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PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN ORANG TUA MEBIMBING PESERTA DIDIK DALAM 

PEMBELAJARAN  DARING  PADA ERA NEW NORMAL DI SDN 

07 RANOMEETO KECAMATAN RANOMEETO KAB.KONAWE 

SELATAN 

Lampiran 1 daftar nama informan 
DATA IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN 

No Inisial Orangtua Usia 

sbjek 

Pendidikan Jumlah Anak 

1 EH/SR 35/40       SMA         5 

2 HA/FN 47/51       SMA         5 

3 IA/MI 28/32       SMA         3 

4 YI/IA 28/35       SMA         2 

5 MA/HR 37/40       SMA         2 

6 HF/IN 31/32   SARJANA         3 

7 SR/IS 35/38   SARJANA         2 

8 SR/FR 30/28        SMA         3 

9 FH/YN 40/50        SMA         4 

10 AS/AM 40/45        SMA         4 

 

Lampiran 2  

Pedoman Wawancara Peran Orang Tua Membimbing Peserta Didik  

Belajar Daring Pada Masa Era NEW NORMAL. 

 

1. Bagaimana peran orang tua membimbing peserta didik dalam 

pembelajaran daring? 

2. Apakah orang tua berperan aktif dalam membimbing anaknya? 

3. Apakah kendala orang tua dalam membimbing peserta didik dalam 

pembelajaran daring? 

a. Apa kendala yang datang dari diri orang tua? 

b. Apa kendala yang dating dari si peserta didik? 

 

4. Apa solusi orang tua untuk menghadapi kendala dalam membimbing 

peserta didik, dalam pembelajaran daring? 

a. Bagaimana cara orang tua dalam menyelesaikan hambatan yang di 

hadapi? 

b. Apakah ada trik khusus yang dilakukan orang tua dalam menghadapi 

kendala tersebut? 

c. Apa faktor pendukung bagi orang tua dalam membimbing peserta didik? 
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d. Apakah orang tua memberikan sanksi pada peserta didik  yang  tidak 

belajar ? 

e. Sanksi apa yang di berikan pada anak? 

5. Kapan orang tua memberikan bimbingan kepada peserta didik ? 

a. Apakah ada waktu bagi orang tua untuk membimbing peserta didik? 

b. Dimana orang tua memberikan bimbingan pada peserta didik? 

6. Apakah pembelajaran dirumah sangat efektif untuk di terapkan 
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Lampiran 3 Transkrip wawancara dengan orang tua peserta didik 

Informan 1. 

Nama   : EH(ibu) 

Pekerjaan   : wiraswasta/pedagang 

Waktu Wawancara : Senin, 10 Agustus 2020 

Lokasi Wawancara : Desa ranooha,Kecamatan Ranomeeto,kab.konsel 

Tema Wawancara : peran orang tua membimbing peserta didik belajar 

daring pada era NEW NORMAL 

Peneliti : “Assalamuaikum wr.wb, selamat pagi”. 

Informan : “Walaikumsalam, pagi”. 

Peneliti : “Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu luangnya, saya 

disini bermaksud untuk melakukan wawancara mengenai judul 

penelitian saya”. 

Informan  : “Silahkan, apa yang mau ditanyakan”. 

Peneliti :“Pertama saya ingin bertanya bagaimana peran orang tua 

membimbing peserta didik belajar daring pada era NEW NORMAL ini 

ini?”. 

Informan  : “ 

Peneliti  : “Kemudian apakah ibu berperan aktif dalam belajar daring? 

Informan   : “dalam peroses belajar daring kami memberikan bimbingan belajar 

kepada anak kami dengan memberikan fasilitas seperti handpone yang 

sudah terisi paket data,dan mendampingi anak pada saat mengerjakan 

pr yang telah diberikan kepada guru melalui aplikasih. 

Peneliti :“Berikutnya, apakah ada kendala yang ibu hadapi pada saat 

membimbing anak belajar? 

Informan :”iyaa dek,ada…terkadang malah saya suka stres” 

Peneliti :kendala apa saja yang ibu hadapi? 

Informan : “Kendala yang kami rasakan yaitu karena kesibukan kami 

berdua,kami sama-sama mempunyai pekerjaan yang jam kerjanya 



 

74 
 

kadang-kadang tidak menentu,sehingga tidak setiap waktu bisa 

memberikan bimbingan pada anak.  

