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Lampiran 1: 

INFORMAN PENELITIAN 

NO Nama Jabatan Alamat 

1 

2.  

Hj. Siti Murni Nur, 

S.Pd., M.Pd 

Kepala Sekolah 

 

Jl. DI Panjaitan BTN 

Beringin, Blok I, No. 20 

2 Aprilita Maliani, S.Pd Guru Tematik VB Jl. Kapten Pierre Tendean 

3 

3.  

Keluarga Landohali dan 

Rosnawati 

*Mifta Asyifa 

 Ayah : 

Karyawan dinas 
perhubungan 

 Ibu : Guru 

PAUD 

 Anak : Siswa 
kelas V.B 

 

Jl. Melati, Desa Kota 

Bangun, Kec. Ranomeeto 

4 Keluarga Ronald 

Cristiani dan Marliati 

*Mesya C.H.A Sonaru 

 Ayah : 
Karyawan 

swasta 

 Ibu : Ibu rumah 
tangga 

 Anak : Siswa 
kelas V.B 

 

Jl. Salomo. Kec. Baruga 

5 Keluarga Abdul Malik 

dan Samsia 

*Firman Adip 

 Ayah : 
Wiraswasta 

 Ibu : Pedagang 

 Anak : Siswa 
kelas V.B 

Jl. Poros Baruga 

6 Keluarga Rizalukman 

dan Riani 

*Dafiya 

 Ayah : 

Wiraswasta 

 Ibu : Ibu rumah 
tangga 

 Anak : Siswa 
kelas V.B 

Jl. Sanggoleo 

7 Keluarga Albar da 

Norma Sari 

*Zazkia Dwi Amalia 

 Ayah : Dosen 

 Ibu : Ibu rumah 
tangga 

 Anak : Siswa 

kelas V.B 

BTN. Griya Baruga 

8 Keluarga Riawan dan 

Hasmiatin 

*Devin 

 Ayah : Tani 

 Ibu : Ibu rumah 

tangga 

 Anak : Siswa 
kelas V.B 

Jl. Simbo 
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Lampiran 2: 

 

HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI 

NO NAMA 
HASIL 

WAWANCARA OBSERVASI 

1 Kepala Sekolah: 

 

(Siti Murni Nur) 

“Kepala Sekolah 

mengintruksikan pembuatan 

perangkat pembelajaran yang 

kreatif dan kondisional” 

 

 

 

““Guru melakukan 

penyesuaian media 

pembelajaran guru dengan” 

 

 

 

 

 

“Guru menyesuaikan 

materi/RPP dengan 

pemahaman siswa ” 

 

 

 

“Guru mempersiapkan media 

dan materi sesuai kondisi 

siswa di rumah” 

 

 

 

“Kepala sekolah menjelaskan 

bahwa pembelajaran daring 

dimulai pukul 08.00 – 12.00” 

 

 

“Kepala sekolah memberikan 

kewajiban kepada siswa 

untuk menyaksikan tayangan 

pembelajaran di TVRI” 

Perangkat 

pembelajaran telah 

dibuat  dan 

disesuaikan 

dengan 

pembelajaran 

online 

 

Guru telah 

mempersiapkan 

materi pelajaran 

yang akan 

dikirimkan di WA 

grup 

 

 

Materi di dalam 

buku pelajaran 

telah di jelaskan 

dengan ringkas dan 

inti materi 

 

Guru telah 

mempersiapkan 

materi pelajaran 

yang akan 

dikirimkan di WA 

grup 

 

 

Jam 08..00 guru 

dan siswa telah 

memulai 

pembelajaran 

 

Materi SD kelas V 

dimulai 11.00-  

11.30 Wita 
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2 Guru: 

 
“Guru Mempersiapan bahan 

ajar sebelum jam 

pembelajaran dimulai” 

 

 

“Guru mengarahkan siswa 

untuk menyaksikan tayangan 

pembelajaran di TVRI:” 

 

 

“Guru memberikan materi 

dan tugas melalui grup WA”  

 

 

 

 

“Guru menjelaskan materi 

dan menjawab pertanyaan 

siswa terkait pembelajaran di 

grup WA” 

 

 

“Guru memberikan materi 

dan tugas melalui grup WA”  

 

 

 

 

“Guru menjelaskan materi 

dan menjawab pertanyaan 

siswa terkait pembelajaran di 

grup WA” 

 

Persiapan bahan 

ajar merupakan 

bagian dari 

kelengkapan RPP 

 

 

Arahan diberikan 

di dalam chat-chat 

grup WA 

 

 

 

Terlebih dahulu 

guru memberikan 

materi dan diakhir 

pembelajaran 

memberikan tugas 

 

Terdapat beberapa 

orang tua dan 

siswa menanyakan 

kembali akan 

maksud tugas yang 

diberikan 

 

Terlebih dahulu 

guru memberikan 

materi dan diakhir 

pembelajaran 

memberikan tugas 

 

 

Terdapat beberapa 

orang tua dan 

siswa menanyakan 

kembali akan 

maksud tugas yang 

diberikan 

3 Siswa:  

Dafiya Salsabila 

 

 

 

 

 

 

 

“Absensi siswa dimulai jam 

8” 

 

 

 

 

