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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman 

observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan 

penelitian. Pedoman observasi tersebut mengenai " Problematika Proses 

Pembelajaran Secara Daring di SD Negeri 1 Raraa, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka 

Timur.  

1. Alamat/lokasi sekolah  

2. Mengamati proses belajar mengajar di kelas  

3. Mengamati bagaimana partisipan guru dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas ataupun di luar kelas.  
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara dengan kepala sekolah di SD Negeri 1 Raraa, Kec. Ladongi, 

Kab. Kolaka Timur.  

1. Bagaimana menurut ibu tentang kebijakan pendidikan di tengah pandemi 

covid-19? 

2. Apasaja peran kepala sekolah untuk mendorong  kereatifitas guru dalam 

mengajar secara daring? 

3. Apa saja masalah-masalah yang terdapat di SD Negeri 1 Raraa pada proses 

pembelajaran secara daring ? 

4. Bagaimana ibu mengontrol guru-guru yang sedang melakukan proses 

pembelajaran? 

5. Bagaimana upaya ibu dalam mengatasi masalah-maslah tersebut? 
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B. Wawancara dengan guru di SD Negeri 1 Raraa, Kec. Ladongi, Kab. 

Kolaka Timur.  

1. Apa saja yang disampaikan guru dalam pembelajaran daring kepada 

siswa? 

2. apakah pembelajaran daring efektif dilakukan? 

3. Bagaimana jika orangtua/wali murid tidak memiliki fasilitas dalam 

pembelajaran daring? 

4. Bagaimana sistem pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran secara daring? 

5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru pada saat proses pembelajaran 

secara daring ? 

6. Bagimana mengatasi masalah pada proses pembelajaran siswa pada saat 

online? 
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C. Wawancara dengan orang tua mirid di SD Negeri 1 Raraa, Kec. Ladongi, 

Kab. Kolaka Timur.  

1. Apa saja  kesulitan yang dialami Ibu saat mendampingi anak belajar 

dirumah? 

2. Bagaimana cara Ibu  mengetahui apa kah ada tugas atau tidak yang 

dibrikan anak apa saat pandemi? 

3. Apakah anak pernah melewatkan pembelajaranya yang di berikan oleh 

gurunya? 

4. Bagaimana dengan harapan Ibu sebagai orang tua selama mendampingi 

siswa belajar dari rumah pada masa pandemi? 

5. Menurut Ibu apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam mengajar atau 

membantu anak untuk belajar dirumah? 

6. Bagaimaan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam 

proses pembelajaran pada anak saat dirumah? 
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D. Wawancara dengan murid di SD Negeri 1 Raraa, Kec. Ladongi, Kab. 

Kolaka Timur.  

1. Bagaimana menurut anda mengenai pembelajaran pada saat pandemi 

covid-19.   

2. Apa saja masalah yang anda dapatkan pada saat proses pembelajaran 

secara daring? 

3. Apakah orang tua anda memberikan alat belajar selama pembelajaran 

online? 

4. Apakah orang tua anda  mendampingi anda ketika ada kesulitan dalam 

tugas? 

5. Apakah orang tua anda  mendampingi anda saat belajar   
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Lampiran 3  

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Profil SD Negeri 1 Raraa. 

2. Visi, misi, motto, dan tujuan SD Negeri 1 Raraa. 

4. Sarana dan prasarana sekolah. 

5. Foto kegiatan saat proses pembelajaran berlangsung di SD Negeri 1 Raraa. 
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Lampiran 4 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Raraa 

Nama : E 

Jabatan: Kepala Sekolah SD Negeri 1 Raraa 

No Pertanyaan Jawaban Analisis peneliti 

1 Bagaimana menurut ibu 

tentang kebijakan 

pendidikan di tengah 

pandemi covid-19? 

mungkin bukan Cuma saya 

saja akan tetapi  semua 

kepala sekolah yang ada di 

Kolaka Timu, kita kita 

tidak bisa mengambil 

keputusan tanpa arahan 

dari pemerintah atau dari 

kepala dinas pendidikan. 

