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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 
Lampiran 1 Kisi-Kisi Wawancara 

Nama : Dhea Adinda 

 

NIM : H.1710187 

 

Dosen Pembimbing Pertama : Dr. Rasmitadila, ST., M. Pd 

Dosen Pembimbing Kedua  : Dr. La Ode Amril, S.Pd., M.Pd 

 

 
1. Sub Fokus 

 

a. Hambatan orang tua dalam membimbing belajar anak ADHD pada masa 

pandemi Covid-19. 

Hambatan orang tua dalam membimbing belajar anak ADHD pada 

masa pandemi Covid-19 adalah pembagian nwaktu orang tua dalam 

membimbing belajar bersama anak dan dalam hal penggunaan fasilitas dan 

pengetahuan orang tua dalam belajar yang kurang memadai. 

 
 

b. Cara orang tua dalam mengatasi perilaku negatif anak ADHD dalam 

membimbingan belajar pada masa pandemi Covid-19 

Cara orang tua dalam mengatasi perilaku negatif anak ADHD dalam 

bimbingan belajar. Dari bimbingan yang dilakukan orang tua dalam 

mengatasi perilaku negatif anak, mengawasi sikap dan perilaku anak agar 
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tidak keluar jauh dari jati dirinya, terutama dari pengaruh lingkungan baik 

dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. 

 
 

c. Cara atau metode orang tua dalam membimbing belajar anak ADHD pada 

masa pandemi Covid-19 

Metode orang tua dalam membimbing belajar anak ADHD pada 

masa pandemi adalah dalam melakukan pembimbingan belajar di rumah, 

orang tua seharusnya mempunyai metode untuk membimbing anak belajar, 

guna untuk meningkatkan semangat dan meningkatkan motivasi belajar 

pada anak ADHD di masa pandemi. 

 

 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Orang Tua Anak ADHD 
 

 

No Komponen /Sub Fokus Indikator Komponen 

 

/Sub Fokus 

No. Butir 

 

Wawancara 

  a. Pembagian waktu 

dalam bimbingan 

belajar anak 

bersama orang tua 

1,2,3 

  

Hambatan orang tua 
 

 

 
1 

dalam membimbing 

 

belajar anak ADHD pada 

 

  b. Pemahaman orang 

tua terhadapat 

bimbingan belajar 

anak ADHD 

4,5 

 masa pandemi Covid-19.  
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  c. Penggunaan 

 

fasilitas belajar 

6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

Cara orang tua dalam 

mengatasi perilaku 

negatif anak ADHD 

dalam membimbingan 

belajar pada masa 

pandemi Covid-19 

a. Cara orang tua 

dalam menangani 

emosi anak ADHD 

8,9 

b. Cara orang tua 

dalam menangani 

anak ADHD ketika 

malas belajar 

10,11 

c. Cara orang tua 

dalam 

meningkatkan 

interaksi dan 

berkomunikasi 

kepada orang lain 

12 

 

 

 

 

 

 
3 

Cara atau metode orang 

 

tua dalam membimbing 

belajar anak ADHD pada 

masa pandemi Covid-19 

a. Cara orang tua 

 

dalam 

menggunakan 

metode diskusi, 

tanya jawab, dan 

games untuk 

membimbing 

belajar anak ADHD 

13,14,15 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara Orang Tua Anak ADHD 

Pedoman Wawancara Orang Tua Anak ADHD 
 

 

No Pertanyaan Jawaban 

 
 

1. 

Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu 

luang untuk membimbing belajar anak di 

rumah ? 

 

 
 

2. 

Bagaimana bapak/ ibu dalam membagi 

waktu untuk tetap bisa membimbing anak 

belajar di rumah? 

 

 

3. 

Kapak waktu luang bapak/ibu dalam 

 
membimbing belajar anak ADHD ? 

 

 

4. 
Bagaimana pemahaman ibu/bapak mengenai 

bimbingan belajar anak ADHD ? 

 

 
 

5. 

Bagaimana bapak/ibu dalam mengatasi 

hambatan dalam bimbingan belajar anak 

ADHD ? 