Belajar dari TVRI terkadang 

bersama teman-teman 

Absen dapat 

menggunakan 

tulisan dalam 

chatdan dapat juga 

dalam bentuk 

audio (voice note) 

 

Paling sering siswa 

ini melihat materi 
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(Mifta Asyifa) 

 

 

 

 

 

 

maupun 

 

 

“Setiap hari wajib hadir untuk 

mengetahui materi dan tugas” 

 

 

 

“Siswa mengatakan bahwa 

arahan dari guru untuk 

bertanya apabila tidak 

dipahami 

 

“Setiap hari wajib hadir untuk 

mengetahui materi dan tugas” 

 

 

 

“Siswa mengatakan bahwa 

arahan dari guru untuk 

bertanya apabila tidak 

dipahami 

 

Siswa setiap hari mengikuti 

pembelajaran online ” 

 

 

Siswa terkadang bertanya ke 

grup apabila dia belum 

memahami” 

 

 

 

 

“Siswa setiap hari mengikuti 

pembelajaran online ” 

 

 

“Siswa terkadang bertanya ke 

grup apabila dia belum 

memahami”  

 

di TVRI sendiri 

dirumahnya 

 

Siswa sedang 

mengerjakan tugas 

dengan bantuan 

buku paketnya 

 

Siswa bertanya 

dengan 

berkomentar 

didalam grup 

 

Siswa sedang 

mengerjakan tugas 

dengan bantuan 

buku paketnya 

 

Siswa bertanya 

dengan 

berkomentar 

didalam grup 

 

Siswa tersebut 

mengerjakan tugas 

di ruang keluarga 

 

Siswa bertanya 

dengan 

berkomentar 

didalam grup 

 

 

 

Siswa tersebut 

mengerjakan tugas 

di ruang keluarga 

 

Siswa bertanya 

dengan 

berkomentar 

didalam grup 
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Mesya C.H.A 

Sonaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa: 

Firman Adip 

 

 

 

 

Devin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Siswa diberikan setiap 

hari di grup WA” 

 

 

Arahan dari guru bahwa tugas 

harus dikerjakan dan 

dikumpulkan secepatnya” 

 

 

“Tugas Siswa diberikan setiap 

hari di grup WA” 

 

 

Arahan dari guru bahwa tugas 

harus dikerjakan dan 

dikumpulkan 

 

 

“Siswa mengatakan belajar 

daring menggunakan HP yang 

didukung aplikasi WA untuk 

melihat materi dan tugas” 

 

 

Siswa mengatakan bahwa 

dirinya bosan dan capek 

mengikuti pembelajaran 

daring 

 

 

 

 

 

“Siswa menjelaskan bahwa 

gurunya tetap menyemangati 

siswa meskipun siswa jarang 

mengikuti pembelajaran” 

Orang tua menjelaskan bahwa 

paket data internet yang 

diterima tidak full data 

internet” 

 

Siswa 

mengerjakan tugas 

melalui WA 

 

Siswa 

mengerjakan tugas 

melalui panduan 

buku paketnya 

 

Siswa 

mengerjakan tugas 

melalui WA 

 

Siswa 

mengerjakan tugas 

melalui panduan 

buku paketnya 

 

HP yang 

digunakan adalah 

HP milik ibunya 

 

 

 

Dalam tiap hari 

selalu ada tugas 

yang dikerjakan 

tiap mata pelajaran 

sedangkan dalam 

sehari terdapat 3 

mata pelajaran 

yang diharus 

diikuti 

 

 

Paket data internet 

dari pemerintah 

membagi data 

internet lokal dan 

paket multimedia 

(zoom) 

 

 



86 

Zazkia Dwi Amalia 

 

“Ulangan harian, UTS dan 

US kita kerjakan melalui 

sistem online” 

 

 

 

 

“Siswa menjelaskan bahwa 

tugas dikumpulkan langsung 

di sekolah” 

 

 

UH, UTS dan US 

dalam bentuk 

pilihan ganda 25 

nomor dan 5 essay 

 

 

 

Tugas-tugas siswa 

setiap pekannya 

sudah mulai 

terkumpul 

 

3 Orang Tua 

(Riyani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orang Tua 

(Norma Sari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orang Tua 

(Hasmiatin) 

 

 

 

Orang tua 

(Marliati) 

 

 

“Orang tua menjelaskan 

bahwa terkendala masalah Hp 

dan pulsa internet untuk 

belajar online” (2 Oktober 

2020) 

 

 

 

 

 

“Orang menjelaskan bahwa 

kerumitan dalam 

menggunakan HP untuk 

mengajarkan anaknya 

belajar” (19 Mei 2021) 

 

 

 

 

 

“Orang tua terbebani terhadap 

kewajiban menyiapkan HP 

untuk belajar online” (6 

Oktober 2020) 

 

“Orang tua telah 

menyediakan HP untuk 

pembelajaran anak” (21 Mei 

2021) 

HP dirumah orang 

tua yang bisa 

mengakses internet 

hanya satu dan 

dipergunakan 

untuk beberapa 

anak-yang belajar 

online  

 

 

Sang ibu tidak 

begitu paham 

mengenai sistem 

kerja dan 

pembelajaran 

lewat mdia internet 

karena pendidikan 

sang ibu tidak 

tamat SD 

 