Peneliti :kalau kendala yang dating dari anak? 

Informan :Kendala yangdatang dari anak saya sering malas bila di suruh belajar , 

kalau siang terlalu asik bermain . hal lain yang mempengaruhi anak 

saya sehingga malas dan menunda belajarnya adalah acara  televisi. 

apabila menurutnya acara tersebut bagus dan dia sangat suka maka ia 

akan menontonya sampai acaranya habis. 

Peneliti : “Pertanyaan selanjutnya ibu, apakah ada solusi yang ibu berikan 

untuk menghadapi kendala tersebut ?”. 

Informan  :iya ada dek… 

Peneliti  : “Iya ibu, apa saja solusinya? 

Informan : “kendala yang datang dari saya dan suami kami mengatasinya 

dengan cara bergantian dalam membimbing anak pada saat 

belajar,sedangkan untuk menghadapi hambatan yang datang dari anak 

,saya mengatasinya dengan cara selalu saya tegur, di nasihati dan 

dimarahi,sedangkan cara khusus yang saya lakukan apabila waktu 

belajar anak sedang nonton televisi di bujuk dulu agar televisinya  

dimatikan  dulu setelah selesai baru dihidupkan lagi televisinya. 

Peneliti :satu pertanyaan lagi bu…apakah ada factor pendukung ibu dalam 

membimbing?  

Informan :iyaa ada, Pendukung bagi saya dalama membimbing anak adalah 

buku pelajaran, gambar-gambar tentang yang berisi pelajaran. 

Peneliti  : “Ohiya ibu”. 

Informan  : “Ada lagi yang ditanyakan”. 

Peneliti  : “Saya rasa cukup ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas 

  waktunya” 

Informan  : “Iya”. 

Peneliti  : “Permisi ibu. Assalamualaikum wr.wb”. 

Informan  : “Walaikumsalam wr.wb”. 
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Informan 2. 

Nama                        : HA(ibu) 

Pekerjaan                 : wiraswasta/IRT 

Waktu Wawancara  : Selasa, 11 agustus 2020 

Lokasi Wawancara : Desa ranooha,Kecamatan Ranomeeto,kab.konsel 

Tema Wawancara : peran orang tua membimbing peserta didik belajar  

daring pada era NEW NORMAL 

Peneliti : “Assalamualaikum wr.wb, permisi bu”. 

Informan : “Walaikumsalam wr.wb, ada apa dek?”. 

Peneliti : “Saya yang sudah buat janji kemarin bu, mau wawancara tentang 

penelitian saya”. 

Informan : “Ohiya silahkan duduk”. 

Peneliti : “Iya bu terima kasih”. 

Informan : “Boleh dimulai pertanyaannnya”. 

Peneliti : “Iya bu, pertama saya ingin menanyakan bagaimana peran ibu 

membimbing peserta didik belajar adaring pada era NEW NORMAL?”. 

Informan  : “ Dalam membimbing anak pada saat belajar 

online ini ,saya memberikan handpone saya untuk anak saya dalam 

belajar daring, agar anak saya tidak ketinggalan pelajaran, tetapi dalam 

membimbing anak saya sering bergantian dengan suami kalau suami 

sedang tidak sibuk.  

Peneliti : “Selanjutnya bu, kendala yang dihadapi pada saat membimbing  

anak? 

Informan : “Yang menjadi kendala kami dalam hal membimbing anak yaitu 

kami kesulitan mengatur waktu bersama dalam keluarga karena 

skarang telah memasuki era NEW NORMAL. Kendala yang ada pada 

anak saya yaitu sering bilang malas apabila disuruh belajar, selain itu 

pada saat dia meminta Hp untuk belajar,saya memberikannya tetapi 

anak saya memakai Hp tersebut bukan untuk belajar melainkan untuk 

bermain game. 

Peneliti  : “Lanjut bu, solusi apa yang dilakukan ibu untuk mengatasi kendala 

tersebut ?”. 
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Informan  : “Cara mengatasi kendala dari anak kami yang setiap hari selalu 

diingatkan ,disuruh dan dimarahi agar jangan malas untuk belajar ,dan 

sekarang pada saat belajar saya selalu memantau agar anak 

menggunakan HP dengan hal yang baik bukan untuk bermain game 

,cara untuk menghadapi hambatan dari kami sebagai orang tua yaitu 

selalu berusaha menyempatkan waktu agar bisa membimbing anak-

anak. 

