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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 
 

Lampiran 1 Kisi-Kisi Wawancara 

Nama : FITRIANI 

 

NIM : H.1710635 

 

Dosen Pembimbing : 1.Dr. Rasmitadila, ST., M.Pd. 

 

2.Dr. Widyasari, S. TP., M.Pd. 

 

1. Sub Focus 

 

a. Cara orang tua dalam mendampingi siswa mengerjakan tugas dirumah 

pada pembelajaran daring untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 

SDN 25 Manggar 

Cara orang tua dalam mendampingi siswa mengerjakan tugas di 

rumah seperti mengawasi anak selama mengerjakan tugas. Dari 

pendampingan yang dilakukan orang tua diharapkan bisa meningkatkan 

hasil belajar siswa selama pembelajaran daring, karena peran orang tua 

juga sebagai pendidik. 

b. Cara orang tua untuk memotivasi siswa agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran daring untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas 3 SDN 25 Manggar 

Cara orang tua memotivasi siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran daring dengan menumbuhkan keberanian dan rasa percaya 

diri dalam menghadapi berbagai masalah termasuk saat melaksanakan 
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pembelajaran daring di rumah. Peran orang tua sebagai motivator juga 

dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam 

melaksanakan pembelajaran daring di rumah, sehingga anak memiliki 

semangat untuk belajar, serta memperoleh prestasi yang baik meskipun 

harus belajar dari rumah saja. 

c. Hambatan orang tua dalam mendampingi siswa selama pembelajaran 

daring untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SDN 25 Manggar 

Hambatan orang tua dalam mendampingi siswa saat melaksanakan 

pembelajaran daring adalah pembagian waktu belajar bersama siswa dan 

dalam hal penggunaan teknologi yang sudah sangat jauh maju. 

Tabel 9 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Orang Tua Siswa Kelas 3 SDN 25 

Manggar 
 

No Komponen/Sub Focus Indikator 

Komponen/Sub Focus 

No. Butir 

Wawancara 

1 Cara orang tua dalam Cara orang tua 1, 2 

 
mendampingi siswa 

mengerjakan tugas dirumah pada 

membantu siswa 

memahami tugas 

 

 pembelajaran daring untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa 

Cara orang tua saat 
mendampingi siswa 

3, 4 

 kelas 3 mengerjakan tugas  

  Cara orang tua 5 
  membantu siswa  

  menjelaskan tugas  

2 Cara orang tua untuk Cara orang tua 6 
 memotivasi siswa agar dapat menyemangati siswa  

 meningkatkan hasil belajar siswa mengerjakan tugas  

 pada pembelajaran daring untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas 3 

  

Cara orang tua 
menasehati siswa supaya 

bisa tetap memberikan 

7 

  motivasi belajar siswa  
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  Cara orang tua 

menyemangati siswa 

belajar dirumah 

8 

3 Hambatan orang tua dalam 

mendampingi siswa selama 

pembelajaran daring untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas 3 

Pembagian waktu belajar 

bersama orang tua 

9, 10 

Waktu pendampingan 

belajar bersama orang tua 

11, 12 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara 

Tabel 10 Pedoman Wawancara Orang Tua Siswa Kelas 3 SDN 25 Manggar 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah bapak/ ibu ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

 

 

2. 
Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu 

siswa dalam memahami tugas yang diberikan 

oleh guru? 

 

3. 
Apakah bapak/ ibu ibu mendampingi siswa saat 

mengerjakan tugas? 

 

4. 
Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu 

dalam mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

 

 

5. 
Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru? 

 

6. 
Bagaimana cara bapak/ ibu menyemangati siswa 

saat mengerjakan tugas? 

 

 

7. 
Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat 

kepada siswa supaya tetap meningatan motivasi 

belajar siswa selama di rumah? 

 

8. 
Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 

 

9. 
Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu 

luang untuk mendampingi siswa belajar? 

 

 

10. 

Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk 

tetap bisa mendampingi saat siswa belajar 

dirumah? 

 

11. 
Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

 

12. 
Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu 

saat mendampingi siswa belajar dirumah ? 
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Lampiran 3 Lembar Validasi Instrumen Wawancara 
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Lampiran 4 Hasil Wawancara 

 

 

 
Tabel 11 Hasil Wawancara orang Tua Siswa 

 

Nama Orang Tua Siswa : Hermala 

Nama Siswa : Andika Pratama 

Kode : WA-01-2021 
 

No Pertanyaan Jawaban 

 Apakah bapak/ ibu ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Dibantu 

 

 

 

2. 

Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu 

siswa dalam memahami tugas yang diberikan 

oleh guru? 

Cara yang digunakan 

bertanya pada kakanya 

semisal ibu tidak 

mengerti, semisal ibu 

menferti ibu langsung 

mengajarkannya. Cara 

lain yang digunakan yaitu 

mencari di internet lalu 

menjelaskan kepada anak 

3. 
Apakah bapak/ ibu mendampingi siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Didampingi 

 

 
4. 

Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu 

dalam mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

Cara mendampingi tetap 

berada disamping anak 

dan memperhatikan anak 

saat mengerjakan tugas 

Menjelaskan tugas dan 

mengajarkan tugasnya. 

 

5. 
Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru? 

Dibantu menjelaskan 

 
 

6. 

Bagaimana cara bapak/ ibu menyemangati siswa 

saat mengerjakan tugas? 

Diberi semangat seperti 

dengan mengatakan kalau 

mengerjakan tugas nanti 

akan naik kelas, diberi 

hadiah 
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7. 

Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat 

kepada siswa supaya tetap meningkatkan 

motivasi belajar siswa selama di rumah? 

Nasehat yang diberikan 

kepada anak kalau sudah 

tidak bisa dengan cara 

yang lembut biasanya 

menggunakan cara yang 

sedikit keras supaya bisa 

meningkatkan motivasi 

bealajar anak. 

 
8. 

Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 

Cara menyemangati anak 

saat belajar dirumah 

dengan memberi hadiah, 

contoh: diajak jalan-jalan. 

 

 
9. 

Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu 

luang untuk mendampingi siswa belajar? 

Selalu ada waktu, karena 

untuk anak umur segitu 

belum bisa mengerjakan 

tugasnya sendiri jadi 

perlu pendampingan 

orang tua. 

 

 
10. 

Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk 

tetap bisa mendampingi saat siswa belajar 

dirumah? 

Cara yang digunakan 

dengan menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih 

dahulu, dan biasanya saat 

adiknya yang masih kecil 

sudah tidur. 

 
 

11. 

Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

Biasanya waktu yamg 

digunakan tidak tentu, 

tergantung saat ada waktu 

yang senggang dan 

biasanya di sore hari. 

12. 
Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu 

saat mendampingi siswa belajar dirumah ? 

Paling lama waktu yang 

digunakan 2 jam 
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Nama Orang Tua Siswa : Mulyati 

Nama Siswa : Marta 

Kode : WA-02-2021 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah bapak/ ibu ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Dibantu 

 
 

2. 

Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu 

siswa dalam memahami tugas yang diberikan 

oleh guru? 

Menjelaskan langsung 

kepada anak dan jika ibu 

tidak paham biasanya 

bertanya pada orang yang 

lebih paham. 

3. 
Apakah bapak/ ibu mendampingi siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Didampingi 

 
 

4. 

Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu 

dalam mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

Menjelaskan, 

mengarjakan dan 

mendampingi sampai 

selesai mengerjakan 

tugas. 

5. 
Apakah siswa selalu bilang ke bapak/ibu saat 

ada tugas dari guru? 

Selalu 

 

6. 
Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru? 

Dibantu menjelaskan 

 
7. 

Bagaimana cara bapak/ ibu menyemangati siswa 

saat mengerjakan tugas? 

Didampingi dan setelah 

selesai mengerjakan 

tugas nanti dibolehkan 

bermain. 

 

8. 

Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat 

kepada siswa supaya tetap meningkatkan 

motivasi belajar siswa selama di rumah? 

Pokoknya disuruh 

belajar terlebih dahulu 

selesai itu baru dibiarkan 

untuk bermain. 

 
9. 

Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 

Caranya kalau sudah 

selesai mengerjakan 

tugas nanti disuruh 

bermain sepeda. 
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10. 
Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu 

luang untuk mendampingi siswa belajar? 

Selalu ada waktu luamg 

walaupun sambil-sambil 

masak di dapur. 

 

 

11. 

Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk 

tetap bisa mendampingi saat siswa belajar 

dirumah? 

Caranya dengan 

melakukan 

pendampingan belajar di 

malam hari waktu semua 

pekerjaan telah selesai 

dan adiknya yang masih 

bayi sudah tidur. 

12. 
Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

Malam hari. 

 

13. 
Apakah siswa selalu memberitahu saat ada 

tugas yang diberikan oleh guru? 

Tidak selalu, harus 

ditannya terlebih 

dahulu. 

 

14. 
Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu 

saat mendampingi siswa belajar dirumah ? 

1 jam, tergantung juga 

pada banyaknya tugas 

yang diberikan oleh guru. 

 

 
 

Nama Orang Tua Siswa : Hartumo 

Nama Siswa : Ferdi 

Kode : WA-03-2021 
 

No Pertanyaan Jawaban 

 Apakah bapak/ ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Iya dibantu 

 

2. 
Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu 

siswa dalam memahami tugas yang diberikan 

oleh guru? 

Dijelaskan, dicari dibuku 

dan biasanya juga di cari 

di google. 

3. 
Apakah bapak/ ibu ibu mendampingi siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Iya didampingi 

 
4. 

Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu 

dalam mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

Diajarkan, jika tugas 

yang diberikan oleh guru 

dia mengerti bisa 

mengerjakan sendiri, 
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  kalau tidak bisa baru 

diajarkan. 

 
5. 

Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru? 

Disuruh dicari dibuku, 

menjelaskan jika soalnya 

ini cari jawabannya di 

buku ini halaman sekian. 

