktu singkat, 

karena itu proses. Jadi saya harus menganalisa permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa, kemudian setelah itu saya pelan-pelan untuk 

mencoba memberikan pemahaman kepada anak-anak dengan 
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materi pembelajaran yang saya berikan. dan satu hal, memang harus 

diberikan satu bimbingan khusus untuk anak-anak tertentu yang 

memang saya lihat kemampuan bahasa inggrisnya tidak sesuai 

dengan level kelas mereka. 

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Ada banyak responnya. Sebenernya semuanya tergantung mood 

siswa, jadi ada yang memang kelas ini beberapa unggul, dia punya 

kualitas belajar yang bagus, tapi temennya ada yang tidak 

mendukung akhirnya dia kurang maksimal. Ada juga mungkin 

memang kelas ini kelas yang kurang semua, dari segi kemampuan 

juga kurang. Nah itu kita juga berusaha gimana caranya biar ni anak 

setidaknya tugas aja ngumpulin, gausah muluk-muluk misalnya, 

jadi sudah bisa metain. Cuma untuk respon anak-anak sejauh ini ya 

coba, belajar bahasa inggris itu kan kita tidak hanya belajar 

konsepnya ya, tapi practice diluarnya gitu. Ketika anak mungkin 

diluar kelas atau diluar sekolah masih ikut belajar bahasa inggris 

berarti dia punya keinginan yang bagus. Ketika dia ada program 

bahas ainggris di Asia ikut berarti dia punya motivasi yang bagus. 

Jadi bahasa itu bukan jadi tujuan, bahasa itu alat untuk mencapai 

tujuan. Coba bayangkan, kita mau jadi apapun harus ada bahasa, 

bahasa mandarin, bahasa inggris, bahasa cina, nah bahasa itu 

menjadi alat untuk mencapai tujuan. Misalnya kamu mau S2, ketika 

kamu mau S2 kan kamu harus menguasai ya, mau di luar negeri 

berarti kamu harus menguasai bahasa. Ketika kamu belajar bahasa 

inggris bukan yang penting nilai, jangan. Nilai itu gampang, guru 

pun bisa kok ngasih kamu, tapi tujuan kamu belajar itu ya bener-

bener ngerti . 

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Responnya variatif banget ya, ada yang terkesan tertarik, ada yang 

terkesan ah cuma gitu gitu aja juga ada, ada yang "pak kayaknya ini 

bisa dijadikan suatu kerajinan atau produk kreativitas". 
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Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 

Ya Karena  saya ngajar leadership sama PpKN ya, itu responnya ya 

cukup baiklah. 

 

 Walau demikian, sebagai orang tua kedua di sekolah. Setiap guru pasti 

memiliki harapan untuk anak didiknya. Seperti penjelasan pada tabel berikut 

mengenai harapan untuk siswa SMA Al Muslim. 

Tabel 4 27. Wawancara Guru Mengenai Harapan Untuk Siswa 

Pertanyaan : Apa harapan ibu/bapak untuk siswanya ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK 

Harapan saya, satu kalian harus lebih fokus, tau mana yang itu jadi 

target jadi tujuan, terutama kan anak-anak kelas 12. Gabisa lagi 

hanya berpikir tentang dizona nyamannya tapi dia juga harus 

berkembang, dia harus berpikir kedepan. Ditambah lagi kalian tuh 

fasilitas dari orang tua itu sudah sangat luar biasa menurut saya, tapi 

mindset atau pola pikir tentang pendidikan itu juga harus lebih 

dimajukan lagi gitu. Jadi kuliah bukan semata-mata soal gengsi soal 

jarak, tapi emang bener-bener saya maunya ada di A ya usaha 

sampai di A itu harus ada. Misalnya ke luar negeri, kalo keluar 

negeri kan Bahasa Inggrisnya harus oke, nah Bahasa Inggris saya 

masih kurang, jadi saya harus apa oh harus les harus ini harus itu. 

Nah yang kayak gitunya tuh harus ada.  

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Kalo semua guru pastinya harapannya bisa dapat nilai yang bagus, 

yang kedua mereka paling tidak bisa mendapat sedikit ilmu dari 

saya, meskipun mereka tadinya sudah mendapat beberapa ilmu 

bahasa inggris. Tapikan kita di SMA ini sudah dewasa, artinya 

bukan dari nol banget. saya berharap anak-anak bisa mendapatkan 

sesuatu ketika mereka belajar bahasa inggris dan bisa 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling 
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penting kita bisa gunakan pada saat nanti mereka sudah bekerja, atau 

mereka sudah tidak sekolah lagi. Satu hal yang bisa dia pahami "oh 

saya dapat ilmu ini ketika saya mengajar" ada kesanlah kepada anak-

anak "oh saya diajarin miss yuni". Karena ini berdasarkan 

pengalaman saya juga. Waktu saya belajar bahasa inggris, satu kata 

yang saya dapat sampai sekarang itu "delicious" waktu SMP itu saya 

ga tau artinya. Dan sampai sekarang saya ingat kata ini. 

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Kalo saya, beberapa kali nih anak IPS keterima di UNPAD jurusan 

sastra, semoga tahun ini juga ada. Kemudian kalo bisa ada yang 

kuliah di luar negeri, sehingga toefl, ielts walaupun disini gaada, tapi 

anak itu mau mencari. Kalo dia punya semangat buat kuliah di luar 

negeri kan bagus, berartikan ada alumni-alumni yang punya 

motivasi belajar bahasa inggris. 

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Harapan saya sih, karena terkait dengan pembelajaran yang sifatnya 

praktik kewirausahaan, idealnya anak saya itu mulai sedini mungkin 

dilatih berkreativitas, menggali berbagai potensi yang dapat 

menumbuhkan ide dan kebermanfaatan. Nah kedepannya bisa jadi 

itu sebagai lahan profesional.  

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 

Berprestasi di bidang akademik dan non akademik ya plus 

mempunyai akhlak yang baik. 

 

 Selain harapan untuk siswanya, masing-masing guru tentunya juga 

memiliki harapan lebih kepada sekolah, mengenai sarana prasarana maupun 

media pembelajaran di sekolah. 

Tabel 4 28. Wawancara Guru Mengenai Harapan Untuk Sekolah 

Pertanyaan : Apa harapan ibu/bapak untuk sekolah mengenai media pembelajaran yang 

disediakan oleh sekolah ? 

Nama 
Bidang 

Studi 
Jawaban 



81 
 

 
 

Ika 

Maharani, 

S. Spd 

BK 

Harus lebih bervariatif lagi kemudian harusnya akses media itu 

mudah untuk didapakan, terus harus lebih cepat menangani 

responnya.  

Atut Sri 

Wahyuni, 

S. S 

Bahasa 

Inggris 

Kalo dari sekolah penyediaan itu insha allah bisa, hanya saja saya 

merasa keteter dengan waktu. Waktu untuk menyediakan itu, terus 

terang saya tidak maksimal untuk menggunakan karena tidak ada 

waktu. Kalo saya bilang sabtu minggu dan sebagainya ya itu hanya 

teori saja, kenyataannya tidak seperti itu. Dari Al Muslim sendiri 

kadang memang mengadakan pelatihan media pembelajaran dan itu 

bagus juga, hanya mungkin kita harus bisa me manage waktu untuk 

bisa membuat media pembelajaran, dimana media pembelajran itu 

saya harapkan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama ya, 

bukan media yang sekali pakai buang. 

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I 

Bahasa 

Inggris 

Untuk media pembelajaran kalo misalnya emang gurunya mau 

mengajukan, bisa kok, dari yayasan mendukung. Cuma biasanya 

kita kalo mau ngomong ke atasan, manajemen itu masih yang ragu, 

kita juga mikir udahlah yang ada aja dulu. Jadi kita cenderung 

memanfaatkan apa yang ada sih, cuma saya pengennya media 

pembelajaran itu medianya rata-rata untuk bahsa inggris lebih ke 

listening kan ya, nah kalo labnya itu lebih bagus lagi gitu. kalo lab 

di atas kan sama halnya kita denegrin di hp gitu. Makanya kadang 

saya males gitu, makanya saya kadang-kadang bisalah kalian saya 

setelin pake speaker. Mungkin lebih ke digital anak bisa nyari 

sendiri kan gitu.  

Musa, S. 

Kom 
Prakarya 

Harapannya sih, ada tim khusus yang menjembatani tatkala guru 

butuh media, tim ini bisa menjembatani. Medianya ini disiapkan 

oleh tim khusus yang memang kerjanya pas untuk membuatkan 

media. Kalo tadi saya bilang, kalo media dikembalikan ke guru 

masing-masing, pertama keterbatasan waktu, pengetahuan dan 

sumber daya yang ada. otomatis krena waktu terpusat kepada 
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kegiatan belajar mengajar. karena belum tentu semuanya bisa 

menguasai membuat media , terus sumber daya, kan setiap guru 

memiliki pengetahuan yang berbeda-beda . nah kalo ada badan atau 

lembaga yang menangani ini, otomatis kan hal tadi bisa 

dijembatani, baik itu kemampuan sumber dayanya, maupun sisi 

waktunya sudah terkikislah, sudah hilang.  

Drs. 

Mirza 

Agus W 

PKN / 

Leadership 

Perlu dikembangkan terus, karena sekarang istilahnya jaman now 

ya jadi guru perlu belajar untuk menguasai teknologi seperti saya 

termasuk orang yang gaptek, jadi perlu terus nelajar untuk 

menyesuaikan siswa jaman now.  

 

6. Hasil Wawancara Kepala Sekolah 

Selain siswa dan guru bidang studi, kepala sekolah pun turut serta 

dalam pemberian informasi mengenai media pembelajaran serta 

kebijakan SMA Al Muslim. 

Pertanyaan serta hasil wawancara Kepala SMA Al Muslim telah 

dirangkum dalam tabel berikut ini.  

Tabel 4 29. Hasil Wawancara Kepala SMA Al Muslim 

Responden : Dra. Reni Nurhidayati 

No. Pertanyaan Jawaban  

1 
Apa Visi Misi 

SMA Al Muslim ? 