Jadi pada masa pandemi 

adanya kebijakan yang di 

terapkan oleh pemerintah 

yaitu harus melakukan 

pembelajaran secara online 

atau pembelajaran dari 

rumah yah harus kita 

terapkan atau dilaksanakan  

di sekolah agar kita bisa 

membantu mencegah 

penyebaran virus corona. 

Kepala sekolah 

tidak dapat 

mengambil 

keputusan tanpa 

arahan dari 

pemerintah jadi 

kebijakan yang di 

terapkan oleh 

pemerintah sekolah 

harus 

menerapkanya. 

2 Apasaja peran kepala 

sekolah untuk 

mendorong  kereatifitas 

guru dalam mengajar di 

tengah pandemi? 

yah, selalu saya 

mendorong mereka agar 

para guru memberikan 

materi pembelajaran, saya 

juga mengingatkan kepada 

guru-guru seperti guru 

kelas 1 kelas 2 dan 

seterusnya sampei kelas 6 

untuk membuatkan 

whatsapp grup untuk 

memberikan materi 

pembelajaran dan saya 

juga selalu mengingatkan 

kepada guru untuk 

mengunakan masker atau 

mengikuti protokol 

Dorongan dari 

kepala sekolah itu 

sangat penting bagi 

guru karena dapat 

mencapai tujuan 

sekolah karena dari 

dorongan kepala 

esekolah guru akan 

mudah mealkukan 

tugas yang 

diarahkan oleh 

nya . 
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kesehatan. Dalam proses 

pembelajaran pada masa 

pandemi  ini guru juga 

harus bisa memberikan 

materi pembelajaran 

kepada siswa untuk 

melakukan pembelajaran 

dirumah dan jadwal seperti 

hari senin kelas 1, hari 

selasa kelas 2,  hari rabu 

kelas 3 dan seterusnya 

hingga kelas 6. Dengan 

membagi zona belajar 

anak untuk melakukan 

pembelajaran dirumah 

agar dengan menggunakan 

whatsap grup untuk kelas 

yang melakukan 

pembelajaran. Terkadang  

juga guru memberikan 

tugas kepada siswa untuk 

dikerjakan dan hari senin 

depanya disetor tugas yang 

diberikan oleh guru masin- 

masing sesuai dengan 

jadual pembelajaranya. 

3 Apa saja masalah-

masalah yang terdapat 

di SD Negeri 1 Raraa 

dalam  pembelajaran 

secara daring? 

banyak sekali masalah-

masalah yang terdapat 

pada saat pembelajaran 

daring  sampe-sampe saya 

pernah melakukan rapat 

dilanjut besoknya lagi. 

Disamping saya sebagai 

kepala sekolah saya juga 

sebagai ibu camat. Jadi 

saya banyak mengetahui 

berbagai maslah-maslah 

yang ada disini, yaitu 

seperti masalah orang tua 

sebagian orang tua yang 

mempunyai hp dan ada 

orang tua yang tidak 

memilikinya walaupun 

orang tua itu memilikinya 

sebagian besar bukan hp 

android. Jadi pemerintah 

kususnya mentri 

pendidikan sering 

Banyak sekali 

masalah yang 

terdapat pada SD 

Negeri 1 Raraa 

terkait proses 

pembalajaran yg 

pertama yaitu 

terkait jaringan, 

kuota 

paket,Hendphone 

yang tdk ada . 
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memberikan data paket 

kepada siswa untuk belajar 

online akan tetapi 

terkadang orang tua tidak 

tau cara mengunakanya 

karena data tersebut harus 

masih di download dulu 

ternyata. Sementara orang 

tua disini tidak 

mengetahuinya jangankan 

orang tua anaknya saja 

belum terlalu mahir dalam 

mengunakan android apa 

lagi untuk kelas rendah. 

Bukan cuma itu jaringan 

juga disini sangat sulit apa 

lagi untuk mengases 

internet, guru juga kurang 

kereatif melakukan proses 

pembelajaran. 

