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Lampiran I : Instrumen Penelitian 

 

A.  Pedoman Dokumentasi 

1. Data Sejarah berdirinya MAN 3 Banjarmasin. 

2. Data visi dan misi MAN 3 Banjarmasin. 

3. Data Peserta didik di MAN 3 Banjarmasin. 

4. Data pendidik dan tenaga kependidikan di MAN 3 Banjarmasin. 

5. Data sarana dan prasarana di MAN 3 Banjarmasin. 

 

B.  Pedoman Wawancara 

Wawancara Kepada Guru BK yang ke-1 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Nama panjang beserta gelar bapak? 

 

Huderi. S.Pd. MA 

2 apa latar belakang pendidikan bapak? 

 

S1 BK UNISKA 

3 Berapa lama bapak menjadi Guru BK di 

sekolah? 

 

7 Tahun  

4 Sebelumnya menurut gambaran bapak 

bagaimana bimbingan dan konseling 

itu? 

 

Membantu siswa untuk 

menghadapi masalah pribadi, 

karir, dan belajar 

5 Bagaimana pandangan sebagai seorang 

guru BK menyikapi adanya covid-19 

yang membuat pembelajaran dari rumah 

atau daring? 

 

Mau tidak mau kami juga ikut 

dalam pembelajaran daring 

tersebut tetapi tidak efektif 

karena pembelajaran tatap 

muka ditiadakan 

6 Kelebihan dan Kekurangan 

Pembelajaran Dengan Sistem Daring? 

 

Kelebihannya siswa bisa 

menggunakan media sosial 

lebih luas lagi dalam 

pembelajaran daring, 

kekurangannya sebagian siswa 

menjadi pemalas dalam 

mengerjakan tugas sehingga 

siswa ada yang tidak 

mengumpulkan tugas serta 

dari segi ekonomi yang tidak 

memiliki hp 
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7 Selama pandemi covid-19 bagaimana 

metode pembelajaran yang dilakukan 

Guru-Guru MAN 3 Banjarmasin? 

 

Metodenya melalui 

pembelajaran daring 

menggunakan WA grup, 

elearning, goole meet dll 

8 Bagaimana dengan metode tersebut 

apakah efektif dalam pembelajaran? 

 

Tidak efektif karena siswa 

juga mengeluh tentang 

jaringan yang kurang kuat dan 

kuota yang mahal 

9 menurut gambaran bapak bagaimana 

motivasi belajar itu? 

 

Gambaran motivasi belajar itu 

dimana siswa yang giat belajar 

untuk mendapatkan nilai yang 

bagus maka dari itu siswa 

termotivasi untuk lebih giat 

belajar . 

10 Bagaimana kondisi motivasi belajar 

siswa pada pandemi covid-19? 

 

Kondisi motivasi belajar siswa 

menurun karena dilihat pada 

penilaian banyak keluhan 

siswa banyak yang tidak 

mengerti dalam pembelajaran 

daring bahkan ada siswa yang 

stress 

11 Apakah ada perbedaan motivasi belajar 

siswa sebelum pandemi dan sesudah? 

Nyata sekali sangat berbeda 

12 Jika ada, Bagaimana peran Guru BK 

dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa yang menurun dalam 

pembelajaran di masa pandemi? 

 

Yang pasti kami bekerja sama 

dengan guru mata pelajar 

hingga wali kelas untuk 

memantau setiap anak yang 

motivasi belajarnya menurun 

dan tidak aktif saat 

pembelajaran, lalu guru mata 

pelajaran akan melaporkan 

kepada wali kelasnya dan wali 

kelasnya akan mendata siswa 

yang tidak aktif lalu 

melaporkan kepada kami 

sebagai guru bk terlebih 

dahulu menghubungi siswa 

tersebut apabila siswa itu tidak 

ada respon maka orang tuanya 

yang akan dipanggil apabila 

tidak ada respon juga maka 

kami akan melakukan home 

visit kami akan mengunjungi 

rumah siswa tersebut. 
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13 Apa saja faktor yang dapat 

mempengaruhi menurunnya motivasi 

siswa dalam pembelajaran? 

 

Yang nyatanya adalah 

pembelajaran daring tidak 

terpantau nya siswa oleh guru 

sehingga menjadi pemalas dan 

itu sangat mempengaruhi 

menurunnya motivasi belajar 

siswa 

14 Bagaimana upaya Guru BK untuk 

menanamkan motivasi yang baik pada 

siswa selama pandemi covid-19? 

