
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 

 

Lampiran 1: Instrumen Wawancara  

INSTRUMEN WAWANCARA  GURU MATA PELAJARAN SMAN 01 

BOMBANA KELAS XI MIPA 2 SMAN 01 BOMBANA 

Hari, Tanggal :  

Subjek  : Guru Fisika SMAN 01 Bombana  

Waktu  :  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di SMAN 

01 Bombana setelah terjadinya 

pandemi Covid-19? 

 

Dilakukan secara daring dan tatap 

muka terbatas yang sesuai dengan 

protokol kesehatan. Untuk jadwal 

tatap muka sendiri dibagi menjadi dua 

shift yaitu shift 1 pada jam 07.30-

09.00 sedangkan shift 2 dilaksanakan 

pada jam 09.30-11.30. 

2 Aplikasi apa yang digunakan 

guru untuk  melaksanakan 

kegiatan pembelajaran Online? 

 

Kelas maya, google room quizies dan 

whatsapp 

3 Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran Online ? 

 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

melalui video , adapun jadwal masuk 

dan istirahatnya sama yang dilkukan 

pada saat jam tatp muka. 

4 Bagaimana hasil pelaksanaan 

pembelajaran Online ? 

 

Paham. Karena sebelum memulai 

pelajaran guru menjelaskan materi 

yang akan dipelajari. Setelah 

diberikan materi guru memberikan 

evaluasi pada peserta didik untuk 

menguatkan pemahaman yang telah 

diajarkan. 
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Lampiran 2 : lembar angket(kuesioner) 

KUESIONER/ANGKET 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk Pengisian ! 

Bacalah pernyataan berikut dengan seksama, kemudian berilah tanda ceklist (  ) 

pada kolom yang sesuai dengan kondisi Anda. 

NO ASPEK YANG DINILAI SS S TS STS 

1 DAMPAK TERHADAP MURID 

1. Wabah covid-19 tidak 

mengurangi keinginan saya 

untuk mengikuti pembelajaran 

online 

2. Saya melaksanakan jadwal 

belajar meskipun dalam masa 

wabah covid-19 

3. Saya selalu mengerjakan tugas 

yang diberikan dengan sungguh-

sungguh meskipun tidak sekolah 

tatap muka 

4. Pembelajan online menyusahkan 

saya karena membutuhkan biaya 

lebih 

5. Selama pandemi saya 

menggunakan aplikasi untuk 

melaksanakan pembelajaran 

6. Saya merasa selama pandemi 

waktu belajar saya berkurang 

7. Saya mengirim tugas 

menggunakan aplikasi 

 

    

2 DAMPAK TERHADAP ORANG 

TUA 

8. Selama pembelajaran daring 

orang tua saya telah meluangkan 

waktunya untuk mendampingi 

belajar 

9. Orang tua saya ikut merasakan 

penambahan biaya kouta selama 

pembelajaran daring 
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berlangsung 

10. Orang tua saya telah mampu 

menggunakan tekhnologi 

internet dengan baik 

 

3 DAMPAK TERHADAP GURU 

11. Menurut saya guru mata 

pelajaran telah menguasai 

tekhnologi internet dengan baik 

12. Menurut saya guru telah 

memberikan materi 

pembelajaran online sesuai 

dengan waktu yang ditentukan 

13. Sekolah telah menyediakan 

sarana dan prasarana yang 

dibutukan guru dalam 

pembelajaran daring 

14. Untuk menghindari kejenuhan 

belajar peserta didik selama 

pembelajaran daring, guru 

mempersiapkan media 

pembelajaran yang menarik 

15. Untuk memudahkan mengakses 

aplikasi yang akan dipakai pada 

saat pembelajaran, guru 

harusnya di berikan pelatihan 

khusus oleh pihak sekolah 

 

    

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju memiliki Skor : 4 

S = Setuju memiliki Skor : 3 

TS = Tidak Setuju memiliki Skor : 2 

STS = Sangat Tidak Setuju memiliki Skor : 1 
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Lampiran 3 : Uji Validitas 
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Lampiran 4 : Uji Reliabilitas 
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Lampiran 5 : Uji Normalitas 
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Lampiran 6 : Tringulasi Sumber 

TRINGULASI SUMBER 

No Item Pertanyaan Informan I Informan II Informan III Interpretasi 

1 Bagaimana 

pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di 

SMAN 01 Bombana 

setelah terjadinya 

pandemi covid-19 ? 

Secara daring dan 

tatap muka 

terbatas. 

