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PEDOMAN OBSERVASI LAPANGAN

1. Peneliti mengamati situasi dan kondisi sekolah/madrasah MTsN 1 Kendari

saat memanfaatkan android (smartphone) sebagai penunjang proses

pembelajaran dan ulangan semester

2. Peneliti mengamati proses berlangsungnya pemanfaatan android (smarthone)

di MTsN 1 Kendari

3. Peneliti mengamati antusias siswa dalam memanfaatkan android (smartphone)

di MTsN 1 Kendari



DAFTAR TRANSKRIP WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama : La Duku S.Ag

Jabatan : Kepala Sekolah

Lokasi  : MTsN 1 Kendari

B. Pertanyaan Wawancara

1. Sejak kapan penggunaan android (smartphone) di laksanakan?

Jawaban: Sejak tahun ajaran 2019 berawal dari Ujian Madrasah Berstandar

Nasional (UAMBN)  kami sudah menerapkan penggunaan android, kemudian

mengikut pada saat ulangan semester dan proses pembelajaran di kelas

2. Apa yang menjadi alasan sehingga memutuskan untuk menggunakan android

pada saat ulangan atau ujian?

Jawaban: Selama ini karena kita larang bahwa HP, kita dikira tidak melek

teknologi. Tapi itu juga bukan harga mati. Untuk beberapa mata pelajaran

yang membutuhkan HP android kami bolehkan, kami bersurat secara resmi ke

orang tua di hari tertentu untuk menunjang proses belajar

3. Apakah pemanfaatan penggunaan Android (smartphone) ini memang inisiatif

dari sekolah atau bagaimana pak?

Jawabannya: Iya, madrasah berupaya android itu bukan hanya sebagai fashion

dan gaya hidup tetapi android bagi anak madrasah digunakan untuk

meningkatkan peningkatan kapasitas belajarnya, menignkatkan kualitas



pribadi, dan meningkatkan kapasitas madrasah dalam rangka menyambut

digital 4.0

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatn penggunaan android

(smartphone)?

Jawaban: kendala dari guru-guru kebanyakan sepuh-sepuh diatas 40 keatas

usianya jadi agak canggung masih banyak guru yang butuh bimbingan.

Kemudian dari siswanya lebih parah lagi yang dikelas VII karena mereka

masa transisi dari SD ke MTS, dan banyak juga siswa yang belum paham

penggunakan android apalagi

5. Bagaimana upaya Madrasah dalam meningkatkan pelayanan berbasis

android?

Jawaban: upaya madrasah dalam meningkatkan pelayanan berbasis android

yang pertama itu dari sisi jaringan kami menyediakan fasilitas internet, dari

sisi sarana yang lain kami pengadaan jaringan server (router),, disamping itu

kami bekerja sama dengan pengurus komite serta orang tua siswa terkait

dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan android (smartphone).



A. Identitas Responden

Nama : Faisal Pribadi S.Pd, M.Pd,.

Jabatan : Guru (Operator Sekolah)

Lokasi : MTsN 1 Kendari

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apa sajakah manfaat dari penggunaan android (smartphone) di MTsN 1

Kendari?

penggunaan android di sekolah digunakan untuk kegiatan kesiswaan saja,

seperti pada proses pembelajaran berlangsung, ulangan semester dan ujian

Madrasah.

2. Apa yang menjadi alasan sehingga memutuskan untuk menggunakan android

pada saat ulangan atau ujian?

Jawaban: kami lakukan untuk mempersiapkan generasi revolusi industry 4.0.

daripada gadget mereka tidak dimanfaatkan dengan baik, ya lebih baik kita

pakai

3. Sistem pelaksanaannya itu menggunakan aplikasi atau website

Jawaban: menggunakan aplikasi, ada memang aplikasi yang digunakan siswa

hanya dikasih username dan password

4. Apakah dengan adanya penggunaan android (smartphone) ini lebih

memudahkan siswa dan guru?

