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Lampiran 1 
 

Surat Izin Penelitian 
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LAMPIRAN II 

 

VALIDASI INSTRUMENT WAWANCARA 

 

 

 
LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. PENGANTAR 

 

Lembar validasi ini digunakan untuk memperoleh penilaian Bapak/Ibu 

terhadap pedoman wawancara.Saya ucapakan 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 sekali 2 : Kurang baik 

3 : Baik 

2 : Tidak baik 

1 : Tidak 

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

pada baris yang telah disediakan. 
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C. PENILIAN 

 

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

Bapak/Ibu 

 

No Komponen 

Penilaian 

Tingkat 

 
Persetujuan 

Komentar/Saran 

4  
 

3 

 
 

2 

1 

 Validasi Konstruksi 

1 
 

Pertanyaan yang      

 
disajikan dalam 

 
profil bagaimana 

 
evalusi pembelajaran 

 
daring terhadap hasil 

 
belajar siswa kelas II 

 
di SDN Bantar 

 
Kemang 6 kota 

 
Bogor 

 Batasan masalah      

 
dapat menjawab 

 
tujuan penelitian 

 Validasi Bahasa 
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2  
 

Pertanyaan 

menggunakan bahasa 

indonesia yang 

sesuai dengan kaidah 

bahasa yang baik dan 

benar. 

     

  

  

 
 

Pertanyaan 

menggunaka 

bahasa yang 

komunikatif 

     

 

 

 

 

 
3 

Validasi Isi 

 

Pertanyaan dapat 

menggali 

informasi tentang 
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 bagaiamana 

evalusi hasil 

belajar siswa 

     

 
 

Pertanyaan 

sesuai dengan 

bagaiaman hasil 

belajar siswa 

kelas 2 di SND 

bantar kemang 6 

Bogor 

     

      

Jumlah Skor      

Total Skor   

 

 
 

Rentang Skor 
 
 

Bobot Rentang 

Instrumen sudah layak digunakan 30-40 

Instrumen sudah layak digunakan dengan perbaikan 20-30 

Instrumen kurang layak digunakan 10-20 

Instrumen tidak layak digunakan 1-10 
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Kelayakan instrumen (mohon dilingkari) 

 

4 : Instrumen sudah layak digunakan 

3 : Instrumen sudah layak digunakan 

2 : Instrumen kurang layak digunakan 

1 : Instrumen tidak layak digunakan dengan per- 

baikan 

Rekomendasi Secara Keseluruhan 

 

Panduan sudah dapat digunakan untuk pengumpulan data dengan beberapa perbaikan. Pe- 

doman wawancara sudah layak/sesuai dengan sub fokus penelitian, sehingga dapat digunakan. Sangat 

memungkinkan peneliti menggali hal-hal baru sebagai temuan di lapangan berdasarkan wawancara 

yang tidak terstruktur 

 

 

 
Bogor,16 juni 2021 

 
Validator 
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Nama : Ine Dj Sundari 

Nim : H.1711196 

Dosen Pembimbing Pertama : Mega Febriani Sya, S,Pd, M.Pd 

Dosen pembimbing Kedua : Irwan Efendi SH,M.pd 

1. Sub Fokus 

 

a. Bagaimana proses pelaksaan pembelajaran daring di SDN Bantar 

kemang 6 Kota Bogor. 

Destribsi Kontektual 

 

Pembelajaran daring yaitu program penyelenggaraan kelas belajar untuk 

menjangkau kelompok yang masif dan luas melalui jaringan internet. 

Pembelajaran dapat dilakukan secara masif dengan jumlah peserta yang 

tidak terbatas, bisa dilakukan secara gratis maupun berbayar,bisa juga 

pembelajaran menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran daring dapat 

diartikan sebagai suatu pembelajaran yang dalam pelaksanaannya 

menggunakan jaringan internet. Intranet, dan ekstranet atau komputer 

yang terhubung langsung dan cakupannya global (luas), sehingga anak- 

anak tanpa harus kesekolah bisa mengikuti pembelajaran. 

b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh orang tua,guru,dan siswa 

dalam proses pembelajaran 

Destribsi kontektual 
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Pada saat pembelajaran daring pasti banyak kendala yang dihadapi orang 

tua,guru, dan siswa itu sendiri masalah yang yang dihapai orang tua pasti 

nya mendampingi anak nya dalam melakukan penbelajaran , dan bagi 

siswa ini menjadi pengalaman pertama saat melakukan pembelajaran 

daring yang sebelum nya tidak pernah dirasakan karena pada biasa nya 

anak melakukan pembelajaran secara tatap muka,begitu juga dengan 

guru menjadi pengalaman yang pertama dan menjadi tantangan tersendiri 

dalam melakukan pembelajaran daring. 

 

Table 4 Biodata Responden 
 

Nama Responden Asal Sekolah Lama Mengajar Pendidikan Terakhir 

Kepala Sekolah    

Wali kelas II    

Orang tua kelas II    

 

 
Table 5 Kisi Kisi Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

 

No Komponen/Sub Fokus Indikator Komponen/Sub Fokus No. Butir Wawancara 

1 Bagaimana pelaksaan 

pembelajara daring di 

SDN bantar kemang 6 

Kota Bogor. 

Mengemukakan kendala yang di 

hadapi dalam pembelajaran daring 

di SDN Bantar Kemang 6 Bogor. 

 

 Mengemukakan solusi yang  
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 diberikan sekolah terhadap pem- 

belajaran daring di SDN Bantar 

Kemang 6 Bogor. 

 

Mengemukakan faktor-faktor 

penghambat dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring di SDN Ban- 

tar Kemang.6 Bogor 

 

Mengemukakan pengaruh pem- 

belajar daring terhadap hasil bela- 

jar siswa di SDN Bantar Kemang 

6 Kota Bogor. 

 

Kendala apa saja yang di hadapi 

saat pembelajaran daring. 

 

 

 
 

Table 6 Kisi –kisi wawancara dengan kepala sekolah 
 

No Pertnayaan Jawaban 

1. Apa yang saja yang dihadapi atau kendala yang dihadapi 

selama pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19 di 
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 SDN bantar Kemang 6?  

