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Lampiran Instrumen Wawancara 

1. Apakah metode buzz group sudah sering diterapkan? 

Jawab : Sering karena dianggap sangat efektif untuk proses pembelajaran. 

2. Sejauh ini, apakah ada permasalahan terkait metode pembelajaran yang 

diterapkan di madrasah? 

Jawab : Sejauh ini belum ada permasalahan dalam pembelajaran yang 

menggunakan metode buzz. 

3. Apakah sebelum ini, MTs Futuhiyyah Palebon sudah pernah menggunakan 

metode buzz group dalam proses pembelajaran? 

Jawab : Belum pernah, karena selama ini para guru disini dalam proses 

pembelajaranya hanya menggunakan diskusi ceramah saja. 

4. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan guru sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran menggunakan diskusi Buzz Group di kelas? 

Jawab : Untuk persiapan khusus tidak ada saya hanya mempersiapan materi 

dan pembagian kelompoknya saja hanya itu yang perlu saya siapkan. 

5. Apakah ada kesulitan yang dialami guru dalam membawakan pembelajaran 

dengan metode buzz group? 

Jawab : Tidak ada kesulitan selama saya membawakan pembelajaran dengan 

metode buzz group, karna tugas saya hanya memberi materi tambahan kepada 

murid apabila ada yang belum dimengerti.  

6. Apakah ada kesulitan dari segi kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode diskusi Buzz Group? 
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Jawab : Alhamdulillah tidak ada kesulitan karena siswa sudah diberi tau kalo 

untuk minggu depan proses pembelajaran fiqih dengan metode diskusi jadi 

siwa sudah mempersiapkan semuanya. 

7. Apakah ada strategi khusus yang dipakai untuk memperlancar proses kegiatan 

pembelajaran sehingga berhasil dengan baik? 

Jawab: tidak ada strategi khusus yang dipakai hanya saja setiap kelompok 

menjelaskan isi materinya saya langsung mempersilahkan murid untuk 

bertanya atau menyanggahnya. 

8. Media pembelajaran apa yang dipakai dalam proses pembelajaran 

menggunakan diskusi Buzz Group? 

Jawab : Media yang saya pakai selama proses pembelajaran ialah buku dan lks 

. 
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