Visi SMA Al Muslim itu adalah menjadikan generasi muslim 

yang siap menjadi Khalifatullah Fill Ardhi yang Rahmatan Lil 

Alamin dan ber-akhlakul karimah, maka sekarang lebih banyak 

kepada penambahan-penambahan dibidang yang menuju 

kesiapan kita menjadi Rahmatan lilalamin, ngajinya, sholatnya 

lebih di press kan. Sedangkan, misi SMA Al Muslim membangun 

dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang komprehensif 

yang menyiapkan lulusannya untuk menjadi generasi muslim 

yang berkemampuan sebagai Khalifatullah Fill Ardhi yang 

Rahmatan Lil Alamin dan ber-akhlakul karimah, makanya 
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sekarang disekolah ini ada beberapa program yang mengacu 

kepada kesiapan mental anak serta menyiapkan karakter yang 

baik. Contoh kelas 3, bertanggung jawab dengan nilai, maka tiap 

ada try out dirubah, harus siap tanggung jawab, kemudian 

mengkondisikan kita akan siap ujian. Disitu nanti akan muncul 

kejujuran tidak ada mau saling mencontek. 

2 

Apa Tujuan utama 

Bapak/Ibu sebagai 

kepala sekolah 

SMA Al Muslim ? 

Kalo ibu ditanya tujuan ibu menjadi kepala sekolah ini sudah 

takdir, kalo pertama mah ibu menolak banget jadi kepala sekolah. 

Tapi lama-lama SK ada ya akhirnya ibu terima cuman tujuannya 

satu menjadikan SMA ini adalah yang dilihat nomer satu oleh 

anak-anak SMP Al Muslim, kemudia siswa-siswinya bener-bener 

adalah siswa-siswi yang berkualitas. 

3 

Apakah sebagai 

Kepala Sekolah 

menjadi tanggung 

jawab yang besar 

terhadap kualitas 

pendidikan siswa ? 

Sebenarnya bukan hanya kepada pendidikannya saja, tetapi 

kepada akhlak ya terutama, hanya masyarakat melihat SMA itu 

dilihat dari hasil pendidikannya, jadi harus nyambung. Sekarang 

kita gembar-gemborkan tahfidz sekian jus misalkan, tapi tidak 

ada yang bertanya "berapa orang yang sudah hafal 30 jus ?' malah 

"berapa lulusan yang diterima di perguruan tinggi ?' nah ini kita 

harus imbang disitu. 

4 

Apa yang membuat 

Bapak/Ibu merasa 

berat menjadi 

kepala SMA ? 

Tanggung jawabnya tinggi, kemudian persaingannya kan 

sekarang sudah muncul. Ketika ibu menjadi kepala sekolah, ibu 

Harus menjalankan dulu tugas yang kemaren nih. Nah berarti 

tanggung jawabnya lebih tinggi kan, kepada orang tua, 

mempersiapkan anak-anak untuk kedepannya itu memang 

menjadi tanggung jawab kita bersama. kalo kita jadi guru 

pandangannya ke anak, kalo sekarang ibu ya hasilnya anak tapi 

nekennya kepada guru. ada dua arah jadinya. 

5 

Apa yang banyak 

diinginkan oleh 

siswa ? 

Ya mengikuti keinginannya dengan rasa nyaman yang kemarin, 

itu paling susah merubahnya. Ketika ada yang baru dia komplain, 

contoh qiyamullail dibikin baru, kelas dibikin baru, nggak mau 
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kan ? Karena sudah nyaman. Padahal biasanya perubahan itu 

membutuhkan proses. 

6 
Bagaimana sistem 

belajar di SMA ? 

Sistem biasa yang di SMA itu ya kita mengalir seperti biasa ya, 

hanya penekanan lebih kepada mutunya. Sekarang guru aja 

membuat soal itu harus bener, harus menggunakan soal HOT, 

LOT, itu bener-bener kita periksa. Kemudian anak tidak bisa 

santai dengan memilih a,b,c,d, sekarang ada esai, ada uraian. Jadi 

bener-bener kan harus siap berjuang. 

7 

Apakah sekolah 

menyediakan 

media 

pembelajaran 

untuk setiap guru ? 

Menyediakan media pembelajarannya ada, bahkan pelatihannya 

ada. 

8 

Apakah media 

pembelajaran 

menjadi hal penting 

pada siswa dalam 

menerima materi ? 

Penting. Karena tidak semua anak hanya bisa melihat tetapi anak 

tidak bisa praktek. Banyak yang akan didapatkan oleh anak. Kan 

beda-beda, ada anak yang Cuma melihat saja, ada anak yang 

dengan praktek, ada anak yang bisa kedua-duanya. 

9 

Mengapa pelajaran 

Bahasa Inggris 

menjadi salah satu 

pelajaran yang 

penting ? 

Kalo Bahasa Inggris itu kan, kedepannya diutamakan. Masuk 

perguruan tinggi semuanya sudah berbasis Bahasa Inggris, 

kemudian ngomongnya sekrang sudah tidak ada lagi Bahasa 

Indonesia, malah campur ya, lebih banyak kata-kata yang 

menggunakan bahasa inggris. jadi kalo gapaham ini apa ya susah. 

10 

Apakah nilai yang 

besar menentukan 

kesuksesan orang 

dalam berbahasa 

Inggris ? 

Nilai itu kan diambil dari tiga. Kognitif, praktek, sikap. Nah 

kemampuan praktek yang lebih utama. Karena di kita terutama 

dikelas Bahasa Inggrisyang pengen dilihat adalah faktanya, 

gimana caranya bisa berbicara Bahasa Inggris, karena kalo Cuma 

belajar aja tanpa ada praktek, nggak bisa. sama dengan ngaji, baca 

doang tapi tidak diterapin. 
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11 

Apa kaitannya 

belajar Bahasa 

Inggris untuk dunia 

luar ? 

Bayangkan saja sekarang, masuk kemanapun kemampuan bahasa 

inggris diutamakan. Nilai jual orang yang mampu berbahasa 

inggris dengan orang yang memiliki kemampuan skillnya ada, 

tetapi bahasa tidak ada, tidak ada nilai jualnya. 

12 

Apakah sekolah 

selalu mengamati 

perkembangan 

proses belajar 

mengajar disekolag 

? 

Kalo untuk proses pembelajaran ini sekarang ada bukti, yaitu 

dikelas 3. Kalo ada perkembangan seperti itu kan keliatan 

hasilnya seperti apa. Kemudian guru juga ditanya bagaimana nilai 

rapotnya, kemudian sampai ada ranking paralelnya juga, ya itu 

salah satu hasil kemampuan anak. 

13 

Seperti apa standar 

untuk menjadi 

seorang guru di 

SMA Al Muslim ? 

Standar guru di kita kan ada rapotnya ya. Terutama kemampuan 

dia menyampaikan materi pembelajaran dikelas, bisa nggak 

diterima sama anak, kemudian hasilnya bagaimana. Kemudian 

bagaimana, anak bisa menerima guru tersebut atau tidak. Kan ada 

guru yang punya kemampuan tapi tidak diterima anak, ada juga. 

jadi semuanya guru itu memiliki keterampilan mengajar itu 

bener-bener kita lihat. karena kalo guru yang memiliki 

kemampuan, maka anak pun akan kepegang, lain kalo guru tidak 

memiliki kemampuan maka jelas anak akan mundur kebelakang . 

14 

Kira-kira guru 

seperti apa yang 

mampu mendidik 

anak muridnya 

dengan baik ? 

Guru yang bisa mendidik anaknya dengan baik itu yang memiliki 

komitmen yang kuat, antara ucapan, tindakan, dan kenyataan itu 

bener-bener penting. Yang kedua, guru yang bis diterima oleh 

anak, yang bisa diterima oleh anak itu bukan sekedar materi tapi 

pergaulan, cara bicara, cara pergerakan, kemudian sampai kepada 

aturan dan kedisiplinannya. karena anak-anak sekarang jauh lebih 

teliti, lebih membalikkan. kenapa kita begini ? karena gurunya 

juga begitu.  

15 

Apa harapan 

Ibu/Bapak sebagai 

kepala sekolah 

Harapan ibu buat sekolah, sekolah ini bisa menyetak atau 

mengeluarkan anak-anak yang bener-bener berkualitas, sesuai 

dengan visi misi, kemudian bisa bermanfaat diluarnya. Anak 
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untuk SMA Al 

Muslim ? 

keluar dari sini, bisa bener-bener memegang, meneruskan, apa 

yang sudah menjadi kebiasaan kita, dhuhanya, jilbabnya, dan 

sebagainya, bener-bener dikembangkan. Ya harapannya kalo 

anak-anak sudah seperti itu, sekolah ini akan di sorot positif, dan 

banyak diminati oleh anak-anak yang mau masuk kesini, serta 

dicari oleh orang tua sekolah ini. jadi promosinya lebih tinggi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran bahasa inggris yang di minati 

siswa-siswi SMA Al Muslim adalah menggunakan media visual dan audio-

visual. 

Media visual adalah media yang penggunaanya hanya memanfaatkan indera 

pendengaran yakni listening, dengan begitu baik guru maupun siswa kualitas 

lab. Bahasa lebih ditingkatkan dan diperhatikan oleh pihak sekolah, agar dapat 

digunakan dengan baik dan maksimal.  

Sedangkan media audio-visual adalah media yang memengaruhi dua indera 

yakni pendengaran dan penglihatan. Pada pembelajaran bahasa inggris ini, 

siswa mengharapkan para guru bidang studi bahasa inggris menyediakan media 

pembelajaran yang bersifat audio-visual ini seperti film, yang dapat menarik 

perhatian dan minat siswa dalam belajar.  

Selain itu, para siswa juga mengharapkan agar guru bidang studi lebih 

variatif dalam membuat media pembelajaran agar penyampaian materi menjadi 

lebih menarik dan mudah untuk dipahami. 

Bukan hanya siswa tetapi guru juga mengharapkan adanya perhatian serta 

kepedulian sekolah terhadap media pembelajaran di sekolah, hal ini bertujuan 

untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar menjadi lebih efektif dan 

memudahkan guru dalam memberikan materi. Sebab keterbatasan waktu untuk 

menciptakan maedia pembelajaran, sehingga media yang dibuat kurang 

maksimal dan terkesan apa adanya.  
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Maka dari itu guru bidang studi mengharapkan dibuatnya lembaga bank 

media yang dapat membantu dalam pembuatan media agar keberlangsungan 

belajar mengajar menjadi lebih mudah. 

 

2. Rekomendasi 

Setelah melihat hasil penelitian di atas, ditemukan beberapa permasalahan 

yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa rekomendasi. 