2. Apa saja solusi yang ditawarkan sekolah menghadapi 
 

pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19? 

 

3. Apa saja kekurangan yang dihadapi dalam pembelajaran 

daring di masa pandemi covid-19 di SDN bantar kemang 6 

kota bogor ? 

 

4. Apa saja kelebihan yang dihadapi dalam pembelajaran dar- 

ing dimasa pandemi covid 19 diSDN bantar kemang 6 kota 

Bogor ? 

 

5 Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pembelajaran dar- 

ing yang dilakukan di SDN bantar kemang 6 kota Bogor ? 

 

6 Apakah pembelajaran efektif dilakukan di sekolah dasar pa- 

da anak-anak usia di dini ? 

 

7 Seberapa pentingkah peran guru dalam pelaksaan pembela- 

jaran daring di SDN bantar kemang 6 kota bogor ? 

 

8 Menurut ibu apakah pembelajaran daring / online ini 
 

mempengaruhi terhadap hasil belajar anak ? 
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9 Apakah peran media pembelajaran yang digunka dalam 
 

pembelajaran ? 

 

10 Apakah peran orang tua menjadi jaminan kesukesan dalm 
 

pembelajaran daring berlangsug ? 

 

 

 

 

 

 

 

Table 7 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara dengan Guru Kelas Rendah/1 
 

No Komponen/sub fokus Indikator komponen 

sub fokus 

No Butir 

wawancara 

1 Bagaimana proses Mengemukakan 1,2 

 
pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan 

 

 
daring di SDN Bantar Kemang pembelajaran daring 

 

 
6 Kota Bogor. di SDN di Kota 

 

  
Bogor. 

 

  Mengemukakan 3,4 

  
kendala yang dihadapi 

 

  
guru selama 

 

  
pembelajaran daring 

 

  
di kelas rendah. 

 

  Bagaimana cara guru 5,6 

  
menghadapi siswa 
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  pada pembelajaran 
 

daring. 

 

Kendala apa  Kendala apa saja yang 7,8 

saja yang di di hadapi pada saat 
 

hadapi pada pembelajaran daring. 
 

saat 
  

pembelajaran 
  

darning 
  

 Pada awal 9,10 

 
pembelajaran daring 

 

 
kendala yang di 

 

 
hadapi guru itu 

 

 
seperti. 

 

 

 
 

Table 8 Kisi –kisi wawancara dengan guru kelas 
 

No Pertanyaan Jawab 

1 Bagaimana pembelajaran yang dilakukan di kelas II?  

2 Apa pelaksanaan pembelajaran daring di SDN Bantar Kemang?  

3 Apa saja kendala yang dihadapi Ibu selama proses pembelajaran 
 

daring berlangsung ? 
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4 Dalam pembelajaran daring kendala yang dihadapi apakah berbeda 
 

dengan kendala pada saat proses pembelajaran secara tatap muka? 

 

5 Bagaimana cara guru menghadapi siswa pada saat proses pembelaja- 
 

ran secara daring? 

 

6 Bagaiamana strategi guru dalam melakukan pembelajaran daring ?  

7 Pada saja kendala apa saja yang dihadapi pada saat proses pemebela- 
 

jaran? 

 

8 Permasalahan apa saja yang dihadapi guru dalam melakukan pem- 
 

belajaran daring ? 

 

9 Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran daring dim- 
 

ulai? 

 

10 Sejauh ini kendala yang dihapi guru dalampembelajaran ?  

 

 

 

Table 9 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara dengan orang tua/ wali murid 
 

No Komponen sub fokus Indikator sub fokus No butir wawancara 

1. Bagaimana pelaksaan 

pembelajara daring di 

SDN bantar kemang 6 

Kota Bogor. 

mengemukan bagaiman pendapat 

orang tentang pembelajaran daring 

yang dilaksanakan di SDN Bnatar 

kemang 6 Bogor. 

1,2 

 Mengemukan pengalam orang tua 
 

pada saat mendapingi pembelajaran 

3,4 
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 daring di SDN Bantar Kemang 6 
 

Bogor 

 

 Mengemukan baca cara orang 

memotivasi anak agar mau 

mengikuti pelaksaan pembelajaran 

daring di SDN Bantar Kemang 6 

Bogor 

5,6 

2. Kendala apa saja yang 

yang dihadapi pada saat 

proses proses 

pemelajaran 

daringberlangsung 

Mengemukan kendala yang dihadapi 

orang pada saat proses pembelajaran 

daring yang dilakukan di sekolah 

SDN Bantar Kemang 6 Bogor. 

7,8,9,10 

 

 

 

Table 10 Kisi –kisi wawancara dengan orang tua / wali murid 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagiaman pendapat oramg tua tetang ditetap omebelajaran 
 

daring ini ? 

 

2 Apakah orang tua senang dengan ada nya pembelajaran daring 
 

tersebut selama pandemi ? 

 

3 Bagaiamana pengalama orang ua pada saat pelaksaan 
 

pembelajaran daring di SDN Bantar Kemang 6 Bogor? 
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4 Apa saja yang bisa diambil hikmah dari dilaksana pembelajaran 
 

daring ini 

 

5 Bagaiamana cara orang tua memotivasi anak untuk tetap 
 

semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring ini ? 

 

6 Bagaimana cara biar anak tetap aktif dalam melakukan 
 

pembelajaran yang dilakukan secara daring ? 

 

7 Pada saat pembelajaran daring kendala yang dihapi orang tua apa 
 

saja 

 

8 Banayak tidak permasalaha yang timbul pada pribdai anak saat 
 

melakukan pembelajaran daring 

 

9 Permasalah yang timbul dari dilkukan pembelajaran daring apa 
 

saja ? 

 

10 Apa kah orang tua khwatir terhadap sosial anak pada saat proses 
 

pembelajaran online ini ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara Terkait evaluasi pembelajaran daring ter- 

hadap hasil belajar siswa kelas II di SDN Bantar Kemang 6 kota bogor 
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Kode Informan : KS 

 

Hari / Tanggal : 8 juni 2021 

Waktu : 10.00 - selesai 

I : Apa yang saja yang dihadapi atau kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring dimasa 

pandemi covid-19 di SDN bantar Kemang 6? 