4 Bagaimana ibu 

mengontrol guru-guru 

yang sedang melakukan 

proses pembelajaran? 

yah dengan cara memantau 

lewat whatsapp grup atau 

tidak  melakukan vidio 

coll. Saya juga masuk 

dimasing-masing grup 

kelas, selain itu saya juga 

suka melihat mereka suka 

memosting kegiatan-

kegiatannya ke whatsapp 

grup masing-masing. 

Mengontrol guru-

guru menggunakan 

WhatsApp grup 

dengan cara vidio 

call agar dapat 

melihat kegiatan 

yang dilakukan 

oleh guru ataupun 

siswanya 

 

5 Bagaimana upaya ibu 

dalam mengatasi 

masalah-maslah 

tersebut? 

 

yah dengan cara 

mengadakan rapat atau 

memusyawarahkan kepada 

guru-guru  kalau ada 

temuan baru atau masalah 

baru kita rapatkan atau ada 

yang bertentangan pasti 

kita selalu merapatkanya 

dengan guru-guru. 

 

Ketika ada masalah 

yang terdapat 

disekolah kepa a 

sekolah ataupun 

guru harus 

memusyawarahkan 

atau mengadakan 

rapat. 
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Wawancara dengan Guru Kelas 1 

Nama : T 

Jabatan: Guru Kelas 1 

No Pertanyaan Jawaban Analisis peneliti 

1 Apa saja yang 

disampaikan guru dalam 

pembelajaran daring 

kepada siswa ? 

 

yah menyampaikan materi 

yang harus dipelajari, 

mengingatkan siswa untuk 

belajar dan juga pemberian 

tugas. 

Mengingatkan 

siswa akan tugas-

tugas yang 

diberikan oleh 

guru 

2 apakah pembelajaran 

daring efektif 

dilakukan? 

 

sama sekali tidak efektif 

karena dalam sekolah dasar 

masih harus membutuhkan 

bimbingan dalam 

pembelajaran apa lagi pada 

kelas rendah sangat 

membutuhkan bimbingan 

dari orang tua apalagi guru. 

 

karena dalam 

sekolah dasar 

masih harus 

membutuhkan 

bimbingan dalam 

pembelajaran apa 

lagi pada kelas 

rendah sangat 

membutuhkan 

bimbingan dari 

orang tua apalagi 

guru. 

3 Bagaimana jika 

orangtua/wali murid 

tidak memiliki fasilitas 

dalam pembelajaran 

daring? 

 

sejauh ini semua orangtua 

mengakses grup Whatsapp. 

Beberapa yang tidak 

memiliki Hp mengakes 

pembelajaran dengan cara 

menumpang pada Hp 

saudara atau menanyakan  

kepada  teman yang 

rumahnya saling 

berdekatan. 

 

Orang tua yang 

tidak memiliki 

Hendphone 

berusaha mencari 

info untuk 

anaknya agar anak 

tidak ketinggalan 

info 

 

 

 

 

4 Bagaimana sistem 

pembelajaran yang 

digunakan oleh guru 

dalam proses 

pembelajaran pada 

masa pandemi? 

 

 

yaitu gengan mengunakan 

WhatsApp grup dan video 

call agar dapat 

mendapatkan pelajaran 

dengan baik. 

Pemeliharaann 

sarana dan 

prasarana sangat 

penting untuk 

dilakukan. Agar 

barang tidak 

murah rusak dan 

tidak mudah 

hilang 
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5 Apa saja kendala yang 

dihadapi oleh guru pada 

saat proses 

pembelajaran pada masa 

pandemi? 

sering kali siswa merasa 

kesulitan dalam 

pembelajaran daring  

dikarenakan beberapa 

kendala. Pertama, 

kemampuan anak berbeda  

dalam memahami setiap 

materi. Kedua, kemampuan 

orangtua dalam  mengakses 

internet kurang, terkendala 

pula oleh waktu. Ketiga, 

anak belum bisa membaca 

sehingga menyulitkan 

dalam pemahaman materi. 

Keempat, jaringan dan 

kuota internet yang sangat 

terbatas. 