Rekomendasi tersebut antara lain : 

a. Pemberian atau penyedian media pembelajaran oleh pihak sekolah dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. 

b. Masukan dan saran dari siswa terhadap kegiatan belajar mengajar dapat 

membuka pemikiran guru bidang studi dalam memberikan dan 

menciptakan media pembelajaran.  

c. Perhatian yang diberikan pihak sekolah terhadap sistem belajar di SMA 

Al Muslim dapat meningkatkan kualitas sekolah. 

d. Penerimaan aspirasi baik dari siswa maupun guru dapat meningkatkan 

efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah 

e. Memerhatikan kebutuhan serta keperluan sekolah demi 

keberlangsungan KBM. 

f. Meningkatkan pengawasan serta perawatan dalam penggunaan media 

pembelajaran. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
 

Protokol Wawancara  

Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al Muslim 

 

Lampiran  1. Protokol Wawancara 

Hari / 

Tanggal,  

dan 

Tempat 

Wawancara 

Interviewee Interviewer 
Informasi yang 

Diperoleh 

Media yang 

Digunakan 

Senin/ 27 

Agustus 

2018, Depan 

Kelas 

Sejarah 

SMA Al 

Muslim 

Nabila Saka 

– Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar  

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Senin/ 27 

Agustus 

2018, Depan 

Kelas 

Sejarah 

SMA Al 

Muslim 

Syifa 

Dhiarinda - 

Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Senin/ 03 

September 

2018, Depan 

Ruang Guru 

SMA Al 

Muslim 

Putri Dara - 

Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Selasa/ 04 

September 

2018, Depan 

Lab. Bahasa 

Inggris 

SMA Al 

Muslim 

Sapto 

Nugroho – 

Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Selasa/ 04 

September 

2018, Depan 

Ramahda 

Nur Alika - 

Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Hp 

- Buku 

Catatan 
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Lab. Bahasa 

Inggris 

SMA Al 

Muslim 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Alat 

Tulis 

Kamis/ 06 

September 

2018, Lobby 

SMA Al 

Muslim 

Taufik 

Ismail - 

Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Kamis/ 06 

September 

2018, Depan 

Ruang Kelas 

Kimia SMA 

Al Muslim 

Faturrahman 

- Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Kamis/ 06 

September 

2018, Depan 

Ruang Kelas 

Kimia SMA 

Al Muslim 

Alwan 

Alauddin 

Syah - Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Jumat/ 07 

September 

2018, Depan 

Lab. Bahasa 

Inggris 

SMA Al 

Muslim 

Nadia Az 

Zahra - 

Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Jumat/ 07 

September 

2018, Depan 

Lab. Bahasa 

Inggris 

SMA Al 

Muslim 

Ananda 

Putri - Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Jumat/ 07 

September 

2018, Depan 

Ruang 

Media SMA 

Al Muslim 

Fadil 

Muhajir - 

Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Jumat/ 07 

September 

2018, Depan 

Mashudi 

Dicky - 

Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Hp 

- Buku 

Catatan 
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Ruang 

Media SMA 

Al Muslim 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Alat 

Tulis 

Jumat/ 07 

September 

2018, Depan 

Ruang Guru 

SMA Al 

Muslim  

Salsabila 

Febrianti - 

Siswa 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Materi 

Pembelajaran 

- Media 

Pembelajaran 

- Sistem belajar 

- Tujuan Belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Kamis/ 30 

Agustus 

2018, Ruang 

BK SMA Al 

Muslim 

Ika 

Maharani, S. 

Pd – Guru 

Bidang 

Studi BK 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Perjalanan 

seorang guru 

- Penggunaan 

media 

pembelajaran 

- Ketersediaan 

media 

pembelajaran 

- Respon siswa 

dalam belajar 

- Harapan untuk 

siswa dan 

sekolah 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Kamis/ 03 

September 

2018, Depan 

Ruang TU 

SMA Al 

Muslim 

Wahyu 

Amanah, 

S.Pd. I – 

Guru 

Bidang 

Studi 

Bahasa 

Inggris 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Perjalanan 

seorang guru 

- Penggunaan 

media 

pembelajaran 

- Ketersediaan 

media 

pembelajaran 

- Respon siswa 

dalam belajar 

- Harapan untuk 

siswa dan 

sekolah 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Kamis/ 06 

September 

2018, Depan 

Ruang 

Kimia SMA 

Al Muslim 

Musa, S. 

Kom – Guru 

Bidang 

Studi 

Prakarya 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Perjalanan 

seorang guru 

- Penggunaan 

media 

pembelajaran 

- Ketersediaan 

media 

pembelajaran 

- Respon siswa 

dalam belajar 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 
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- Harapan untuk 

siswa dan 

sekolah 

Jumat/ 07 

September 

2018, Depan 

Ruang PKN 

SMA Al 

Muslim 

Drs. Mirza 

Agus W – 

Guru 

Bidang 

Studi 

Leadership 

dan PKN 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Perjalanan 

seorang guru 

- Penggunaan 

media 

pembelajaran 

- Ketersediaan 

media 

pembelajaran 

- Respon siswa 

dalam belajar 

- Harapan untuk 

siswa dan 

sekolah 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Jumat/ 07 

September 

2018, Lab. 

Bahasa 

Inggris 2018 

Atut Sri 

Wahyuni, S. 

S – Guru 

Bidang 

Studi 

Bahasa 

Inggris 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Perjalanan 

seorang guru 

- Penggunaan 

media 

pembelajaran 

- Ketersediaan 

media 

pembelajaran 

- Respon siswa 

dalam belajar 

- Harapan untuk 

siswa dan 

sekolah 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 

Senin/ 03 

September 

2018, Ruang 

Kepala 

Sekolah 

SMA Al 

Muslim 

Dra. Reni 

Nurhidayati 

– Kepala 

SMA Al 

Muslim 

Alma Sofi 

Yuwan 
- Visi, Misi, 

Tujuan SMA 

Al Muslim 

- Sistem belajar  

- Penyediaan 

dan perawatan 

media 

pembelajaran 

- Belajar Bahasa 

Inggris untuk 

masa depan 

- Standar/kriteria 

menjadi 

seorang guru 

- Harapan untuk 

SMA Al 

Muslim 

- Hp 

- Buku 

Catatan 

- Alat 

Tulis 



95 
 

 
 

 

 

Borang Wawancara Kepala Sekolah 

Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al Muslim 

1. Dra. Reni Nurhidayati. 

 

Lampiran  2. Borang Wawancara Kepala Sekolah 

Interviewee              : 

Jabatan/Status          :  

Hari, Tanggal           : 

Tempat Wawancara :  

Interviewer               :  

Media                       : 

No. Pertanyaan Jawaban  

1 Apa Visi dan Misi SMA Al Muslim ?   

2 
Apa tujuan utama Ibu/Bapak sebagai 

kepala sekolah SMA Al Muslim ?   

3 

Apakah sebagai kepala sekolah menjadi 

tanggung jawab yang besar terhadap 

kualitas pendidikan siswa ?   

4 

Apa yang membuat Ibu/Bapak merasa 

berat menjadi kepala sekolah SMA Al 

Muslim ?   

5 
Apa yang banyak diinginkan oleh siswa 

?   

6 
Bagaimana sistem belajar di SMA Al 

Muslim ?   

7 
Apakah sekolah menyediakan media 

pembelajaran untuk setiap guru ?   

8 
Apakah media pembelajaran 

menentukan perolehan nilai pada siswa ?   

9 

Mengapa pelajaran Bahasa Inggris 

menjadi salah satu pelajaran yang 

penting ?   

10 

Apakah nilai yang besar menentukan 

kesuksesan orang dalam berbahasa 

Inggris ?   

11 
Apa kaitannya belajar Bahasa Inggris 

untuk dunia luar ?   

12 

Apakah sekolah selalu mengamati 

perkembangan proses belajar mengajar 

di sekolah ?   
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13 
Seperti apa standar guru di SMA Al 

Muslim ?   

14 
Kriteria seperti apa untuk menjadi guru 

yang baik ?   

15 
Apa harapan Ibu/Bapak sebagai kepala 

sekolah untuk SMA Al Muslim ?   
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Borang Wawancara Guru Bidang Studi Lain 

Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al Muslim 

1. Atut Sri Wahyuni, S. S. 

2. Wahyu Amanah, S.Pd. I. 

3. Ika Maharani, S. Pd.  

4. Musa, S. Kom.             

5. Drs. Mirza Agus W. 

Lampiran  3. Borang Wawancara Guru Bidang Studi 

Interviewee              : 

Jabatan/Status          :  

Hari, Tanggal           : 

Tempat Wawancara :  

Interviewer               :  

Media                       :  

No. Pertanyaan Jawaban  

1 
Bagaimana perjalanan anda menjadi seorang 

guru ?   

2 Apa tujuan Ibu/Bapak menjadi guru ?   

3 
Apakah Ibu/Bapak senang menjalani profesi 

sebagai guru di SMA Al Muslim ?   

4 
Apakah dalam mengajar, Ibu/Bapak 

menggunakan media pembelajaran ?   

5 Mengapa dibutuhkan media pembelajaran ?   

6 
Media apa saja yang biasa Ibu/Bapak gunakan 

sama mengajar ?   

7 
Apakah media pembelajaran yang digunakan 

sudah disediakan dari sekolah ?   

8 
Apakah media pembelajaran yang tersedia masih 

layak untuk digunakan ?   

9 
Apakah sekolah peduli dengan perawatan media 

pembelajaran ?   

10 
Menurut Ibu/Bapak, kriteria seperti apa untuk 

menjadi guru ?   

11 
Selama menyampaikan materi, apakah ada siswa 

yang sulit dalam menerima materi ?   

12 
Bagaimana respon siswa dalam menerima materi 

dari Ibu/Bapak ?   

13 
Apa harapan Ibu/Bapak untuk sebagai seorang 

guru untuk siswa ?   
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14 

Apa harapan Ibu/Bapak untuk sekolah mengenai 

media pembelajaran yang disediakan oleh 

sekolah ?   
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Borang Wawancara Siswa SMA Al Muslim 

Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al 

Muslim 

1. Nabila Saka    

2. Syifa Dhiarinda    

3. Nadia Az Zahra    

4. Ananda Putri    

5. Putri Dara     

6. Sapto Nugroho    

7. Ramahda Nur Alika    

8. Taufik Ismail     

9. Fathurrahman                

10. Alwan Alauddin    

11. Fadil Muhajir      

12. Mashudi Dicky    

13. Salsabila Febrianti 

Lampiran  4. Borang Wawancara Siswa 

Interviewee                :  

Jabatan/Status           :  

Hari, Tanggal              : 

Tempat Wawancara : 

Interviewer                :  

Media                         : 

No.  Pertanyaan  Jawaban  

1 

Apakah Bahasa Inggris menjadi 

salah satu pelajaran yang anda 

sukai ?   

2  

Bagaimana tanggapan anda 

mengenai pelajaran Bahasa 

Inggris ?   

3  
Bagaimana cara anda belajar 

Bahasa Inggris ?   

4 
Media apa yang menurut anda 

mudah untuk dipahami ?   