Jawaban: sangat memudahkan, apalagi dari guru pada saat pembuatan soal

tidak lagi harus print kertas, jadi soalnya tinggal dimasukkan ke server dari



segi penilaian juga nilainya langsung keluar dan terinput ke server , sistemnya

itu otomatis. Dari siswa juga sangat membantu mereka hanya menyediakan hp

android adapun masalah jaringan itu disediakan oleh pihak madrasah

5. Adakah kendala yang dihadapi siswa dalam penggunaan android

(smartphone)?

Jawaban: kalau kendala yang dihadapi siswa itu biasanya ada beberapa yang

tidak punya hp android, makanya kita buatkan surat himbauan untuk orang tua

siswa supaya meminjamkan, kalaupun juga memang tidak ada kami fasilitasi

dengan komputer  yang tersedia di madrasah.

6. Bagaimana cara mengatasi jika terjadi masalah jaringan saat siswa

menggunakan android (smartphone) pada saat menjelang ulangan atau ujian?

Jawaban: kalau masalah jaringan itu madrasah yang sediakan dengan

menggunakan server kemudian disambungkan ke router . jadi hp android

siswa kita kasih mode pesawat kemudian kita sambungkan ke jaringan router

tersebut. adapun kalau terjadi masalah itu ketika mati lampu saja otomatis

tidak bisa melakukan apa-apa.

6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatn penggunaan android

(smartphone)?s

Jawaban: kendalanya ada beberapa siswa yang tidak mempunyai android oleh

karena itu kita buatkan surat himbauan untuk orang tua siswa kalaupun tidak

ada juga kita pinjamkan laptop, adapun kendala secara umum saja seperti mati



lampu saja karena semua tersambung ke server jadi kalau mati lampu otomatis

tidak bisa dijalankan

C. Identitas Responden

Nama : Firdaus Abu Muzammil

Jabatan : Guru (Operator Sekolah)

Lokasi : MTsN 1 Kendari

D. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana deskripsi dari penggunaan adroid di Madrasah?

Jawaban: penggunaan adroid itu untuk ujian Madrasah kemudian kita ikutkan

ke ulangan semester, sistemnya itu offline pengimputan datanya itu dari

sekolah baru kita gunakan wifi yang disediakan oleh pihak madrasah.

2. Bagaimana jika ada siswa yang sakit apakah boleh ulangan dirumah?

Jawaban: kalau ada yang sakit kami berikan jadwal yang lain lagi, yang tidak

hadir ini hari besok atau selesai ujian  ini kita berikan satu hari atau dua hari

yang tidak mengikuti yang ada kendalanya atau sakit untuk siswa.

3. Apakah dengan adanya penggunaan android (smartphone) ini lebih

memudahkan guru?

Jawaban:memudahkan sekali, sangat membantu karena pertama menghemat

biaya, nilainya langsung terekap di data exel, sistemnya cepat.

4. Adakah kendala yang dihadapi dalam penggunaan android (smartphone)?



Jawaban: kalau kendala sebenarnya tidak ada hanya secara tekhnis saja seperti

mati lampu kan kita tidak bisa berbuat apa-apa biasa juga ada hpnya siswa

yang tidak terkonek , adapun siswa yang tidak mempunyai android kita

arahkan ke laptop, kalau tidak punya laptop kita arahkan ke hp makanya kita

juga buatkan surat himbauan untuk orang tua siswa untuk meminjam hp. Tapi

kalau keduanya tidak ada kita fasilitasi dari madrasah.

5. Bagaimana ketika ulangan atau ujian apakah siswa tidak terganggu ?

Jawaban: kita kasih mode pesawat, jadi pesan tidak ada yang bisa masuk

internet pun tidak bisa dia buka karena kita kasih mode pesawat.

