
71  

 
 

Lampiran I : Daftar Terjemah 

No Bab Kutipan Halaman Terjemah 

1 II Q. S An-

Nur ayat 61 

11 Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak 

(pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi 

orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, 

makan (bersama-sama mereka) di rumah 

kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di 

rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-

saudaramu yang laki-laki, di rumah 

saudara-saudaramu yang perempuan, di 

rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-

laki, di rumah saudara-saudara bapakmu 

yang perempuan, di rumah saudara-saudara 

ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-

saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) 

yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) 

kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi 

kamu makan bersama-sama mereka atau 

sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki 

rumah-rumah hendaklah kamu memberi 

salam (kepada penghuninya, yang berarti 

memberi salam) kepada dirimu sendiri, 

dengan salam yang penuh berkah dan baik 

dari sisi Allah.  
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Lampiran II : Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara 

Untuk Kepala Sekolah 

1. Bagaimana sejarah singkat SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin? 

2. Kapan mulai diberlakukan pembelajaran daring di SDN Inklusi Benua 

Anyar 4 Banjarmasin? 

3. Bagaimana sarana dan prasarana untuk pembelajaran daring di SDN Inklusi 

Benua Anyar 4 Banjarmasin? 

4. Apa saja upaya bapak/ibu untuk melaksanakan pembelajaran secara daring 

di SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin? 

5. Menurut ibu, Apakah pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar? 

6. Berapa jumlah siswa ABK di SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin?  

7. Bagaimana keadaan siswa ABK kelas V yang ada di SDN Inklusi Benua 

Anyar 4 Banjarmasin? 

8. Bagaimana proses pembelajaran daring di SDN Inklusi Benua Anyar 4 

Banjarmasin? 

9. Apa problem atau masalah yang muncul pada saat pembelajaran daring? 

10. Sebagai kepala sekolah, bagaimana solusi bapak/ibu terkait dalam proses 

pembelajaran daring? 
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Pedoman Wawancara 

Untuk Guru 

1. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran daring di SDN Inklusi Benua 

Anyar 4 Banjarmasin? 

2. Apakah bapak/ibu menggunakan bantuan aplikasi dalam pembelajaran 

daring ini?  

3. Aplikasi apa yang bapak/ibu gunakan untuk pembelajaran daring di kelas 

V?  

4. Dalam proses pembelajaran daring, apakah bapak/ibu sebagai guru 

menggunakan RPP dalam pembelajaran? dan bagaimana pembuatan RPP 

nya bu? 

5. Apa metode dan media yang bapak/ibu gunakan untuk siswa ABK pada 

pembelajaran daring? 

6. Bagaimana bapak/ibu melaksanakan evaluasi untuk penugasan dalam 

pembelajaran daring saat ini? 

7. Apakah ada kerja sama antara guru dan orang tua siswa ABK dalam 

mendampingi siswa belajar? 

8. Apakah ada keluhan dari orang tua siswa dan siswa saat pembelajaran 

berlangsung? 

9. Bagaimana bapak/ibu melaksanakan evaluasi untuk penugasan dalam 

pembelajaran daring saat ini?  

10. Apakah ada kendala saat melaksanakan pembelajaran daring untuk siswa 

ABK? 
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11. Bagaimana solusi bapak/ibu terkait kendala dalam proses pembelajaran 

daring untuk anak ABK? 

 

Pedoman Wawancara 

Siswa dan Orang Tua Siswa 

 

1. Menurut anda (siswa/ orang tua), apakah selama ini pembelajaran daring 

sudah dirasa tersampaikan dengan baik? 

2. Apakah anda (siswa/ orang tua) merasa kesulitan ketika proses 

pembelajaran daring diterapkan? 

3. Apa saja kesulitan yang anda (siswa/ orang tua) rasakan ketika proses 

pembelajaran daring? 

4. Apakah anda (siswa) lebih tertarik dengan pembelajaran daring (di rumah) 

daripada pembelajaran offline (di sekolah)? 

5. Bagaimana perasaan anda (siswa) saat melaksanakan pembelajaran daring? 

6. Ketika guru menjelaskan, apakah anda (siswa/ orang tua) langsung bisa 

memahami atau tidak? 

7. Ketika guru memberikan tugas, apakah anda (siswa/ orang tua) langsung 

dapat mengerti dan mengerjakan? 

8. Bagaimana cara anda (siswa) untuk mengetahui tugas dari bapak/ibu guru? 

9. Apakah guru menerangkan dengan jelas tugas yang akan diberikan kepada 

anda (siswa/ orang tua)? 