 

 

6. 
Apakah bapak/ibu menggunakan fasilitas 

dalam membimbing belajar anak ADHD ? 
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7. 
Fasilitass apa yang digunakan bapak/ibu 

dalam membimbing belajar anak ADHD ? 

 

 
 

8. 

Bagaimana cara bapak/ibuu dalam mengatasi 
 

perilaku negatif anak ADHD dalam 

membimbing belajar ? 

 

 
 

9. 

Bagaimana cara orang tua dalam menangani 

emosianal anak ADHD dalam bimbingan 

belajar ? 

 

 

10. 

Bagaiman sikap bapak/ibu ketika anak 

 
ADHD ketika malas belajar ? 

 

 
 

11. 

Apa upaya yang dilakukan oleh orang tua 

dalam menangani anak ADHD ketika malas 

belajar ? 

 

 
 

12. 

Bagaimana cara orang tua meningkatkan 
 

interaksi dan komunikasi anak ADHD 

terhadap orang tua atau masyarakat ? 

 

 
 

13. 

Menurut bapak/ibu pentingkah penggunaan 

metode dalam membimbing belajar anak 

ADHD pada masa pandemi ? 
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14. 
Apakah bapak/ibu menggunakan metode 

pada saat membimbing belajar anak ADHD ? 

 

 

15. 

Metode apa yang bapak/ibu gunakan dalam 

 
membimbing belajar anak ADHD ? 
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Lampiran 3 Lembar Validasi Instrumen Wawancara 

 

 
LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

A. PENGANTAR 

Lembar validasi ini digunakan untuk memperoleh penilaian 

Bapak/Ibu terhadap pedoman wawancara. Saya ucapkan terima 

kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator dan mengisi 

lembar validasi ini. 

 
B. PETUNJUK 

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk melakukan uji validasi sesuai 

dengan penilaian dan memberikan saran terhadap instrumen pada 

kolom yang tersedia. 

Pedoman penskoran : 

4 : Baik sekal 2 : Kurang baik 

3 : Baik 1 : Tidak baik 

2. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan komentar dan saran perbaikan 

pada baris yang telah disediakan. 

 
C. PENILAIAN 

Berilah tanda ceklis (√) pada tempat yang tersedia dengan penilaian 

Bapak/Ibu 

 

No 

 

Komponen Penilaian 

Tingkat 

Persetujuan 

 

Komentar/Saran 

4 3 2 1 

 Validasi Konstruksi 

Pertanyaan yang disajikan 
mampu menggali peran orang tua 

dalam membimbing belajar anak 
ADHD di masa pandemi. 
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1 

Bagaimana peran orang tua 
dalam mendampingi, 

membimbing, memfasilitsi anak 
ADHD, serta hambatan yang 

dialami orang tua dalam 

membimbing belajar anak 
ADHD. 

     

Batasan pertanyaan dapat 

menjawab tujuan penelitian 

     

 

 

 

 

 
3 

Validasi Bahasa 

Pertanyaan menggunakan bahasa 

Indonesia yang sesuai dengan 

kaidah bahasa yang baik dan 

benar 

     

pertanyaan menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami dan 

dimengerti 

     

Pertanyaan menggunakan bahasa 

yang komunikatif 

     

 

 

 

 
3 

Validasi Isi 

Pertanyaan dapat menggali cara 

orang tua dalam membimbing 

belajar anak ADHD pada masa 

pandemi 

     

Pertanyaan sesuai dengan 

indikator peran orang tua dalam 

membimbing belajar anak ADHD 

pada masa pandemi 

     

Maksud dari pertnyaan 

dirumuskan dengan jelas 

     

Jumlah Skor      

Total Skor   

 
 

Rentang Skor 

 

Bobot Rentang 

Instrumen sudah layak digunakan 24-32 

Instrumen sudah layak digunakan dengan perbaikan 16-24 

Instrumen kurang layak digunakan 8-16 

Instrumen tidak layak digunakan 1-8 
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Kelayakan instrumen (mohon dilingkari)  

4 : Instrumen sudah layak digunakan 2 : Instrumen kurang 

layak digunakan 
  

3 : Instrumen sudah layak digunakan 

 

layak digunakan 

1 : Instrumen tidak 

dengan perbaikan 
  

Rekomendasi Secara Keseluruhan : 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bogor,.........,........................ 
Validator 

 

 

 

Dr. Rasmitadila, ST., M. Pd 

NPP. 213 870 477 
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P : Apakah bapak/ibu punya waktu luang untuk membimbing belajar anak di 

rumah ? 