 

Kami akan mengatakan bahwa 

lebih rajin lah belajar dalam 

kondisi apapun karena untuk 

masa depan dan cita-cita untuk 

diraih kedepannya. 

15 Apa yang dilakukan ketika ada siswa 

yang tidak aktif dalam belajar serta 

motivasi nya menurun? 

 

Dari pihak guru dan guru bk 

akan mengatakan bahwa kalau 

tidak aktif dalam belajar 

otomatis nilai menurun, dan 

jika nilai menurun maka ada 

keringanan untuk menyusul 

dengan tugas yang ada, dan 

apabila tugas tidak dikerjakan 

nilai pun tidak ada maka siswa 

tersebut tidak naik kelas 

16 Adakah kendala yang dialami oleh Guru 

BK selama pandemi covid-19? 

Yang pasti kami juga kesulitan 

memantau siswa , kedisiplinan 

siswa dan kurang pahamnya 

media sosial 

17 Apa yang dilakukan oleh guru BK pada 

siswa yang tidak mematuhi aturan 

sekolah selama pandemi covid-19?  

 

Kami akan mengatakan pada 

siswa tersebut itu akan 

mempengaruhi nilai nya 

18 Adakah layanan BK yang diberikan di 

masa pandemi? 

Memberikan layanan 

konseling individual 

19 Adakah pengalaman saat memberikan 

layanan BK di masa pandemi? 

 

Pengalaman bapak saat 

pelayanan home visit bisa 

tersesat tidak tau arah rumah 

siswa tersebut 

20 Bagaimana guru BK ketika menghadapi 

siswa yang kurang mampu, apalagi di 

masa pandemi orang tua siswa banyak 

kehilangan pekerjaan? Bahkan siswa ada 

yang tidak memiliki Handphone ? 

Bantuan apa yang diberikan? 

 

Pihak sekolah akan membantu 

siswa dan sudah dapat kuota 

dari Kemenag pada masing-

masing siswa 
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Wawancara Kepada Guru BK yang ke-2 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Nama panjang beserta gelar bapak? 

 

Abdul Gani. S.Pd 

2 apa latar belakang pendidikan bapak? 

 

S1 BK UNISKA 

3 Berapa lama bapak menjadi Guru BK di 

sekolah? 

 

12 Tahun  

4 Sebelumnya menurut gambaran bapak 

bagaimana bimbingan dan konseling 

itu? 

 

Upaya membantu siswa 

mempunyai masalah maupun 

pribadi, sosial dll 

5 Bagaimana pandangan sebagai seorang 

guru BK menyikapi adanya covid-19 

yang membuat pembelajaran dari rumah 

atau daring? 

 

Kami sebagai guru BK 

mengalami kesulitan dalam 

hal memberikan pelayanan 

bimbingan konseling 

6 Kelebihan dan Kekurangan 

Pembelajaran Dengan Sistem Daring? 

 

Kekurangannya nyatanya 

tidak bertatap muka langsung 

dengan siswa dan masalahnya 

tidak diketahui oleh guru bk 

dan kedisiplinan siswa tidak 

terpantau . kelebihannya siswa 

jad tau pembelajaran daring 

seperti apa 

7 Selama pandemi covid-19 bagaimana 

metode pembelajaran yang dilakukan 

Guru-Guru MAN 3 Banjarmasin? 

 

Metodenya melalui 

pembelajaran daring 

menggunakan WA grup, 

elearning, goole meet dll 

8 Bagaimana dengan metode tersebut 

apakah efektif dalam pembelajaran? 

 

Sangat Tidak efektif karena 

guru mengeluh tentang 

banyaknya tugas hingga 

jaringan dan juga siswa ada 

yang tidak masuk dalam 

kegiatan daring. 

9 menurut gambaran bapak bagaimana 

motivasi belajar itu? 

 

Gambaran motivasi belajar itu 

seperti siswa yang 

bersungguh-sungguh dalam 

belajarnya untuk mendapatkan 

nilai yang bagus 

10 Bagaimana kondisi motivasi belajar 

siswa pada pandemi covid-19? 

 

Kondisi motivasi belajar siswa 

menurun karena tidak 

terpantau oleh guru dan guru 

bk sehingga mereka tidak 



66 

 

 
 

terlalu bersemangat sambil 

main game online 

11 Apakah ada perbedaan motivasi belajar 

siswa sebelum pandemi dan sesudah? 

sangat berbeda sekali 

12 Jika ada, Bagaimana peran Guru BK 

dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa yang menurun dalam 

pembelajaran di masa pandemi? 