KP : kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran yaitu ada beberapa anak neng yang tidak 

memilki handpone itu menjadi permasalah apalagi saat uas kasian neng 

I : Apa saja kekurangan yang dihadapi dalam pembelajaran daring di masa pandemi covid-19 di 

SDN bantar kemang 6 kota bogor ? 

KP : banyak sekli kekuragan nya diantara nya adalah jaringan dalam pembelajaran da nada be- 

berapa anak yang tidak memilki hp neng. 

I : Apa saja kelebihan yang dihadapi dalam pembelajaran daring dimasa pandemi covid 19 

diSDN bantar kemang 6 kota Bogor ? 

KP : kelebihan nya guru jadi termotivasi dalam pembelajaran dan memberikan media pembela- 

jaran yang sesuai pada saat pembelajaran berlangsung. 

I : Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pembelajaran daring yang dilakukan di SDN ban- 

tar kemang 6 kota Bogor ? 

KP : faktor prnghambat adalah jaringan internet dan pembelian kuota yang menjadi kendala 

buat orang tua. 

I :  Apakah pembelajaran efektif dilakukan di sekolah dasar pada anak-anak usia di dini ? 

 

KP : sebenar nya tidak efektif apalagi pada anak usia dini karena anak tidak berinteraksi secara 

langsung dengan guru dan teman-teman sehingga membuat anak pasif dalam pembelajaran. 
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I : Seberapa pentingkah peran guru dalam pelaksaan pembelajaran daring di SDN bantar ke- 

mang 6 kota bogor ? 

KP : sangat penting karena pembelajaran daring sangat membutuhkan guru yang efektif kreatif 

dan inovatif sehingga pembelajaran tidak bosan bagi siswa. 

I : Menurut ibu apakah pembelajaran daring / online ini mempengaruhi terhadap hasil belajar 

anak ? 

KP : sangat mempengaruhui terhadap hasil belajar siswa sehingga membuat siswa ada yang 

termotivasi belajar ada yang tidak sehingga mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. 

I : Apakah peran media pembelajaran yang digunka dalam pembelajaran ? 

 

KP : sangat mempengaruhui dalam proses pembelajaran berlangsung sehingga membuat pem- 

belajaran jadi menarik. 

I : Apakah peran orang tua menjadi jaminan kesukesan dalm pembelajaran daring berlangsug ? 

KP : sangat berpenaguh karena peran orang tua sangat penting dalam pembelajaran daring sep- 

erti ini apalagi pembelajaran daring karena pada saat pembelajaran daring peran oran tua sangat 

penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara Terkait evaluasi pembelajaran daring ter- 

hadap hasil belajar siswa kelas II di SDN Bantar Kemang 6 kota Bogor 
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Kode Informan : GK 

 

Hari / Tanggal : 8 juni 201 

Waktu : 11.00-selesai 

I : Bagaimana pembelajaran yang dilakukan di kelas II? 

 

GK : Pembelajaran daring dilakukan dengan menggunkan grup whatshap sehingga pembelaja- 

ran berlangsung 

I : Apa pelaksanaan pembelajaran daring di SDN Bantar Kemang? 

 

GK : pelaksaan pembelajaran daring seperti pada saat pembelajaran luring siswa tetap 

melakukan pembelajaran dimulai dari jam 7 samapai jam 12. Seperti biasa dan pembelajaran 

menggunkan grup whatshap kenapa karena tidak meggunkan aplikasi lain karena whatshap 

menjadi alternatif. 

I : Apa saja kendala yang dihadapi Ibu selama proses pembelajaran daring berlangsung ? 

 

GK : kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran pada lagi bagi guru kendalanya anak yang 

slow respon,atau anak yag tidak mengikuti pembelajaran sehingga membuat guru harus termo- 

tivasi untuk mengunjungi anak tersebut. 

I   : Dalam pembelajaran daring kendala yang dihadapi apakah berbeda dengan kendala pada 

saat proses pembelajaran secara tatap muka? 

GK : beda bangat mba,kalau luring misal nya anak lambat dalam pembelajaran kita bisa mem- 

berikan stetegi dalam pembelajaran,sedang daring kita sebagai guru kadanng harus berpikir 

kreatif dalam memberikan strategi yang sesuai. 

I : Bagaimana cara guru menghadapi siswa pada saat proses pembelajaran secara daring? 

 

GK :cara nya misal nya ada siswa yng slow respon maka kami guru mendatangi langsung 
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Catatan Lapangan Hasil Wawancara Terkait evaluasi pembelajaran daring ter- 

hadap hasil belajar siswa kelas II di SDN Bantar Kemang 6 kota Bogor 

murid tersebut dan memberikan motivasi belajar kepada anak tersebut supaya anak tidal slow 

respon lagi pada saat pembelajaran. 

I : Bagaiamana strategi guru dalam melakukan pembelajaran daring ? 

GK : stategi guru dalam melakukan pembelajaran 

I : Pada saja kendala apa saja yang dihadapi pada saat proses pemebelajaran? 

GK : 

I : Permasalahan apa saja yang dihadapi guru dalam melakukan pembelajaran daring ? 

GK : 

I : Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran daring dimulai? 

GK 

I : Sejauh ini kendala yang dihapi guru dalampe mbelajaran ? 
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Kode Informan : GK 

 

Hari / Tanggal : 8 juni 201 

Waktu : 

Sample 1 wawnacara orang tua/wali murid. 

 

I : Bagiaman pendapat orang tua tetang ditetap kan pembelajaran secara daring ? 

 

Wm1 : Jika melihat dari sisi positifnya saya sebagai orang tua merasa aman dari pandemi 

dengan pembelajaran daring akan tetapi untuk kemajuan belajar anak pembelajaran daring 

terasa lebih sulit untuk anak bisa memahami materi pelajaran karena banyak kendala yang di 

hadapi oleh siswa baik itu dari jaringan internet atau materinya itu sndiri. 