10. Apakah anda (siswa) didampingi orang tua saat pembelajaran daring? 
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Lampiran III : Pedoman Observasi 

Judul Penelitian : Problematika Pembelajaran Daring Untuk Siswa ABK  

(Anak Berkebutuhan Khusus) kelas V di SDN Benua Anyar   

4    Banjarmasin. 

Tempat Penelitian : SDN Benua Anyar 4 Banjarmasin 

Hari, Tanggal  : 30 september 2021  

 

 

 

No Indikator Dilakukan Catatan 

Ya Tidak  

I Pra Pembelajaran    

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) daring 

   

2. Mengucapkan salam    

3. Menyiapkan fisik dan psikis anak, apersepsi dan 

motivasi melalui grup wa 

   

4. Memeriksa kehadiran serta kesiapan peserta didik 

melalui grup WA  

   

5. Menyampaikan tujuan manfaat pembelajaran, 

langkah-langkah kegiatan, dan cakupan 

pembelajaran melalui grup WA 

   

II Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Menyampaikan materi melalui grup WA    

2. Menggunakan media pembelajaran foto/ video    

3. Memberikan contoh terkait pembelajaran    

4. Menggunakan strategi khusus untuk siswa ABK    

5. Membangun kerja sama dengan orang tua yang 

mendampingi siswa ABK 

   

6. Mengajak siswa agar lebih aktif dalam 

pembelajaran 

   

7. Membangun interaksi dengan siswa ABK    

8. Memantau peserta didik dalam mengerjakan tugas    

9. Peserta didik mengumpulkan tugas berupa 

foto/video 

   

III Kegiatan Akhir    

1. Memberikan evaluasi    

2. Memberikan PR    

3. Menyampaikan rancana kegiatan berikutnya    

4. Menutup Pembelajaran    
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Lampiran IV : Lembar Hasil Wawancara 

 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah, Wali Kelas V, Guru Pendamping, 

dan Siswa ABK Kelas V SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin 

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 September 2021 

Waktu  : 10.00 WITA 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah 

Narasumber : Sunieyah, S.Pd 

Jabatan : Kepala Sekolah 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana sejarah singkat SDN 

Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin? 

Sekolah dasar ini didirikan pada 

tahun 1976 dengan menerima 

siswa normal dan siswa 

berkebutuhan khusus (ABK) yang 

belajar secara berdampingan. 

2 Kapan mulai diberlakukan 

pembelajaran daring di SDN Inklusi 

Benua Anyar 4 Banjarmasin? 

Pembelajaran daring dimulai sejak 

bulan maret tahun 2020 lalu, 

ketika muncul pandemi virus 

covid-19 dan surat putusan 

peraturan pemerintah demi 

kesehatan para siswa maka dinas 

pendidikan mewajibkan instansi/ 

lembaga pendidikan untuk 

melaksanakan pembelajaran 

secara daring. 

3 Bagaimana sarana dan prasarana 

untuk pembelajaran daring di SDN 

Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin? 

Saran dan prasarana untuk 

pembelajaran daring disini yaitu 

dengan pemasangan WiFi 

dilingkungan sekolah untuk para 

guru dan membagikan kuota 

internet gratis dari pemerintah 

kepada para siswa. 

4 Apa saja upaya bapak/ibu untuk 

melaksanakan pembelajaran secara 

daring di SDN Inklusi Benua Anyar 4 

Banjarmasin? 

Sebelum pembelajaran daring 

dilaksankan kami melakukan 

upaya-upaya untuk melaksanakan 

pembelajaran daring dengan cara 

guru-guru dilatih dalam 

menggunakan aplikasi-aplikasi 

yang mendukung pembelajaran 

online. Kami juga melakukan 

sosialisasi kepada para orang tua 
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siswa terkait bagaimana proses 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan di rumah masing-

masing. 

5 Menurut ibu, Apakah pembelajaran 

daring ini berjalan dengan lancar? 

Tidak berjalan lancar dan banyak 

kendala 

6 Berapa jumlah siswa ABK di SDN 

Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin?  

Keseluruhan ada 17 siswa ABK. 

7 Bagaimana keadaan siswa ABK kelas 

V yang ada di SDN Inklusi Benua 

Anyar 4 Banjarmasin? 

Untuk keadaan siswa berbagai 

macam, ada yang cacat secara fisik 

atau lumpuh, ada yang hiperaktif, 

dan kebanyakan siswa ABK 

adalah siswa yang mengalami 

keterlambatan belajar atau sulit 

untuk fokus dan memahami 

pelajaran. 

8 Bagaimana proses pembelajaran 

daring di SDN Inklusi Benua Anyar 4 

Banjarmasin? 

Prosesnya seperti pemberian 

materi dan tugas di aplikasi 

Google Classrom dan WhatsApp  

9 Apa problem atau masalah yang 

muncul pada saat pembelajaran 

daring? 

- Ada siswa yang ekonominya 

menengah ke bawah sehingga 

tidak memiliki handphone 

yang memadai untuk 

melaksankaan pembelajaran 

daring 

- Kendala kuota dari pemerintah 

yang terbatas, yang terkadang 

tidak mencukupi unutk 

pembelajaran selama satu 

bulan. 

10 Sebagai kepala sekolah, bagaimana 

solusi bapak/ibu terkait dalam proses 

pembelajaran daring? 