N : Kebetulan saya bekerja dan ayahnya juga bekerja, tapi kami kami punya 

waktu luang untuk membimbing anak belajat di rumah. Pada saat kami libur 

bekerja kami bisa mendampingi dan membimbing anak belajatr di rumah atau 

pada saat . 

P : Bagaimana bapak/ibu dalam membagi waktu untuk tetap bisa membimbing 

anak belajar di rumah ? 

N : Hemm Dengan melakukan bimbingan belajar pada wakktu-waktu tertentu, 

karena anak ADHD tidak bisa difokuskan untuk belajar secara serius akan tetapi 

saya selingi pada kegiatan lainnya di rumah. 

 

 

Lampiran 4 Hasil Wawancara 

 

 
Hasil Wawancara dengan Orang Tua Anak ADHD (Analisis Peran Orang 

Tua Dalam Membimbing Belajar Anak Attention-Deficit Hyperactive 

Disorder (ADHD) Pada Masa Pandemi) 

Hari/Tanggal : Selasa/ 20 April 2021 

Tempat : Rumah Narasumber 

Waktu : 12.30 - 13.30 WIB 

 
Narasumber : Ibu Gita (Orang tua anak ADHD) 

Pewawancara : Dhea Adinda 

Kode : WAOT-01 
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P : Kapan waktu luang bakap/ibu dalam membimbing belajar anak ADHD ? 
 

N : Pada saat kami ada di rumah dan libur bekerja. Misalnya saat saya masak, 
 

saat ayahnya melakukan pekerjaa di bengkel atau pada saat jalan-jalan kelur. 
 

P : Bagaimana pemahaman ibu/bapak mengenai bimbingan belajar anak ADHD 
 

? 
 

N : Pemahaman saya mengenai bimbingan belajar anak ADHD ini yaitu dengan 
 

melihat kondisi anak, anak saya sangat tidak suka belajar dan susah untuk 
 

konsentrasi dalam hal belajar tetapi saya terus memberikan motivasi kepada 
 

anak saya. saya melihat anak saya lebih menonjol dan lebih semangat untuk 
 

belajar dan mengingat sesuatu, saat saya gunakan media audio visual, misalnya 
 

dari video-video edukasi. Dia lebih suka menyanyi. 
 

P : Bagaimana bapak/ibu dalam mengatasi hambatan dalam bimbingan belajar 
 

anak ADHD ? 
 

 

N : Hambatan yang saya rasakan pada saat membimbing anak saya yaitu anak 
 

kurangnya fokus dan konsentrasi anak pada saat belajar di rumah, Anak malas 
 

untuk pergi ke sekolah, malas untuk belajar, suka membantah, susah untuk 
 

memahami pembelajaran, Sering tidak mampu mengikuti kegiatan dengan 
 

tenang, selalu bergerak dan tidak bisa diam. Cara saya mengatsi hambatan 
 

tersebut dengan terus memotivasi anak untuk belajar dan memberikan hadiah 
 

kepada anak apabila anak mau belajar, Contohnya menjanjikan anak apabila 
 

mau belajar nanti di ajak jalan-jalan. Misalkan “ Adek tulis nama dulu di kertas 
 

satu halaman, kalau sudah selesai nanti kita jalan-jalan” 
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P : Apakah bapak/ibu menggunakan fasilitas dalam membimbing belajar anak 

ADHD ? 