Kehidupan orang 

tua yang kurang 

mampu 

 

 

Hp yang 

disediakan adalah 

HP dari sang ibu 
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Orang Tua 

(Rosnawati) 

 

 

 

 

 

 

 

Orang Tua 

(Samsia) 

 

 

 

“Orang tua mengatakan 

bahwa HP tersedia namun 

kadang HP nya digunakan 

orang tua” (21 Mei 2021) 

 

 

 

 

 

“Orang tua menjelaskan 

bahwa ketersediaan HP dapat 

dipenuhi, hanya meminta 

keringanan atau bantuan data 

internet” 

HP yang bisa 

mengakses internet 

hanya HP ibunya 

namun kadang 

digunakan atau 

dibawa orang 

tuanya dalam 

bekerja 

Penulis pun 

melihat orang tua 

menyediakan HP 

untuk fasilitas 

belajar anak 
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Lampiran 3: 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

A. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah 

1. Pewawancara: Apa saja yang arahkan atau intruksikan terkait perencanaan 

pembelajaran guru? 

Informan (Siti Murni Nur): 

“Saya mengintruksikan agar pembuatan perangkat pembelajaran guru 

dibuat dengan kreatif dan kondisional” 

 

2. Pewawancara: Apakah ada hal yang lagi yang diarahkan kepada guru? 

Informan (Siti Murni Nur): 

“Saya pun mengintruksikan untuk menggunakan media sesuai dengan 

kebutuhan siswa” 

 

3. Pewawancara: Bagaimana dengan pelaksanaan pembelajaran daring? 

Mungkin Ibu bisa jelaskan proses pembelajaran daring dimulai dari jam 

berapa! 

Informan (Siti Murni Nur): 

Pembelajaran daring dimulai pukul 08.00 – 12.00, Siswa pula diarahkan 

untuk menyaksikan tayangan pembelajaran di TVRI” 

 

4. Pewawancara: Hal apa saja yang menjadi bagian dari evaluasi 

pembelajaran guru? 

Informan (Siti Murni Nur): 

“Evaluasi pembelajaran melalui tes pada saat pembelajaran berlangsung 
dan penilaian akhir siswa” 

 

5. Pewawancara: Apakah ada arahan kepada guru-guru terkait evaluasi 

pembelajaran mereka? 

Informan (Siti Murni Nur): 

“Mengintruksikan kepada guru-guru untuk membuat laporan 

pembelajaran” 

 

6. Pewawancara: Menurut ibu, hal apa saja yang menjadi faktor penghambat 

dalam pelaksanaan pembelajaran daring? 
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Informan (Siti Murni Nur): 

“Permasalahan dari kemampuan guru atau kompetensi mereka dalam 

menerapkan pembelajaran online tapi menarik bagi siswa”. 

 

7. Pewawancara: Bagaimana dengan sarana prasarana sekolah atau fasilitas 

pendukung pembelajaran daring? 

Informan (Siti Murni Nur): 

“Sarana dan prasarana guru di sekolah cukup lengkap hanya terkendala 

dari sisi sarana siswa atau orang tua dirumah” 

 

8. Pewawancara: Apa saja yang hal yang dilakukan untuk menangani 

masalah-masalah yang menghambat proses pembelajaran daring, 

khususnya terkait kompetensi guru? 

Informan (Siti Murni Nur): 

“Mengarahkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar 

secara daring tentang pembelajaran di masa pandemi” 

 

9. Pewawancara: Apa saja yang hal yang dilakukan untuk menangani 

masalah-masalah yang menghambat proses pembelajaran daring, 

khususnya problem kepada orang tua siswa? 

Informan (Siti Murni Nur): 

“Kami mengusahakan terpenuhi kebutuhan internet orang tua dengan 

mengumpulkan nomor-nomor orang tua untuk didaftarkan di Kementerian 

pendidikan untuk mendapatkan bantuan pulsa” 

 

10. Pewawancara: Apa saja yang hal yang dilakukan untuk menangani 

masalah-masalah yang menghambat proses pembelajaran daring, 

khususnya problem kepada siswa? 

Informan (Siti Murni Nur): 

“Memberikan pengecualiaan kepada siswa yang tidak punya HP untuk 

datang kesekolah agar diajar langsung gurunya atau diberikan tugas dalam 

bentuk print out” 
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B. Transkrip Wawancara Guru 

1. Pewawancara: Apa yang disiapkan guru dalam melakukan pembelajaran 

secara daring? Apakah masih mengacu pada RPP atau ada hal yang 

berbeda? 

Informan (Aprilita Muliani): 

“Pertama itu pembelajaran online berlangsung kami guru-guru bingung, 

semacam belum bisa menyesuaikan keadaan, jadi kita lebih banyak 

menyiapkan materi sesuai dengan RPP atau buku saja yang sudah kita buat 

semester lalu atau semester berjalan ini, terkadang kami masih pakai buku 

yang lama”. 

 

2. Pewawancara: Bagaimana dengan materi pembelajaran yang berikan 

kepada siswa? 

Informan (Aprilita Muliani): 

“Setelah pembelajaran berlangsung, kami rasakan begitu rumit mengajar 

secara daring kalau mengikuti semua arahan buka atau RPP, jadi sesuai 

arahan dari kepala madrasah jadi kami bisa memilah materi-materi penting 

saja, mungkin lebih tepatnya materi rangkuman” 

 

3. Pewawancara: Apakah ada hal yang berbeda dengan materi sebelum 

Covid-19? 