I : Apakah orang tua senang dengan ada nya pembelajaran daring tersebut selama pandemi 

covid-19 ? 

Wm1 : Kurang senang, karna banyak kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring, 

anak anak kurang memahami materi yang di pelajari. 

I : Bagaiamana pengalama orang tua pada saat mendampingi anak pada saat pelaksaan pem- 

belajaran daring di SDN Bantar Kemang 6 Bogor? 

Wm1 : Pengalamannya terkadang anak susah mengerti dengan pembelajaran yg diberikan 

oleh guru dan cepat merasa bosan berlama2 saat mengerjakan tugas. 

I : Apa saja hikmah yang bisa di ambil dari dilaksanakan pembelajaran daring selama ini ? 

Wm1 : Hikmah yg bisa diambil saya jd bisa merasakan bagaimana rasa nya jadi seorang guru 

dan ternyata mengajar bukan lah hal yg mudah salut untuk para pahlawan tanpa tanda jasa yg 

selalu semangat mengajar demi kemajuan anak" didik nya 
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I : Bagaiamana cara orang tua memotivasi anak untuk tetap semangat dalam melaksanakan 

pembelajaran daring ini ? 

Wm 1 : Meskipun belajar dengan online harus tetap menanamkan semangat belajar, tetap 

rajin membaca buku agar tidak tertinggal mata pelajaran. 

I     : Bagaimana cara biar anak tetap aktif dalam melakukan pembelajaran yang dilakukan 

secara daring ? 

Wm1 : Mengajak anak belajar secara menyenangkan, tidak kaku dan tidak terlalu menekan. 

Membuat suasana belajar menjadi asyik buat anak. 

I      : apa saja kendala yang dihdadapi orang tua dalam pelaksaan pembelajaran daring selama 

ini ? 

Wm1 : Kendalanya, anak susah diatur, malas dari diri anak, orang tua lebih butuh banyak 

waktu untuk belajar mendampingi anaknya, materi yg disampaikan itu kurang dipahami. 

I : Banyak tidak permasalaha yang timbul pada pribdai anak saat melakukan pembelajaran 

daring ? 

Wm1 : Banyak banget,anak jadi males,anak jd ga bertanggung jawab terhadap tu- 

gas2nya,anak cenderung marah2 , karena saking banyak tugas2 nya , anak saya paling males 

untuk menulis, apa lg untuk huruf sambung. 

I : Permasalah yang timbul dari dilkukan pembelajaran daring apa saja yang dirasakan oleh 

orang tua ? 

Wm1 : Menyebabkan saya mulai stress dan tertekan Anak saya juga sepertinya mulai bosan 

diajar oleh saya Memperburuk hubungan suami isteri karena berbeda tentang pemahaman 

cara dan prinsip mengajar anak 
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Sample 2 wawancara orang tua/wali murid 

 

I : Bagiaman pendapat orang tua tetang ditetap kan pembelajaran secara daring ? 

 

Wm2 : Cukup membantu di tengah pandemi sehingga mengurangi resiko penularan covid. 

Tetapi siswa kadang kesulitan memahami pelajaran dan juga cepat merasa bosan karna pem- 

belajaran kurang menarik. 

I : Apakah orang tua senang dengan ada nya pembelajaran daring tersebut selama pandemi 

covid-19 ? 

Wm2 : Awal nya senang , tapi makin kesini makin males , orang tua bukan ngurus daring 

saja,banyak yg harus di urusin. 

I : Bagaiamana pengalama orang tua pada saat mendampingi anak pada saat pelaksaan pem- 

belajaran daring di SDN Bantar Kemang 6 Bogor? 

Wm2 : Seru,pengalaman baru jd guru sementara kadang bikin jengkel juga kalo anak sudah 

mulai malas-malasan. 

I : Apa saja hikmah yang bisa di ambil dari dilaksanakan pembelajaran daring selama ini ? 

Wm2 : Hikmah yang bisa diambil dari pembelajaran secara daring yaitu membuka kesadaran 

bahwa tugas guru sangat sulit. Dan pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. 

I       : Bagaiamana cara orang tua memotivasi anak untuk tetap semangat dalam melaksanakan 

I : Apa kah orang tua khwatir terhadap sosial anak pada saat proses pembelajaran online ini ? 

Wm1 : Jujur saya khawatir terhadap sosial anak. Karena anak tidak bertemu guru dan te- man-

teman teman nya. Jadi membuat anak jauh.kurang rasa sosial nya. Jadi lebih egois. 
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pembelajaran daring ini ? 

 

Wm 2 : Memberikan reward ketika anak mencapai hasil belajar yang di harapkan 

 

I : Bagaimana cara biar anak tetap aktif dalam melakukan pembelajaran yang dilakukan 

secara daring ? 

Wm2 : Selalu memotivasi anak agar selalu memiliki kesadaran tinggi terhadap tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai siswa. 

I      : apa saja kendala yang dihdadapi orang tua dalam pelaksaan pembelajaran daring selama 

ini ? 

Wm2 : Kendalanya, anak susah diatur, malas dari diri anak, orang tua lebih butuh banyak 

waktu untuk belajar mendampingi anaknya, materi yg disampaikan itu kurang dipahami. 

I : Banyak tidak permasalaha yang timbul pada pribdai anak saat melakukan pembelajaran 

daring ? 

Wm2 : Tentu cukup banyak, diantaranya jenuh belajar dirumah, pengaruh teman diluar yang 

bermain menyebabkan ananda jadi hilang kosentrasi, ngambek ketika disuruh mengulang 

pelajaran, kangen belajar bersama teman teman. 

I : Permasalah yang timbul dari dilkukan pembelajaran daring apa saja yang dirasakan oleh 

orang tua ? 

Wm2 : Menyebabkan saya mulai stress dan tertekan Anak saya juga sepertinya mulai bosan 

diajar oleh saya Memperburuk hubungan suami isteri karena berbeda tentang pemahaman 

cara dan prinsip mengajar anak. 

I      : Apa kah orang tua khwatir terhadap sosial anak pada saat proses pembelajaran online ini 

 

? 
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.Sample 3 wawancara orang tua/wali murid. 