Peneliti : “Ohya bu, apakah ibu memberikan sanksi kepada anak yang tidak   

mau belajar?”. 

Informan  : “iyaa saya memberikan hukuma”. 

Peneliti  : “Apa saja hukumannya ibu?”. 

Informan : “hukumannya itu dengan tidak menuruti permintaanya, seperti kalau 

dia minta mainan 

Peneliti  : “Kemudian bu, factor pendukung dalam membimbing anak? 

Informan : “Faktor pendukung bagi saya dalam membimbing anak-anak melalui 

buku-buku. Waktu khusus untuk membimbing anak adalah malam 

setelah isya, tempat memberikan bimbingan bisa dimana saja yang 

pasti masih di rumah sendiri.” 

Peneliti  : “Ohiya bu”. 

Informan  : “Masih ada lagi?”. 

Peneliti  : “Sudah cukup bu”. 

Informan  : “Oke”. 

Peneliti  : “Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya bu. 

Assalamualaikum wr.wb”. 

Informan  : “Walaikumsalam wr.wb. 
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Informan 3. 

Nama                        : IA(ibu) 

Pekerjaan                 : wiraswasta/IRT 

Waktu Wawancara  : kamis, 13 agustus 2020 

Lokasi Wawancara : Desa ranooha,Kecamatan Ranomeeto,kab.konsel 

Tema Wawancara : peran orang tua membimbing peserta didik belajar  

daring pada era NEW NORMAL 

 

Peneliti : “Assalamualaikum wr.wb, permisi bu”. 

Informan : “Walaikumsalam wr.wb, ada apa dek?”. 

Peneliti : “Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu luangnya, saya 

disini bermaksud untuk melakukan wawancara mengenai judul 

penelitian saya” 

Informan : “Ohiya silahkan duduk”. 

Peneliti : “Iya bu terima kasih”. 

Informan : “Boleh dimulai pertanyaannnya”. 

Peneliti : “Iya bu, pertama saya ingin menanyakan bagaimana peran ibu  

membimbing peserta didik belajar adaring pada era NEW NORMAL?”. 

Informan: “saya dan istri selalu memberikan bimbingan tentang materi yang 

diberikan  guru melalui aplikasi, dan saya memberikan handpone saya 

untuk anak saya untuk mencari tugas yang diberikan oleh 

guru,disamping itu saya selalu memantau anak saya pada saat 

memakai Hp jangan sampai dia menggunakannya untuk bermain 

game. 

Peneliti : “Selanjutnya bu, kendala yang dihadapi pada saat membimbing  

anak? 

Informan : “ Kami merasa tidak mempunyai masalah yang datang dari kami 

berdua  maupun masalah yang datang dari luar.walaupun sibuk kami 

tetap bisa memberikan bimbingan pada anak kami saat melakukan 

belajar daring ini, kalau masalah yang ada pada anak saya adalah 

sering merasa bosan karena dirumah tidak mempunyai teman dan saya 

melihat seperti tidak semangatdalam belajar. 

Peneliti  : “Lanjut bu, solusi apa yang dilakukan ibu untuk mengatasi kendala 

tersebut ?”. 

Informan  : “Untuk mengatasi kendala yang datang dari saya dan suami tidak ada 

yang kami lakukan, cara mengatasi kendala yang datang dari anak saya 

adalah kami selalu memberikan dorongan agar selalu rajin belajar dan 

kami juga sering mengancamnya apabila tidak belajar tidak akan naik 

kelas, 

Peneliti : “Ohya bu, apakah ibu memberikan sanksi kepada anak yang tidak   

mau belajar?”. 
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Informan  : “iyaa saya memberikan hukuma”. 

Peneliti  : “Apa saja hukumannya ibu?”. 

Informan : “hukumannya itu, tidak memberikan uang jajan. 

Peneliti  : “ohiya bu, apakah selalu ada waktu untuk membimbing anak? 

Informan : “iya,saya selalu ada waktu untuk membimbingnya,karna saya takut   

nanti dia ketinggalan pelajaran 

Peneliti  : “Ohiya bu”. 

Informan  :apa lagi yang mau ditanyakan dek? 

Peneliti  : “Sudah cukup bu”. 