 

Kendala yang 

dihadapai guru 

pada proses 

pembelajaran 

daring yaitu 

n anak berbeda  

dalam memahami 

setiap materi. 

Kedua, 

kemampuan 

orangtua dalam  

mengakses 

internet kurang, 

terkendala pula 

oleh waktu. 

Ketiga, anak 

belum bisa 

membaca sehingga 

menyulitkan 

dalam pemahaman 

materi. Keempat, 

jaringan dan kuota 

internet yang 

sangat terbatas. 

 

6 Bagimana mengatasi 

masalah pada proses 

pembelajaran secara 

daring? 

cara mengatasinya yah 

dengan cara memantau 

terus murid-murid   dan 

mengingatkan akan ada 

tugas atau hal-hal yang di 

berikan oleh guru. 

 

Guru membatu 

murudnya untuk 

melakukan proses 

pembealjaran 

secara daring 

dengan mengingat 

akan adanya tugas 

atau hal-hal yang 

diberikan gurunya 
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Wawancara dengan Guru Kelas 6 

Nama : M 

Jabatan: Guru Kelas 6 

No Pertanyaan Jawaban Analisis peneliti 

1. Apa saja yang 

disampaikan guru dalam 

pembelajaran daring 

kepada siswa? 

yang disampaikan saat 

pembelajaran yah seperti 

materi pembelajaran dan 

tugas yang akan diberikan 

siswa. 

seperti materi 

pembelajaran dan 

tugas yang akan 

diberikan siswa. 

2. Apakah pembelajaran 

daring efektif 

dilakukan? 

 

tidak karena pembelajaran 

yang dilakukan saat 

pembelajaran daring 

banyak anak yang tidak 

paham akan apa yang 

dijelaskan oleh guru, waktu 

juga tidak begitu banyak 

karena mengikuti kebijakan 

dari pemerintah sehingga 

guru tidak dapat 

menjelaskan secara rinci. 

harus 

membutuhkan 

bimbingan dalam 

pembelajaran apa 

lagi pada kelas 

rendah sangat 

membutuhkan 

bimbingan dari 

orang tua apalagi 

guru. 

 

maupun sesudah 

covid-19. 

3. Bagaimana jika 

orangtua/wali murid 

tidak memiliki fasilitas 

dalam pembelajaran 

daring? 

sejauh ini semua orangtua 

mengakses grup Whatsapp. 

Beberapa yang tidak 

memiliki Hp mengakes 

pembelajaran dengan cara 

menumpang pada Hp 

saudara atau menanyakan  

kepada  teman yang 

rumahnya saling 

berdekatan. 

 

Orang tua yang 

tidak memiliki 

Hendphone 

berusaha mencari 

info untuk 

anaknya agar anak 

tidak ketinggalan 

info 

 

 

 

 

4. Bagaimana sistem 

pembelajaran yang 

digunakan oleh guru 

dalam proses 

pembelajaran secara 

daring? 

yaitu gengan mengunakan 

WhatsApp grup agar 

pelajaran  bisa berjalan 

dengan baik. 

Pemeliharaann 

sarana dan 

prasarana sangat 

penting untuk 

dilakukan. Agar 

barang tidak 
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murah rusak dan 

tidak mudah 

hilang 

 

 

5. Apa saja kendala yang 

dihadapi oleh guru pada 

saat proses 

pembelajaran pada masa 

pandemi? 

sering kali siswa merasa 

kesulitan dalam 

pembelajaran daring  

dikarenakan beberapa 

kendala. Pertama, 

kemampuan anak berbeda  

dalam memahami setiap 

materi. Kedua, kemampuan 

orangtua dalam  mengakses 

internet kurang, terkendala 

pula oleh waktu. Ketiga, 

anak belum bisa membaca 

sehingga menyulitkan 

dalam pemahaman materi. 

Keempat, jaringan dan 

kuota internet yang sangat 

terbatas. 

 

Kendala yang 

dihadapai guru 

pada proses 

pembelajaran 

daring yaitu 

n anak berbeda  

dalam memahami 

setiap materi. 