5 
Media apa yang menurut anda 

sulit untuk dipahami ?   
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6 

Apakah guru Bahasa Inggris 

anda menggunakan media 

pembelajaran ?   

7 

Menurut anda, pentingkah 

pelajaran Bahasa Inggris untuk 

masa depan ?   

8 

Apakah nilai memengaruhi 

prestasi seseorang dalam Bahasa 

Inggris ?   

9 

Sepenting apa penerapan Bahasa 

Inggris dalam kehidupan sehari-

hari ?   

10 
Adakah pengaruh belajar Bahasa 

Inggris dalam kehidupan ?   

11 
Apakah ada kesulitan dalam 

belajar Bahasa Inggris ?   

12 
Apa tujuan anda belajar Bahasa 

Inggris ?   

13 

Apakah sistem belajar Bahasa 

Inggris di SMA Al Muslim sudah 

berjalan baik dan efektif ?   

14 

Apakah ada masukan untuk 

media pembelajaran Bahasa 

Inggris di SMA Al Muslim ?   
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Hasil Wawancara Kepala SMA Al Muslim 

Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al Muslim 

 

Lampiran  5. Hasil Wawancara Kepala Sekolah 

Interviewee              : Dra. Reni Nurhidayati 

Jabatan/Status          : Kepala SMA Al Muslim 

Hari, Tanggal           : Senin, 03 September 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala SMA Al Muslim 

Interviewer               : Alma Sofi Yuwan 

Media                       : Hp, Buku Catatan, dan Alat Tulis 

Pertanyaan Jawaban  

Apa Visi dan Misi 

SMA Al Muslim ? 

 Visi SMA Al Muslim itu adalah menjadikan generasi muslim yang 

siap menjadi Khalifatullah Fill Ardhi yang Rahmatan Lil Alamin dan 

ber-akhlakul karimah, maka sekarang lebih banyak kepada 

penambahan-penambahan dibidang yang menuju kesiapan kita 

menjadi Rahmatan lilalamin, ngajinya, sholatnya lebih di press kan. 

Sedangkan, misi SMA Al Muslim membangun dan 

menyelenggarakan sistem pendidikan yang komprehensif yang 

menyiapkan lulusannya untuk menjadi generasi muslim yang 

berkemampuan sebagai Khalifatullah Fill Ardhi yang Rahmatan Lil 

Alamin dan ber-akhlakul karimah, makanya sekarang disekolah ini 

ada beberapa program yang mengacu kepada kesiapan mental anak 

serta menyiapkan karakter yang baik. contoh kelas 3, bertanggung 

jawab dengan nilai, maka tiap ada try out dirubah, harus siap 

tanggung jawab, kemudian mengkondisikan kita akan siap ujian. 

disitu nanti akan muncul kejujuran tidak ada mau saling mencontek. 

Apa tujuan utama 

Ibu/Bapak sebagai 

kepala sekolah SMA 

Al Muslim ? 

Kalo ibu ditanya tujuan ibu menjadi kepala sekolah ini sudah takdir, 

kalo pertma mah ibu menolak banget jadi kepala sekolah. Tapi lama-

lama SK ada ya akhirnya ibu terima cuman tujuannya satu 

menjadikan SMA ini adalah yang dilihat nomer satu oleh anak-anak 

SMP Al Muslim, kemudia siswa-siswinya bener-bener adalah siswa-

siswi yang berkualitas. 

Apakah sebagai 

kepala sekolah 

menjadi tanggung 

jawab yang besar 

terhadap kualitas 

pendidikan siswa ? 

Sebenarnya bukan hanya kepada pendidikannya saja, tetapi kepada 

akhlak ya terutama, hanya masyarakat melihat SMA itu dilihat dari 

hasil pendidikannya, jadi harus nyambung. Sekarang kita gembar-

gemborkan tahfidz sekian jus misalkan, tapi tidak ada yang bertanya 

"berapa orang yang sudah hafal 30 jus ?' malah "berapa lulusan yang 

diterima di perguruan tinggi ?' nah ini kita harus imbnag disitu. 

Apa yang membuat 

Ibu/Bapak merasa 

berat menjadi kepala 

sekolah SMA Al 

Muslim ? 

Tanggung jawabnya tinggi, kemudian persaingannya kan sekarang 

sudah muncul. Ketika ibu menjadi kepala sekolah, ibu harus 

menjalankan dulu tugas yang kemaren nih. Nah berarti tanggung 

jawabnya lebih tinggi kan, kepada orang tua, mempersiapkan anak-

anak untuk kedepannya itu memang menjadi tanggung jawab kita 
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bersama. kalo kita jadi guru pandangannya ke anak, kalo sekarang 

ibu ya hasilnya anak tapi nekennya kepada guru. ada dua arah 

jadinya.  

Apa yang banyak 

diinginkan oleh 

siswa ? 

Ya mengikuti keinginannya dengan rasa nyaman yang kemarin, itu 

paling susah merubahnya. Ketika ada yang baru dia komplain, 

contoh qiyamullail dibikin baru, kelas dibikin baru, nggak mau kan 

? Karena sudah nyaman. Padahal biasanya perubahan itu 

membutuhkan proses.  

Bagaimana sistem 

belajar di SMA Al 

Muslim ? 

sistem biasa yang di SMA itu ya kita mengalir seperti biasa ya, hanya 

penekanan lebih kepada mutunya. Sekarang guru aja membuat soal 

itu harus bener, harus menggunakan soal HOT, LOT, itu bener-bener 

kita periksa. Kemudian anak tidak bisa santai dengan memilih 

a,b,c,d, sekarang ada esai, ada uraian. jadi bener-bener kan harus siap 

berjuang.  

Apakah sekolah 

menyediakan media 

pembelajaran untuk 

setiap guru ? Menyediakan media pembelajarannya ada, bahkan pelatihannya ada.  

Apakah media 

pembelajaran 

menentukan 

perolehan nilai pada 

siswa ? 

Penting. Karena tidak semua anak hanya bisa melihat tetapi anak 

tidak bis praktek. Banyak yang akan didaptkan oleh anak. Kan beda-

beda, ada anak yang Cuma melihat saja, ada anak yang dengan 

praktek, ada anak yang bisa kedua-duanya. 

 

Mengapa pelajaran 

Bahasa Inggris 

menjadi salah satu 

pelajaran yang 

penting ? 

 Kalo Bahasa Inggris itu kan, kedepannya diutamakan. Masuk 

perguruan tinggi semuanya sudah berbasis Bahasa Inggris, 

kemudian ngomongnya sekrang sudah tidak ada lagi Bahasa 

Indonesia, malah campur ya, lebih banyak kata-kata yang 

menggunakan bahasa inggris. jadi kalo gapaham ini apa ya susah. 

Apakah nilai yang 

besar menentukan 

kesuksesan orang 

dalam berbahasa 

Inggris ? 

Nilai itu kan diambil dari tiga. Kognitif, praktek, sikap. Nah 

kemampuan praktek yang lebih utama. Karena di kita terutama 

dikelas Bahasa Inggrisyang pengen dilihat adalah faktanya, gimana 

caranya bisa berbicara Bahasa Inggris, karena kalo Cuma belajar aja 

tanpa ada praktek, nggak bisa. sama dengan ngaji, baca doang tapi 

tidak diterapin.  

Apa kaitannya 

belajar Bahasa 

Inggris untuk dunia 

luar ? 

Bayangkan saja sekarang, masuk kemanapun kemampuan bahasa 

inggris diutamakan. Nilai jual orang yang mampu berbahasa inggris 

dengan orang yang memiliki kemampuan skillnya ada, tetapi bahasa 

tidak ada, tidak ada nilai jualnya. 

Apakah sekolah 

selalu mengamati 

perkembangan 

proses belajar 

mengajar di sekolah 

? 

Kalo untuk proses pembelajaran ini sekarang ada bukti, yaitu dikelas 

3. kalo ada perkembangan seperti itu kan keliatan hasilnya seperti 

apa. Kemudian guru juga ditanya bagaimana nilai rapotnya, 

kemudian sampai ada ranking paralelnya juga, ya itu salah satu hasil 

kemampuan anak. 
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Seperti apa standar 

guru di SMA Al 

Muslim ? 

standar guru di kita kan ada rapotnya ya. Terutama kemampuan dia 

menyampaikan materi pembelajaran dikelas, bisa nggak diterima 

sama anak, kemudian hasilnya bagaimana. Kemudian bagaimana, 

anak bisa menerima guru tersebut atau tidak. Kan ada guru yang 

punya kemampuan tapi tidak diterima anak, ada juga. jadi semuanya 

guru itu memiliki keterampilan mengajar itu bener-bener kita lihat. 

karena kalo guru yang memiliki kemampuan, maka anak pun akan 

kepegang, lain kalo guru tidak memiliki kemampuan maka jelas 

anak akan mundur kebelakang . 

Kriteria seperti apa 

untuk menjadi guru 

yang baik ? 

Guru yang bisa mendidik anaknya dengan baik itu yang memiliki 

komitmen yang kuat, antara ucapan, tindakan, dan kenyataan itu 

bener-bener penting. Yang kedua, guru yang bis diterima oleh anak, 

yang bisa diterima oleh anak itu bukan sekedar materi tapi 

pergaulan, cara bicara, cara pergerakan, kemudian sampai kepada 

aturan dan kedisiplinannya. karena anak-anak sekarang jauh lebih 

teliti, lebih membalikkan. kenapa kita begini ? karena gurunya juga 

begitu. 

Apa harapan 

Ibu/Bapak sebagai 

kepala sekolah untuk 

SMA Al Muslim ? 

Harapan ibu buat sekolah, sekolah ini bisa menyetak atau 

mengeluarkan anak-anak yang bener-bener berkualitas, sesuai 

dengan visi misi, kemudian bisa bermanfaat diluarnya. Anak keluar 

dari sini, bisa bener-bener memegang, meneruskan, apa yang sudah 

menjadi kebiasaan kita, dhuhanya, jilbabnya, dan sebagainya, bener-

bener dikembangkan. Ya harapannya kalo anak-anak sudah seperti 

itu, sekolah ini akan di sorot positif, dan banyak diminati oleh anak-

anak yang mau masuk kesini, serta dicari oleh orang tua sekolah ini. 

jadi promosinya lebih tinggi. 
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Hasil Wawancara Guru Bidang Studi Bahasa Inggris – Atut Sri Wahyuni 

Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al Muslim 

 

Lampiran  6. Hasil Wawancara Guru Bidang Studi Bahasa Inggris 

Interviewee                : Atut Sri Wahyuni, S. S. 