 

I : Bagiaman pendapat orang tua tetang ditetap kan pembelajaran secara daring ? 

 

Wm3 : Kurang efektif, Justru dgn bertatap muka antara siswa dan guru mjd proses pembela- 

jaran lbh efektif untuk anak dan lbh dimengerti oleh anak selain itu interaksi sosial anak pun 

lbh baik. 

I : Apakah orang tua senang dengan ada nya pembelajaran daring tersebut selama pandemi 

covid-19 ? 

Wm3 : Kurang senang.. karena kami orang tidak mammpu untuk beli kuota tiap hari. yg 

dapat Kuota dari pemerinta tidak semua kebagian. 

I : Bagaiamana pengalama orang tua pada saat mendampingi anak pada saat pelaksaan pem- 

belajaran daring di SDN Bantar Kemang 6 Bogor? 

Wm3 : Ada suka dan dukanya, sukanya ketika anak mau mengikuti daring dgn baik dan 

dukanya bila anak mood nya lg kurang bagus. 

I : Apa saja hikmah yang bisa di ambil dari dilaksanakan pembelajaran daring selama ini ? 

Wm3 : Hikmahnya sebagai orang tua bisa menjalin kedekatan dengan anak terlebih sebagai 

orang tua yang bekerja dan bisa saling menjaga terutama untuk kesehatan. 

I : Bagaiamana cara orang tua memotivasi anak untuk tetap semangat dalam melaksanakan 

pembelajaran daring ini ? 

Wm3      : Memberi penjelasan kepada anak bahwa belajar dirumah sama senangnya dengan 

Wm2 : Salah satu kekhawatiran saya adalah kurangnya sosialisasi anak terhadap teman2nya 

dan guru2nya sehingga anak kurang mengenal antar teman 
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sekolah, namun menegaskan karena adanya covid, pembelajaran dirumah lebih baik agar 
 

kesehatan terjaga. 

I : apa saja kendala yang dihdadapi orang tua dalam pelaksaan pembelajaran daring selama 
 

ini ? 

Wm3 : kendala nya dari kuota, menjadi beban bagi kami orang menjadi borosan bagi kami 

sebagai orang tua. 

I : Banyak tidak permasalaha yang timbul pada pribdai anak saat melakukan pembelajaran 

daring ? 

Wm3   : Lumayan banyak. Anak jd susah diatur, malas. Tidak dekat dengan teman-teman 
 

nya. 

I : Permasalah yang timbul dari dilkukan pembelajaran daring apa saja yang dirasakan oleh 

orang tua ? 

Wm3 : pusing saat mengahadafi anak udah mles ngerjain tugas karna terlalu banyak. 

I : Apa kah orang tua khwatir terhadap sosial anak pada saat proses pembelajaran online ini 
 

? 

 

Wm3   : Jujur saya khawatir terhadap sosial anak. Karena anak tidak bertemu guru dan te- 

man-teman teman nya. Jadi membuat anak jauh.kurang rasa sosial nya. Jadi lebih egois. 
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I : Bagiaman pendapat orang tua tetang ditetap kan pembelajaran secara daring ? 

Wm4 : Pendapat kami kalau untuk sehari dua hari sih nggak masah.. tapi klo untuk se- 

terus nya aduuh belajar secara daring.. kapan anak mau pintar. 

I : Apakah orang tua senang dengan ada nya pembelajaran daring tersebut selama pan- 

demi covid-19 ? 

Wm4 : Senang nya anak jd diem dirumah. Tidak senang nya karena anak jd malas bela- 
 

jar. 

I : Apakah orang tua senang dengan ada nya pembelajaran daring tersebut selama pan- 

demi covid-19 ? 

Wm4   :Pengalamannya terkadang anak susah mengerti dengan pembelajaran yg diberi- 
 

kan oleh guru dan cepat merasa bosan berlama2 saat mengerjakan tugas. 

I : Apa saja hikmah yang bisa di ambil dari dilaksanakan pembelajaran daring selama 
 

ini ? 

Wm4 : hikmah Lebih memahami karakteristik anak dalam belajar dan apa saja yg harus 

dilakukan agar anak tersebut mau mengerjakan tugasnya. 

I : Bagaiamana cara orang tua memotivasi anak untuk tetap semangat dalam 

melaksanakan pembelajaran daring ini ? 

Wm4 : Cara nya,menasehati .mencari ilmu itu sepanjang masa ...baik ilmu dunia mau- 
 

pun akhirat . mencari ilmu itu banyak pahala nya. 

I : Bagaiamana cara orang tua memotivasi anak untuk tetap semangat dalam 

melaksanakan pembelajaran daring ini ? 

 

 

 

 

 

Sample 4 orang tua/wali murid 
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Wm4 : Mengingatkan bahwa menuntut ilmu itu wajib Menyampaikan konsekuensi 

apabila belajar dengan baik maka akan mendapat ilmu yang banyak dan bonusnya nilai 

yang bagus. 

I : Bagaimana cara biar anak tetap aktif dalam melakukan pembelajaran yang dil- 

akukan secara daring ? 

Wm4 : Di berikan komunikasi langsung saat belajar daring agar anak bisa berinteraksi 

langsung dengan guru nya itu membuat anak" senang contoh nya voive note saat mem- 

baca dan tanya jawab lewat vn. 

I : apa saja kendala yang dihdadapi orang tua dalam pelaksaan pembelajaran daring 

selama ini ? 

Wm4 : Kadang lg belajar tiba" kuota nya habis jd harus keluar beli kuota dulu kadang 
 

juga sinyal nya ga stabil jd mengganggu saat daring. 

I : Banyak tidak permasalaha yang timbul pada pribdai anak saat melakukan pembela- 

jaran daring ? 

Wm4 : Tentu cukup banyak di antaranya jenuh hilang nya konsentrasi ketika di suruh 
 

mengulang pelajaran. 

I : Permasalah yang timbul dari dilkukan pembelajaran daring apa saja yang dirasakan 

oleh orang tua ? 