 

Yang pertama kami akan 

menghubungi siswa layanan 

Zoom dan mengatakan apabila 

siswa motivasi belajarnya 

menurun maka itu akan 

mempengaruhi pada penilaian 

siswa tersebut lalu guru BK 

akan menyampaikan pesan-

pesan yang baik agar 

termotivasi dalam belajarnya 

13 Apa saja faktor yang dapat 

mempengaruhi menurunnya motivasi 

siswa dalam pembelajaran? 

 

Yang pasti faktornya adalah 

siswa ada yang tidak 

memahami pembelajaran 

daring dan juga siswa malah 

memilih main game online 

sehingga motivasi belajarnya 

tidak ada 

14 Bagaimana upaya Guru BK untuk 

menanamkan motivasi yang baik pada 

siswa selama pandemi covid-19? 

 

Kami akan memberikan 

pesan-pesan bisa melalui 

video dari Youtube maupun 

pengarahan kepada siswa agar 

lebih giat belajarnya dan fokus  

15 Apa yang dilakukan ketika ada siswa 

yang tidak aktif dalam belajar serta 

motivasi nya menurun? 

 

Kami akan menghubungi 

siswa tersebut dan 

menanyakan apa yang menjadi 

motivasi siswa itu menurun 

dan kenapa tidak aktif dalam 

belajarnya, apabila bisa 

dikendalikan maka aman saja, 

apabila tidak bisa dikendalikan 

maka kami akan mengunjungi 

rumah siswa tersebut 

16 Adakah kendala yang dialami oleh Guru 

BK selama pandemi covid-19? 

Semua guru kesulitan 

memberikan materi dan 

memantau langsung siswa dan 

need assesment memberikan 

angket tidak terlaksana dengan 

baik 

17 Apa yang dilakukan oleh guru BK pada 

siswa yang tidak mematuhi aturan 

sekolah selama pandemi covid-19?  

 

Maka kami akan mengatakan 

itu akan mempengaruhi nilai 

akademik dan  melanggar 
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kedisiplinan tata tertib di 

sekolah 

18 Adakah layanan BK yang diberikan di 

masa pandemi? 

Memberikan layanan salah 

satunya adalah home visit 

19 Adakah pengalaman saat memberikan 

layanan BK di masa pandemi? 

 

Home visit sering terjadinya 

salah alamat salah rumah dan 

hingga tersesat 

20 Bagaimana guru BK ketika menghadapi 

siswa yang kurang mampu, apalagi di 

masa pandemi orang tua siswa banyak 

kehilangan pekerjaan? Bahkan siswa ada 

yang tidak memiliki Handphone ? 

Bantuan apa yang diberikan? 

 

Yang pasti kami bekerja sama 

dengan pihak sekolah dan 

apabila itu bisa dibantu kami 

akan membantu. Dan juga 

diberikannya setiap bulan 

kepada seluruh siswa berupa 

kuota dari KEMENAG. 

   

 

 

Wawancara Kepada Guru BK yang ke-3 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Nama panjang beserta gelar ibu? 

 

Siti Rahmah, S.Pd 

2 apa latar belakang pendidikan ibu? 

 

S1 BK UNLAM 

3 Berapa lama ibu menjadi Guru BK di 

sekolah? 

 

6 tahun 

4 Sebelumnya menurut gambaran ibu 

bagaimana bimbingan dan konseling 

itu? 

 

Bimbingan dan konseling di 

sekolah itu sangat penting 

karena dengan adanya guru 

BK akan menjembatani 

dengan siswa yang bermasalah 

dan membantu 

5 Bagaimana pandangan sebagai seorang 

guru BK menyikapi adanya covid-19 

yang membuat pembelajaran dari rumah 

atau daring? 

 

Pertama untuk pembelajaran 

sangat merugikan dan 

pelaksanaan di sekolah 

otomatis berubah dan tidak 

terlaksana dengan baik. Dan 

masih asing untuk dipelajari. 

6 Kelebihan dan Kekurangan 

Pembelajaran Dengan Sistem Daring? 

 

Kekurangannya pasti tidak 

bisa tatap muka kalonya 

kelebihannya kalau daring itu 

siswa lebih terpantau atau 

diperhatikan oleh orang tuanya 

dirumah bagaimana cara 
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belajarnya dan kami sebagai 

guru bk akan langsung 

kerumahnya berkomunikasi 

dengan orang tua nya kalo 

luring itu langsung kepada 

siswa nya 

7 Selama pandemi covid-19 bagaimana 

metode pembelajaran yang dilakukan 

Guru-Guru MAN 3 Banjarmasin? 