Kedua, 

kemampuan 

orangtua dalam  

mengakses 

internet kurang, 

terkendala pula 

oleh waktu. 

Ketiga, anak 

belum bisa 

membaca sehingga 

menyulitkan 

dalam pemahaman 

materi. Keempat, 

jaringan dan kuota 

internet yang 

sangat terbatas. 

 

6. Bagimana mengatasi 

masalah pada proses 

pembelajaran secara 

daring? 

cara mengatasinya yah 

dengan cara memantau 

terus murid-murid   dan 

mengingatkan akan ada 

tugas atau hal-hal yang di 

berikan oleh guru. 

 

Guru membatu 

murudnya untuk 

melakukan proses 

pembealjaran 

secara daring 

dengan mengingat 

akan adanya tugas 

atau hal-hal yang 

diberikan gurunya 
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Wawancara dengan Orang Tua Murid 

Nama : Y 

Jabatan: Orang Tua Murid 

No Pertanyaan Jawaban Analisis peneliti 

1. Apa saja  kesulitan yang 

dialami Ibu saat 

mendampingi anak 

belajar dirumah? 

kusulitan pada saat 

mendampingi anak 

diruamah yah seperti anak 

malas untuk belajar, anak 

terkadang malas untuk 

mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh gurunya, 

Terkadang juga susah 

terkadang juga bosan. 

Orang tua siswa 

harus dapat 

mendampingi 

anaknya untuk 

melakukan proses 

pembealajaran 

agar berjalan 

dengan baik 

2. Bagaimana cara Ibu  

mengetahui apa kah ada 

tugas atau tidak yang 

dibrikan anak apa saat 

pembelajaran daring? 

menanyakan kepada anak 

dan terkadang saya melihat 

whatsApp grup yang dibuat 

oleh guru. 

menanyakan 

kepada anak dan 

terkadang saya 

melihat wa grup 

yang dibuat oleh 

guru. 

3. Apakah anak pernah 

melewatkan 

pembelajaranya yang di 

berikan oleh gurunya? 

Yah pernah anak saya 

pernah tertinggalan 

pelajaran karena kehabisa 

paket data jatingan juga 

sangat sulit. 

Karena paket data 

yang tidak ada 

jaringan juga 

kurang 

mendukung 

4. Bagaimana dengan 

harapan Ibu sebagai 

orang tua selama 

mendampingi siswa 

belajar dari rumah pada 

masa pandemi? 

harapanya cepat hilang 

virusnya, anak juga biar 

bisa belajar seperti 

biasanya. 

Harapanya cepat 

hilang virusnya, 

anak juga biar bisa 

belajar seperti 

biasanya. 

 

 

 

5. Menurut Ibu apa saja 

kendala-kendala yang 

dihadapi dalam 

mengajar atau 

membantu anak untuk 

belajar dirumah? 

 

 

anak terkadang malas 

untuk belajar karena 

kecapean, biasanya juga 

suka bosan. 

karena kecapean, 

biasanya juga suka 

bosan. 

 

6. Bagaimaan solusi untuk solusinya yah dengan agar  proses 
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mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi 

dalam proses 

pembelajaran pada anak 

saat dirumah? 

mengajak anak untuk 

belajar agar  proses 

pembelajaran pada saat 

dirumah bisa berjalan 

dengan baik, membujuk 

anak bagaimana caranya 

anak biar mau belajar dan 

tidak bermalas-malasan 

lagi apakah dengan cara 

memberikan mainan atau 

memberikan makanan agar 

anak tidak bosan belajar. 

 

 

pembelajaran pada 

saat dirumah bisa 

berjalan dengan 

baik, membujuk 

anak bagaimana 

caranya anak biar 

mau belajar dan 

tidak bermalas-

malasan lagi 

apakah dengan 

cara memberikan 

mainan atau 

memberikan 

makanan agar 

anak tidak bosan 

belajar. 
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Wawancara dengan Orang Tua Murid 

Nama : E 

Jabatan: Orang Tua Murid 

No Pertanyaan Jawaban Analisis peneliti 

1. Apa saja  kesulitan yang 

dialami Ibu saat 

mendampingi anak 

belajar dirumah? 

yah seperti malas untuk 

belajar dan terkadang baru 

juga belajar sudah cape. 

malas untuk 

belajar dan 

terkadang baru 

juga belajar sudah 

cape. 