Wm4 : Orangtua harus menyediakan waktu buat membimbing ananda, biaya pembelian 

quota internet, untuk orangtua yang bekerja agar anak bisa ikut belajar online, harus me- 

nyediakan HP untuk ananda. 

I : Apa kah orang tua khwatir terhadap sosial anak pada saat proses pembelajaran 
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I : Bagiaman pendapat orang tua tetang ditetap kan pembelajaran secara daring ? 

Wm5 : Demi memutus rantai penyebaran virus dan untuk kebaikan bersama, sebagai 

orang tua sangat tidak keberatan pembelajaran dilakukan secara daring. 

I : Apakah orang tua senang dengan ada nya pembelajaran daring tersebut selama pan- 

demi covid-19 ? 

Wm5 : Selama tingkat covid masih tinggi,kesehatan anak terjamin belajar secara daring 
 

,tapi proses pembelajaran tidak maksimal. 

I : Bagaiamana pengalama orang tua pada saat mendampingi anak pada saat pelaksaan 

pembelajaran daring di SDN Bantar Kemang 6 Bogor? 

Wm5 : Materi pembelajaran cukup banyak kadang tidak sesuai dengan kemampuan 

anak dimana anak harus bisa menyelesaikan tugas dr beberapa halaman di buku paket 

tema. 

I : Apa saja hikmah yang bisa di ambil dari dilaksanakan pembelajaran daring selama 

ini ? 
 

Wm : Meningkatkan keakraban anak dan orang tua   Evaluasi dan pengingat untuk 

orang tua bahwa pendidik utama anak adalah orang tua. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sample 5 orang tua/wali murid 
 
 

online ini ? 
 

Wm4 : Iya jelas merasa khwatir, semenjak pembelajaran daring di era pandemi anak 

anak lebih aktif beraktifitas dengan menggunakan hp, jadi interaksi sosial lebih sedikit. 
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I : Bagaiamana cara orang tua memotivasi anak untuk tetap semangat dalam 

melaksanakan pembelajaran daring ini ? 

Wm5 : Membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan agar anak tetap merasa 
 

nyaman meskipun terkadang anak merasa jenuh. 

I : Bagaimana cara biar anak tetap aktif dalam melakukan pembelajaran yang dil- 

akukan secara daring ? 

Wm5 : Selalu ditemani dalam pembelajaran daring karena lengah sedikit anak udah ka- 
 

bur main keluar. 

I : apa saja kendala yang dihdadapi orang tua dalam pelaksaan pembelajaran daring 

selama ini ? 

Wm5 : kendalanya anak susah d atur malas dari diri anak orang tua lebih butuh banyak 
 

waktu untuk belajar mendampingi anak materi yg disampaikan itu kursng dipahami. 

I : Banyak tidak permasalaha yang timbul pada pribdai anak saat melakukan pembela- 

jaran daring ? 

Wm5 : Permasalahan pada anak itu kadang malas dan anak sering mengeluh. 

I : Permasalah yang timbul dari dilkukan pembelajaran daring apa saja yang dirasakan 
 

oleh orang tua ? 

Wm5 : Masalah manage waktu untuk bisa mendampingi anak belajar. 

I : Apa kah orang tua khwatir terhadap sosial anak pada saat proses pembelajaran 

online ini ? 

Wm5 : Ya,karena nanti pas anak bertatap muka dan di kwatirkan kemampuan anak 

tidak maksimal sesuai standar yang di ajarkan oleh guru yang di ajarkan di sekolah. 
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LAMPIRAN DISPLAY DATA 

 

CACATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA DENGAN KEPAL 

SEKOLAH 

Kode : K.W 

Sumber Data : 

Tanggal : 8 juni 2021 

 

Hari :senin 

 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah 

 

Jam : 10.00-11.00 

 

Kode Masalah Kode Teknik Isi Ringkasan Data 

BIP W Pada saat ditetapkan kebijakan darurat pemerintah ten- 

tang kebijakan belajar dirumah pada maret 2020 maka 

SDN bantar kemang juga menerapkan pembelajar jarak 

jauh dengan menggunakan whatshap untuk menunjang 

pembelajaran,supaya pembelajaran daring itu berlang- 

sung sampai sekalarang. 

( BIP.W.08.06.2021) 

KPD W Pada saat pelaksaan pembelajaran daring ada beberapa 

kendala yang dihadapi oleh guru, baik guru itu sendiri 

orang tua dan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

selama pembelajaran daring berlangsung. 

( KPD. W.08.06-2021 ) 
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CACATAN WAWANCARA DENGAN GURU KELAS II 

Kode : K.W .F 

Sumber Data : Firda S.pd 

Tanggal : 8 juni 2021 

Hari :senin 

 

Tempat : Ruang Guru 

 

Jam : 11.00-11.30 
 

 

Kode Masalah Kode Teknik Isi Ringkasan Data 

BIP W Pada saat pembelajaran daring berlangsung menggunkan 

media whatshap untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar berlangsung,sebagai seorang guru mempunyai 

tantangan sediri dalam pembelajaran daring ini apa lagi 

menggunakan whatshap. ( K.W.F 11.00-11.30 ) 

KPD W Kendala yang dihadapi sebagai seorang guru ada bebera- 

pa hal kanndala yang dihadapi pada saat pembelajaran 

berlangsung diantara.sinyal yang susah dan terkadang 

anak yang slow respon pada saat pembelajaran berlang- 

sung. ( K.W.F 11.00-11.30 ). 
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CACATAN WAWANCARA DENGAN WALI MURID KELAS II 

Kode : K.W 1. 

Sumber Data : Wali Murid 

Tanggal : 

Hari : 

 

Tempat : goglee from 
 

 

Kode Ma- 

 

salah 

Kode 

 

Teknik 

Uraian Data 

BIP W Dengan di ada nya pembelajaran secara daring pendapat 

orang tua ada bebrapa yang setuju karena pembelajaran 

daring dapat menjaga anak dari terpapar nya virus coro- 

na, dengan ada pembelajaran secara daring juga bisa 

membuat orang tua merasa anak aman dirumah. 