6. 
Bagaimana cara bapak/ ibu menyemangati siswa 

saat mengerjakan tugas? 

Dengan mendampingi 

saat anak belajar 

 
7. 

Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat 

kepada siswa supaya tetap meningatan motivasi 

belajar siswa selama di rumah? 

Bilang kalau dk belajar 

nanti tidak akan naik 

kelas. 

8. 
Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 

Dengan didampingi 

belajar 

9. 
Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu 

luang untuk mendampingi siswa belajar? 

Selalu ada 

 
 

10. 

Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk 

tetap bisa mendampingi saat siswa belajar 

dirumah? 

Cuman ada waktu 

dimalam hari, waktu 

sebelum istirahat karena 

biasanya waktu siang hari 

kerja. 

11. 
Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

Malam hari 

 

12. 
Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu 

saat mendampingi siswa belajar dirumah ? 

setengah jam, jika ada 

tugas banyak waktu 

belajarnya lama 

 

 

Nama Orang Tua Siswa : Atmina 

Nama Siswa : Ariel 

Kode : WA-04-2021 
 

No Pertanyaan Jawaban 

 Apakah bapak/ ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Iya dibantu 
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2. 
Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu 

siswa dalam memahami tugas yang diberikan 

oleh guru? 

Dijelaskan, misalnya cara 

pengerjaannya begini, 

jalannya begini. 

3. 
Apakah bapak/ ibu ibu mendampingi siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Iya didampingi 

 
4. 

Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu 

dalam mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

Duduk disebelah anak, 

ketika anak ada kesulitan 

dan anak bertanya 

dibantu jawab 

 

5. 

Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru? 

Dijelaskan 

 
 

6. 

Apakah siswa selalu mengatakan jika 

mendapatkan tugas yang diberikan oleh guru 

kepada bapak/ibu? 

Selau diberitahu, 

apalagi tugas yang 

diberikan oleh guru 

langsung masuk ke hp 

anak sendiri. 

7. 
Bagaimana cara bapak/ ibu menyemangati siswa 

saat mengerjakan tugas? 

Pokoknya disuruh belajar 

 
8. 

Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat 

kepada siswa supaya tetap meningatan motivasi 

belajar siswa selama di rumah? 

Bilang kalau nanti tidak 

belajar tidak akan naik 

kelas. 

9. 
Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 

Pokonya disuruh belajar 

anak naik kelas 

10. 
Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu 

luang untuk mendampingi siswa belajar? 

Selalu ada 

 

11. 
Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk 

tetap bisa mendampingi saat siswa belajar 

dirumah? 

Cuman ada waktu 

dimalam hari, karna siang 

hari bekerja 

12. 
Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

Malam hari, karena kalau 

sang kerja 

 

13. 
Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu 

saat mendampingi siswa belajar dirumah ? 

Satu jam setengah 

tergantung banyak nya 

tugas. 
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Nama Orang Tua Siswa : Rumiati 

Nama Siswa : Febi Nuraini 

Kode : WA-05-2021 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah bapak/ ibu ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Dibantu 

 

 

 

2. 

Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu siswa 

dalam memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Cara yang digunakan 

bertanya pada kakanya 

semisal ibu tidak 

mengerti, semisal ibu 

mengerti ibu langsung 

mengajarkannya. Cara 

lain yang digunakan yaitu 

mencari di internet lalu 

menjelaskan kepada anak 

3. 
Apakah bapak/ 

mengerjakan tugas? 

ibu mendampingi siswa saat Didampingi 

 

 
4. 

Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu dalam 

mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

Cara mendampingi tetap 

berada disamping anak 

dan memperhatikan anak 

saat mengerjakan tugas 

Menjelaskan tugas dan 

mengajarkan tugasnya. 

5. 
Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

Dibantu menjelaskan 

 
 

6. 

Bagaimana cara bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Diberi semangat seperti 

dengan mengatakan kalau 

mengerjakan tugas nanti 

akan naik kelas, diberi 

hadiah 

 

 

 

7. 

Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat kepada 

siswa supaya tetap meningkatkan motivasi belajar 

siswa selama di rumah? 

Nasehat yang diberikan 

kepada anak kalau sudah 

tidak bisa dengan cara 

yang lembut biasanya 

menggunakan cara yang 

sedikit keras supaya bisa 

meningkatkan motivasi 

bealajar anak. 
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8. 

Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 

Cara menyemangati anak 

saat belajar dirumah 

dengan memberi hadiah, 

contoh: diajak jalan-jalan. 

 

 
9. 

Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu luang 

untuk mendampingi siswa belajar? 

Selalu ada waktu, karena 

untuk anak umur segitu 

belum bisa mengerjakan 

tugasnya sendiri jadi 

perlu pendampingan 

orang tua. 

 

 
10. 

Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk tetap 

bisa mendampingi saat siswa belajar dirumah? 

Cara yang digunakan 

dengan menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih 

dahulu, dan biasanya saat 

adiknya yang masih kecil 

sudah tidur. 

 
 

11. 

Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

Biasanya waktu yamg 

digunakan tidak tentu, 

tergantung saat ada waktu 

yang senggang dan 

biasanya di sore hari. 