Informan  : “iya”. 

Peneliti  : “Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya bu. 

Assalamualaikum wr.wb”. 

Informan  : “Walaikumsalam wr.wb. 
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Informan 4  

Nama   : IA(Ayah) 

Pekerjaan   : wiraswasta/pedagang 

Waktu Wawancara : kamis, 13 Agustus 2020 

Lokasi Wawancara : Desa ranooha,Kecamatan Ranomeeto,kab.konsel 

Tema Wawancara : peran orang tua membimbing peserta didik belajar 

daring pada era NEW NORMAL 

 

Peneliti : “Assalamuaikum wr.wb, selamat sore pak”. 

Informan : “Walaikumsalam, sore”. 

Peneliti : “Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu nya pak, saya 

disini bermaksud untuk melakukan wawancara mengenai judul 

penelitian saya”. 

Informan  : “Silahkan, apa yang mau ditanyakan”. 

Peneliti :“Pertama saya ingin bertanya bagaimana peran orang tua 

membimbing peserta didik belajar daring pada era NEW NORMAL ini 

ini?”. 

Informan  :iyaa… 

Peneliti  : “Kemudian apakah bapak berperan aktif dalam belajar daring? 

Informan : “dalam membimbing anak saya dimasa pembelajaran online ini  saya  

smemberikan fasilitas seperti Hp dan membelikan buku-buku pelajaran 

anak SD, karna kalau hanya mengandalkan buku dari sekolah saya rasa 

belum cukup membantu, selain itu saya sediakan ruangan khusus 

belajar dek, biar bisa belajar dengan nyaman. 

Peneliti :“Berikutnya, apakah ada kendala yang bapak hadapi pada saat 

membimbing anak belajar? 

Informan :”iyaa dek,ada… 

Peneliti :kendala apa saja yang bapak hadapi? 

Informan : “kendala yang kami hadapi dalam membimbing anak dalam 

pembelajaran daring ini yaitu ketika kami sedang mengajarkan materi 

yang di berikan guru anak saya kurang meresponnya malah dia sibuk 

dengan hal yang lain seperti menggambar, ingin cepat-cepat bermain, 

jadi saya sebagai ibu kadang suka stress. 

Peneliti : “Pertanyaan selanjutnya ibu, apakah ada solusi yang bapak berikan 

untuk menghadapi kendala tersebut ?”. 

Informan  :iya ada dek… 

Peneliti  : “Iya pak, apa saja solusinya? 

Informan : “Cara mengatasi masalah yang datang dari anak saya setiap hari saya 

dan istri selalu menyuruh agar mau belajar dan mengerjakan tugas-

tugas yang di berikan oleh guru,serta selalu mengingatkan dan 

menasehati agar selalu rajin belajar,  

Peneliti :satu pertanyaan lagi pak…menurut bapak apakah pembelajaran daring 

dirumah sangat efektif diterapkan? 
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Informan :menurut saya untuk saat ini pembelajaran dari dirumah sangat efektif 

karena mengingat pandemic belum juga berakhir. 

Peneliti  : “Ohiya pak”. 

Informan  : “iyaa”. 

Peneliti  : “Saya rasa cukup pak. Sekali lagi terima kasih banyak atas 

  waktunya” 

Informan  : “Iya”. 

Peneliti  : “Permisi pak. Assalamualaikum wr.wb”. 

Informan  : “Walaikumsalam wr.wb”. 
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Informan 5 

Nama   : MA(ibu) 

Pekerjaan   : wiraswasta/pedagang 

Waktu Wawancara :sabtu, 15 Agustus 2020 

Lokasi Wawancara : Desa ranooha,Kecamatan Ranomeeto,kab.konsel 

Tema Wawancara : peran orang tua membimbing peserta didik belajar 

daring pada era NEW NORMAL 

 

Peneliti : “Assalamuaikum wr.wb, selamat pagi bu”. 

Informan : “Walaikumsalam, pagi”. 

Peneliti : “Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu nya bu, saya 

disini bermaksud untuk melakukan wawancara mengenai judul 

penelitian saya”. 

Informan  : “iyaa dek,silahkan”. 

Peneliti :“Pertama saya ingin bertanya bagaimana peran orang tua 

membimbing peserta didik belajar daring pada era NEW NORMAL ini 

ini?”. 