N : iya menggunakan fasilitas. Seperti abjad huruf atau angka yang ditempel 

didinding dan menggunakan audio visual edukasi anak seperti Youtube anak 

tentang pembelajaran. 

P : Fasilitas apa yang bapak/ibu gunakan dalam membimbing belajar anak 

ADHD ? 

N : Seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengunakan fasilitas dengan 

menempelkan abjad huruf dan juga angka. Dan menggunakan fasilitas audio 

visual. 

P : Bagaimana cara ibu/bapak dalam mengatasi perilaku negatif anak ADHD 

pada saat melakukan bimbingan belajar di rumah ? 

N : Cara saya yaitu dengan diberikan motivasi dan masukan kepada anak, 

biasanya juga saya memberikan arahan bahwa hal itu perilaku negatif dan tidak 

boleh dilakukan. Contohnya ketika dia malas belajar dan malas pergi ke sekolah 

, maka saya memberikan maskan kepada anak, Misalnya “ Adek harus rajin 

belajar, karena itu untuk masa depan adek. Adek mau jadi orang sukses kan ? 

Kalau mau, harus rajin-rajin sekolah dan belajar. dan selalu saya kasih motivasi 

terus hehe. intinya anak harus ajin belajar dan sekolah. Hemm ketika anak 

melakukan perilaku positif, saya selalu memberikan dia reward berupa pujian, 

pelukan dan lain-lain. 
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P : Bagaimana cara orang tua dalam menangani emosional anak ADHD pada 
 

saat melakukan bimbingan belajar di rumah ? 
 

N : hemm anak suka membantah Cara saya adalah dengan saya bisanya 
 

merendahkan suara menjadi lemah lembut, membujuknya, mengajarnya 
 

berbicara berdua saja dan memeluknya dengan kasih sayang. Maka dia akan 
 

luluh dengan sendirinya. Dan biasanya juga saya melakukan metode bermain 
 

dengan anak dan adeknya. 
 

P : Bagaimana sikap bapak/ibu ketika anak ADHD malas belajar ? 
 

N : Biasanya saya biarkan saja sampai dia mau belajar. Karena anak ADHD 
 

seperti anak saya dia tidak suka dipaksa. 
 

P : Apa upayah yang dilakukan oleh orang tua dalam menangani anak ADHD 
 

ketika malas belajar ? 
 

N : hemm Sama seperti jawaban yang jadi, saya selalu berikan dia masukan dan 
 

motivasi kepada anak saya.,terlebih perihal belajar. Kami tidak memaksakan 
 

anak untuk belajar, karena anak seperti ini kalau dipaksa semakin malas untuk 
 

belajar dan juga anak seperti ini susah untuk memahami pelajaran. Jadi kami 
 

selalu selingi anak untuk belajar ketika dia bermain daln lain-lain 
 

P : Bagaimana cara orang tua meningkatkan interaksi dan komunikasi anak 
 

ADHD terhadap orang tua dan masyarakat disekitar ? 
 

N : Nah alhamdulillah dari segi komunikasi anak saya kepada orang tua, 
 

keluarga, saudara dan masyarakat bagus, tidak ada kendala apa-apa. 
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P : Menurut bapak/ibu pentingkah penggunaan metode dalam membimbing 
 

belajar anak ADHD pada masa pandemi Covid-19 ? 
 

N : Sangat penting. Karena metode adalah acuan orang tua maupun guru untuk 
 

membimbing dan mendampingi anak belajar di rumah dan di sekolah. 
 

P : Apakah bapak/ibu menggunakan metode pada saat membimbing belajar anak 
 

ADHD ? 
 

N : iya kami menggunakan metode saat membimbing anak belajar di rumah. 
 

Metodenya sangat berfariasi seperti metode games, tanya jawab dan diskusi. 
 

P : Metode apa yang bapak/ibu gunakan dalam membimbing belajar anak 
 

ADHD ? 
 