12. 
Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu saat 

mendampingi siswa belajar dirumah ? 

Paling lama waktu yang 

digunakan 2 jam 

 

 

Nama Orang Tua Siswa : Robi Yanti Ningsih 

Nama Siswa : Rizki Suryandi 

Kode : WA-06-2021 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah bapak/ ibu ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Dibantu 

 
 

2. 

Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu siswa 

dalam memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Anak lebih suka belajar 

sendiri, kurang suka 

dibantu. Kadang tugas 

yang diberikan oleh guru 

pun dikerjakan bersama 
temannya. Cuman ketika 
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  ada tugas membuat garis- 

garis baru mau dibantu 

3. 
Apakah bapak/   ibu mendampingi siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Didampingi 

 

4. 
Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu dalam 

mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

Duduk disamping anak 

saat mengerjakan 

tugas(diawasi). 

 

5. 
Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

Anak lebih suka belajar 

sendiri dan mencari tahu 

sendiri. 

 
6. 

Bagaimana cara bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Memberi semangat pasti, 

seperti merayu anak 

harus buat tugas baru 

selesai itu bermain 

 

 
7. 

Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat kepada 

siswa supaya tetap meningkatkan motivasi belajar 

siswa selama di rumah? 

Kalau nasehat cuman 

bilang disuruh belajar, 

atau tidak dengan cara 

mengajak anak jalan- 

jalan. 

8. 
Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 

Dengan diajak jalan-jalan 

setelah selesai belajar 

 
 

9. 

Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu luang 

untuk mendampingi siswa belajar? 

Untuk pekerjaan yang 

lain diasingkan terlebih 

dahulu, tetap pertama 

mendampingi belajar 

anak. 

 

 
10. 

Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk tetap 

bisa mendampingi saat siswa belajar dirumah? 

Cara yang digunakan 

dengan menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih 

dahulu, dan biasanya saat 

adiknya yang masih kecil 

sudah tidur. 

11. 
Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

Siang hari 

12. 
Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu saat 

mendampingi siswa belajar dirumah ? 

Palingan setengah jam. 

Misalnya ada tugas 10 
soal itu tidak dilakukan 
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  secara langsung selesai, 

dikerjakan bertahap. 

 

 

Nama Orang Tua Siswa : Mitriani 

Nama Siswa : Keysa Clarisa 

Kode : WA-07-2021 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah bapak/ ibu ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Dibantu 

2. 
Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu siswa 

dalam memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Dicari lalu dijelaskan 

kepada anak. 

3. 
Apakah bapak/   ibu mendampingi siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Didampingi 

 
4. 

Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu dalam 

mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

Diawasi, kadang anak 

buat tugas dulu nanti 

setelah selesai baru 

dikoreksi. 

5. 
Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

Dibantu 

6. 
Bagaimana cara bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

mengerjakan tugas? 

dengan disuruh buat 

tugas 

 
7. 

Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat kepada 

siswa supaya tetap meningkatkan motivasi belajar 

siswa selama di rumah? 

Dibilang harus rajin 

belajar, kalau dk belajar 

nanti tidak naik kelas 

8. 
Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 

Dengan membantu anak 

saat mengerjakan tugas 

9. 
Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu luang 

untuk mendampingi siswa belajar? 

Selalu 

 
 

10. 

Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk tetap 

bisa mendampingi saat siswa belajar dirumah? 

Biasanya kalau untuk 

pendampingan dilakukan 

malam hari karena siang 

hari melakukan pekerjaan 

yang lain 
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11. 
Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

Malam hari 

12. 
Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu saat 

mendampingi siswa belajar dirumah ? 

Tidak tentu 

 

 

Nama Orang Tua Siswa : Yeni Susanti 

Nama Siswa : Aditya Hernandes Cibro 

Kode : WA-08-2021 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah bapak/ ibu ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Dibantu 

 

 

 

 

 
2. 

Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu siswa 

dalam memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Biasnya kalau tugas 

masih bisa naka kerjakan 

sendiri, anak akan 

mengerjakannya sendiri. 

tetapi kalau sudah 

memang tidak paham 

boleh nanya ke ibu. 

Kalau dirumah masih 

bisa menggunakan 

google, jadi biasnya cari 

di google, tetapi tidak 

semuanya. 

3. 
Apakah bapak/   ibu mendampingi siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Selalu 

 
4. 

Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu dalam 

mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

Caranya cuman duduk 

disebelah anak, kalau ada 

yang tidak dimengerti 

baru nanya ke ibu. 

5. 
Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

Pasti dibantu 

menjelaskan. 

 
6. 

Bagaimana cara bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Kalau anak ibu tidak 

susah untuk memberi 

semangat, tetapi kalau 
anak tidak mood untuk 
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  belajar tidak bisa 

dipaksakan. 

 

 

 

7. 

Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat kepada 

siswa supaya tetap meningkatkan motivasi belajar 

siswa selama di rumah? 