Jabatan/Status           : Guru Bidang Studi Bahasa Inggris 

Hari, Tanggal              : Jumat, 07 September 2018 

Tempat Wawancara : Lab. Bahasa Inggris SMA Al Muslim 

Interviewer                 : Alma Sofi Yuwan 

Media                          : Hp, Buku Catatan, dan Alat Tulis 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana 

perjalanan anda 

menjadi seorang 

guru ? 

Perjalanan saya menjadi seorang guru diawali ketika saya lulus 

kuliah dari diploma tapi pada saat itu saya tidak lanngsung 

menjadi guru bahasa inggris seperti sekarang karena pendidikan 

saya yang diploma itu bukan dari jurusan bahasa inggris. Jadi, 

pada saat itu saya mengajar SD tahun 2001 setelah 2 tahun saya 

mengajar, saya melanjutkan kuliah mengambil jurusan Bahasa 

Inggris untuk mendapatkan sarjana. dan setelah saya lulus dari 

sarjana, barulah saya pindah ke sekolah yang sekarang dan 

mengjaar Bahasa Inggris.  

Apa tujuan 

Ibu/Bapak menjadi 

guru ? 

Tujuan utama saya menjadi guru sebenarnya memang tidak 

didasari dari keinginan awal, karena bisa dikatakan saya menjadi 

guru itu dari hobi, jadi hobi saya dari dulu itu sering memberikan 

les anak-anak waktu saya kuliah, waktu saya kerja juga. Tetapi 

pada saat itu saya mengajar anak-anak ini bidangnya adalah bukan 

pelajaran umum, tetapi mengaji. jadi dulu saya aktif beorganisasi 

di remaja masjid, dikarang taruna dilingkungan tempat tinggal 

saya dulu, dan saya biasanya saya mengkoordinir anak-anak 

berusia SD, untuk memberikan pelatihan kepada mereka. 

mungkin karena ada passion kesana, menajdi seorang pendidik, 

maka banyak orang menilai bahwa saya bisa untuk di pekerjakan 

jadi seorang guru. akhirnya saya menjadi guru dengan tidak 

sengaja, mencoba mendaftar ke sekolah formal, disitu saya 

mendapatkan banyak pengalaman dari mengjaar, meskipun ijazah 

saya tidak ada hubungannya dengan sekolah keguruan. saya 

meningkatkan kemampuan mengajar saya sembari menjadi 

seorang guru. 

Apakah Ibu/Bapak 

senang menjalani 

profesi sebagai guru 

di SMA Al Muslim 

? 

Seneng. Artinya saya bisa mendapatkan banyak hal disini, tidak 

hanya hal yang bisa saya dapatkan untuk kepentingan diri saya 

sendiri, paling tidak saya bisa memberikan motivasi ke anak-anak 

saya, memberikan hal-hal positif ke anak-anak saya sebagai bekal 

mereka nanti.  
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Apakah dalam 

mengajar, 

Ibu/Bapak 

menggunakan 

media pembelajaran 

? 

untuk mengajar Bahasa Inggris memang kadang saya memakai 

media tetapi tidak terlalu sering karena pemakaian media itu 

menurut saya lebih diefektifkan untuk kelas 10 dan kelas 11 kalo 

kelas 12 saya memang jarang menggunakan media karena dikejar 

oleh target materi. Untuk penggunaan media sendiri saya biasanya 

memaksimalkan penggunaan media berupa power point, saya 

juga pernah menggunakan media yaitu flash chart tapi biasanya 

saya gunakan untuk kelas 10. 

Mengapa 

dibutuhkan media 

pembelajaran ? 

media itu membantu saya memberikan pemahaman kepada siswa 

supaya lebih maksimal hasil yang dicapai dalam pembelajaran 

Media apa saja yang 

biasa Ibu/Bapak 

gunakan sama 

mengajar ? 

Media yang biasa saya pakai adalah flash chart kemudian power 

point. 

Apakah media 

pembelajaran yang 

digunakan sudah 

disediakan dari 

sekolah ?  -  

Apakah media 

pembelajaran yang 

tersedia masih layak 

untuk digunakan ? 

Kalo dari sekolah sendiri menyediakan medianya hanya terbatas, 

kalo dikatakan layak sih kurang karena kurang lengkap jadi untuk 

pengadaan media kita harus berinovasi sendiri, berupaya sendiri 

supaya apa yang kita mau bisa kita dapatkan. Tapi dari sekolah 

sendiri saya menilai media yang digunakan tidak maksimal.  

Apakah sekolah 

peduli dengan 

perawatan media 

pembelajaran ? 

Kalo saya melihat selama ini saya menyimpan media saya sendiri. 

Dari sekolah sendiri belum ada perhatian untik menyimpan media 

pembelajaran para gurunya. Sebagai contoh saya pernah melihat 

beberpaa media yang terbengkalai di gudang, dan saya tidak tahu 

itu dari kapan yang jelas media itu saya pikir sudah lama dan 

kondisinya masih baru masih bagus jadi karena yang pertama 

memang kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan media dan 

kebetulan juga guru yang bersangkutan tidak mengetahui kalo 

sebenernya banyak media yang bisa digunakan untuk belajar. dan 

untuk bahasa sendiri medianya tidak difasilitasi dari sekolah. 

Menurut Ibu/Bapak, 

kriteria seperti apa 

untuk menjadi guru 

? 

Kalo kriteria menjadi guru yang ideal ya, tapi paling tidak beberpa 

hal yang sudah distandarkan oleh pemerintah, yang pertama 

memang bisa mengajar, menyampaikan materi kepada siswa 

memberikan pembinaan baik berupa mental maupun spiritual dan 

yang penting guru bisa membuat pembelajaran itu menjadi 

menyenangkan, disamping memang ada tugas-tugas lain dari guru 

untuk melengkapi administrasi guru. paling tidak kalo guru 

bahasa inggris tuh, kalo di indonesia karena bahasa inggris 

merupakan bahasa asing bukan bahasa kedua, sebenernya 

tantangan dari guru bahasa inggris adalah yang paling besar di 

indoensia memberikan pemahaman kepada anak-anak supaya 
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mereka bisa mendapatkan ilmu dalam pelajaran bahasa inggris, 

tidak hanya sebagai formalitas dengan indikasi nilai yang tinggi. 

karena biasanya nilai yang tinggi itu tidak menjamin anak-anak 

bisa mengaplikasikan kemampuan bahasa inggris mereka, 

sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan orang asing dan 

berinteraksi dengan mereka baik didunia internasional maupun di 

indonesia sendiri.   

Selama 

menyampaikan 

materi, apakah ada 

siswa yang sulit 

dalam menerima 

materi ? 

Banyak siswa yang sulit dalam menerima materi, dan itulah salah 

satu tantangan bagi guru bahasa inggris di Indonesia, bagaimana 

caranya membuat Bahasa Inggris itu mudah dipahami, mudah 

disenangi karena biasanya rata-rata anak-anak indonesia tidak 

maksimal dalam belajar bahasa inggris karena mereka tidak 

menyenangi pelajaran itu, akhirnya menghambat mereka untuk 

memahami betul pelajaran itu dan guru jarang sekali 

mengidentifikasi masalah ini karena biasanya antar guru dan 

siswa tidak ada benang merah yang maksudnya kalau guru tidak 

bisa memahami siswanya karena sesuatu hal maka harus mencari 

akarnya, jadi jangan hanya melihat dari permukaan, hanya 

sekedar mencapai target tetapi ternyata apa yang disampaikan 

tidak berimbas apapun. 

Bagaimana respon 

siswa dalam 

menerima materi 

dari Ibu/Bapak ? 

selama saya mengajar di Al Muslim Bahasa Inggris, respon siswa 

alhamdulillah memang bervariasi, tapi kalo saya melihat respon 

mereka hampir 80% itu mau belajar dulu bahasa Inggris, karena 

saya dari awal menanamkan bahwa, kalian kalo untuk bisa belajar 

bahasa inggris harus mau dulu belajar, baru nanti bisa. karena kalo 

misalnya kalian itu belajar terpaksa, maka itu tidak akan maksimal 

dan pembelajaran bahasa itu nggak bisa dalam waktu singkat, 

karena itu proses. jadi saya harus menganalisa permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa, kemudian setelah itu saya pelan-pelan untuk 

mencoba memberikan pemahaman kepada anak-anak dnegna 

materi pembelajaran yang saya berikan. dan satu hal, memang 

harus diberikan satu bimbingan khusus untuk anak-anak tertentu 

yang memang saya lihat kemampuan bahasa inggrisnya tidak 

sesuai dengan level kelas mereka. 

Apa harapan 

Ibu/Bapak untuk 

sebagai seorang 

guru untuk siswa ? 

kalo semua guru pastinya harapannya bisa dapat nilai yang bagus, 

yang kedua mereka paling tidak bisa mendapat sedikit ilmu dari 

saya, meskipun mereka tadinya sudah mendapat beberpaa ilmu 

bahasa inggris. Tapikan kita di SMA ini sudah dewasa, artinya 

bukan dari nol banget. saya berharap anak-anak bisa mendpaatkan 

sesuatu ketika mereka belajar bahasa inggris dan bisa 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang 

paling penting kita bisa gunakan pada saat nanti mereka sudah 

bekerja, atau mereka sudah tidak sekolah lagi. satu hal yang bisa 

dia pahami "oh saya dapat ilmu ini ketika saya mengajar" ada 

kesanlah kepada anak-anak "oh saya diajarin miss yuni". karena 

ini berdasarkan pengalaman saya juga. waktu saya belajar bahasa 
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inggris, satu kata yang saya dapat sampai sekarang itu "delicious" 

waktu smp itu saya ga tau artinya. dan sampai sekarang saya ingat 

kata ini. 

Apa harapan 

Ibu/Bapak untuk 

sekolah mengenai 

media pembelajaran 

yang disediakan 

oleh sekolah ? 

kalo dari sekolah penyediaan itu insha allah bisa, hanya saja saya 

merasa keteter dengan waktu. Waktu untuk menyediakan itu, 

terus terang saya tidak maksimal untuk menggunakan karena 

tidak ada waktu. Kalo saya bilang sabtu minggu dan sebagainya 

ya itu hanya teori saja, kenyataannya tidak seperti itu. dari Al 

Muslim sendiri kadang memang mengadakan pelatihan media 

pembelajaran dan itu bagus juga, hanya mungkin kita harus bisa 

me manage waktu untuk bisa membuat media pembelajaran, 

dimana media pembelajran itu saya harapkan bisa dipakai dalam 

jangka wkatu yang lama ya, bukan media yang sekali pakai buang. 