2. Bagaimana cara Ibu  

mengetahui apa kah ada 

tugas atau tidak yang 

dibrikan anak apa saat 

Peembelajaran secara 

daring? 

yah dengan cara 

menanyakan kepada anak 

apakah ada tugas yang 

diberikan oleh gurunya 

atau tidak. 

cara menanyakan 

kepada anak 

apakah ada tugas 

yang diberikan 

oleh gurunya atau 

tidak. 

3. Apakah anak pernah 

melewatkan 

pembelajaranya yang di 

berikan oleh gurunya? 

iya penah karena kehabisan 

paket data 

Karena tidak ada 

paket data 

4. Bagaimana dengan 

harapan Ibu sebagai 

orang tua selama 

mendampingi siswa 

belajar dari rumah pada 

masa pandemi? 

semoga ceapat belajar tatap 

muka dan bisa belajar 

seperti biasanya. 

semoga ceapat 

belajar tatap muka 

dan bisa belajar 

seperti biasanya. 

 

5. Menurut Ibu apa saja 

kendala-kendala yang 

dihadapi dalam 

mengajar atau 

membantu anak untuk 

belajar dirumah? 

 

 

seperti anak malas untuk 

belajar, terkadang mood 

nya gak baik jadi saya 

harus membujuk dulu anak 

saya agar mau belajar, atau 

mengerjakan tugas, 

terkadang juga keasikan 

bermain jadi lupa dengan 

tugasnya. 

seperti anak malas 

untuk belajar, 

terkadang mood 

nya gak baik jadi 

saya harus 

membujuk dulu 

anak saya agar 

mau belajar, atau 

mengerjakan 

tugas, terkadang 

juga keasikan 

bermain jadi lupa 

dengan tugasnya. 
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6. Bagaimaan solusi untuk 

mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi 

dalam proses 

pembelajaran pada anak 

saat dirumah? 

yah dengan cara mengajak 

anak untuk belajar dengan 

keinginanaya agar proses 

pembelajaran pada saat di 

rumah bisa berjalan dengan 

baik, dan tidak bermalas-

malasan. 

 

cara mengajak 

anak untuk belajar 

dengan 

keinginanaya agar 

proses 

pembelajaran pada 

saat di rumah bisa 

berjalan dengan 

baik, dan tidak 

bermalas-malasan. 
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Wawancara dengan Murid Kelas 1 

Nama : M 

Jabatan: Murid Kelas 1 

No Pertanyaan Jawaban Analisis peneliti 

1. Bagaimana menurut 

anda  mengenai 

pembelajaran pada saat 

daring ? 

senang karena lebih banyak 

liburnya. 

senang karena 

lebih banyak 

liburnya. 

2. Apa saja masalah yang 

anda  dapatkan pada 

saat proses 

pembelajaran daring? 

banyak tugas tidak 

mengerti dengan tugas 

yang diberikan guru. 

banyak tugas tidak 

mengerti dengan 

tugas yang 

diberikan guru. 

3. Apakah orang tua anda 

memberikan alat belajar 

selama pembelajaran 

online? 

Iya Dalam 

pembelajaran 

online sangat 

penting karena 

dengan adanya 

alat untuk 

pembelajaran 

online akan sangat 

membantu untuk 

melakukan proses 

pembealajaran 

4. Apakah orang tua anda 

mendampingi anda 

ketika ada kesulitan 

dalam tugas? 

Iye Sangat penting 

bagi anak untuk 

didampingi oleh 

orang tua apa lagi 

oada proses 

pembelajaran akan 

berjalan dengan 

baik 

 

6. Apakah orang tua anda 

mendampingi anda saat 

belajar? 