Pelaksanaan 

belajarnya berbeda 

sebelum terjadinya 

covid-19, yang 

tadinya kita 

belajarnya fullday 

tapi setelah  

paddemi covid-19 

meningkat, waktu 

belajrnya kita 

dikurangi menjadi 

90 menit/hari juga 

dibagi/shift. 

Pelaksanaan 

kegiatan 

pembelajaran di 

SMAN 01 

Bombana dimasa 

pandemi ini, 

dengan cara 

sekolah 

menerapkan 

metode 

pembelajaran siswa 

secara daring 

Pelaksanaan belajarnya berbeda 

sebelum terjadinya covid-19, 

yang tadinya kita belajarnya 

fullday tapi setelah  paddemi 

covid-19 meningkat, waktu 

belajrnya kita dikurangi menjadi 

90 menit/hari juga dibagi/shift. 

2 Aplikasi apa yang 

digunakan guru untuk 

melaksanakan kegiatan 

Kelas maya, 

google room, 

quizes dan 

Aplikasi yang biasa 

digunakan yaitu 

Class Room, 

Aplikasi yang 

digunakan yaitu 

aplikasi kelas Maya 

Aplikasi yang digunakan guru 

untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran online (daring)  
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pembelajaran online? whatsapp Google Meet, 

telegram dan juga 

Whatsapp 

yaitu Kelas Maya, Quizes, Class 

Room, Google Meet, telegram 

dan juga Whatsapp 

3 Bagaimana 

pelaksanaan 

pembelajaran online ? 

Dilaksanakan 

lewat video.  

Pelaksanaanya baik 

karena paket data 

disediakan oleh 

pihak sekolah. Tapi 

terkadang ada 

peserta didik yang 

lingkungan yang 

jaringannya tidak 

memadai 

Pelaksanaannya 

yaitu dengan cara 

setiap peserta didik 

wajib memiliki 

aplikasi kelas 

maya, dan juga 

pihak sekolah 

wajib memberikan 

paket data karena 

kelas maya tidak 

bisa digunakan 

tanpa paket data, 

selain itu didalam 

kelas Maya guru 

bisa memberikan 

materi sekaligus 

Pelaksanaannya yaitu dengan 

cara setiap peserta didik wajib 

memiliki aplikasi kelas maya, 

dan juga pihak sekolah wajib 

memberikan paket data karena 

kelas maya tidak bisa digunakan 

data, selain itu didalam kelas 

Maya guru bisa memberikan 

materi sekaligus tugas. 

Tapi, ada sebagian peserta didik 

yang dilingkungan belum 

memadai jaringan. 
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tugas 

 

4 Bagaimana hasil dari 

pelaksanaan 

pembelajaran online 

Paham, karena 

sebelum memulai 

pelajaran guru 

menjelaskan 

materi yang akan 

dipelajari. 

Menurut saya 

hasilnya tidak 

memuaskan, tidak 

seperti di keadaan 

normal 

sebelumnya. 

Karena di 

pembelajaran onlne 

sebagian peserta 

didik tidak 

mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh 

guru dikarenakan 

banyak faktor entah 

itu masalah HP 

NON android 

maupun masalah 

Hasilnya tidak 

memuaskan karena 

tidak semua siswa 

dapat 

melaksanakan 

pembelajaran atau 

materi yang di 

berikan oleh guru 

lewat kelas maya, 

karena sebagian 

siswa memiliki 

kendala seperti 

jangkauan jaringan 

yang tidak stabil 

Hasil dari pelaksanaan 

pembelajan online tidak 

memuaskan, tidak seperti di 

keadaan normal sebelumnya. 

Karena di pembelajaran onlne 

sebagian peserta didik tidak 

mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dikarenakan 

banyak faktor entah itu masalah 

HP NON android maupun 

masalah jaringan. 
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jaringan. Ditambah 

lagi, bagi peserta 

didik yang malas 

mengerjakan tugas 

semasa normal 

mereka seakan 

acuh tak acuh 

terhadap tugas 

yang diberikan 

secara online 
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Lampiran 7: Tringulasi Teknik 

TRINGULASI TEKNIK 

No   Item Hasil 

Penelitian 

Wawancara Angket  Interpretasi  

1 Bagaimana 

pelaksanaan 

kegiatan 

pembelajaran di 

SMAN 01 

Bombana setelah 

terjadinya pandemi 

covid-19 ? 