Informan :“saya selama daring ini selalu mendampingin anak pada saat proses 

belajar daring ini, agar anak tidak merasa bosan pada saat belajar , 

walaupun saya sedang menjaga kios . disisi lain juga saya memberikan 

Hp saya untuk mempermudah proses belajar daring ini agar kalau ada 

yg tidak dimengerti dengan materi pembelajaran bisa bertanya dengan 

gurunya melalui aplikasi whatssap.    

Peneliti  : Ohiya bu, dalam belajar daring ini kendala apa saja yang ibu alami?  

Informan : “Masalah yang kami hadapi adalah masalah kesibukan kami dalam 

berdagan dan pada saat mendampingi anak pada saat belajar ketika 

kami menjelaskan materi yang diberikan oleh guru melalui aplikasih, 

disitu anak saya malas untuk mendengarkan.malah dia mengambil Hp 

dan mengajak adiknya untuk bermain game. 

Peneliti :“Berikutnya, apakah ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 

Informan :”iyaa dek,ada… 

Peneliti :solusi apa yang ibu berikan?   

Informan : “Solusi yang kami lakukan untuk mengatasi kendala kami yaitu 

dengan mengatur waktu antara berdagang dan membimbing pada 

waktu belajar agar anak tidak ketinggalan pelajaran. Kendala yang 

datang dari anak , kami atasi dengan cara memberikan nasihat dan 

hukuman seperti tidak memberikan HP lagi.  

Peneliti :“Pertanyaan selanjutnya ibu, apa factor pendukung dalam   

membimbing anak ?”. 

Informan :Faktor pendukung untuk memberikan bimbingan anak saya yaitu 

buku-buku dari sekolah.” 

Peneliti  : oohiyaa bu… 

Informan : masih ada lagi yang mau di tanyakan? 
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Peneliti  : “Saya rasa cukup ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas 

  waktunya” 

Informan  : “Iya”. 

Peneliti  : “Permisi ibu. Assalamualaikum wr.wb”. 

Informan  : “Walaikumsalam wr.wb”. 

 

 

Informan 6 

Nama   : HF(ibu) 

Pekerjaan   :Polisi/PNS 

Waktu Wawancara :senin, 16 Agustus 2020 

Lokasi Wawancara : Desa ranooha,Kecamatan Ranomeeto,kab.konsel 

Tema Wawancara : peran orang tua membimbing peserta didik belajar 

daring pada era NEW NORMAL 

 

Peneliti : “Assalamuaikum wr.wb, selamat pagi sore”. 

Informan : “Walaikumsalam, sore”. 

Peneliti : “Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu nya bu, saya 

disini bermaksud untuk melakukan wawancara mengenai judul 

penelitian saya”. 

Informan  : “iyaa dek,silahkan”. 

Peneliti :“langsung saja pertanyaannya bu,Pertama saya ingin bertanya 

bagaimana peran orang tua membimbing peserta didik belajar daring 

pada era NEW NORMAL ini ini?”. 

Informan :“dalam membimbing anak selama daring ini saya selalu memantau 

anak karna pembelajaran yang dilakukan melaui Hp agar anak tidak 

menyalahgunakannya untuk bermain game saya sebagai orang tua 

selalu mendampingi proses belajar. 

Peneliti   : Ohiya bu, dalam belajar daring ini kendala apa saja yang ibu alami?  

Informan : “hambatan yang datang Dalam proses belajar daring ini yaitu saya 

harus bisa mengatur waktu untuk pekerjaan rumah dan membimbing 

anak pada saat belajar. Sedangkan kendala yang datang dari anak saya 

sering tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan karena terlalu 

ingin bermain, ketika saya sedang mengajarnya malah dia sering lalu 

lalang keluar masuk kamar. 

Peneliti :“ apakah ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 

Informan :”iyaa dek,ada… 

Peneliti :solusi apa yang ibu berikan? 

Informan : “solusi yang kami lakukan untuk mengatasi kendala kami adalah 

dengan cara mengatur waktu dalam membimbing anak. Dan cara 

mengatasi yang datang dari anak dengan cara memberikan motivasi 

agar dia lebih giat belajar dan apabila dia belajar saya sebagai ibu akan 

memberikannya hadiah.  
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Peneliti :“Pertanyaan selanjutnya ibu,menurut ibu apakah pembelajaran 

dirumah sangat efektif untuk diterapkan? 