KIP W Pelaksaan perencancaan pembelajaraan pasti mempunyai 

beberapa kendala yang dihadapi oleh orang tua diatara 

kuota , permasalahan ini menjadi permasalaha yang 

sanagat komplit karena tidak semua orang tua memiliki 

uang lebih untuk membeli kuota., kekhawatiran orang 

tua tentang sosial anak apalagi pada anak usia dini sangat 

mempengaruhui sekali karena pada usia tersebut anak 
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  sangat membutuhkan interaksi dengan teman sebaya dan 

guru dikelas ini menjadi permasalah yang sanagat sulit, 

bagi orang tua permasalaha mendampingi anak dalam 

pembelajaran dan mendidik anak dirumah ini menjadi 

hal baru bagi orang tua dirumah. 
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Reduksi Data 

 

1. Bagimanakah implementasi pembelajaran Daring di SDN Bantar 

Kemang 6 Kota Bogor. 

N 

 

o 

Pertanyaan Informan Sumber Reduksi Data 

1. Apa yang saja 

yang dihadapi atau 

kendala yang 

dihadapi selama 

pembelajaran 

daring dimasa 

pandemi covid-19 

di SDN bantar 

Kemang 6? 

Pada pelaksaan pembelajaran 

daring, pada awal mula 

pemerintah menetapkan 

pembelajaran dari rumah itu 

sudah menjadi kendala yang 

harus dihadapi sekolah neng, 

karena sebelum nya sekolah 

belum menerapkan 

pembelajaran daring sebelum 

nya. 

KS Perencaan untuk 

pelaksaan pembelaja- 

ran daring belum ma- 

tang, karena peren- 

caan dan pelaksaan 

dilakukan secara 

mendadak karena ada 

virus covid-19 

menerpa Indonesia. 

2. Apa saja solusi 

yang ditawarkan 

sekolah 

menghadapi 

pembelajaran 

daring dimasa 

Bagi kami sendiri untuk 

sekolah paling hanya 

menawarkan fasilitas wi-fi 

untuk guru-guru, dan bagi 

anak-anak yang tidak respon 

pada saat pembelajaran 

KS Dari pelaksaan pem- 

belajaran daring ada 

beberapa anak yang 

slow respon solusi 

yang diberikan oleh 

sekolah yaitu 



93 
 

 

 

 

 

 

 
 

 pandemi covid-19? paling dari pihak sekolah kita 

menyambangi rumah anak 

tersbut neng. 

 menyambangin ru- 

mah anak tersebut. 

3. Apa saja keku- 

rangan yang 

dihadapi dalam 

pembelajaran dar- 

ing di masa pan- 

demi covid-19 di 

SDN bantar ke- 

mang 6 kota bogor? 

kelebihan nya guru jadi ter- 

motivasi dalam pembelajaran 

dan memberikan media pem- 

belajaran yang sesuai pada 

saat pembelajaran berlang- 

sung. 

KS Pada saat dil- 

aksanakan pembela- 

jaran daring banyak 

sekali kelebihan yang 

dihadapi oleh guru, 

dan kepala sekolah 

itu sendiri 

4 Apa saja kelebihan 

yang dihadapi da- 

lam pembelajaran 

daring dimasa pan- 

demi covid 19 

diSDN bantar ke- 

mang 6 kota Bogor 

? 

kelebihan nya guru jadi 

termotivasi dalam 

pembelajaran dan 

memberikan media 

pembelajaran yang sesuai 

pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

KS Pada saat 

melaksanakan pem- 

belajaran ada kelebi- 

han dilaksanakan nya 

pembelajaran daring 

itu sendiri. 

5 Apa saja faktor- 

faktor penghambat 

dalam pembelaja- 

faktor penghambat adalah 

jaringan internet dan 

pembelian kuota yang 

KS Dalam pelaksaan 

pembelajaraan daring 

banyak faktor- 
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 ran daring yang 

dilakukan di SDN 

bantar kemang 6 

kota Bogor ? 

menjadi kendala buat orang 

tua 

 faktorpenghambat 

dalam melakukan 

pembelajara daring 

6. Apakah 

pembelajaran 

efektif dilakukan di 

sekolah dasar pada 

anak-anak usia di 

dini ? 

sebenar nya tidak efektif 

apalagi pada anak usia dini 

karena anak tidak berinteraksi 

secara langsung dengan guru 

dan teman-teman sehingga 

membuat anak pasif dalam 

pembelajaran. 

KS Dalam pelaksaan 

pembelajara daring 

pembelajaran yang 

tidak efektif menjadi 

kendala dalam 

pelaksaan nya. 

7. Seberapa 

pentingkah peran 

guru dalam 

pelaksaan 

pembelajaran 

daring di SDN 

bantar kemang 6 

kota bogor ? 

sangat penting karena 

pembelajaran daring sangat 

membutuhkan guru yang 

efektif kreatif dan inovatif 

sehingga pembelajaran tidak 

bosan bagi siswa 

KS Dalam pelaksaan 

dan perencanaan 

pembelajaraan peran 

guru sangat penting 

untuk menunjang 

keberlangsungan 

pembelajara daring 

8. Menurut ibu 

apakah 

pembelajaran 

sangat mempengaruhui ter- 

hadap hasil belajar siswa se- 

hingga membuat siswa ada 

KS Pada sanagt pelaksaa 

pembelajaraan daring 

maka hasil belajar 
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 daring / online ini 

mempengaruhi 

terhadap hasil 

belajar anak ? 

yang termotivasi belajar ada 

yang tidak sehingga 

mempengaruhi hasil belajar 

itu sendiri. 

 sangat 

mempengaruhui hasil 

belajar anak 

9. Apakah peran 

media 

pembelajaran yang 

digunka dalam 

pembelajaran ? 

sangat mempengaruhui dalam 

proses pembelajaran berlang- 

sung sehingga membuat 

pembelajaran jadi menarik. 