 



108 
 

 
 

Hasil Wawancara Guru Bidang Studi Bahasa Inggris – Wahyu Amanah 

 Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al Muslim  

 

Lampiran  7. Hasil Wawancara Guru Bidang Studi Bahasa Inggris 

Interviewee               : Wahyu Amanah, S. Pd. I. 

Jabatan/Status          : Guru Bidang Studi Bahasa Inggris  

Hari, Tanggal              : Kamis, 03 September 2018 

Tempat Wawancara : Depan Ruang TU SMA Al Muslim 

Interviewer                 : Alma Sofi Yuwan 

Media                          : Hp, Buku Catatan, dan Alat Tulis 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana perjalanan 

anda menjadi seorang 

guru ? 

Awalnya saya gaada niat menjadi guru, terpaksa karena memang 

disuruh orang tua lama-lama ya belajar menyikapi keadaan. Ya 

mau gimana lagi, udah lulus, ngajar. Saya belum pernah mencoba 

kerjaan yang lain, pernah mau mencoba Cuma gadapet izin, 

yaudah gajadi. tapi ya lama kelamaan, mendidik bukan hanya 

mengajar jadi itu yang mencaji motivasi saya ternyata seorang 

ibu itu tidak hanya mengajar nakanya dirumah, tapi ketika 

disekolahpun kita dituntut untuk mendidik anak-anak. salah satu 

tantangan yang membuat saya termotivasi menjadi guru itu, satu 

setiap tahun kita akan menemukan siswa yang baru, yang 

mempunya masalah baru, dimana anak-anak itu juga perlu cara 

penangnan yang baru. terlepas dari inovasi nya mengajar, cuma 

menurut saya menjadi guru itu bukan berarti mengjaari ya, tapi 

ketika kita bisa sharing atau apapun tentang pelajaran atau diluar 

pelajaran pun boleh, silahkan. kemudian sebagai ibu rumah 

tangga, enaknya menajdi guru itu, pertama waktu luang untuk 

keluarga masih ada, kedua kita banayk liburnya, kalo siswa libur 

otomatis kita juga libur jadi waktu untuk keluarga juga jadi lebih 

bnyak. 

Apa tujuan Ibu/Bapak 

menjadi guru ? 

Tujuan saya menjadi guru awalnya memang mengajar saja ya, 

tapi setlah beberapa tahun saya mengajar ternayat tujuannya tidka 

terlepas dari konsep ibadah itu adalah ketika kita mengajarkan 

sesuatu kepada murid dengan ikhlas kita mendidik anak, 

walaupun itu bukan anak kandung. kalo anak punya maslaah 

terus kita ngerasa itu anak kita sampe membuat kitapun nggak 

bisa tidur nah kita niatkan sama ibadahkan insha allah, allah akan 

memberikan pahalanya. kemuadian dalam hal apapun 

mengajarkan ilmu, walau sedikit yang kita punya, kita ajarkan. 

itu salah satu tujuan saya, saya juga ingin membuat siswa sisiwi 

saya bahagia bukan hanya bahagia didunia saja tapi juga 

diakhirat bekalnya itu ya salah satunya kalo bisa berakhlakul 

karimah yang penting itu.  
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Apakah Ibu/Bapak 

senang menjalani 

profesi sebagai guru di 

SMA Al Muslim ? 

seneng, selama di al muslim ini banyak hal loh ya yang saya 

temukan. Memang sih rata-rata siswa siswi nya manja, ya saya 

ga heran lah, rata-rata mereka itu adalah siswa siswi yang 

berkecukupan, apa-apa ada tapi ada beberapa hal yang ternyata 

yang saya dapatkan dari situ. ternyata anak-anak itu butuh 

seseorang yang bisa jadi teman, butuh teman cerita, walaupun 

notabenenya anak-anak al muslim itu rata rata untuk yang pinter 

banget itu mungkin ga ini ya, tapi kalo rajin bisa. sebagai bukti 

kita ga kalah kok dengan bonlap gitu. gurunya apalagi, setiap 

bulan setiap minggu ada pelatihan, sebenernya yang menjadi 

ukuran menjadi seorang guru itu adalah ketika dia masih mau 

belajar, walaupun dia sudah jadi guru tapi dia maish mau belajar, 

banyak loh banyak hal yang tidak didapat di pelajaran formal, 

tapi ketika kita mengajar ternyata kita mendapatkan sesuatu dari 

siswa. 

Apakah dalam 

mengajar, Ibu/Bapak 

menggunakan media 

pembelajaran ? 

Kadang make media pembelajaran, Cuma saya sering tidak 

menggunakan media belajar. Awalnya saya pakai power point 

Cuma memang rata-rata kemampuan anak-anak untuk 

menangkap paling saya hanya bisa membuat rangkuman di slide 

itu. Tapi anak-anak itu lebih senang ke diskusi misalnya saya 

kasih masalah kemudian anak-anak diskusi gitu. Nah kalau untuk 

media pembelajaran yang lain saya senangnya lebih kepada 

metode, mungkin kalau media sejauh ini kita menggunakan 

media yang ada yaitu infokus sama proyektor, tapi kalau 

mungkin media yang lain, seperti  misalnya whiteboard atau 

mungkin card paper atau mungkin kita menggunakan metode 

yang lain iya. Cuma kita lihat sikonnya, kalau untuk anak-anak 

yang ukurannya dia memang belum bisa diajak diskusi ya 

mungkin dengan metode yang lain dulu, tapi kalau misalnya 

anak-anak sudah bisa jalan kita bisa meningkatkan dengan cara 

debat, memberikan esai dan sebagainya 

Mengapa dibutuhkan 

media pembelajaran ? 

media itu kan alat ya, alat untuk membuat sesuatu menjadi lebih 

paham, makanya dibutuhkan media sehingga bisa membantu 

siswa-siswa untuk memahami materi tersebut. 

Media apa saja yang 

biasa Ibu/Bapak 

gunakan sama 

mengajar ? Power point, card paper, whiteboard. 

Apakah media 

pembelajaran yang 

digunakan sudah 

disediakan dari 

sekolah ? 

Kalo kita mau ngomong, mau berbiacar dengan kurikulum dan 

itu ada di silabus itu pasti akan disediakan. Cuma kalo misalkan 

anak ditugaskan untuk mencari ya sama. 

Apakah media 

pembelajaran yang 

terkadang kita sendiri sih yang beli, kalo disekolah ya yang ada 

aja, ada yang mita ganti ada yang ngga. Kadang kalo sekali cetak, 
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tersedia masih layak 

untuk digunakan ? 

misalkan kita menggunakan media cetak, kan bisa digunakan 

berkali-kali.  

Apakah sekolah 

peduli dengan 

perawatan media 

pembelajaran ? 

Nah ini lagi ada penjaminan mutu, Cuma untuk media 

pembelajaran ini kita belum jadiin satu tempat khusus ruang 

media gitu maksudnya iniloh, rumed itu adalah kumpulan media-

media yang pernah dipakai oleh guru-guru ngajar, kemudian 

ditampilkan kayak mungkin galeri gitu ya, belum. jadi sejauh ini 

ya masih disimpen guru-guru. adasih datanya dari saya, kayak 

media-media yang pernah saya pake, cuma itu dalam bentuk 

laporan bukan dtaanya. 

Menurut Ibu/Bapak, 

kriteria seperti apa 

untuk menjadi guru ? 

setiap sekolah punya kriteria sendiri ya. Kalo guru sama sastra itu 

bedanya di sini, guru yang bener-bener dbasic dari pendidikan 

bahasa inggris, dia akan tau cara, metode, kemudian materinya 

secara benar karena memang kuliahnya seperti itu. Tapi kalo 

sastra inggris, dia lebih ke conversation, terus bacaan. nah untuk 

seluk beluk masuk ek silabus ya memang dia pemahamnnya gak 

kurang, sehingga ketika dia mengajar, dia hanya bertitik pada 

speaking, nah itu perbedaannya seperti itu. nah untuk guru bahasa 

inggris itu yang penting dia berani salah, tidak usah malu, dia 

tidak berhenti berinovasi, mau mengajar siswanya, walaupun 

guru itu kurang tapi dia bisa menumbuhkan semangat bahasa 

inggris anak malah melebihi gurunya, berarti guru itu sukses, 

karena tidak semua malah justru sekarang ini anak-anak itu lebih 

kreatif dari gurunya nah itu gapapa, seorang guru itu harus bisa 

menumbuhkan kreatifitas anak. karena zamannya udah beda, 

kalo zaman guru-guru dulu mungkin kita kan zaman Y ya atau 

zaman X sekarang kalian zaman Z artinya lebih kritis, inovatif, 

nah itu gapapa silahkan. pokoknya intinya seorang guru itu bukan 

hanya mengajari tapi dia bisa memberikan sesuatu sehingga ank 

itu bisa lebih dari dia, kalo bisa. keluar dari sini tuh bisa 

memberikan apa ya "oh ternayat alhamdulillah anak saya bisa " 

belum tentu saya pun bisa kalo saya dulu seumur dia.  

Selama 

menyampaikan 

materi, apakah ada 

siswa yang sulit dalam 

menerima materi ? 

Pasti ada anak yang sulit untuk menerima materi, kita bayangin 

satu pack telor gamungkin semuanya bagus sama halnya dengan 

satu kelas siswa, ga semuanya bisa menangkap pelajaran, ada 

yang pinter bahasa inggris, ada yang pinternya bahasa indonesia, 

ada yang pinter matematika, jadi gasemuanya bisa dikuasai. 

Kecuali kita menyiapkan kelas Bahasa Inggris, jadi anak-anak 

yang memangnya suka Bahasa Inggris itu pasti ada. Dan jumlah 

pun menentukan ketika satu kelas itu Cuma 10 anak pasti akan 

berbeda dengan kelas yang isinya 30 anak. Karena kita kan satu 

guru satu kelas bukan satu guru satu siswa. 

Bagaimana respon 

siswa dalam 

menerima materi dari 

Ibu/Bapak ? 