Informan :kalau menurut saya sangat efektif diterapkan dimasa pandemi ini,, 

Peneliti  : oohiyaa bu… 

Informan : iyaa dek.. 

Peneliti : “mungkin itu saja bu,Saya rasa cukup ibu. Sekali lagi terima kasih 

banyak atas waktunya” 

Informan  : “Iya dek”. 

Peneliti  : “Permisi ibu. Assalamualaikum wr.wb”. 

Informan  : “Walaikumsalam wr.wb”. 

 

 

Informan 7 

Nama   : SR(ibu) 

Pekerjaan   :TNI/PNS 

Waktu Wawancara :selasa, 25 Agustus 2020 

Lokasi Wawancara : Desa ranooha,Kecamatan Ranomeeto,kab.konsel 

Tema Wawancara : peran orang tua membimbing peserta didik belajar 

daring pada era NEW NORMAL 

 

Peneliti : “Assalamuaikum wr.wb, selamat sore bu”. 

Informan : “Walaikumsalam, sore”. 

Peneliti : “Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu nya bu, saya 

disini bermaksud untuk melakukan wawancara mengenai judul 

penelitian saya”. 

Informan  : “iyaa dek,silahkan”. 

Peneliti :“langsung saja pertanyaannya bu,Pertama saya ingin bertanya 

bagaimana peran orang tua membimbing peserta didik belajar daring 

pada era NEW NORMAL ini ini?”. 

Informan :“ Membimbing anak pada pembelajaran daring era NEW 

NORMAL,menurut saya  bukan hal yang mudah, disamping harus 

mendampingi anak pada saat belajar daring, disamping itu juga saya 

dan suami harus bekerja,tapi dalam membimbing anak agar tidak 

ketinggalan pelajaran saya dan suami terpaksa harus bergantian dalam 

membimbingnya disaat kami tidak sibuk. 

Peneliti  :berikutnya,kendala apa yang ibu hadapi dalam membimbing anak? 

Informan  :“hambatan yang datang dari kami adalah soal kesibukan bekerja   

dimana kami harus bisa mengatur waktu. sedangkan kendalah yang 

datang dari anak saya ketika pada saat saya mendampingi belajar dia 

sering bilang ngantuk, dan merasa bosan. 

Peneliti :“ apakah ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 

Informan :”iyaa dek,ada… 

Peneliti :solusi apa yang ibu berikan? 
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Informan : “untuk mengatasi yang datang dari kami dengan cara membagi 

waktu, dan untuk mengatassi kendala yang datang dari anak 

memberikan semangat, dan mendampingi anak sambil membantu dia 

mengerjakan tugas agar dia tidak merasa bosan.  

Peneliti :“Pertanyaan selanjutnya ibu,apa factor pendukung ibu dalam 

membimbing anak? 

Informan :Factor pendukung untuk memberikan bimbingan buku paket yang di 

berikan oleh guru dan ruang belajar. 

Peneliti  : oohiyaa bu… 

Informan : iyaa dek.. 

Peneliti : “mungkin itu saja bu,Saya rasa cukup ibu. Sekali lagi terima kasih 

banyak atas waktunya” 

Informan  : “Iya dek”. 

Peneliti  : “Permisi ibu. Assalamualaikum wr.wb”. 

Informan  : “Walaikumsalam wr.wb”. 

 

 

Informan 8 

Nama   : SR(ibu) 

Pekerjaan   :wiraswasta 

Waktu Wawancara :5 sabtu september 2020 

Lokasi Wawancara : Desa ranooha,Kecamatan Ranomeeto,kab.konsel 

Tema Wawancara : peran orang tua membimbing peserta didik belajar 

daring pada era NEW NORMAL 

 

Peneliti : “Assalamuaikum wr.wb, selamat pagi bu”. 

Informan : “Walaikumsalam, pagi”. 

Peneliti : “ibu boleh minta sedikit waktunya”. 

Informan  : “iyaa dek,silahkan”. 

Peneliti :“ saya disini bermaksud untuk melakukan wawancara mengenai judul 

penelitian saya 

Informan :“ iya dek.. 

Peneliti :langsung saja pertanyaannya bu,Pertama saya ingin bertanya 

bagaimana peran orang tua membimbing peserta didik belajar daring 

pada era NEW NORMAL ini ini. 