KS Dalam pelaksaan 

pembelajaran daring 

media pembeajaran 

daring sangat mem- 

bantu dalam mem- 

berikan materi kepa- 

da anak 

1 
 

0 

Apakah peran 

orang tua menjadi 

jaminan kesukesan 

dalm pembelajaran 

daring berlangsug ? 

sangat berpenaguh karena 

peran orang tua sangat pent- 

ing dalam pembelajaran dar- 

ing seperti ini apalagi pem- 

belajaran daring karena pada 

saat pembelajaran daring 

peran oran tua sangat penting. 

KS Dalam pelaksaan 

pembelajran daring 

peran orang tua san- 

gat berperan penting 

dalam terlaksanaya 

pembelajaran daring. 

 

 

 

 

 
No Pertanyaan Informan Sumber Reduksi Data 
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1. Bagaimana pem- 

belajaran yang dil- 

akukan di kelas II? 

Pembelajaran daring 

dilakukan dengan 

menggunkan grup 

whatshap sehingga pem- 

belajaran berlangsung. 

GK Perencanaan 

pelaksaan pembela- 

jaran daring dil- 

akukan dengan 

menggunkan 

whatshap untu 

menunjak ter- 

laksananya pem- 

belajaran dikelas. 

2. Apa pelaksanaan 

pembelajaran daring 

di SDN Bantar Ke- 

mang? 

pelaksaan pembelajaran 

daring seperti pada saat 

pembelajaran luring 

siswa tetap melakukan 

pembelajaran dimulai 

dari jam 7 samapai jam 

12. Seperti biasa  dan 

pembelajaran 

menggunkan   grup 

whatshap kenapa karena 

tidak  meggunkan   ap- 

likasi  lain  karena 

whatshap menjadi alter- 

GK Pelaksaan pembela- 

jaran daring dimulai 

sperti pelaksaan 

pembelajaran pada 

tatap muka yang 

membedakan haya 

menggunakan 

whatshap akan teta- 

pi pembelajaran 

tetap berjalan seper- 

ti biasa 
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  natif.   

3. Apa saja kendala 

yang dihadapi Ibu 

selama proses pem- 

belajaran daring 

berlangsung ? 

kendala yang dihadapi 

pada saat pembelajaran 

pada lagi bagi guru ken- 

dalanya anak yang slow 

respon,atau anak yag tid- 

ak mengikuti pembelaja- 

ran sehingga membuat 

guru harus termotivasi 

untuk mengunjungi anak 

tersebut. 

GK Pelaksaan pembela- 

jaran daring ter- 

dapat beberapa 

kendala dalam 

pelaksaan pembela- 

jaran adalah satu 

anak murid yang 

slow respon dan 

kendala kuota dan 

sinyal menjadi ken- 

dala yang paling 

utama dalam 

pelaksaan pembela- 

jaran daring. 

4. Dalam pembelaja- 

ran daring kendala 

yang dihadapi 

apakah berbeda 

dengan kendala pa- 

da saat proses pem- 

belajaran secara ta- 

beda bangat mba,kalau 

luring misal nya anak 

lambat dalam pembelaja- 

ran kita bisa memberikan 

stetegi dalam pembelaja- 

ran,sedang   daring   kita 

sebagai   guru   kadanng 

GK Didalam pelaksaan 

pembelajaran dar- 

ing pasti miliki 

perbedaan kendala 

dalam pelaksaan 

pembelajaran tatap 

muka itu menjadi 
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 tap muka? harus berpikir kreatif da- 

lam memberikan strategi 

yang sesuai. 

 permasalah yang 

harus dihadapi. 

5. Bagaimana cara 

guru menghadapi 

siswa pada saat 

proses pembelajaran 

secara daring? 

cara nya misal nya ada 

siswa yng slow respon 

maka kami guru menda- 

tangi langsung murid 

tersebut dan memberikan 

motivasi belajar kepada 

anak tersebut supaya 

anak tidal slow respon 

lagi pada saat pembelaja- 

ran 

GK Pelaksaan pembela- 

jaran daring cara 

guru dalam 

menghadapi proses 

belajar mengajar 

dan sebagai sebagai 

seorang guru mem- 

iliki teori dalam 

memberikan pem- 

belajaran kepada 

guru. 

6. Bagaiamana strategi 

guru dalam 

melakukan pem- 

belajaran daring ? 

Strategi dalam pelaksaan 

pembelajaran daring 

sangat beragam misal 

nya pada saat guru 

memberikan materi dan 

menggunakan video 

supaya anak tidak bosan 

saat melakukan pembela- 

 Pada saat pembela- 

jaran daring banyak 

strategi yang dil- 

akukan guru untuk 

menunjang pem- 

belajaran berlang- 

sung. 
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  jaran berlangsung   

7. Pada saja kendala 

apa saja yang 

dihadapi pada saat 

proses pemebelaja- 

ran? 

Kendala yang dihadapi 

saya sellaku guru sangat 

banyak neng, mualai dari 

proses belajar mengajar 

sampai dengan memikir 

media pembelajaran dan 

anak-anak yang slow re- 

spon dalam menangapi 

saya saat mengajar di- 

grup whatsap. 

Gk  

8. Permasalahan apa 

saja yang dihadapi 

guru dalam 

melakukan       pem- 
 

belajaran daring 

   

9 Apa saja kendala 

yang dihadapi pada 

saat pembelajaran 

daring dimulai? 

 Gk  

10. Sejauh ini kendala 
 

yang dihapi guru 

 Gk  
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 dalampembelajaran 
 

? 

   

 

Data input evaluasi Model CIPP ( Daniel Stuffbeam’s ) 

 

Model context : dilator dijelaskan pada saat pembelajaran daring dimulai dari guru me- 

nyiapkan RPP,dan pada saat pembelajaran menggunakan whatshap 

Input : melihat buku nilai kepada guru dan melihat proses pembelajaran 

 

Proses : pada saat wawancara dengan guru peneliti melihat proses pelaksaan 

pembelajaran 

Product : hasil evaluasi produk pada evaluasi ini adalah bahwa pembelajaran 

daring ini, dan pelaksaan pembelajaran daring menggunkan whatshap 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan ini penelitian 

menemukan bahwa pada saat proses pembelajaran berlangsung 

menggunakan whatshap untuk menjadi alternative pembelajaran ber- 

langsung. 
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