Pelaksanaan 

belajarnya 

berbeda sebelum 

terjadinya covid-

19, yang tadinya 

kita belajarnya 

fullday tapi 

setelah  paddemi 

covid-19 

meningkat, waktu 

belajrnya kita 

dikurangi menjadi 

90 menit/hari juga 

dibagi/shift. 

 

Pelaksanaan belajarnya 

berbeda sebelum 

terjadinya covid-19, 

yang tadinya kita 

belajarnya fullday tapi 

setelah  paddemi 

covid-19 meningkat, 

waktu belajrnya kita 

dikurangi menjadi 90 

menit/hari juga 

dibagi/shift. 

2 Aplikasi apa yang Kelas maya, class Kelas maya, class 
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digunakan guru 

untuk 

melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

online? 

room, quizes, 

telegram, google 

meet  dan 

whatsapp 

room, quizes, telegram, 

google meet  dan 

whatsapp 

3 Bagaimana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

online ? 

Pelaksanaannya 

yaitu dengan cara 

setiap peserta 

didik wajib 

memiliki aplikasi 

kelas maya, dan 

juga pihak sekolah 

wajib memberikan 

paket data karena 

kelas maya tidak 

bisa digunakan 

tanpa paket data, 

selain itu didalam 

Pelaksanaannya yaitu 

dengan cara setiap 

peserta didik wajib 

memiliki aplikasi kelas 

maya, dan juga pihak 

sekolah wajib 

memberikan paket data 

karena kelas maya 

tidak bisa digunakan 

tanpa paket data, selain 

itu didalam kelas Maya 

guru bisa memberikan 

materi 



 
 

94 

 

kelas Maya guru 

bisa memberikan 

materi sekaligus 

tugas 

 

sekaligus tugas 

4 Bagaimana hasil 

dari pelaksanaan 

pembelajaran 

online 

Hasilnya tidak 

memuaskan 

karena tidak 

semua siswa dapat 

melaksanakan 

pembelajaran atau 

materi yang di 

berikan oleh guru 

lewat kelas maya, 

karena sebagian 

siswa memiliki 

kendala seperti 

jangkauan 

jaringan yang 

 Hasilnya tidak 

memuaskan karena 

tidak semua siswa 

dapat melaksanakan 

pembelajaran atau 

materi yang di berikan 

oleh guru lewat kelas 

maya, karena sebagian 

siswa memiliki kendala 

seperti jangkauan 

jaringan yang tidak 

stabil 
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tidak stabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 : Tringulasi Waktu 
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TRINGULASI WAKTU 

Informan 1 

No Item Pertanyaan Pagi/ 

Hari/Tanggal/ 

Tahun 

Siang/ 

Hari/Minggu/ 

Bulan 

Sore/ 

Hari/Minggu/ 

Bulan 

 

       Interpretasi 

 

1 Bagaimana 

pelaksanaan 

kegiatan 

pembelajaran di 

SMAN 01 

Bombana setelah 

terjadinya pandemi 

covid-19 ? 

Secara daring dan 

tatap muka 

terbatas. 

( Jam 07.30 27 

November 2020) 

Secara daring 

dan tatap muka 

terbatas. 

( Jam 13.00 27 

November 

2020) 

Secara daring dan 

tatap muka 

terbatas. 

( Jam 16.00 27 

November 2020) 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah 

SMAN 01 Bombana selama pandemi  

covid-19 dilakukan secara daring dan 

tatap muka terbatas dengan membagi 

shift menjadi 2 bagian 

2 Aplikasi apa yang 

digunakan guru 

untuk 

melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

Kelas Maya, 

Google room, 

quizes dan 

whatsapp 

(Jam 07.30 27 

November 2020) 

Kelas Maya, 

Google room, 

quizes dan 

whatsapp 

(Jam 13.00 27 

November 

Kelas Maya, 

Google room, 

quizes dan 

whatsapp 

(Jam 16.00 27 

November 2020) 

Aplikasi yang digunakan guru untuk  

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

onlie(daring) diantaranya Kelas Maya, 

Google Room, Quizes dan Whatsapp 
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online? 2020) 

3 Bagaimana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

online ? 

Dilaksanakan 

lewat video. 

(Jam 07.30 27 

November 2020) 

Dilaksanakan 

lewat video. 

(Jam 13.00 27 

November 

2020) 

Dilaksanakan lewat 

video.  