N : Kami selalu menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan games. Untuk 
 

metode diskusi hemm biasanya dia sering berdiskusi bersama ayahnya soal 
 

pekerjaan di bengkel, Untuk medote tanya jawab, contohnya saya sering 
 

bertanya “Nama adek huruf pertamanya apa ?. kalau metode games saya sering 
 

memberikan dia tebak-tebakan contohnya “ Huruf yang perutnya ada dua apa, 
 

Angka seperti bebek apa ? hehehe dan banyak lagi. 
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Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian 

 

 
Gambar 1 Perizinan kepada guru pendamping anak ADHD di SDN 1 Manggar 
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Gambar 2 Perizinan dengan guru kelas 2 SDN 1 Manggar 
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Gambar 3 Perkenalan dengan anak ADHD 
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Gambar 4 Wawancara dengan orang tua anak ADHD 
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Lampiran 6 Hasil Analisis Data Tematik 
 

ANALISIS TEMATIK 

 

Analisis Peran Orang Tua Dalam Membimbing Belajar Anak Attention- 

 
DeficitHyperactive Disorder (ADHD) Pada Masa Pandemi 

 
 

Langkah 1 : Biasakan Diri Dengan Data 

 

Hasil Wawancara 
 

 

Sub focus Hasil refleksi 

Hambatan orang tua 

dalam membimbing 

belajar anak ADHD 

pada masa pandemi 

Covid-19 

Refleksi : dari hasil wawancara orang tua anak ADHD 

dapat disimpulkan bahwa hambatan orang tua dalam 

membimbing belajar anak ADHD ini yaitu 

anakkurangnya fokus dan konsentrasi anak pada saat 

belajar di rumah. 

Cara orang tua dalam 

mengatasi perilaku 

negatif anak ADHD 

dalam membimbingan 

belajar -pada masa 

pandemi Covid-19 

Refleksi : dari hasil wawancara orang tua anak ADHD 

dapat disimpulkan bahwa mengatasi perilaku negatiif 

anak ADHD dengan diberikan motivasi dan masukan 

kepada anak serta diberi nasehat agar rajin sekolah dan 

tidak malas untuk belajar. 
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Cara atau metode 

orang      tua      dalam 

membimbing  belajar 

anak ADHD pada 

masa pandemi Covid- 

19 

Refleksi : dari hasil wawancara, metode orang tua 

dalam membimbing anak ADHD seperti metode 

diskusi, tanya jawab dan games. 

Lagkah 2 : Menghasilkan Kode Awal 
 

 

Sub Fokus/Kode 

 

Awal 

Hasil Wawancara 

Hambatan orang   tua 

 

dalam membimbing 

belajar anak ADHD 

pada masa pandemi 

Covid-19 

-  Orang tua selalu ada waktu luang walaupun 

 

sampil masak 

 

-  menyelipkan belajar pada saat ayah bekerja di 

bengkel 

-  menyelipkan belajar pada saat jalan-jalan keluar 

 

-  Anak kurang fokus 

 

-  Anak susah untuk konsentrasi 

 

-  Anak malas untuk perge ke sekolah 

 

-  Annk malas untuk belajar 

 

-  anak suka membantah 

 

-  anak susah untuk memahami pembelajaran 

-  anak sering tidak mampu mengikuti kegiatan 

dengan tenang 
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 - anak selalu bergerak dan tidak bisa diam 

Cara orang tua dalam - Diberikan motivasi 

mengatasi perilaku - Diberikan masukan 

negatif anak ADHD - diberikan arahan 

dalam membimbingan 

 

belajar -pada masa 

-  Diberikan nasehat agar rajin sekolah 

 

-  Disuruh rajin sekolah supaya jadi orang sukses 

pandemi Covid-19 - Harus rajin belajar agar naik kelas 

 
- Harus rajin belajar dan sekolah 

Cara atau metode 
 

orang tua dalam 

-  Diskusi 
 

-  Tanya jawab 

membimbing belajar - Games 

anak ADHD pada 
 

masa pandemi Covid- 

19 

 

 

 
 

Langkah 3 : Cari Tema 
 

 