Informan     :“selama anak melakukan pembelajaran daring saya sebagai orang tua 

ingin yang terbaik untuk anak saya, maka dari itu selama daring ini 

saya memberikan fasilitas seperti HP disamping itu juga saya harus 

mendampingi anak saya dalam belajar dan mengerjakan pr, kalau ada 

yang tidak mengerti saya bertanya kepada gurunya melalui whatsaapp. 

Peneliti :“ apakah ada kendala yang ibu hadapi? 

Informan :”iyaa dek,ada… 

Peneliti :kendala apa ibu.? 
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Informan : “kendala yang datang dari kami, yaitu pada saat sedang mengajar 

anak, ketika kami sedang mengajar anak, disitu anak kami susah untuk 

diatur ketik diberikan PR oleh guru, anak saya malas mengerjakannya 

malah dia bilang “Ibu saja yang kerjakan PR ku, Tidak ditauji ibu 

guruku belajar daringji ini”.  

Peneliti :“Pertanyaan selanjutnya ibu,solusi apa yang ibu berikan untuk 

mengatasi masalah tersebut? 

Informan :“ Solusi yang kami berikan pada saat membimbing anak,saya 

mengatasinya dengan cara selalu saya tegur, di nasihati dan dimarahi, 

dan saya memberikan hukuman apabila anak tidak mau 

mendengarkan. Pendukung bagi saya dalam membimbing anak adalah 

buku pelajaran, 

Peneliti  : oohiyaa bu,,kapan waktu ibu memberikan bimbingan? 

Informan : Biasanya saya memberikan bimbingan pada waktu pagi setelah 

diberikan tugas oleh gurunya melalui aplikasi whatssapp ,sedangkan 

tempatnya belajar  dimana saja yang penting masih dalam rumah. 

Peneliti : “mungkin itu saja bu,Saya rasa cukup ibu. Sekali lagi terima kasih 

banyak atas waktunya” 

Informan  : “Iya dek”. 

Peneliti  : “Permisi ibu. Assalamualaikum wr.wb”. 

Informan  : “Walaikumsalam wr.wb”. 
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Informan 9 

Nama   : FH(ibu) 

Pekerjaan   :wiraswasta 

Waktu Wawancara :8 senin september 2020 

Lokasi Wawancara : Desa ranooha,Kecamatan Ranomeeto,kab.konsel 

Tema Wawancara : peran orang tua membimbing peserta didik belajar 

daring pada era NEW NORMAL 

 

Peneliti : “Assalamuaikum wr.wb, selamat pagi bu”. 

Informan : “Walaikumsalam, pagi”. 

Peneliti : “ibu boleh minta sedikit waktunya”. 

Informan  : “iyaa dek,silahkan”. 

Peneliti :“ saya disini bermaksud untuk melakukan wawancara mengenai judul 

penelitian saya 

Informan :“ iya dek.. 

Peneliti :langsung saja pertanyaannya bu,Pertama saya ingin bertanya 

bagaimana peran orang tua membimbing peserta didik belajar daring 

pada era NEW NORMAL ini ini. 

Informan       :“dalam membimbing anak belajar daring, dengan banyaknya aktivitas 

di NEW NORMAL ini, harus meluangkan waktu untuk anak dalam 

mendampingi anak dalam belajar  daring, agar anak saya tidak 

ketinggalan pelajaran dan saya selalu memberikan arahan kepada anak 

saya agar tidak selalu bermain diluar rumah, mengingat wabah 

pandemi yang semakin meningkat. 

Peneliti :“ apakah ada kendala yang ibu hadapi? 

Informan :”iyaa dek,ada… 

Peneliti :kendala apa ibu.? 

Informan : “hambatan yang datang dari kami adalah kesibukan membagi waktu 

antara aktivitas rumah dan mengajar anak, sedangkan kendala yang 

datang dari anak saya adalah apabila sedang belajar, tapi ketika 

temannya datang untuk mengajak bermain dia langsung meninggalkan 

pelajarannya, katanya”ibu sebentar lagi baru lanjut belajarnya”. 

Peneliti :“Pertanyaan selanjutnya ibu,solusi apa yang ibu berikan untuk 

mengatasi masalah tersebut? 