Ada banyak responnya. Sebenrnya semuanya tergantung mood 

siswa, jadi ada yang memang kelas ini beberapa unggul, dia 

punya kualitas belajar yang bagus, tapi temennya ada yng tidak 

mendukung akhirnya dia kurang maksimal. Ada juga mungkin 
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memang kelas ini kelas yang kurang semua, dari segi 

kemampuan juga kurang. nah itu kita juga berusaha gimana 

caranya biar ni anak setidaknya tugas aja ngumpulin, gausah 

muluk-muluk misalnya, jadi sudah bisa metain. cuma untuk 

respon anak-anak sejauh ini ya coba, belajar bahasa inggris itu 

kan kita tidak hanya belajar konsepnya ya, tapi practice diluarnya 

gitu. ketika anak mungkin diluar kelas atau diluar sekolah masih 

ikut belajar bahasa inggris berarti dia punya keingina yang bagus. 

ketika dia ada program bahas ainggris di asia ikut berati dia punya 

motivasi yang bagus. jadi bahasa itu bukan jadi tujuan, bahasa itu 

alat untuk mencapai tujuan. coba bayangkan, kita mau jadi 

apapun harus ada bahasa, bahasa mandarin, bahasa inggris, 

bahasa cina, nah bahasa itu menjadi alat untuk mencapai tujuan. 

misalnya kamu mau s2, ketika kamu mau s2 kan kamu harus 

menguasai ya, mau di luar negeri berarti kamu harus menguasai 

bahasa. ketika kamu belajar bahasa inggris bukan yang oenting 

nilai, jangn. nilai itu gampang, guru pun bisa kok ngasih kamu, 

tapi tujuan kamu belajar itu ya bener-bener ngerti . 

Apa harapan 

Ibu/Bapak untuk 

sebagai seorang guru 

untuk siswa ? 

Kalo saya, beberapa kali nih anka ips keterima di unpad jurusan 

sastra, semoga tahun ini juga ada. Kemudian kalo bisa ada yang 

kuliah di luar negeri, sehingga toefl, ielts walaupun disini gaada, 

tapi anak itu mau mencari. Kalo dia punya semnagat buat kuliah 

di luar negeri kan bagus, berartikan ada laumni-alumni yang 

punya motivasi belajar bahasa inggris. 

Apa harapan 

Ibu/Bapak untuk 

sekolah mengenai 

media pembelajaran 

yang disediakan oleh 

sekolah ? 

untuk media pembelajaran kalo misalnya emmag gurunya mau 

mengajukn, bisa kok, dari yayasan mendukung. Cuma baisnaya 

kita kalo mau ngomong ke atasan, manajemen itu masih yang 

ragu, kita juga mikir udahlah yanga da aja dulu. Jadi kita 

cenderung memanfaatkan apa yang ada sih, cuma saya 

pengennya media pembelajaran itu medianya rata-rata untuk 

bahsa inggris lebih ke listening kan ya, nah kalo labnya itu lebih 

bagus lagi gitu. kalo lab di atas kan sama halnya kita denegrin di 

hp gitu. makanya kadang saya males gitu, makanya saya kadang-

kadang bisalah kalian saya setelin pake speaker. mungkin lebih 

ke digital anak bisa nyari sendiri kan gitu.  
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Hasil Wawancara Guru Bidang Studi BK – Ika Maharani 

Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al Muslim 

 

Lampiran  8. Hasil Wawancara Guru Bidang Studi BK 

Interviewee                : Ika Maharani, S. Spd. 

Jabatan/Status           : Guru Bidang Studi BK 

Hari, Tanggal              : Kamis, 30 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Ruang BK SMA Al Muslim 

Interviewer                : Alma Sofi Yuwan 

Media                         : Hp, Buku Catatan, dan Alat Tulis 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana perjalanan 

anda menjadi seorang 

guru ? 

saya menjadi guru itu di tahun 2014, saya memulai 

perjalananya itu di SMA Labschool Jakarta sampai 2017, 

kemudian dari 2017 sampai saat ini saya di sini. 

Apa tujuan Ibu/Bapak 

menjadi guru ? 

Tujuan saya menjadi guru sebetulnya simpel ya. Sekarang 

saya menjadi guru BK, jujur saya tidak terfikirkan unutk 

menjadi guru mata pelajaran lain saat itu. Kenapa saya ingin 

jadi guru BK ? Satu, saya suka belajar tentang karakter orang, 

belajar kejiwaan, belajar tentang ilmu manusia lah pada 

prinsipnya seperti. nah kemudian apanih saya sampai ke guru 

BK. Saya termotivasi oleh guru BK saya saat itu, beliau 

bilang "kenapa ga jadi guru BK ?" "emang guru BK ngapain 

?" "guru BK belajarnya sama kok dia tentang psikologi juga 

tapi nanti lebih kepada kependidikan, terus nanti lebih kepada 

sekolah nanti kamu ketemu sama anak-anak remaja" itusih 

sebetulnya. 

Apakah Ibu/Bapak senang 

menjalani profesi sebagai 

guru di SMA Al Muslim ? 

Saya senang karena saya ketemu anak-anak ya ketemu kalian.  

Apakah dalam mengajar, 

Ibu/Bapak menggunakan 

media pembelajaran ? 

Mostly iya, yang digunakan pastinya kan power point 

kemudian cuplikan-cuplikan video. 

Mengapa dibutuhkan 

media pembelajaran ? 

Untuk menarik minat siswa, karena kalo kitanya Cuma 

ceramah aja, tentu gaada yang menarik, kalo gurunya cantik 

kalo gurunya ganteng, mungkin siswa itu akan ngeliatin aja, 

walaupun yang diliatin bukan pelajarannya lebih kepada ke 

fisi muka si guru itu gituloh. lah kalo gurunya biasa-biasa aja 

? nah berartikan harus ada nih alat atau media yang bisa 

menggugah seleranya anak-anak untuk ngeliat. Terkadang aja 

ada media pun, nggak semua anak tertarik kan ? kalo 

memang materinya tidak menyenangkan untuk beberapa 

anak.  
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Media apa saja yang biasa 

Ibu/Bapak gunakan sama 

mengajar ? 

Power point, video, film. 

Apakah media 

pembelajaran yang 

digunakan sudah 

disediakan dari sekolah ? 

Mencari sendiri 

Apakah media 

pembelajaran yang 

tersedia masih layak untuk 

digunakan ? 

Ya kalo misalnya gaada trouble pasti layak pakai ya, tapi kalo 

di beberapa kelas kan mungkin ada kekurangannya, nah itulah 

yang harus diperbaiki. 

Apakah sekolah peduli 

dengan perawatan media 

pembelajaran ? 

Harusnya peduli tapikan mungkin karena terbentur oleh 

pengajuan yayasan sehingga prosesnya memakan waktu yang 

mungkin membutuhkan waktu sampai akhirnya media itu 

perlu di perbaiki, atau diganti. Jadi intinya peduli tapikan 

terhambat oleh pengajuan ke yayasan sehingga memakan 

waktu untuk terlaksananya media yang baru itu.  

Menurut Ibu/Bapak, 

kriteria seperti apa untuk 

menjadi guru ? 

Kalo kriteria idealnya pasti adalah di teori kependidikan, kalo 

menurut saya sih menjadi guru itu bukan simsalabim semudah 

membalikan telapak tangan, itu proses. Tentunya beda, guru 

yang baru pertama kali wisuda dengan guru yang sudah 

beberapa tahun ada disekolah, jadi kriterianya yang pertama 

dia harus punya wawasan terhadap bidang ke ilmuwan yang 

dia miliki. terus kemudian yang kedua, dia harus mengikuti 

perkembanngan zaman karena kan biar bagaimana pun yang 

kita didik itu adalah generasi yang setiap tahunnya berbeda 

contohnya dalam penggunaan media, kalo misalnya kitanya 

kolot sementara anak-anak kita sudah jauh dengan digital tentu 

itu akan ada gap, nah ketika gap itu kan ganyambung antara 

guru sama siswanya. selanjutnya harus ada apa ya, gini guru 

itu harus menarik, menarik itu puya ciri khas tentunya perfoma 

mengajar, dia pun juga harus baik, jangan sampai masuk kelas 

itu asal-asalan dalam dia berpakaian, menampilkan image 

dirinya tentunya harus positif. kemudian harus friendly, 

fleksibel, tapi fleksibel yang sesuai. guru itu ada saatnya dia 

menjadi teman, ada saatnya juga dia memposisikan dirinya 

sebagai orang tua, ada saatnya dia memposisikan dirinya 

sebagai guru itu sendiri. 

Selama menyampaikan 

materi, apakah ada siswa 

yang sulit dalam 

menerima materi ? 

Pastinya, karena kan daya tangkap masing-masing orang 

berbeda. Ada yang sekali menjelaskan langsung terbuka 

pikirannya, tapi juga ada yang harus beberapa kali, atau 

bahkan harus ada anak yang memang face to face langsung 

nanya, karena dia dikelas gatau sungkan atau gimana, terus 

langsung dateng untuk minta penjelasan lagi. 
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Bagaimana respon siswa 

dalam menerima materi 

dari Ibu/Bapak ? 

Sejauh ini sih fine fine aja . 

Apa harapan Ibu/Bapak 

untuk sebagai seorang 

guru untuk siswa ? 

Harapan saya, satu kalian harus lebih fokus, tau mana yang itu 

jadi target jadi tujuan, terutama kan anak-anak kelas 12. gabisa 

lagi hanya berpikir tentang dizona nyamannya tapi dia juga 

harus berkembang, dia harus berpikir kedepan. Ditambah kali 

kalian tuh fasilitas dari orang tua itu sudah sangat luar biasa 

menurut saya, tapi mindset atau pola pikir tentang pendidikan 

itu juga harus lebih dimajukan lagi gitu. jadi kuliah bukan 

semata-mata soal gengsi soal jarak, tapi emang bener-bener 

saya maunya ada di A ya usaha sampai di A itu harus ada. 

misalnya ke luar negeri, kalo keluar negeri kan Bahasa 

Inggrisnya harus oke, nah Bahasa Inggris saya masih kurang, 

jadi saya harus apa oh harus les harus ini harus itu. nah yang 

kayak gitunya tuh harus ada.  

Apa harapan Ibu/Bapak 

untuk sekolah mengenai 

media pembelajaran yang 

disediakan oleh sekolah ? 

Harus lebih bervariatif lagi kemudian harusnya akses media itu 

mudah untuk didapakan, terus harus lebih cepat menangani 

responnya.  

 

  



115 
 

 
 

Hasil Wawancara Guru Bidang Studi Leadership – Mirza Agus  

Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al Muslim 

 

Lampiran  9. Hasil Wawancara Guru Bidang Studi Leadership 

Interviewee                : Drs. Mirza Agus W. 

Jabatan/Status           : Guru Bidang Studi Leadership dan PpKN 

Hari, Tanggal              : Jumat, 07 September 2018 

Tempat Wawancara : Depan Ruang PKN SMA Al Muslim 

Interviewer                : Alma Sofi Yuwan 

Media                         : Hp, Buku Catatan, dan Alat Tulis 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana perjalanan 

anda menjadi seorang 

guru ? 

jadi awalnya sebetulnya hanya batu loncatan, karena saya dari 

UPN ya, kemudia saya mengambil AKTA IV IKIP. Kemudian 

saya menjadi guru sambil mengembangkan ilmu.  