Kalau anak disuruh 

mengejakan tugas 

misalnya, anak tidak mau 

nasehat yang dibrikan ke 

anak tidak boleh 

menumpuk tugas karna 

besok ada tugas yang lain 

lagi. 

8. 
Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 

 

 

 

 

 
9. 

Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu luang 

untuk mendampingi siswa belajar? 

Pasti, walapun kadang 

harus berkerja. Kadang 

kalau ibu sedang diluar 

nelpon ke anak untuk 

menanyakan ada tugas 

atau tidak, nanti kalau 

ada tugas harus 

dikerjakan dulu. Ketika 

ibu sudah pulang 

tugasnya akan dikoreksi. 

 

10. 
Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk tetap 

bisa mendampingi saat siswa belajar dirumah? 

Menyelesaikan 

perkerjaan rumah terlebih 

dahulu. 

11. 
Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

Pagi atau sore hari selesai 

mandi supaya lebih segar 
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12. 
Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu saat 

mendampingi siswa belajar dirumah ? 

Tenrgantung banyak 

tugas yag diberikan oleh 

guru 

 

 

Nama Orang Tua Siswa : Darsinah 

Nama Siswa : Cika Pertiwi 

Kode : WA-09-2021 
 

No Pertanyaan Jawaban 

 Apakah bapak/ ibu ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Kadang-kadang dibantu, 

tapi biasanya belajar 

dileskan atau biasa juga 

belajar dengan kakak 

laki-lakinya. 

 

2. 
Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu 

siswa dalam memahami tugas yang diberikan 

oleh guru? 

Duduk disamping anak 

dan dijelaskan dengan 

papan tulis. 

3. 
Apakah bapak/ ibu mendampingi siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Didampingi 

 
4. 

Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu 

dalam mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

Kalau ada tugas ataupun 

ulangan semisal dapeat 

nilai tinggi nanti diberi 

hadiah 

 

5. 
Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru? 

Dibantu menjelaskan 

 

6. 
Bagaimana cara bapak/ ibu menyemangati siswa 

saat mengerjakan tugas? 

Memberi hadiah, kalau 

tidak buat tugas nanti 

tidak naik kelas 

 

7. 

Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat 

kepada siswa supaya tetap meningkatkan 

motivasi belajar siswa selama di rumah? 

Dibilang ke anak tidak 

boleh malas-malas 

belajar nanti tidak naik 

kelas 

8. 
Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 
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9. 

Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu 

luang untuk mendampingi siswa belajar? 

Kalau ada abang nya, 

abang yang mendampingi 

tetapi kalaupun abangnya 

tidak bisa ibunya harus 

bisa. Selalu di sem[atkan 

waktunya untuk 

mendampingi belajar 

anak pastinya. 

 
 

10. 

Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk 

tetap bisa mendampingi saat siswa belajar 

dirumah? 

Kalau siang bekerja, jadi 

waktu yang biasanya 

digunakan malam untuk 

mrndampingi belajar 

anak. 

 

11. 
Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

Waktu yang digunakan 

malam hari, karna kalau 

siang kerja. 

 

12. 
Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu 

saat mendampingi siswa belajar dirumah ? 

Tergantung dari anak, 

kadang lama kadang 

sebentar. 

 

 

Nama Orang Tua Siswa : Ranti 

Nama Siswa : Yuspita 

Kode : WA-10-2021 
 

No Pertanyaan Jawaban 

 

1 
Apakah bapak/ ibu ibu membantu siswa dalam 

memahami tugas yang diberikan oleh guru? 

Dibantu, nanti kalau ada 

yang tidak menegerti 

langsung bertanya ke ibu 

 
2. 

Bagaimana cara bapak/ ibu dalam membantu 

siswa dalam memahami tugas yang diberikan 

oleh guru? 

Kadang-kadang ibu yang 

menjelaskan, baisanya 

juga cari contohnya 

dibuku 

3. 
Apakah bapak/ ibu mendampingi siswa saat 

mengerjakan tugas? 

Didampingi 

 
4. 

Cara seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu 

dalam mendampingi siswa mengerjakan tugas? 

Diliatin , semisal ada yang 

tidak mengerti bertanya ke 

ibu. Kalau anak sudah 

mengerti ditinggal 
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  melakukan pekerjaan 

yang lain. 

 

5. 

Apakah bapak/ ibu membantu menjelaskan saat 

siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru? 

Dibantu 

 
6. 

Bagaimana cara bapak/ ibu menye 

mangati siswa saat mengerjakan tugas? 

kalau dirumah kurang 

mau belajar dirumah, jadi 

diberi semangat dengan 

bilang “rajin-rajin belajar” 

 
7. 

Bagaimana cara bapak/ ibu memberi nasehat 

kepada siswa supaya tetap meningkatkan 

motivasi belajar siswa selama di rumah? 

 

8. 
Bagaimana bapak/ ibu menyemangati siswa saat 

belajar dirumah? 

 

9. 
Apakah bapak/ ibu selalu mempunyai waktu 

luang untuk mendampingi siswa belajar? 

Ada, biarpun ibu lagi 

sibuk, tetap dibantu. 

 
10. 