Iya Dampingan orang 

tua itu sangat 

penting apa lagi 

pada saat belajar 
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online seperti saat 

ini karena orang 

tua juga harus 

berperan untuk 

anaknya dalam 

melakukan proses 

pembelajaran 

dirumah 
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Wawancara dengan Murid Kelas 6 

Nama : V 

Jabatan: Murid Kelas 6 

No Pertanyaan Jawaban Analisis peneliti 

1. Bagaimana menurut 

anda mengenai 

pembelajaran pada saat 

daring? 

senang kerena di rumah 

saja, sekolahnya juga 

sebentar peroses 

pembelajaranya juga lebih 

mudah. 

Banyak ank 

merasa senang 

ketika 

pembelajaran 

online di lakukan 

karena proses 

pembelajaranya 

begitu cepat dri 

seblumnya 

2. Apa saja masalah yang 

anda  dapatkan pada 

saat proses 

pembelajaran secara 

daring? 

banyak tugas, paket 

internet tidak ada, jaringan 

susah. 

Paket data ataupun 

jaringan itu dangat 

penting untuk 

melakukan proses 

pembeajaran 

secara online 

3. Apakah orang tua anda 

memberikan alat belajar 

selama pembelajaran 

online? 

Iya Dalam 

pembelajaran 

online sangat 

penting karena 

dengan adanya 

alat untuk 

pembelajaran 

online akan sangat 

membantu untuk 

melakukan proses 

pembealajaran 

4. Apakah orang tua anda 

mendampingi anda 

ketika ada kesulitan 

dalam tugas? 

iya, terkadang didampingi 

terkadang juga tidak. 

Sangat penting 

bagi anak untuk 

didampingi oleh 

orang tua apa lagi 

oada proses 

pembelajaran akan 

berjalan dengan 

baik 
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6. Apakah orang tua anda 

mendampingi anda saat 

belajar? 

iyah didamping terkadang 

juga tidak 

 

Dampingan orang 

tua itu sangat 

penting apa lagi 

pada saat belajar 

online seperti saat 

ini karena orang 

tua juga harus 

berperan untuk 

anaknya dalam 

melakukan proses 

pembelajaran 

dirumah 
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Lampiran 5 

DOKUMENTASI 

 

Foto Sekolah SD Negeri 1 Raraa 

 

Lapangan 

 

Wawancara Bersama guru kelas rendah  
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Wawancara Bersama Kepala Sekolah  

 

Wawancara Bersama guru kelas tinggi  

 

        Foto Bersama Guru-Guru dan Kepala Sekolah 



 
 

82 
 

 

Data Guru Dan Pegawai 

 

Visi misi sekolah    Buku Pelajaran 

 

Wawancara Bersama                         Wawancara Kepada  

Salah Satu Murid Kelas (6)     Salah Satu Murid Kelas (1) 



 
 

83 
 

 

Wawancara bersama orang tua siswa 

 

Wawancara bersama orang tua siswa  
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Pembelajaran Daring Kelas VI SDN 1 Raraa 

 

 

 

 

 

   



 
 

85 
 

 
 

 

 

 



 
 

86 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

RIWAYAT HIDUP  

 

 

Nama Winarti, lahir di Raraa pada tanggal 30 

Desember 1999, anak kedua dari 2 bersaudara, buah 

kasih pasangan dari Ayahanda “Kusno” dan ibunda 

“Eni”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan 

tepat pada umur 7 tahun di sekolah dasar (SD) pada 

SDN 1 Raraa tahun 2006 dan selesai pada tahun 

2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di sekolah Menengah 

Pertama di SMP Negeri 2 Ladongi dandi selesaikan pada tahun 2015, dan pada 

tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah Menengah Atas 

(SMA) pada SMA N 1 Ladongi dan penulis mengambil jurusan IPA dan 

diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis mendaftar pada salah satu 

perguruan tinggi Negeri Jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama 

Islam Negeri(IAIN) Kendari, dan alhamdulillah selesai pada tahun 2022.  

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari 

kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan skripsi yang berjudul “Problematika Proses Pembelajaran Secara Daring 

di SD N 1 Raraa Kab. Kolaka Timur”.  

 

 

 

 

 