(Jam 16.00 27 

November 2020) 

Pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan seacara online(daring) yaitu 

dengan mengirimkan video 

pembelajaran/ materi yang terkait yang 

akan dipelajari di group peserta didik 

yang telah dibuat sebelumnya 

4 Bagaimana hasil 

dari pelaksanaan 

pembelajaran 

online 

Paham, karena 

sebelum memulai 

pelajaran guru 

menjelaskan 

materi yang akan 

dipelajari. 

(Jam 07.30 27 

November 2020) 

Paham, karena 

sebelum 

memulai 

pelajaran guru 

menjelaskan 

materi yang 

akan dipelajari. 

(Jam 13.00 27 

November 

2020) 

Paham, karena 

sebelum memulai 

pelajaran guru 

menjelaskan materi 

yang akan 

dipelajari. 

(Jam 07.00 27 

November 2020) 

Hasil dari pembelajaran yang dilakukan 

secara daring ini yakni paham karena 

karena sebelum memulai pelajaran guru 

menjelaskan materi yang akan 

dipelajari. 

 

 

Informan  2 
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No Item Pertanyaan Pagi/ 

Hari/Minggu/ 

Bulan 

Siang/ 

Hari/Minggu/ 

Bulan 

Sore/ 

Hari/Minggu/ 

Bulan 

 

       Interpretasi 

 

1 Bagaimana 

pelaksanaan 

kegiatan 

pembelajaran di 

SMAN 01 

Bombana setelah 

terjadinya pandemi 

covid-19 ? 

Pelaksanaan 

belajarnya 

berbeda sebelum 

terjadinya covid-

19, yang tadinya 

kita belajarnya 

fullday tapi 

setelah  paddemi 

covid-19 

meningkat, waktu 

belajrnya kita 

dikurangi menjadi 

90 menit/hari juga 

dibagi/shift. 

Pelaksanaan 

belajarnya 

berbeda sebelum 

terjadinya 

covid-19, yang 

tadinya kita 

belajarnya 

fullday tapi 

setelah  paddemi 

covid-19 

meningkat, 

waktu belajrnya 

kita dikurangi 

menjadi 90 

menit/hari juga 

dibagi/shift. 

Pelaksanaan 

belajarnya berbeda 

sebelum terjadinya 

covid-19, yang 

tadinya kita 

belajarnya fullday 

tapi setelah  

pandemi covid-19 

meningkat, waktu 

belajrnya kita 

dikurangi menjadi 

90 menit/hari juga 

dibagi/shift. 

Pelaksanaan belajarnya berbeda 

sebelum terjadinya covid-19, yang 

tadinya kita belajarnya fullday tapi 

setelah  paddemi covid-19 meningkat, 

waktu belajrnya kita dikurangi menjadi 

90 menit/hari juga dibagi/shift. 



 
 

99 

 

2 Aplikasi apa yang 

digunakan guru 

untuk 

melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

online? 

Aplikasi yang 

biasa digunakan 

yaitu Class Room, 

Google Meet, 

telegram dan juga 

Whatsapp 

Aplikasi yang 

biasa digunakan 

yaitu Class 

Room, Google 

Meet, telegram 

dan juga 

Whatsapp 

Aplikasi yang biasa 

digunakan yaitu 

Class Room, 

Google Meet, 

telegram dan juga 

Whatsapp 

Aplikasi yang biasa digunakan yaitu 

Class Room, Google Meet, telegram 

dan juga Whatsapp 

3 Bagaimana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

online ? 

Pelaksanaanya 

baik karena paket 

data disediakan 

oleh pihak 

sekolah. Tapi 

terkadang ada 

peserta didik yang 

lingkungan yang 

jaringannya tidak 

memadai 

Pelaksanaanya 

baik karena 

paket data 

disediakan oleh 

pihak sekolah. 

Tapi terkadang 

ada peserta didik 

yang lingkungan 

yang 

jaringannya 

tidak memadai 

Pelaksanaanya baik 

karena paket data 

disediakan oleh 

pihak sekolah. Tapi 

terkadang ada 

peserta didik yang 

lingkungan yang 

jaringannya tidak 

memadai 

Pelaksanaanya baik karena paket data 

disediakan oleh pihak sekolah. Tapi 

terkadang ada peserta didik yang 

lingkungan yang jaringannya tidak 

memadai 

4 Bagaimana hasil Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya hasilnya tidak 
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dari pelaksanaan 

pembelajaran 

online 

hasilnya tidak 

memuaskan, tidak 

seperti di keadaan 

normal 

sebelumnya. 