Bagaimana bapak/ ibu membagi waktu untuk 

tetap bisa mendampingi saat siswa belajar 

dirumah? 

Kalau sedang masak anak 

disuruh tunggu dulu, nanti 

kalau sudah selsesai 

masak baru lanjut belajar. 

 
 

11. 

Kapan biasanya waktu pendampingan belajar 

bersama orang tua? 

Kadang pagi, kadang 

malam, kadang sore. 

Tergantu anak kapan mau 

belajar, karena tidak bisa 

dipaksa belajar. 

 

 

 

12. 

Berapa lama waktu yang digunakan bapak/ ibu 

saat mendampingi siswa belajar dirumah ? 

Kadang sampai setengah 

jam, kadang kurang 

setengah jam, tergantung 

pada tugas anak banyak 

atau tidaknya. Biasanya 

ada tugas tema 1 sampai 

tema 3, yang dikerjakan 

tema 1 dan 2 dulu, tema 3 

nya nanti. 
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Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian 

 

 

Gambar 2 Foto Meminta Persetujuan Pembimbing 
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Gambar 3 Foto Saat Wawancara Orang Tua Siswa 
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Lampiran 6 Hasil Analisis Data Tematik 

 

ANALISIS TEMATIK 

 

Analisis peran orang tua untuk meningkatkan hasil belajar siswa selama 

pembelajaran daring di SDN 25 Manggar 

 

Langkah 1 : Biasakan diri dengan data 

 

Hasil wawancara 
 

 

Sub Fokus Hasil Refleksi 

Cara orang tua dalam 

mendampingi siswa 

mengerjakan tugas dirumah 

pada pembelajaran daring 

untuk meningkatkan hasil 

belajar kelas 3 SDN 25 

Manggar 

Dari hasil wawancara kepada 10 respoden (orang 

tua) dapat disimpulkan bahwa, dalam 

pendampingan dirumah orang tua lebih banyak 

mengawasi, mencari di internet, google, 

menjelaskan, mendampingi dan bertanya kepada 

orang lain. 

Cara orang tua dalam 

memotivasi siswa agar dapat 

meningkatkan hasil belajar 

siswa siswa pada 

pembelajaran daring untuk 

meningkatkan hasil belajar 

kelas 3 SDN 25 Manggar 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

orang tua memotivasi anak dengan cara memberi 

hadiah (reward), diajak jalan-jalan serta diberi 

nasehat supaya rajin-rajin belajar supaya naik 

kelas. 
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Hambatan orang tua dalam 

mendampingi siswa selama 

pembelajaran daring untuk 

meningkatkan hasil belajar 

kelas 3 SDN 25 Manggar 

Dari hasil wawancara, hambatan yang dialami 

oleh para orang tua seperti pembagian waktu 

belajar, waktu belajar dilaksakan malam hari 

karena siang hari orang tua berkerja. 

 

 
 

Langkah 2 : Menghasilkan Kode Awal 
 

 

Sub Fokus / Kode Awal Hasil Wawancara 

Cara orang tua dalam -  Bertanya pada kakaknya 

mendampingi siswa -  Mencari di internet 

mengerjakan tugas -  Berada disamping anak 

dirumah pada -  Memperhatikan anak saat mengerjakan tugas 

pembelajaran daring -  Menjelaskan 

untuk meningkatkan -  Mengajarkan tugasnya 

hasil belajar kelas 3 SDN -  Dibantu menjelaskan 

25 Manggar -  Menjelaskan langsung kepada anak 

 
-  Bertanya pada orang lain yang lebih paham 

 
-  Mendampingi sampai selesai mengerjakan tugas 

 
-  Dicari dibuku 

 
-  Dicari di google 

 
-  Diajarkan 

 
-  Dijelaskan 
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 - Duduk disebelah anak 

 

- Semisal ibu mengerti ibu langsung 

mengajarkannya 

- Menjelaskan dan mengajarkan tugasnya 

 

- Duduk disamping anak 

 

- Diawasi 

 

- Bertanya ke ibu 

 

- Menggunakan google 

 

- Cari di google 

 

- Belajar dengan kakak laki-lakinya 

Cara orang tua dalam 

memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa siswa 

pada pembelajaran 

daring untuk 

 

meningkatkan hasil 

belajar kelas 3 SDN 25 

Manggar 

- Kalau mengejakan tugas nanti akan naik kelas 

 

- Diberi hadiah 

 

- Diaja jalan-jalan 

 

- Memberi hadiah 

 

- Setelah selesai mengerjakan tugas nanti disuruh 

bermain 

- Dibilang kalau tidak belajar nanti tidak naik kelas 

 

- Disuruh belajar agar naik kelas 

 

- Diajalan jalan-jalan setelah selesai belajar 

 

- Harus rajin belajar, kalau tidak belajar nanti tidak 

naik kelas 

- Dibilang, tidak boleh menumpuk tugas karena 

 

besok ada tugas lain lagi 
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 -  

 

 

-  

 

 