 

Metodenya melalui 

pembelajaran daring 

menggunakan WA grup, 

elearning, goole meet dll 

8 Bagaimana dengan metode tersebut 

apakah efektif dalam pembelajaran? 

 

Sangat Tidak efektif  

9 menurut gambaran ibu bagaimana 

motivasi belajar itu? 

 

Gambaran motivasi belajar itu 

seperti siswa yang 

bersungguh-sungguh dan giat 

dalam belajarnya untuk 

mendapatkan nilai yang bagus. 

10 Bagaimana kondisi motivasi belajar 

siswa pada pandemi covid-19? 

 

Kondisi motivasi belajar siswa 

menurun karena tidak 

terpantau oleh guru  

11 Apakah ada perbedaan motivasi belajar 

siswa sebelum pandemi dan sesudah? 

Sudah pasti jauh perbedaannya 

12 Jika ada, Bagaimana peran Guru BK 

dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa yang menurun dalam 

pembelajaran di masa pandemi? 

 

Yang pertama kita lakukan 

home visit karena tidak hanya 

dilakukan kepada siswa yang 

bermasalah untuk bimbingan 

belajar siswa juga bisa 

terpantau langsung. 

13 Apa saja faktor yang dapat 

mempengaruhi menurunnya motivasi 

siswa dalam pembelajaran? 

 

Yang pasti faktornya adalah 

siswa ada yang tidak 

memahami pembelajaran 

daring . karna kelamaan di 

rumah kegiatan itu tidak sama 

dengan di sekolah 

14 Bagaimana upaya Guru BK untuk 

menanamkan motivasi yang baik pada 

siswa selama pandemi covid-19? 

 

Kami akan memberikan 

pesan-pesan bisa melalui 

video dari Youtube maupun 

pengarahan kepada siswa agar 

lebih giat belajarnya dan fokus  

15 Apa yang dilakukan ketika ada siswa 

yang tidak aktif dalam belajar serta 

motivasi nya menurun? 

 

Melakukan home visit atau 

memantau lewat elearning 

selama dua tiga hari bahwa 

siswa tersebut tidak aktif 
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16 Adakah kendala yang dialami oleh Guru 

BK selama pandemi covid-19? 

Mencari data siswa yang susah 

dan mencari rumah siswa pada 

home visit itu susah 

17 Apa yang dilakukan oleh guru BK pada 

siswa yang tidak mematuhi aturan 

sekolah selama pandemi covid-19?  

 

Kami akan melakukan pada 

poin apabila poinnya banyak 

itu akan mempengaruhi nilai 

siswa 

18 Adakah layanan BK yang diberikan di 

masa pandemi? 

Layanan bimbingan 

individual, dan bimbingan 

kelompok apabila ada siswa 

yang nilai nya sama-sama 

menurun. 

19 Adakah pengalaman saat memberikan 

layanan BK di masa pandemi? 

 

Home visit sering terjadinya 

salah alamat salah rumah dan 

hingga tersesat 

20 Bagaimana guru BK ketika menghadapi 

siswa yang kurang mampu, apalagi di 

masa pandemi orang tua siswa banyak 

kehilangan pekerjaan? Bahkan siswa ada 

yang tidak memiliki Handphone ? 

Bantuan apa yang diberikan? 

 

Yang pasti kami bekerja sama 

dengan pihak sekolah dan 

apabila itu bisa dibantu kami 

akan membantu atau 

menyuruh siswa ke sekolahan 

untuk mengerjakan di lab 

komputer Dan juga 

diberikannya setiap bulan 

kepada seluruh siswa berupa 

kuota dari KEMENAG. 

 

 

Wawancara Kepada Guru BK yang ke-4 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Nama panjang beserta gelar ibu? 

 

Nor Laila, S.Pd 

2 apa latar belakang pendidikan ibu? 

 

S1 BK UNISKA 

3 Berapa lama ibu menjadi Guru BK di 

sekolah? 

 

9 tahun 

4 Sebelumnya menurut gambaran ibu 

bagaimana bimbingan dan konseling 

itu? 

 

Bimbingan dan konseling di 

sekolah memberikan 

bimbingan dalam bentuk 

arahan baik itu siswa yang 

yang bermasalah atau tidak 

5 Bagaimana pandangan sebagai seorang 

guru BK menyikapi adanya covid-19 

Berhubung pandemi pasti 

semua siswa itu libur dan 

melakukan pembelajaran 



70 

 

 
 

yang membuat pembelajaran dari rumah 

atau daring? 