Karena di 

pembelajaran 

onlne sebagian 

peserta didik 

tidak 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan oleh 

guru dikarenakan 

banyak faktor 

entah itu masalah 

HP NON android 

maupun masalah 

jaringan. 

hasilnya tidak 

memuaskan, 

tidak seperti di 

keadaan normal 

sebelumnya. 

Karena di 

pembelajaran 

onlne sebagian 

peserta didik 

tidak 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan oleh 

guru 

dikarenakan 

banyak faktor 

entah itu 

masalah HP 

NON android 

hasilnya tidak 

memuaskan, tidak 

seperti di keadaan 

normal 

sebelumnya. 

Karena di 

pembelajaran onlne 

sebagian peserta 

didik tidak 

mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh 

guru dikarenakan 

banyak faktor entah 

itu masalah HP 

NON android 

maupun masalah 

jaringan. Ditambah 

lagi, bagi peserta 

didik yang malas 

memuaskan, tidak seperti di keadaan 

normal sebelumnya. Karena di 

pembelajaran onlne sebagian peserta 

didik tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dikarenakan banyak 

faktor entah itu masalah HP NON 

android maupun masalah jaringan. 

Ditambah lagi, bagi peserta didik yang 

malas mengerjakan tugas semasa 

normal mereka seakan acuh tak acuh 

terhadap tugas yang diberikan secara 

online 
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Ditambah lagi, 

bagi peserta didik 

yang malas 

mengerjakan 

tugas semasa 

normal mereka 

seakan acuh tak 

acuh terhadap 

tugas yang 

diberikan secara 

online 

maupun masalah 

jaringan. 

Ditambah lagi, 

bagi peserta 

didik yang 

malas 

mengerjakan 

tugas semasa 

normal mereka 

seakan acuh tak 

acuh terhadap 

tugas yang 

diberikan secara 

online 

mengerjakan tugas 

semasa normal 

mereka seakan 

acuh tak acuh 

terhadap tugas 

yang diberikan 

secara online 

 

 

 

 

Informan  3 
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No Item Pertanyaan Pagi/ 

Hari/Minggu/ 

Bulan 

Siang/ 

Hari/Minggu/ 

Bulan 

Sore/ 

Hari/Minggu/ 

Bulan 

 

       Interpretasi 

 

1 Bagaimana 

pelaksanaan 

kegiatan 

pembelajaran di 

SMAN 01 

Bombana setelah 

terjadinya pandemi 

covid-19 ? 

Pelaksanaan 

kegiatan 

pembelajaran di 

SMAN 01 

Bombana dimasa 

pandemi ini, 

dengan cara 

sekolah 

menerapkan 

metode 

pembelajaran 

siswa secara 

daring 

(Selasa 23 

Februari 2021 

Jam 07.00) 

Pelaksanaan 

kegiatan 

pembelajaran di 

SMAN 01 

Bombana 

dimasa pandemi 

ini, dengan cara 

sekolah 

menerapkan 

metode 

pembelajaran 

siswa secara 

daring 

(Selasa 23 

Februari Jam 

12.58 ) 

Pelaksanaan 

kegiatan 

pembelajaran di 

SMAN 01 

Bombana dimasa 

pandemi ini, 

dengan cara 

sekolah 

menerapkan 

metode 

pembelajaran siswa 

secara daring 

(Selasa, 23 

Februari Jam 

16.00) 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di 

SMAN 01 Bombana dimasa pandemi 

ini, dilaksanakan dengan cara sekolah 

menerapkan metode pembelajaran siswa 

secara daring 
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2 Aplikasi apa yang 

digunakan guru 

untuk 

melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

online? 

Aplikasi yang 

digunakan yaitu 

aplikasi kelas 

Maya 

(Selasa, 23 

Februari 2021 

Jam 07.00) 

Aplikasi yang 

digunakan yaitu 

aplikasi kelas 

Maya 

(Selasa, 23 

Februari 2021 

Jam 13.19 ) 

Aplikasi yang 

digunakan yaitu 

aplikasi kelas Maya 

(Selasa, 23 

Februari 2021 Jam 

16.00) 

Aplikasi yang digunakan guru untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

online (daring) yaitu aplikasi kelas 

Maya 

3 Bagaimana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

online ? 