Informan (Aprilita Muliani): 

“Secara keseluruhan materi masih sama, masih menggunakan sumber 

yang sama, hanya sekarang ini kami tengah menjalankan kurikulum 

khusus pandemic, seperti RPP nya begitu singkat yakni mencakup RPP 1 

lembar” 

 

4. Pewawancara: Bagaimana cara memilih materi pembelajaran pada saat 

melaksanakan pembelajaran secara daring? 

Informan (Aprilita Muliani): 

“kami pilih berdasarkan materi-materi penting yang bisa kami beirkan 

kepada siswa”. 

 

5. Pewawancara: Bagaimana dengan media pembelajaran yang gunakan 

guru? Apakah ada hal yang berbeda dengan media pembelajaran 

sebelumnya? 

Informan (Aprilita Muliani): 

“Sangat beda sekali dengan dulu-dulu, guru-guru bisa kreatif 

menggunakan media, mulai dari media papan tulis, kertas karton, gambar, 
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bahkan bisa bermain dengan alam bisa digunakan sebagai salah satu 

alternative, namun sekarang guru ditantang untuk kreatif dalam 

menggunakan media internet untk mengkreasikan pembelajaran yang 

menarik” 

6. Pewawancara: Bagaimana dengan metode pembelajaran yang gunakan 

guru? Apakah ada hal yang berbeda dengan metode pembelajaran 

sebelumnya? 

Informan (Aprilita Muliani): 

Bedalah, sangat berbeda dari sebelumnya, “Kalau belajar pakai zoom 

kami bisa Tanya jawab langsung ke siswa, menjelaskan seperti lagi 

menjelaskan dikelas, namun tidak semua siswa yang selalu gabung di 

Zoom karena media orang tua juga, jadi kebanyakan pemberian tugas, 

kadang juga kami mengirim rekaman video mengajar kami dari kelas”.  

7. Pewawancara: Apa yang guru siapkan mengenai evaluasi pembelajaran 

secara daring?  

Informan (Aprilita Muliani): “Instrumen penilaian yang kami buat secara 

mandiri”. 

8. Pewawancara: Hal-hal apa yang ingin dinilai atau dicapai terkait 

pembelajaran secara daring? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Kalau tentang penilaian ke siswa kami cukup nilai pengetahuan mereka 

dengan tugas-tugas yang kami berikan, adapun keterampilannya dapat 

kami lihat melalui portofolio mereka kumpul, hanya saja agak susah 

apabila kita mau nilai sikap mereka karena tidak secara langsung kami 

mengajar mereka”. 

 

9. Pewawancara: Bagaimana ibu melihat perkembangan belajar anak selama 

belajar online? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “awal-awalnya memang anak-anak rajin mengikuti belajar online tapi 

lama kelamaan mereka sudah mulai malas, ada yang rajin juga sihhh tapi 

ada juga yang malas mengikuti pembelajaran..suka menghilang-hilang 

begitu,,tidak di tau kabarnya..di Grup WA pun jarang aktif” 

 

10. Pewawancara: Terdapat orang tua maupun siswa yang bependapat kurang 

senang dengan pembelajaran online ini. Tanggapan ibu sebagai gurunya? 

Apakah hal itu dapat mengakibatkan keaktifan siswa berkurang dalam 

mengikuti pembelajaran? 



92 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Wajar memang mereka katakan itu, dan memang berkurang sekali 

keaktifan mereka dalam belajar. Awal-awal bagus..aktif..tapi sekarang 

berkurang sekali. Saya rasa karena minat mereka untuk terus mengikuti 

pembelajaran online berkurang juga karena pembelajaran online seperti ini 

masih baru..belum pernah lakukan jadi kalau ada saja yang hambat mereka 

pasti mereka akan malas belajar. Hambatannya itu seperti tugas-tugas..itu 

yang paling banyak mereka keluhkan..media dan kepedulian orang tua 

juga ikut pengaruhi minat siswa”. 

 

11. Pewawancara: Apakah kesiapan guru atau pengalaman guru-guru sesuai 

dengan keadaan pembelajaran saat ini (Dalam masa pembelajaran online)? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Sebenarnya kami tidak siap menjalankan belajar online ini bahkan 

hampir semua guru karena barusan kita alami hal semacam ini dan kami 

masih terkendala dengan sarana-prasarana. Mungkin kalau sekolah elit dan 

full fasilitas mungkin bisa langsung menyesuaikan pembelajaran semacam 

ini” 

 

12. Pewawancara: Banyak orang tua yang mengeluhkan paket data, Apakah 

guru pun ikut mngeluhkan paket data internet? Apakah ada bantuan pulsa 

dari sekolah atau dari pemerintah atau bantuan lainnya? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Kalau saya tidak salah dengar dari operator sekolah kalau ada bantuan 
pulsa data untuk siswa dan guru juga, makanya kami disuruh untuk 

memasukkan nomor kami yang aktif melalui akun SIMPATIKA kami, 

sedangkan untuk siswa operator sekolah sedang memasukkan nomor siswa 

semua agar bantuan pulsa data dari Kemendikbud bisa dikirimkan” 