-  

Kalau tidak mengerjakan tugas nanti tidak naik 

kelas 

Tidak boleh malas-malas belajar nanti tidak naik 

kelas 

Rajin-rajin belajar 

Hambatan orang tua -  

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

-  

 

 

-  

 

-  

 

 

-  

 

-  

 

-  

Menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu 

Selalu ada waktu luang walaupun sambil masak 

didapur 

Setelah semua pekerjaan telah selesai dan adik 

yang bayi sudah tidur 

Waktu sebelum istirahat karena waktu suang kerja 

Cuma ada waktu di malam hari, karna siang hari 

berkerja 

Belajar setelah adik kecilnya sudah tidur 

 

Belajar di dalam hari, karena siang hari ada 

pekerjaan lain 

Harus berkerja 

 

Menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu 

Kalau sedang masak anak disuruh tunggu dulu, 

nanti kalau kalau sudah selesai masak baru lanjut 

belajar 

dalam mendampingi 

siswa selama 

pembelajaran daring 

untuk meningkatkan 

hasil belajar kelas 3 SDN 

25 Manggar 
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Langkah 3 : Cari Tema 
 

 

Tema : cara orang tua 

dalam mendampingi 

siswa mengerjakan tugas 

dirumah pada 

pembelajaran daring 

untuk meningkatkan hasil 

belajar kelas 3 SDN 25 

Manggar 

Tema : cara orang tua 

dalam memotivasi siswa 

agar dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa siswa pada 

pembelajaran daring 

untuk meningkatkan 

hasil   belajar   kelas   3 

SDN 25 Manggar 

Tema : hambatan orang 

tua dalam mendampingi 

siswa selama 

pembelajaran daring 

untuk meningkatkan hasil 

belajar kelas 3 SDN 25 

Manggar 

Temuan : 

 

- Bertanya pada kakak 

 

- Mencari di google 

 

- Bertanya ke ibu 

 

- Dicari dibuku 

pelajaran 

- Duduk disebelah anak 

 

- Duduk disamping 

anak memperharikan 

- Bertanya kepada 

 

orang lain 

 

 
Temuan : 

 

-    Kalau 

mengerjakan tugas 

nanti akan naik kelas 

-    Diberi hadiah 

 

-    Setelah  selesai 

mengerjakan tugas 

nanti disuruh 

bermain 

Temuan : 

 

-  Menyelesaikan 

pekerjaan rumah 

terlebih dahulu 

-    Selalu       ada 

waktu luang walaupun 

sambil masak didapur 

-    Setelah semua 

pekerjaan telah selesai 

dan adik yang bayi 

sudah tidur 
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- Mendampingi sampai 

selesa 

-    Dibilang kalau 

tidak belajar nanti 

tidak naik kelas 

-    Disuruh belajar 

agar naik kelas 

-    Diajalan jalan-

jalan setelah selesai 

belajar 

-    Harus   rajin 

belajar, kalau tidak 

belajar nanti tidak 

naik kelas 

-    Dibilang, tidak 

boleh menumpuk 

tugas karena besok 

ada tugas lain lagi 

-    Kalau tidak 

mengerjakan tugas 

nanti tidak naik kelas 

-    Tidak boleh 

malas-    malas 

belajar nanti tidak 

naik kelas 

-    Rajin-rajin belajar 

-    Waktu sebelum 

istirahat karena waktu 

suang kerja 

-    Cuma ada   waktu 

di malam     hari, 

karna siang hari 

berkerja 

-    Belajar   setelah 

adik kecilnya sudah 

tidur 

-    Belajar di dalam 

hari, karena siang 

hari ada pekerjaan 

lain 

-    Harus berkerja 

 

-  Menyelesaikan 

pekerjaan rumah 

terlebih dahulu 

-    Kalau sedang 

masak anak disuruh 

tunggu dulu, nanti 

kalau kalau sudah 

selesai masak baru 

lanjut 

belajar 
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Langkah 4 : Tinjau tema 
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Tema : cara orang tua 

dalam mendampingi 

siswa mengerjakan tugas 

dirumah pada 

pembelajaran daring 

untuk meningkatkan hasil 

belajar kelas 3 SDN 25 

Manggar 

Tema : cara orang tua 

dalam memotivasi siswa 

agar dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa siswa pada 

pembelajaran daring 

untuk meningkatkan 

hasil   belajar   kelas   3 

SDN 25 Manggar 

Tema : hambatan orang 

tua dalam mendampingi 

siswa selama 

pembelajaran daring 

untuk meningkatkan 

hasil belajar kelas 3 SDN 

25 Manggar 

Subtema : mencari dari 

sumber lain 

Sub-sub tema : Mencari di 

internet 

- Mencari di google 

 

 

Sub-sub tema : bertanya 

pada anggota keluarga 

- Bertanya kepada 

kakak 

- Bertanya kepada 

ibu 

 

 
Sub tema : 

memberikan reward 

(penghargaan) 

Sub-sub tema : 

Pemberian Hadiah 

- Diberi uang jajan 

 