Tema : Hambatan orang 

tua dalam membimbing 

belajar anak ADHD pada 

masa pandemi Covid-19 

Tema : Cara orang tua 

dalam mengatasi 

perilaku negatif anak 

ADHD  dalam 

membimbingan belajar - 

Tema : Cara atau metode 

orang tua dalam 

membimbing belajar 

anak ADHD pada masa 

pandemi Covid-19 
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Temuan : 

 

-      Orang tua selalu 

ada waktu  luang 

walaupun sampil 

masak 

-      menyelipkan 

belajar pada saat 

ayah bekerja di 

bengkel 

-      menyelipkan 

belajar pada saat 

jalan-jalan keluar 

-  Anak kurang fokus 
 

-  Anak susah untuk 

konsentrasi 

-  Anak malas untuk 

perge ke sekolah 

-  Anak malas untuk 

belajar 

-  Anak suka 

membantah 

-  Anak susah untuk 

 

memahami 

pembelajaran 

pada masa pandemi 

Covid-19 

Temuan : 
 

- Diberikan motivasi 

 

- Diberikan masukan 

 

- diberikan arahan 

 

-      Diberikan 

nasehat agar rajin 

sekolah 

-      Disuruh rajin 

sekolah supaya jadi 

orang sukses 

-      Harus rajin 

belajar agar naik 

kelas 

- Harus rajin belajar 

dan sekolah 

Temuan : 

 

-  Diskusi 

 

-  Tanya jawab 

 
- Games 
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-      Anak    sering 

tidak mampu 

mengikuti kegiatan

 dengan tenang 

- Anak selalu bergerak 

dan tidak bisa diam 

  

 

 
 

Langkah 4 : Tinjau tema 
 

 

Tema : Hambatan orang tua 

dalam membimbing belajar 

anak ADHD pada masa 

pandemi Covid-19 

 

 

 

Sub Tema : 

Hambatandari orang tua 

 
 

Sub-sub tema : Kehadiran 

orang tua 

- Orang tua selalu ada 

waktu luang walaupun 

sampil masak 

Tema : Cara orang tua 

dalam mengatasi 

perilaku negatif anak 

ADHD  dalam 

membimbingan belajar - 

pada masa pandemi 

Covid-19 

 
 

Sub Tema : Nasehat 

dari orang tua 

- Diberikan nasehat 

agar rajin sekolah 

Tema : Cara atau 

metode orang tua 

dalam membimbing 

belajar anak ADHD 

pada masa pandemi 

Covid-19 

 

Sub Tema : Metode 

yang berfariasi 

- Diskusi 

 

- Tanya jawab 

 

- Games 
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- menyelipkan belajar 

pada saat ayah bekerja 

di bengkel 

- menyelipkan belajar 

pada saat jalan-jalan 

keluar 

Sub tema : 

Hambatandaridirianak 

 
 

Sub-sub tema : Perhatian 

anak terhadap pelajaran 

 
 

- Anak kurang fokus 

 

- Anak susah untuk 

konsentrasi 

- Anak sering tidak 

mampu mengikuti 

kegiatan dengan tenang 

- Anak selalu bergerak 

dan tidak bisa diam 

Sub-sub tema : 

 

Minatbelajaranak 

- Disuruh rajin 

sekolah supaya jadi 

orang sukses 

- Harus rajin belajar 

agar naik kelas 

- Harus rajin belajar 

dan sekolah 
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- Anak malas untuk 

perge ke sekolah 

- Anak malas untuk 

belajar 

Sub Tema : Perilakuanak 

 

- Anak suka membantah 

 

 
 

Sub Tema : Pemahaman 

materi pelajaran 

- Anak susah untuk 

memahami pelajaran 
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Langkah 5 : Temuan Tema 
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Lampiran 7 Surat Izin Pelaksanaan Penelitian 
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Lampiran 8 Surat Balasan Pelaksanaan Penelitian 
 



92 

 

 

 

 

Lampiran 9 Triangulasi 
 

 

 

 
SUBFOKUS 

PENELITIAN 

TRIANGULASI 

METODE/SUMBER 

 