13. Pewawancara: Bagaimana proses mengajar guru dalam memberikan 

materi pembelajaran kepada siswa? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “biasanya kami berikan materi tugas di grup WA dengan cara kami foto 

lalu kirim di grup, terkadang juga kami kasih tugas saja nanti mereka lihat 

materinya pada buku paket atau catatan mereka” 

 

14. Pewawancara: Bagaimana dengan tingkat kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran daring? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Menurut saya kalau ditanya mengenai kesiapan siswa dalam menerima 

materi pelajaran melalui daring sangat relative, karena ada siswa yang bisa 

langsung mengikuti pelajaran mungkin karena ada bimbingan orang 
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tuanya dan ada juga siswa yang susah sekali mengikuti pembelajaran 

daring ini mungkin karena tidak ada hp atau ada hp tapi tidak ada paket 

data”. 

 

15. Pewawancara: Bagaimana cara guru mengetahui siswa yang memahami 

atau tidak memahami materi yang diberikan? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Saya berusaha mengajar saja dengan baik, selalu berikan mereka 

materi kalau banyak yang mengerjakan Alhamdulillah kalaupun sedikit 

tidak mengapa juga. Maka dari itu, setiap paginya saya berusaha 

mengabsen siswa yang aktif ikut pembelajaran, jadi setiap pagi siswa itu 

harus sudah mulai absen, sehingga kita tahu berapa orang yang aktif”. 

16. Pewawancara: Bagaimana prosesnya apabila ada siswa yang tidak 

memahami pembelajaran yang diberikan? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Selalu berkomunikasi lewat grup WA, apabila mereka tidak memgerti 

atas pelajaran yang kita berikan, sebenarnya Kami guru-guru tidak 

memberatkan siswa, kalau ada yang tidak punya paket data, bisa melihat 

materi atau tugasnya kepada temannya terdekat dan bisa dikumpulkan di 

sekolah setiap pekannya, supaya anak-anak tetap belajar dirumah dan 

sebagai bagian dari penilaian kami di sekolah”. 

 

17. Pewawancara: Apa media yang disediakan sekolah dalam menunjang 

pembelajaran guru? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “laptop atau computer sekolah dan Jaringan internet di sekolah, karena 

kami guru-guru tetap datang disekolah namun belajarnya secara daring, 

dimana anak –anak dirumahkan saja”. 

 

18. Pewawancara: Apa media yang media yang paling sering digunakan 

dalam pembelajaran secara daring? Mengapa memilih media tersebut? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “sejauh ini pakai laptop sendiri dan hp juga karena lebih leluasa kami 

menggunakan karena barang pribadi”. 

 

19. Pewawancara: Bagaimana caranya guru memberikan penilaian Kognitif 

(pengetahuan) siswa terhadap proses pembelajaran secara daring? 

Bagaimana capaiannya saat ini? 

Informan (Aprilita Muliani): 



94 

 “Caranya melalui tugas-tugas mereka yang dikumpul. Saya khawatir 

kalau begini terus belajar online anak-anak nanti akan bosan dan malas 

belajar, dan kalau mereka malas belajar maka bagaimana cara kami 

memberikan nilai, tidak ada tolak ukur penilaiannya. 

 

20. Pewawancara: Bagaimana caranya guru memberikan penilaian sikap dan 

keterampilan ditengah proses pembelajaran secara daring? Bagaimana 

capaiannya saat ini? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Kalau keterampilan melalui tugas-tugas portofolio, kalau sikap kurang 

diberlakukan karena bukan tatap muka” 

 

21. Pewawancara: Bagaimana caranya guru memberikan motivasi kepada 

siswa? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Kami hanya bisa memberikan mereka arahan, motivasi untuk selalu 

belajar dirumah walaupun tanpa arahan langsung dari guru, saya selalu 

mengatakan harus biasakan belajar tanpa harus dilihat guru atau orang 

tuanya, harus ada kesadaran sendiri” 

 

22. Pewawancara: Apa hal yang menghambat guru dalam memilih materi 

pembelajaran yang harus disesuaikan dengan pembelajaran secara daring? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Sejauh ini hambatan dari pulsa data saja, karena banyak orang tua 

mengeluh mengeluh karena bukan saja karena HP yang tidaka ada tapi 

pulsa internetnya juga tidak ada, sehingga mereka kadang-kadang 

mempertanyakan ke kita-kita sebagai guru kalau ada bantuan pulsa data 

untuk orang tua internet, bahkan guru pun mengharapkan bantuan pulsa 

data juga”. 

 

23. Pewawancara: Bagaimana cara guru menangani hambatan tersebut? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Beli pulsa sendiri, gunakan wifi sekolah”. 

 

24. Pewawancara: Apa hal yang menghambat guru dalam memilih media 

pembelajaran yang harus disesuaikan dengan pembelajaran secara daring? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Sebenarnya kami tidak siap menjalankan belajar online ini bahkan 

hampir semua guru karena barusan kita alami hal semacam ini dan kami 

masih terkendala dengan sarana-prasarana. Mungkin kalau sekolah elit dan 
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full fasilitas mungkin bisa langsung menyesuaikan pembelajaran semacam 

ini”. 