Pelaksanaannya 

yaitu dengan cara 

setiap peserta 

didik wajib 

memiliki aplikasi 

kelas maya, dan 

juga pihak 

sekolah wajib 

memberikan 

paket data karena 

kelas maya tidak 

bisa digunakan 

Pelaksanaannya 

yaitu dengan 

cara setiap 

peserta didik 

wajib memiliki 

aplikasi kelas 

maya, dan juga 

pihak sekolah 

wajib 

memberikan 

paket data 

karena kelas 

Pelaksanaannya 

yaitu dengan cara 

setiap peserta didik 

wajib memiliki 

aplikasi kelas 

maya, dan juga 

pihak sekolah 

wajib memberikan 

paket data karena 

kelas maya tidak 

bisa digunakan 

tanpa paket data, 

Pelaksanaannya yaitu dengan cara 

setiap peserta didik wajib memiliki 

aplikasi kelas maya, dan juga pihak 

sekolah wajib memberikan paket data 

karena kelas maya tidak bisa digunakan 

tanpa paket data, selain itu didalam 

kelas Maya guru bisa memberikan 

materi sekaligus tugas 
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tanpa paket data, 

selain itu didalam 

kelas Maya guru 

bisa memberikan 

materi sekaligus 

tugas  

(Selasa, 23 

Februari 2021 

Jam 07.30) 

maya tidak bisa 

digunakan tanpa 

paket data, 

selain itu 

didalam kelas 

Maya guru bisa 

memberikan 

materi sekaligus 

tugas 

(Selasa, 23 

Februari 2021 

Jam 13.28) 

selain itu didalam 

kelas Maya guru 

bisa memberikan 

materi sekaligus 

tugas 

(Selasa, 23 

Februari 2021 Jam 

16.00) 

4 Bagaimana hasil 

dari pelaksanaan 

pembelajaran 

online 

Hasilnya tidak 

memuaskan 

karena tidak 

semua siswa 

dapat 

melaksanakan 

pembelajaran atau 

Hasilnya tidak 

memuaskan 

karena tidak 

semua siswa 

dapat 

melaksanakan 

pembelajaran 

Hasilnya tidak 

memuaskan karena 

tidak semua siswa 

dapat 

melaksanakan 

pembelajaran atau 

materi yang di 

Hasilnya tidak memuaskan karena tidak 

semua siswa dapat melaksanakan 

pembelajaran atau materi yang di 

berikan oleh guru lewat kelas maya, 

karena sebagian siswa memiliki kendala 

seperti jangkauan jaringan yang tidak 

stabil 
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materi yang di 

berikan oleh guru 

lewat kelas maya, 

karena sebagian 

siswa memiliki 

kendala seperti 

jangkauan 

jaringan yang 

tidak stabil 

atau materi yang 

di berikan oleh 

guru lewat kelas 

maya, karena 

sebagian siswa 

memiliki 

kendala seperti 

jangkauan 

jaringan yang 

tidak stabil 

berikan oleh guru 

lewat kelas maya, 

karena sebagian 

siswa memiliki 

kendala seperti 

jangkauan jaringan 

yang tidak stabil 
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DOKUMENTASI 

 

  

 

 

 

 Gambar Pengisian Lembar Angket 
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Wawancara Guru Fisika Dan Kepala Sekolah (Informan 1)  
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   Wawancara Peserta Didik ( Informan 2 ) 

  

   Wawancara Peserta Didik ( Informan 3 ) 
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Proses Pembelajaran Melalui Pembelajaran Daring 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

 

I. IDENTITAS DIRI 

 Nama  : Yusnirawati 

 Tempat/tanggal lahir : Tiromai, 01 Agustus 1998 

 Jenis Kelamin  : Perempuan 

 Status Perkawinan : Belum Menikah  

 Agama  : Islam 

 Nomor HP  : 0822 9282 6832 

 Alamat Rumah              : Lingk.Tiromai Kel.Kasabolo Kec.Poleang 

 Email   : yusnirawatisaljan1@gmail.com 

II. DATA KELUARGA  

 Nama Orang Tua  

 Ayah               : Beddu Salang 

 Ibu                  : Nurjannah 

 Nama Saudara Kandung  

 Anak Pertama    : Nurmang  

Anak Kedua      : Nirmang 

Anak Ketiga      : Praka Sabir 

Anak Ke Empat : Sakir 

Anak Ke Enam  : Kamsir 

Anak Ke Tujuh  : Nirwana 

III. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 SD       : SDN Tiromai (2004-2010) 

 SMP    : SMPN 1 Poleang (2010-2013) 

 SMA   : SMAN 01 Bombana (2013-2016) 

 Kendari, 09 April 2021  

  

 

   YUSNIRAWATI 

   NIM. 17010109030 

 