 

daring , ya mau tidak mau kita 

menerima dengan keadaan 

tersebut mengikuti juga arahan 

dari pihak sekolah 

6 Kelebihan dan Kekurangan 

Pembelajaran Dengan Sistem Daring? 

 

Kekurangannya selama 

pandemi siswa banyak 

bermasalah dan guru bk nya 

lebih aktif untuk memantau 

siswa, dan juga bermasalah 

pada jaringan, kelebihannya 

siswa jadi mengetahui tentang 

pembelajaran daring 

7 Selama pandemi covid-19 bagaimana 

metode pembelajaran yang dilakukan 

Guru-Guru MAN 3 Banjarmasin? 

 

Metodenya melalui 

pembelajaran daring 

menggunakan WA grup, 

elearning, goole meet dll 

8 Bagaimana dengan metode tersebut 

apakah efektif dalam pembelajaran? 

 

Sangat Tidak efektif , karena 

dengan media sosial kita tidak 

tahu apabila ada siswa yang 

berada dengan jaringan nya 

yang kuat 

9 menurut gambaran ibu bagaimana 

motivasi belajar itu? 

 

Gambaran motivasi belajar itu 

seperti siswa yang 

bersungguh-sungguh dan giat 

dalam belajarnya untuk 

mendapatkan nilai yang bagus. 

10 Bagaimana kondisi motivasi belajar 

siswa pada pandemi covid-19? 

 

Kondisi motivasi belajar siswa 

menurun karena tidak 

terpantau oleh guru  

11 Apakah ada perbedaan motivasi belajar 

siswa sebelum pandemi dan sesudah? 

Sudah pasti jauh perbedaannya 

12 Jika ada, Bagaimana peran Guru BK 

dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa yang menurun dalam 

pembelajaran di masa pandemi? 

 

Yang pertama kita lakukan 

home visit karena tidak hanya 

dilakukan keadaan siswa yang 

bermasalah untuk bimbingan 

belajar siswa juga bisa 

terpantau langsung. 

13 Apa saja faktor yang dapat 

mempengaruhi menurunnya motivasi 

siswa dalam pembelajaran? 

 

karna kelamaan di rumah 

kegiatan itu tidak sama dengan 

di sekolah jadi mindsetnya 

jadi pemalas jadi 

mempengaruhi 

14 Bagaimana upaya Guru BK untuk 

menanamkan motivasi yang baik pada 

siswa selama pandemi covid-19? 

 

Kami akan memberikan 

pesan-pesan bisa melalui 

video dari Youtube maupun 
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pengarahan kepada siswa agar 

lebih giat belajarnya dan fokus  

15 Apa yang dilakukan ketika ada siswa 

yang tidak aktif dalam belajar serta 

motivasi nya menurun? 

 

Melakukan home visit atau 

memantau lewat elearning 

selama dua tiga hari bahwa 

siswa tersebut tidak aktif 

16 Adakah kendala yang dialami oleh Guru 

BK selama pandemi covid-19? 

Mencari data siswa yang susah 

dan mencari rumah siswa pada 

home visit itu susah 

17 Apa yang dilakukan oleh guru BK pada 

siswa yang tidak mematuhi aturan 

sekolah selama pandemi covid-19?  

 

Memberikan arahan dampak 

positifnya apa dampak 

negatifnya apa untuk siswa 

apabila tidak mematuhi aturan 

di sekolah. 

18 Adakah layanan BK yang diberikan di 

masa pandemi? 

Layanan bimbingan individual 

atau home visit 

19 Adakah pengalaman saat memberikan 

layanan BK di masa pandemi? 

 

Home visit sering salah masuk 

rumah, salah siswa dl 

20 Bagaimana guru BK ketika menghadapi 

siswa yang kurang mampu, apalagi di 

masa pandemi orang tua siswa banyak 

kehilangan pekerjaan? Bahkan siswa ada 

yang tidak memiliki Handphone ? 

Bantuan apa yang diberikan? 

 

Yang pasti kami bekerja sama 

dengan pihak sekolah dan 

apabila itu bisa dibantu kami 

akan membantu. Dan juga 

diberikannya setiap bulan 

kepada seluruh siswa berupa 

kuota dari KEMENAG. 
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Lampiran II : Dokumentasi 
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Lampiran III : Surat Home Visit Guru BK  
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Lampiran IV : Surat Persetujuan Judul Proposal 
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Lampiran V : Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran VI : Surat Penetapan Waktu Seminar 
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Lampiran VII : Surat Telah Melaksanakan Seminar 
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Lampiran VIII : Surat Perubahan Judul 
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Lampiran IX : Surat Izin Riset 
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