 

25. Pewawancara: Bagaimana cara guru menangani hambatan tersebut? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Berusaha menyesuaikan, dan banyak mengukiti pelatihan atau webinar 

karena banyak sekarang itu pelatihan-pelatihan yang banyak di media 

sosial kita dapatkan infonya”. 

 

26. Pewawancara: Apa hal yang menghambat guru dalam memilih metode 

pembelajaran yang harus disesuaikan dengan pembelajaran secara daring? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “sejauh ini tidak ada hambatan, karena metodenya tidak banyak karena 

belajar melalui WA”. 

 

27. Pewawancara: Apa hal yang menghambat guru dalam melakukan 

penilaian pada saat pembelajaran secara daring? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Pemahaman anak di materi kurang karena penilaian hanya dilakukan 

melalui penilaian hasil saja, peserta didik tidak dapat mengumpulkan tugas 

dengan tepat waktu karena kurangnya alat komunikasi’ 

 

28. Pewawancara: Bagaimana cara guru menangani hambatan tersebut? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Tetap berkomunikasi dengan aktif di WA kalau ada yang belum jelas 

maka mereka boleh bertanya, dan guru harus aktif terus di WA” 

 

29. Pewawancara: Apakah ada hal lain yang mengambat terhadap proses 

pembelajaran secara daring? Seperti halnya Sarana prasarana pendukung? 

Bagaimana cara penyelesaiannya? 

Informan (Aprilita Muliani): 

 “Pulsa internet saya rasa yang penting saat ini. Banyak orang tua 

mengeluh karena bukan saja karena HP yang tidak ada tapi pulsa 

internetnya juga tidak ada, sehingga mereka kadang-kadang 

mempertanyakan ke kita-kita sebagai guru kalau ada bantuan pulsa data 

untuk orang tua internet, bahkan guru pun mengharapkan bantuan pulsa 
data juga”. 

 

“Kalau saya tidak salah dengar dari operator sekolah kalau ada bantuan 

pulsa data untuk siswa dan guru juga, makanya kami disuruh untuk 

memasukkan nomor kami yang aktif melalui akun SIMPATIKA kami, 
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sedangkan untuk siswa operator sekolah sedang memasukkan nomor siswa 

semua agar bantuan pulsa data dari Kemendikbud bisa dikirimkan”. 

 

C. Transkrip Wawancara Orang Tua 

1. Pewawancara: Sebagaimana penjelasan orang tua lain bahwa pada saat belajar 

online siswa dirumah diharuskan memakai laptop atau hp? Menurut ibu 

bagaimana kondisinya? 

Informan (Hasmiatin): 

“Memang sudah begitu mi dek…kita orang tua semua harus siapkan hp untuk 

anaknya kita..kalau misalkan hpnya cumin satu dirumah..yaaa itu saja yang 

dipakai terus” 

 

2. Pewawancara: Bagaimana dengan kondisi pembelajarn online saat ini, apakah 

masih aktif seperti dulu? 

Informan (Rosnawati): 

“Anak-anak saya aktif kok kalau belajar online, apalagi pertama itu, tapi 

sekarang tidak terlalu aktif. Sebenarnya kita diminta sekolah menemani anak 

untuk belajar dirumah. kalau satu dua kali kami bisa tapi seterusnya mulai 

kesulitan juga jadi kadang satu hari itu harus tongkrongin hp terus. Susah 

memang ini belajar online, kesusahan orang tua” 

 

3. Pewawancara: Menurut penglihatan ibu selama mendampingi anaknya 

dirumah belajar online..apakah anak-anak senang belajar online atau 

bagaimana tanggapan mereka dengan belajar online ini? 

Informan (Marliati): 

Anak-anak sekarang bosan belajar dirumah terus..bukan hanya anaknya tapi 

kita juga orang tuanya sudah bosan..urus rumah..urus anak juga belajar. 

Mudah-mudahan bisa secepatnya anak-anak belajar disekolah lagi”. 

 

4. Pewawancara: Apa yang orang tua lakukan agar anak mau belajar atau tidak 

ketinggalan pelajarannya? 

Informan (Samsia): 

“saya suka suruh anak saya belajar karena karena dirumah sudah kami 

sediakan Hp..jadi tiap pagi itu dia harus belajar..sebelum dia main..harus 

selesaikan tugasnya” 
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Informan (Riani): 

“Pastinya saya suruh suruh anak saya belajar online. Karena kalau tidak begitu 

dia bisa ketinggalan pelajaran, makanya saya aktif pantau digrup kelas tugas-

tugas apa saja yang dikasihkan guru” 

 

5. Pewawancara: Banyak orang tua yang mengeluhkan paket data, Apakah  ibu 

mendapatkan bantuan pulsa dari sekolah atau dari pemerintah atau bantuan 

lainnya? 

Informan (Hasmiatin): 

“Alhamadulillah, ada ji pulsa yang masuk..pulsa data dan pulsa 

multimedia..saya tidak paham itu pulsa multimedia tidak bisa dipakai untuk 

buka WA”  

 

Informan (Norma sari): 

“Saya bersyukur ada bantuan paket dari pemerintah..karena waktu itu 

memang saya lihat di TV..dan Alhamdulillah dapat ji juga kita kasihan” 

 

Informan (Rosnawati): 

“Iya dapat” 

 

6. Pewawancara: Saya selalu mendengar beberapa keluhan para orang 

tua tentang paket data. Apakah ibu kesulitan paket data, padahal ibu 

punya penghasilan juga? 