6. Perbandingan antara penggunaan android dan kertas dari segi pekerjaan ?

Jawaban:kalau dari segi pekerjaan menggunakan android lebih praktis

dibandingkan kertas

E. Identitas Responden

Nama : Rizal S.H

Jabatan : Kepala Kabag TU MTsN 1 Kendari

Lokasi : MTsN 1 Kendari

F. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana deskripsi dari penggunaan adroid di Madrasah?

Jawaban: penggunaan android di madrasah untuk kegiatan kesiswan saja

seperti ketika menjelang ulangan harian, ulangan semester, ujian madrasah

serta dalam proses pembelajaran diruangan kelas.



2. Perbedaan penggunaan berbasis android dan kertas pada saat menjelang

ulangan?

Jawaban : dari sisi anggaran kalau berbasis android kita hanya menggunakan

pembayaran paket, adapun siswa yang tidak punya android madrasah yang

memfasilitasi, kemudian masalah efektifitas waktu kalau berbasis android

waktunya itu ditentukan dan otomatis keluar jika waktunya habis.

3. Bagaimana jika ada siswa yang sakit apakah boleh ulangan dirumah?

Jawaban: kalau berbicara android (smartphone) otomatis ujian dirumah itu

bisa, tapi karena kita ulangan atau ujian itu sistemnya offline jadi otomatis

tidak bisa. Kalau ada yang sakit biasanya kami mencarikan jadwal lain untuk

ulangan atau ujian.

4. Jawaban: Dari segi Anggaran, ketika menggunakan berbasis android

(smartphone) lebih meminimalisir pengeluaran dibanding pada saat

sebelumnya yang menggunakan kertas, ketersediaan perangkat yang

memadai, efektifitas waktu pada saat pengerjaan soal, sementara untuk soal

guru tinggal memasukkannya ke dalam server, selanjutnya sistem secara

otomatis mengacaknya sehingga urutan soal yang dikerjakan siswa berbeda,

serta nilai ujian siswa langsung keluar setelah mengerjakan soal.

G. Identitas Responden

Nama : Dr Hj. Jumiati

Jabatan : Kesiswaan MTsN 1 Kendari



Lokasi : MTsN 1 Kendari

1. Bagaimana deskripsi dari penggunaan adroid di Madrasah?

Jawaban: siswa sudah melaksanakan ujian harian, ujian semester, ujian

madrasah menggunakan smartphone berbasis android atau iOS. Tujuannya

untuk melatih siswa-siswi agar terbiasa karena ke depannya, masing-masing

mereka akan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Kerena, aplikasi ini tampilannya persis dengan tampilan UNBK. Penggunaan

berbasis android ini pertama di kendari jenjang SMP/MTs, terobosan itu

dilakukan, mengingat seluruh siswa di MTsN 1 Kendari telah memiliki

smartphone.

2. Perbedaan penggunaan berbasis android dan kertas pada saat menjelang

ulangan?

Jawaban: Secara teknis, tidak memiliki perbedaan dengan ujian konvensional

lainnya. Namun, yang membedakan hanya media yang digunakan untuk

mengerjakan soalnya. Menggunakan sistem android ini lebih memudahkan

siswa untuk mengerjakan soal, selain itu siswa juga tidak bisa melakukan

kecurangan karena soalnya yang diacak dan tidak bisa membuka aplikasi

pencarian google, kemudian hemat waktu juga dan untuk soal yang bertipe

choice nilainya langsung ditampilkan saat siswa selesai ujian.



DAFTAR TRANSKRIP WAWANCARA

A. Identitas Wawancara

Nama : Ainul Hayati

Jabatan : Siswa

Lokasi : MTsN 1 Kendari

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah kamu memiliki android (smartphone)?

Jawabannya: iya punya

2. Sejak kapan kamu memiliki android (smartphone)?

Jawabannya: Sejak duduk di kelas VII

3. Apakah sekolah memperbolehkan siswa membawa android (smarthone) ke

sekolah?