 
KESIMPULAN 

WAWANCARA 

Hambatan orang tua Hambatan yang terjadi Dalam hambatan ketika 

dalam membimbing ketika melakukan melakukan bimbingan 

belajar anak ADHD bimbingan dirumah adalah belajar dirumah ada dua 

pada masa pandemi Orang tua ada waktu dalam hambatan, yaitu hambatan 

Covid-19 melakukan bimbingan 
 

belajar ketika libur bekerja 

dari anak dan hambatan 
 

dari orang tua, Adapun 

 
saat memasak atau pada hambatan dari anak yaitu 

 
saat di bengkel, dan ak kurangnya fokus dan 

 
dititipkan di tempat les. konsentrasi anak pada 

 
anak kurangnya fokus dan 

 

konsentrasi anak pada saat 

saat belajar di rumah, 
 

Anak malas untuk pergi 

 
belajar di rumah, Anak ke sekolah, malas untuk 

 
malas untuk pergi ke belajar, suka membantah, 

 
sekolah, malas untuk susah untuk memahami 

 
belajar, suka membantah, 

 

susah untuk memahami 

pembelajaran, Sering 
 

tidak mampu mengikuti 

 
pembelajaran, Sering kegiatan dengan tenang, 
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 tidak mampu mengikuti 

kegiatan dengan tenang, 

selalu bergerak dan tidak 

bisa diam.Cara orang tua 

mengatsi hambatan 

tersebut dengan terus 

memotivasi anak untuk 

belajar dan memberikan 

hadiah kepada anak 

apabila anak mau belajar 

selalu bergerak dan tidak 

bisa diam. Adapun 

hambatan dari orang tua 

adalah, orang tua selalu 

menyelingi waktu 

bimbingan belajar anak 

pada saar ibu masak, ayah 

melakukan pekerjaan di 

bengkel dan biasanya 

dititipkan di tempat les 

Cara orang tua Cara rang tua dalam Cara orang tua dalam 

dalam mengatasi mengatasi perilaku negatif mengatasi perilaku anak 

perilaku negatif anak anak ADHD dalam ADHD yaitu dengan 

ADHD dalam 
 

membimbingan 

membimbing belajar pada 
 

masa pandemi yaitu 

diberikan motivasi dan 
 

masukan. Biasanya juga 

belajar -pada masa dengan diberikan motivasi orang tua memberikan 

pandemi Covid-19 dan masukan kepada anak, reward apabila anak 

 
biasanya juga saya melakukan hal positif. 

 
memberikan arahan bahwa 

 

hal itu perilaku negatif dan 

rewardnya berupa pujian, 

 

pelukan dan lain-lain. 

 
tidak boleh dilakukan. 
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Cara atau metode 

orang tua dalam 

membimbing belajar 

anak ADHD pada 

masa pandemi 

Covid-19 

Cara atau metode orang tua 

dalam membimbing anak 

ADHD yaitu dengan 

metode diskusi, tanya 

jawab, dan games 

Metode yang digunakan 

orang dalam membimbing 

anak ADHD di rumah 

pada masa pandemi ini 

bervariasi seperti metode 

tanya jawab, diskusi dan 

games. 
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Belitung, 22 Mei 2021 

Gita Natalia 

 

 

Lampiran 10 Member Check 

 

 

SURAT KETERANGAN MEMBER CHECK 

HASIL PENELITIAN OLEH INFORMAN 

 
 

Setelah memeriksa hasil penelitian berupa wawancara, hasil temuan penelitian, 

analisa data, kesimpulan penelitian dan foto penelitian dari penelitian yang berjudul 

“Analisis Peran Orang Tua Dalam Membimbing Belajar Anak Attention- 

DeficitHyperactive Disorder (ADHD) Pada Masa Pandemi” yang disusun oleh: 

Nama : Dhea Adinda 

 

NIM : H. 1710187 
 

Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Dengan ini saya: 

Nama : Gita Natalia 

 

Jabatan : PNS 

 

Menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut valid dan sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya 
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MEMBER CHEK 

TEMUAN HASIL PENELITIAN 

 