 

Informan (Marliati): 

“kalau gaji segitu kasihan sekarang apa mi kita mau harap..palingan untuk 

kebutuhan sehari-hari saja dirumah. Makanya saya sangat mengharapkan 

supaya ada bantuan” 

 

Informan (Samsia): 

“Kebutuhan banyak kasihan dek…bayar sana bayar sini…belanja untuk 

dirumah. Jadi kalau ada uang itu pintar-pintarnya kita pakai untuk yang 

paling penting” 

 

Informan (Riani): 

 “Saya harap sekali ada bantuan-bantuan dari pemerintah..untuk ringankan 

bebannya kita orang tua..seperti ini adanya bantuan pulsa dari sekolah..saya 

senang sekali walaupun tidak banyak tapi sudah ada kita dapat..saya senang 

karena ada sedikit bantuan..mudah-mudahan bantuan-bantuan yang lain bisa 

dapat lagi..aamiin”. 
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D. Transkrip Wawancara Siswa 

1. Pewawancara: Sejak kapan kamu belajar secara online dirumah? 

Informan (Zazkia Dwi Amalia): “Sejak bulan tiga (maret) kayaknya itu 

kami sudah belajar online sampai sekarang ini”. 

 

2. Pewawancara: Apa yang disampaikan guru mengenai alasan 

diberlakukannya belajar secara online? 

Informan (Dafiya): “Katanya bu guru karena adanya corona makanya 

kami dikasih sekolah dirumah saja, belajar online katanya”. 

 

3. Pewawancara: Apakah ada syarat untuk mengikuti pembelajaran secara 

daring? Seperti dari fasilitas yang ada dirumah? 

Informan (Mifta Asyifa): “Kata bu guru dirumah harus sediakan laptop 

atau hp dan pulsa data juga karena tugas-tugas akan dikirim di WA”. 

 

4. Pewawancara: Apakah kamu mengikuti pembelajaran secara daring di 

setiap harinya? 

Informan (Devin): “kadang mengikuti, kadang juga tidak, karena dirumah 

kita bebas mau ngapain saja”. 

 

5. Pewawancara: Apakah ada waktu-waktu yang disediakan dalam mengikuti 

pembelajaran secara daring tersebut? 

Informan (Mesya C.H.A Sonaru): Tidak ada, Ibu guru setiap harinya 

memberikan tugas lewat WA grup dan biasanya disuruh kumpul 

secepatnya, seperti sehari kemudian bahkan kami kadang-kadang 

terlambat kumpul tapi bu guru tidak marah karena katanya yang penting 

dikerjakan tugasnya”. 

 

6. Pewawancara: Bagaimana cara yang dilakukan guru kamu dalam 

memberikan materi pembelajaran? 

Informan (Firman Adip): “lewat bu guru kasih tugas tugas, setiap hari itu”. 

7. Pewawancara: Bagaimana tanggapanmu mengenai materi tersebut? 

Informan (Dafiya); “Banyak sekali tugasnya kita setiap hari, belum selesai 

satu datang lagi satu, saya bosan belajar online, capek dan tidak bisa 

ketemu teman-teman”. 

 

8. Pewawancara: Bagaimana cara yang dilakukan guru kamu dalam 

memberikan memberikan penilaian? 
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Informan (Zazkia Dwi Amalia): “biasanya sesudah kasih materinya di WA 

lalu dikasih lagi tugas, katanya bu guru untuk dimasukkan nilainya di 

rapor”. 

 

9. Pewawancara: Bagaimana cara kamu mengerjakan tugas yang diberikan 

guru? 

Informan (Mesya C.H.A Sonaru): “Biasanya itu tugas yang dikasihkan 

guru kami kerjakan mencatat materi, dan kalau ada soalnya kami bisa cari 

di internet, lebih cepat”. 

 

10. Pewawancara: Siapa yang selalu membantu dalam belajar online dirumah? 

Informan (Firman Adip): Kadang-kadang ibu, kadang juga ayah kalau 

tidak ada kerja tapi biasanya sendiri saja asalkan ada HP disimpankan”. 

 

11. Pewawancara: Apakah sekarang kamu masih aktif atau masih semangat 

belajar online? Atau apakah belajar online kamu senang apabila 

berlangsung terus? 

Informan (Dafiya): 

“Sebenarnya agak malas-malas mi saya ikut belajar online karena itu tugas 

terus kita kerjakan..saya bosan kalau kerja tugas terus tiap hari banyak 

sekali” 

 

Informan (Firman Adip): 

 “Suka bosan saya belajar online karena itu mi tiap hari ada saja tugas, 

belum selesai satu dikerjakan muncul lagi satu soal dan kadang-kadang 

kita pusing kerjakan karena terlalu banyak” 

 

Informan (Mifta Asyifa): 

“Dari pertama tugas kita kerjakan,,di WA grup itu masuk terus tugas dari 

bu guru dan guru-guru lain. Saya kadang malas juga..kayak saya bosan 

Kadang saya kerja tugas kadang juga agak lambat saya kumpulkan”. 