Jawabannya: tidak diperbolehkan kalau tidak disuruh sama guru

4. Bagaimana pendapat anda tentang pemanfaatan penggunaan android

(smartphone) pada saat menjelang ulangan dan ujian?

Jawabannya: Senanglah, ujian pake HP ini lebih simple, kita tinggal klik-klik

saja. Kalau pake kertas dia ribet

5. Bagaimana anda mengatasi jika terdapat gangguan atau kendala pada android

(smartphone) yang anda punya?

Jawabannya: kalau masalah gangguan tidak pernah karena kita hanya

sediakan hp android selebihnya sekolah yang siapkan.



C. Identitas Wawancara

Nama : Aksan Kadir

Jabatan : Siswa

Lokasi : MTsN 1 Kendari

D. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah kamu memiliki android (smartphone)?

Jawabannya: iya punya

2. Sejak kapan kamu memiliki android (smartphone)?

Jawabannya: Dari kelas 5 SD

3. Apakah sekolah memperbolehkan siswa membawa android (smarthone) ke

sekolah?

Jawabannya: waktu saya kelas VII masih diperbolehkan tapi pas datang ke

sekolah itu kita harus titip ada memang lemari khusus penitipan hp nanti kita

hanya dilkasih kartu nomor, pulang sekolah baru bisa diambil, tapi semenjak

ada yang di dapat melanggar dilarang kecuali ada himbauan dari guru atau

kepala sekolah

4. Bagaimana pendapat anda tentang pemanfaatan penggunaan android

(smartphone) pada saat menjelang ulangan dan ujian?

Jawabannya: bagus pakai android karena kalau ada yang salah langsung

diedit jawabannya, tidak perlu penghapus pakai stipe-x atau alat penghapus

5. Apakah guru berperan aktif dalam membimbing anda sewaktu

memanfaatkan android (smartphone)?



Jawabannya: iya pasti, tapi sebenarnya tidak susah hanya kasih masuk

password dan username

6. Bagaimana anda mengatasi jika terdapat gangguan atau kendala pada android

(smartphone) yang anda punya?

Jawabannya: kalau saya tidak pernah ada gangguan, karena kalau misalnya

mau pake android baik itu di dalam kelas atau pada saat ulangan sudah di

sampaikan memang, jadi otomatis kita sudah persiapkan.

E. Identitas Wawancara

Nama : Aisyah Aqila

Jabatan : Siswa

Lokasi : MTsN 1 Kendari

F. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah kamu memiliki android (smartphone)?

Jawabannya: iya punya

2. Sejak kapan kamu memiliki android (smartphone)?

Jawabannya: sebelum masuk DI MTsN 1 Kendari sudah ada

3. Apakah sekolah memperbolehkan siswa membawa android (smarthone) ke

sekolah?

Jawabannya: tidak diperbolehkan tapi masih ada siswa yang melanggar,

mereka bawa hp kemudian mereka titip di kantin sekolah karena satu kali

seminggu itu ada pemeriksaan



4. Bagaimana pendapat anda tentang pemanfaatan penggunaan android

(smartphone) pada saat menjelang ulangan dan ujian?

Jawabannya: saya suka karena soalnya lebih ringkas, waktu ujiannya juga

lebih tertib dan disiplin baru tidak perlu coret-coret jawabannya, misal kita

ragu, jawabannya bisa diganti tanpa harus mencoret.

5. Apakah guru berperan aktif dalam membimbing anda sewaktu

memanfaatkan android (smartphone)?

Jawabannya: iya sebenarnya sebelum digunakan disampaikan memang

bagaimana tata cara penggunaanya, tapi biasanya pas ulangan ada yang tidak

terkonek di hpnya, jadi guru atau pengawas ulangan yang bukakan

6. Bagaimana anda mengatasi jika terdapat gangguan atau kendala pada android

(smartphone) yang anda punya?

Jawabannya: untuk gangguan dihpku belum pernah
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