NO 
 

Item Yang dicek 

Keterangan 

Valid Tidak 

1 Hasil wawancara (Transkip) √  

2 Hasil Temuan Penelitian √  

3 Hasil Analisis Data √  

4 Kesimpulan √  

5 Foto Kegiatan wawancara √  
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Lampiran 11 Kartu Kehadiran Bimbingan Skripsi Pembimbing Utama 

 

KARTU KEHADIRAN 

BIMBINGAN SKRIPSI 

Pembimbing Utama 

 

Nama : Dhea Adinda 

 

NIM : H. 1710187 

 

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Nama Pembimbing : Dr. Rasmitadila ST.M. Pd 

Judul Skripsi : Analisis Peran Orang Tua Dalam Membimbing 

Belajar Anak Attention-Deficit Hyperactive Disorder (Adhd) Pada Masa Pandemi 

No. Telepon  0877 1343 8336 

 

 
No  

Tanggal 

 

Materi Bimbingan 

Tanda Tangan 

 

Pembimbing 

1 24-02-2021 - Perkenalan 

 

- Pengajuan judul skripsi 

 

- Pengarahan judul skripsi 

 

- Arahan BAB 1,2,3 

 

 

 
 

 

2 09-02-2021 
- Bimbingan proposal skripsi 

 

3 17-03-2021 
- Sidang seminar proposal 
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4 18-03-2021  

- Revisi BAB 1,2,3 
 

5 31-03-2021 
- Revisi BAB 1,2,3 

 

6 04-04-2021 
- Revisi BAB 1,2,3 

 

7 13-04-2021  

- Revisi BAB 1,2,3 
 

8 13-04-2021  
- Revisi instrumen wawancara 

 

 
12 10-05-2021 

- Pengaraham analisis tematic 

 

- Pengarahan BAB 4,5 

 

 

 

13 12-05-2021 
- Revisi analisis tematik 

 

14 21-05-2021  
- Revisi analisis tematik 

 

 
15 25-05-2021  

- Revisi BAB 4,5 

 

 
16 29-05-2021 

- Revisi BAB 4,5 

 

- Bimbingan artikel 

 

 

 

Belitung, Mei 2021 
 

Mengetahui Ketua/Sekretaris Prodi 

 
NPP. 213 870 655 

Lampiran 8 Kartu Kehadiran Bimbingan Skripsi Pembimbing Pendamping 

 

 

 

 
Dr. Helmia Tasti Adri, M.Pd.SI. 
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Lampiran 12 Kartu Kehadiran Bimbingan Skripsi Pembimbing Pendamping 

 

 

KARTU KEHADIRAN 

BIMBINGAN SKRIPSI 

Pembimbing Pendamping 

 

 
 

Nama : Dhea Adinda 

 

NIM : H.1710187 

 

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Nama Pembimbing : Dr. La Ode Amril, M.Pd. 

Judul Skripsi : Analisis Peran Orang Tua Dalam Membimbing 

Belajar Anak Attention-Deficit Hyperactive Disorder (Adhd) Pada Masa 

Pandemi 

No. Telepon 0877 1343 8336 

 

No 

 

Tanggal 

 

Materi Bimbingan 

Tanda Tangan 

 

Pembimbing 

1  

28-02-2021 

- Perkenalan 
 

- Pengajuan judul skripsi 

 

- Pembahasan judul skripsi 

 

2 11-03-2021 - Bimbingan proposal skripsi 

 

3 05-03-2021 - Bimbingan proposal skripsi  
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Dr. Helmia Tasti Adri, M.Pd.SI. 

 

 
 

3 17-03-2021 - Sidang seminar propsal  

 

4 22-03-2021 - Revisi BAB 1,2,3  

5 23-03-2021 - Revisi BAB 1,2,3  

6 25-05-2021 - Revisi BAB 4,5 

 

 

 

Belitung, Mei 2021 

 

Mengetahui Ketua/Sekretaris Prodi 
 

 

 

 

 

 

 

NPP. 213 870 655 
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