 

12. Pewawancara: Menurut kamu, belajar online ini menyenangkan atau 

tidak? 

Informan (Zazkia Dwi Amalia):  

“Bosan belajar..bosan libur juga. Dulu saya senang kalau libur..tapi 

sekarang bosan mi juga libur..saya ingin belajar di sekolah. Kalau dirumah 

terus juga bosan dan banyak tugas..Disekolah bisa kita bermain dengan 

teman-teman dan tugas nda terlalu banyak karena biasa guru cumin 

menjelaskan saja di kelas” 
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Informan (Mesya C.H.A Sonaru):  

“Kurang senang. Saya ingin belajar di sekolah saja, kalau begini kurang 

bagus karena dari jauh saja itu pun kita kerjakan tugas terus..kalau dikelas 

bagus kita bisa main-main dengan teman-teman. 

 

13. Pewawancara: Apa yang sering disampaikan guru kalian ketika dalam 

pembalajaran? Supaya kalian semangat dalam belajarnya? 

Informan (Devin):  

“Dia bilang bu guru belajar online akan nilai kehadirannya dan tugas-tugas 

yang kita kumpulkan..jadi saya takut mi juga kalau sampai saya nda naik 

kelas atau nda naik kelas” 

Informan (Mifta Asyifa):  

“katanya bu guru kita harus rajin ikut belajar online karena nanti ada juga 

ulangannya..makanya mamaku suka suruh saya kerjakan cepat tugasnya 

bu guru”. 
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Lampiran 4:  

 

DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN 

 

 
Gambar 1: Foto bersama penulis dan kepala sekolah saat melakukan observasi 

    (Minggu I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2    Gambar 3 

 

Gambar 2: Penulis sedang melakukan observasi sekaligus melakukan wawancara 

kepada Kepala SDN 92 Kendari. 

Gambar 3: Kepala SDN 92 Kendari sedang menunjukkan dokumen serta RPP 

kepada penulis (Minggu II) 
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Gambar 4: Penulis sedang melakukan observasi sekaligus wawancara bersama 

guru Kelas VB (Minggu I) 

 

 
Gambar 5: Guru kelas VB sedang  menunjukan salah satu  Rencana Perangkat 

Pembelajaran kepada penulis (Minggu II) 
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Gambar 6: Penulis sedang melakukan pbsevasi sekaligus wawancara bersama 

Orang Tua Siswa (Minggu I) 

 

   
Gambar 7: Penulis sedang melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran 

siswa dirumah (Minggu II) 
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Gambar 8: Penulis sedang melakukan obsevasi sekaligus wawancara bersama 

Orang Tua Siswa (minggu I) 

 

  
 

 
Gambar 9: Penulis sedang menyaksikan anak belajar  online (Minggu II) 
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Gambar 10: Penulis sedang melakukan observasi skligus wawancara dan  melihat 

proses pembelajaran siswa dirumah yang dibantu oleh orang tuanya (Minggu I) 

 

 

 

   
Gambar 11: Penulis sedang melihat proses pembelajaran siswa dirumah yang 

dibantu oleh orang tuanya (Minggu II). 
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Gambar 12: Penulis sedang melihat proses pembelajaran siswa dirumah yang 

dibantu oleh orang tuanya (Minggu I) 

 

 

 

 
 

Gambar 13: Penulis sedang melihat proses pembelajaran siswa dirumah yang 

dibantu oleh orang tuanya (Minggu I) 
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Gambar 14: Penulis sedang melihat proses pembelajaran siswa dirumah yang 

dibantu oleh orang tuanya (Minggu I) 

 

 
Gambar 15: Penulis sedang menyaksikan anak belajar online (Minggu II) 
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Gambar 16: Penulis sedang melihat proses pembelajaran siswa dirumah yang 

dibantu oleh orang tuanya 

 

 
Gambar 17: Salah satu materi pembelajaran dalam pembelajaran online siswa 
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            Gambar 18: Suasana ketika siswa sedang belajar melalui TVRI 

 

 
Gambar 19: Jadwal tayangan TVRI mengenai pembelajaran siswa 
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   Gambar 20: Salah satu Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP) Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Gambar 21: Beberapa contoh hasil Screensoot percakapan di grup whatsapp kelas 

VB 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Data Pribadi 

Nama    : Atira Dewi 

Nim    : 16010104007 

Tempat Tanggal Lahir  :Ambesea, 05 Desember 1998 

Program Studi   : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah 

Fakultas   : Tarbiyyah Dan Ilmu Keguruan 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Anak Ke   : 2 Dari 2 Bersaudara 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

No. Telpon   : 082292622739 

Nama Email   : atiradewi771@gmail.com  

Alamat : BTN SPP Ranomeeto Regency IV Blok H 

Riwayat Pendidikan  : SDN 16 Laeya 

         SMP 26 Konsel 

        MA Ponpes Darul Mukhlisin 

 

B. Data keluarga 

Nama Ayah   : Ahmad Ahya 

Nama Ibu   : Salma 

Nama Saudara (i) Kandung : Firawati 

 

      Kendari, 11 Juni 2021 

      Penulis, 

 

 

 

      Atira Dewi 

      16010104007 

 

 

mailto:atiradewi771@gmail.com