- Dibiarkan 

bermain 

- Diajak jalan- 

jalan 

Sub tema : hambatan 

pendampingan belajar 

Sub-sub tema : hambatan 

pekerjaan 

- Harus bekerja 

 

- Bekerja di malam 

hari, karena siang 

hari ada 

pekerjaan 

 

- Waktu belajar 

sebelum istirahat, 

karena siang 

berkerja 
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Sub-sub tema : mencari di 

buku 

- Dicari di buku 

pelajaran/LKS 

 

 

 

Subtema : 

 

pendampingan orang 

tua 

Sub-sub tema : cara 

pendampingan orang tua 

- Duduk disebelah 

anak 

- Mendampingi 

sampai selesai 

- Duduk disamping 

anak 

memperhatikan 

Subtema : Dengan 

memotivasi siswa 

belajar 

Sub-sub tema : memberi 

semangat belajar 

- Tidak boleh malas- 

malas belajar nanti tidak 

naik kelas 

- Kalau tidak 

mengerjakan 

tugas nanti tidak 

naik kelas 

- Harus rajin 

 

belajar,     kalau 

 

tidsak belajar 

nanti tidak naik 

kelas 

- Menyelasikan 

pekerjaan rumah 

terlebih dahulu 

 

 
 

Langkah 5 : Tentukan Tema 
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Lampiran 7 Surat Izin Pelaksanaan Penelitian 
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Lampiran 8 Triangulasi 
 

 

Tabel 12 Triangulasi 
 

 

 

SUBFOKUS 

PENELITIAN 

TRIANGULASI 

 

METODE/TEKNIK 

 
 

KESIMPULAN 

WAWANCARA 

cara orang tua dalam Cara pendampingan Dalam pendampingan 

mendampingi siswa dilakukan dengan berada di dirumah orang tua lebih 

mengerjakan tugas samping anak saat banyak mengawasi, 

dirumah pada mengerjakan tugas, tetap berada disamping 

pembelajaran daring memperhatikan anak saat anak saat mengerjakan 

untuk meningkatkan mengerjakan tugas, diawasi, tugas. Orang tua juga 

hasil belajar kelas 3 duduk disamping anak, membantu siswa dalam 

SDN 25 Manggar mencari penjelasan tugas di mengerjakan tugas yaitu 

 
internet apabila tidak dengan cara mencari di 

 
mengerti, apabila mengerti internet, google, 

 
atas tugas yang diberikan menjelaskan, 

 
oleh guru langsung mendampingi dan 

 
dijelaskan kepada anak dan bertanya kepada orang 

 
biasa juga   bertanya   pada lain. Pendampingan 

 
anggota keluarga. yang dilakukan   orang 

  
tua akan membantu 

  
siswa dalam memahami 
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  tugas  sehingga 

membuat nilai siswa 

lebih baik. 

cara orang tua dalam Dalam memotivasi anak Cara orang tua 

memotivasi siswa dalam mengerjakan tugas memotivasi anak 

agar dapat yaitu dengan memberi dengan cara   memberi 

meningkatkan hasil nasehat seperti :harus rajin- hadiah (reward), diajak 

belajar siswa siswa rajin belajar, kalau tidak jalan-jalan serta diberi 

pada pembelajaran belajar nanti tidak naik nasehat supaya rajin- 

daring untuk kelas.”. hal lain juga rajin belajar supaya naik 

meningkatkan hasil memberi hadiah, mengajak kelas. Hal ini membuat 

belajar kelas 3 SDN jalan-jalan dan anak akan siswa lebih semangat 

25 Manggar dibiarkan bermain tetapi untuk membuat   tugas 

 
setelah anak selesai dan belajar selama 

 
mengerjakan tugas. melaksanakan 

  
pembelajaran daring 

  
dirumah. Maka dari itu 

  
hasil belajar anak akan 

  
lebih baik karena 

  
motivasi yang diberikan 

  
oleh orang tua, sehingga 

  
anak menjadi lebih 

  
semangat belajar. 
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hambatan orang tua Waktu pendampingan hambatan yang dialami 

dalam mendampingi belajar yang digunakan oleh para orang tua 

siswa selama biasanya malam hari, karena seperti pembagian 

pembelajaran daring siang hari   harus   bekerja. waktu belajar, waktu 

untuk meningkatkan Pendampingan belajar dilaksanakan 

hasil belajar kelas 3 
 

malam hari karena siang 

SDN 25 Manggar 
 

hari orang tua bekerja. 
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Lampiran 9 Member Check 
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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 10 Lampiran Kehadiran Bimbingan Skripsi Pembimbing Utama 
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Lampiran 11 Lampiran Kehadiran Bimbingan Skripsi Pembimbing 

Pendamping 
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Lampiran 12 Kartu Kehadiran Seminar Proposal Skripsi 
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Lampiran 13 Kartu Persyaratan Ujian Skripsi 
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Lampiran 14 Lampiran SK Bimbingan 
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Lampiran 15 Lampiran Formulir Sempro 
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Lampiran 16 Surat Rekomendasi Sidang Skripsi 
 

 

 