Informan :“kendala yang datang dari saya dan suami kami mengatasinya dengan 

cara membagi waktu kalau suami libur kantor dia yang membimbing 

anak belajar kalau saya sedang tidak sibuk saya yang membimbingnya, 

sedangkan untuk menghadapi hambatan yang datang dari anak ,saya 

mengatasinya dengan cara membatasi waktu anak untuk bermain, dan 

saya memberikan ancaman apabila tidak belajar saya akan menelpon 

gurunya agar tidak dikasih naik kelas dan saya juga selalu 

menasihatinya mengenai Covid-19, sedangkan cara khusus yang saya 

lakukan apabila waktu belajar semua yang berkaitan dengan 
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permainannya saya sembunyikan,  dan Tv juga saya matikan agar anak 

focus belajar. 

Peneliti  : oohiyaa bu,, 

Informan : iya dek,, 

Peneliti : “mungkin itu saja bu,Saya rasa cukup ibu. Sekali lagi terima kasih 

banyak atas waktunya” 

Informan  : “Iya dek”. 

Peneliti  : “Permisi ibu. Assalamualaikum wr.wb”. 

Informan  : “Walaikumsalam wr.wb”. 

 

 

Informan 10 

Nama   : AM(ayah) 

Pekerjaan   :wiraswasta 

Waktu Wawancara :16 selasa september 2020 

Lokasi Wawancara : Desa ranooha,Kecamatan Ranomeeto,kab.konsel 

Tema Wawancara : peran orang tua membimbing peserta didik belajar 

daring pada era NEW NORMAL 

 

Peneliti : “Assalamuaikum wr.wb, selamat sore pak”. 

Informan : “Walaikumsalam, sore”. 

Peneliti : “pak boleh minta sedikit waktunya”. 

Informan  : “iyaa dek,silahkan”. 

Peneliti :“Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu nya pak, saya 

disini bermaksud untuk melakukan wawancara mengenai judul 

penelitian saya”. 

Informan :“ iya dek.. 

Peneliti :langsung saja pertanyaannya pak,Pertama saya ingin bertanya 

bagaimana peran orang tua membimbing peserta didik belajar daring 

pada era NEW NORMAL ini ini? 

Informan     :“dalam membimbing anak belajar daring, dengan banyaknya aktivitas di 

NEW NORMAL ini, harus meluangkan waktu untuk anak dalam 

mendampingi anak dalam belajar  daring, agar anak saya tidak 

ketinggalan pelajaran dan saya selalu memberikan arahan kepada anak 

saya agar tidak selalu bermain diluar rumah, mengingat wabah 

pandemi yang semakin meningkat. 

Peneliti :“ apakah ada kendala yang bapak hadapi? 

Informan :”iyaa dek,ada… 

Peneliti :kendala apa pak.? 

Informan :“Hambatan yang datang dari kami adalah  kesibukan kami yang harus 

menyita waktu kami untuk membimbing anak kami, mengingat kami 

berdua sama samaa bekerja, jadi kami harus membagi waktu kami, 

disaat suami sedang tidak sibuk dia yang mengajar anak begitupun 
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sebaliknya, sedangkan kendala yang dating pada anak kami, sering 

merasa bosan dalam belajar, ingin keluar bermain. 

Peneliti :“Pertanyaan selanjutnya pak,solusi apa yang bapak berikan untuk 

mengatasi masalah tersebut? 

Informan :“ kendala yang datang dari saya dan istri kami mengatasinya dengan 

cara bergantian untuk membimbing, sedangkan untuk menghadapi 

hambatan yang datang dari anak ,saya mengatasinya dengan cara 

selalu saya tegur,nasihati,dan apabila malas belajar saya akan 

memberikan hukuman dengan cara tidak menuruti permintaannya dan 

membagi waktu bermain dan belajar. Pendukung bagi saya dalam 

membimbing anak adalah buku pelajaran Biasanya saya memberikan 

bimbingan pada waktu siang setelah pulang kantor dan malam setelah 

isya ,sedangkan tempatnya diruang TV” 

Peneliti  : oohiyaa pak,, 

Informan : iya dek,, 

Peneliti : “mungkin itu saja pak,Saya rasa cukup pak. Sekali lagi terima kasih 

banyak atas waktunya” 

Informan  : “Iya dek”. 

Peneliti  : “Permisi pak. Assalamualaikum wr.wb”. 

Informan  : “Walaikumsalam wr.wb”. 
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