Apa tujuan Ibu/Bapak 

menjadi guru ? 

pertama mengembangkan ilmu untuk belajar dan memabagi ilmu 

kepada ornag lain. Sebagai ibadah.  

Apakah Ibu/Bapak 

senang menjalani 

profesi sebagai guru di 

SMA Al Muslim ? 

ya berusaha untuk menyesuaikan diiri dan mensyukuri. Cukup 

senenglah.  

Apakah dalam 

mengajar, Ibu/Bapak 

menggunakan media 

pembelajaran ? 

Y sering saya pakai media pembelajaran.  

Mengapa dibutuhkan 

media pembelajaran ? 

media pembelajaran itu digunakan untuk memudahkan guru 

mengajarkan materi pembelajaran dan memudahkan siswa untuk 

menyerap informasi yang dibutuhkan, bisa memahami materi yang 

diajarkan . Jadi memudahkan guru dan siswa juga.  

Media apa saja yang 

biasa Ibu/Bapak 

gunakan sama 

mengajar ? 

biasanya saya memberikan LKS, Infokus, powerpoint, game.  

Apakah media 

pembelajaran yang 

digunakan sudah 

disediakan dari 

sekolah ? 

Buat sendiri. 

Apakah media 

pembelajaran yang 

tersedia masih layak 

untuk digunakan ? 

ada yang perlu diperbaiki, ada yang masih layak.  
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Apakah sekolah peduli 

dengan perawatan 

media pembelajaran ? 

ya karena banyakan media pembelajaran itu yang diberi tanggung 

jawab itu gurunya masing-masing, bukan sekolah. Yang 

memperhatikan sebenernya gurunya.  

Menurut Ibu/Bapak, 

kriteria seperti apa 

untuk menjadi guru ? 

ya pertama jelas mempunyai kemampuan dibidang yang di 

empunya, artinya bidang ilmu yang diajarkan, harus bisa 

profesional, punya kepribadian yang baik sebagai seorang guru, 

komunikatif tentunya, mampu bersosialisasi, mempunyai jiwa 

kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu kalo Ki Hajar Dewantara 

itu ada, Ing Ngarso Sung Tulodo, Tut Wuri Handayani, Ing Madyo 

Mangun Karso.  

Selama 

menyampaikan materi, 

apakah ada siswa yang 

sulit dalam menerima 

materi ? 

Y ada sih, beragam. Tapi secara umum bagus. 

Bagaimana respon 

siswa dalam menerima 

materi dari Ibu/Bapak 

? 

Ya Karena  saya ngajar leadership sama PpKN ya, itu responnya 

ya cukup baiklah. 

Apa harapan 

Ibu/Bapak untuk 

sebagai seorang guru 

untuk siswa ? 

berprestasi di bidang akademik dan non akademik ya plus 

mempunyai akhlak yang baik. 

Apa harapan 

Ibu/Bapak untuk 

sekolah mengenai 

media pembelajaran 

yang disediakan oleh 

sekolah ? 

Perlu dikembangkan terus, karena sekarang istilahnya jaman now 

ya jadi guru perlu belajar untuk menguasai teknologi seperti saya 

termasuk orang yang gaptek, jadi perlu terus nelajar untuk 

menyesuaikan siswa jaman now.  
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Hasil Wawancara Guru Bidang Studi Prakarya – Musa 

Media Pembelajaran Bahasa Inggris yang Diminati Siswa SMA Al Muslim 

 

Lampiran  10. Hasil Wawancara Guru Bidang Studi Prakarya 

Interviewee               : Musa, S. Kom. 

Jabatan/Status          : Guru Bidang Studi Prakarya 

Hari, Tanggal             : Kamis, 06 September 2018 

Tempat Wawancara : Depan Ruang Kimia SMA Al Muslim 

Interviewer                : Alma Sofi Yuwan 

Media                         : Hp, Buku Catatan, dan Alat Tulis 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana perjalanan 

anda menjadi seorang 

guru ? 

awal mula saya jadi guru itu, dulu kan ada ekstrakulikuler 

komputer, bukan bagian dari mata pelajaran kurikulum. Dari pihak 

pengelola ekskul, karena hampir semua siswa ikut ekskul terus 

harus ada pengajarnya nih. Nah sejak saya lulus mulai dilibatkan 

sebagai tenaga ekskul. Karena peminatnya itu luar biasa, dan 

pemerintah meilhat itu sebagai kebutuhan akhirnya ekskul 

berubah menjadi kurikulum, masuk kebagaian integrasi 

pembelajaran keseharian.  

Apa tujuan Ibu/Bapak 

menjadi guru ? 

sebenarnya sih motivasi awal saya pertama karena baru lulus terus 

mengisi waktu smabil cari-cari informasi, saya sementara terlbat 

di ekskul komputer itu dulu. Akhirnya karena merasa ada sesuatu 

yang memang bikin saya senang, jadi saya tertariklah di dunia 

mata pembelajaran atau bisa dibilang menjadi seorang guru.  

Apakah Ibu/Bapak 

senang menjalani 

profesi sebagai guru di 

SMA Al Muslim ? 

Ya sebenernya seneng. Pada prinsipnya seneng, yang pertama kita 

bisa menilai, memahami berbagai macam karakter anak, terus cara 

belajar anak, cara bergauliah, jadi dengan kita berinteraksi itulah. 

Menjadi suatu kepuasaan tersendiri. 

Apakah dalam 

mengajar, Ibu/Bapak 

menggunakan media 

pembelajaran ? 

Untuk media pembelajaran sebenernya bergantung pada materi 

yang ingin di ajarkan. Tidak semua materi itu harus menggunakan 

media, bisa media yang ada di lingkungan kita. Kalo komputerkan 

medianya otomatis selalu menggunakan bahan praktik, 

menggunakan komputer langsung masuk ke lab komputer. 

Mengapa dibutuhkan 

media pembelajaran ?  -  

Media apa saja yang 

biasa Ibu/Bapak 

gunakan sama 

mengajar ? 

lebih fokus kepada presentasi atau power point. Tapi belakangan 

ini media presentasi itu berkembang pesat, bukan saja power point, 

tetapi banyak aplikasi-aplikasi bantu yang bisa membantu untuk 

membuat media pembelajaran. 

Apakah media 

pembelajaran yang 

digunakan sudah 

Idealnya sih harusnya sekolah menyediakan. Karena porsi waktu 

guru untuk menyediakan media pembelajaran itu kan sedikit. Guru 

minta dibuatkan media untuk menyampaikan pesan pembelajaran 

seperti ini. Ada tim khusus yang kerjaannya menyalurkan apa yang 
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disediakan dari sekolah 

? 

dibutuhkan oleh guru, dia lah yang membuat, bukan guru sendiri. 

soalnya guru yang saya bilang tadi porsi waktunya sudah tersita 

untuk KBM. Jadi untuk porsi pembuatan media pembelajaran 

masih serba sedikit, belum optimallah.  

Apakah media 

pembelajaran yang 

tersedia masih layak 

untuk digunakan ? 

Saya kira karena keterbatasan waktu, guru-guru buat medianya itu 

juga karena keterbatasan pengetahuan, mungkin lebih cenderung 

masih terlihat seadanya , semampunya dan sebisanya. 

Apakah sekolah peduli 

dengan perawatan 

media pembelajaran ? 

selama ini kayaknya untuk perawatan media kecil. Soalnya yang 

pertama kita tidak punya, katakanlah bank media pembelajaran. 

Sebenernya sih media pembelajaran ini bisa digunakan di lain 

waktu kan. Kapan guru butuh, kita tinggal buka arsip untuk media 

tersebut. nah, sampai saat ini media lebih terfokus pada media 

individu masing-masing, jadi kaloun mau digali, digali pada 

individu. bukan kepada bank media. 

Menurut Ibu/Bapak, 

kriteria seperti apa 

untuk menjadi guru ? 

syarat untuk menjadi guru, tentu yang pertama kompetensi ya itu 

mutlak untuk dimiliki, soalnya apa dong yang mau diajarkan kalo 

dia tidak punya kompetensi. Kedua setelah punya kompetensi, 

harus punya kepribadian seorang guru, karena gurukan cerminan 

di gugu dan ditiru. nah itu sifat mentalitas ini lah kepribadian guru 

harus ada. disamping kompetensi, kepribadian gurua, cerminan 

baik buruknya siswa kan terlihat dari bagaimana guru itu 

memberikan kesuritauladanan terhadap anak-anaknya. 

Selama menyampaikan 

materi, apakah ada 

siswa yang sulit dalam 

menerima materi ? 

karena pelajaran saya kan tidak termasuk ke mata pelajaran yang 

susah, saya temukan sih anak-anak kayaknya hampir semua tidak 

ada masalah untuk mencetak pembelajaran.  

Bagaimana respon 

siswa dalam menerima 

materi dari Ibu/Bapak ? 

Responnya variatif banget ya, ada yang terkesan tertarik, ada yang 

terkesan ah Cuma gitu gitu aja juga ada, ada yang "pak kayaknya 

ini bisa dijadikan suatu kerajinan atau produk kreativitas". 

Apa harapan Ibu/Bapak 

untuk sebagai seorang 

guru untuk siswa ? 

harapan saya sih, karena terkait dengan pembelajaran yang 

sifatnya praktik kewirausahaan, idealnya anak saya itu mulai 

sedini mungkin dilatih berkreativitas, menggali berbagai potensi 

yang dapat menumbuhkan ide dan kebermanfaatan. Nah 

kedepannya bisa jadi itu sebagai lahan profesional.  

Apa harapan Ibu/Bapak 

untuk sekolah 

mengenai media 

pembelajaran yang 

disediakan oleh 

sekolah ? 

harapannya sih, ada tim khusus yang menjembatani tatkala guru 

butuh media, tim ini bisa menjembatani. Medianya ini disiapkan 

oleh tim khusus yang memang kerjanya pas untuk membuatkan 

media. Kalo tadi saya bilang, kalo media dikembalikan ke guru 

masing-masing, pertama keterbatasan waktu, pengetahuan dan 

sumber daya yang ada. otomatis krena waktu terpusat kepada 

kegiatan belajar mengajar. karena belum tentu semuanya bisa 

menguasai membuat media , terus sumber daya, kan setiap guru 

memiliki pengetahuan yang berbeda-beda . nah kalo ada badan 

atau lembaga yang menangani ini, otomatis kan hal tadi bisa 
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dijembatani, baik itu kemampuan sumber dayanya, maupun sisi 

wkatunya sudah terkikislah, sudah hilang.  
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