Untuk siswa yang tidak memiliki 

handphone untuk mengikuti 

pembelajaran daring, kita beri 

solusi dengan cara orang tua siswa 

mengambil materi dan tugas ke 

sekolahan dan juga mengantar/ 

mengumpulkan tugas itu kembali 

di hari yang telah ditentukan. 
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Hari/ Tanggal : Sabtu, 02 Oktober 2021 

Waktu  : 11.00 WITA 

Tempat : Ruang Kelas V 

Narasumber : Maulidah, S.Pd 

Jabatan : Guru Kelas V 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana pelaksanaan proses 

pembelajaran daring untuk siswa kelas 

V di SDN Inklusi Benua Anyar 4 

Banjarmasin? 

Pelaksanaannya menggunakan 

grup WA dengan mengirimkan 

materi disana seperti foto/ 

video/ dan semacamnya. 

Memberikan tugas yang 

dikumpulkan satu minggu 

setelahnya. 

2 Apakah bapak/ibu menggunakan 

bantuan aplikasi dalam pembelajaran 

daring ini?  

 Iya 

3 Aplikasi apa yang bapak/ibu gunakan 

untuk pembelajaran daring siswa ABK 

di kelas V?  

Kami menggunakan aplikasi 

whatsApp 

4 Dalam proses pembelajaran daring, 

apakah bapak/ibu sebagai guru 

menggunakan RPP dalam 

pembelajaran? dan bagaimana 

pembuatan RPP nya bu? 

Untuk pembelajaran daring 

kami menggunakan RPP daring 

yang satu lembar. Didalam RPP 

mencakup kegiatan pembuka, 

inti, dan penutup yang lebih 

simpel daripada RPP pada 

biasanya. 

5 Apa metode dan media yang bapak/ibu 

gunakan untuk siswa ABK pada 

pembelajaran daring? 

Untuk pembelajaran daring 

tidak ada metode khusus dan 

untuk media kami 

menggunakan media gambar 

dan video. 

6 Bagaimana bapak/ibu melaksanakan 

evaluasi untuk penugasan dalam 

pembelajaran daring saat ini? 

Untuk evaluasi pembelajaran 

daring, kami tetap 

melaksanakan ulangan harian, 

ulangan tengah semester (UTS) 

dan ulangan akhir semester 

(UAS). Hanya saja ulangan ini 

dilaksanakan di rumah masing-

masing tanpa pengawasan 

langsung dari guru. Ulangan 
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juga dilaksanakan dengan cara 

soal ulangan akan dikirimkan di 

group WhastApp atau diambil 

langsung kesekolah oleh 

orangtua siswa. 

7 Apakah ada keluhan dari orang tua 

siswa dan siswa saat pembelajaran 

berlangsung? 

Ada, keluhan seperti sulitnya 

mendampingi siswa belajar di 

rumah. 

8 Apakah ada kerja sama antara guru dan 

orang tua siswa ABK dalam 

mendampingi siswa belajar? 

Tentu saja ada, karena yang 
mendampingi siswa ABK di 

rumahkan orang tua siswa 

sendiri. 

9 Apakah ada kendala saat melaksanakan 

pembelajaran daring untuk siswa 

ABK? 

Tentu saja ada. 

10 Apa kendala yang anda alami ketika 

melaksanakan pembelajaran daring 

untuk siswa ABK? 

Sulit untuk mengontrol siswa 

pada saat pembelajaran daring 

karena siswa di rumah maka 

kami tidak dapat mengawasi 

secara langsung dan mengatur 

fokus siswa pada saat 

pembelajaran daring 

berlangsung. Apalagi siswa 

ABK yang memang sangat sulit 

untuk fokus dalam 

pembelajaran, sangat mudah 
bosan dan mudah teralihkan 

perhatiannya 
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Hari/ Tanggal : Sabtu, 02 Oktober 2021 

Waktu  : 11.30 WITA 

Tempat : Ruang Kelas V 

Narasumber : Alya Nabila 

Jabatan : Guru Pendamping ABK 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana pelaksanaan proses 

pembelajaran daring untuk siswa ABK 

kelas V di SDN Inklusi Benua Anyar 4 

Banjarmasin? 

Pada prosesnya terbilang sama 

saja antara siswa ABK dan 

siswa lainnya yaitu dengan cara 

pemberian materi melalui 

aplikasi WhatsApp group. 

Tetapi khusus siswa ABK 

diberikan materi dan tugas tidak 

sebanyak siswa lain. Untuk 

siswa ABK yang kesulitan 

dalam memahami materi juga 

diberikan penjelasan melalui 

panggilan video sekitar 30 

menit untuk satu siswa.  

2 Apakah bapak/ibu menggunakan 

bantuan aplikasi dalam pembelajaran 

daring ini?  

 Tentu saja 

3 Aplikasi apa yang bapak/ibu gunakan 

untuk pembelajaran daring di kelas V?  

Aplikasi WhatsApp 

4 Dalam proses pembelajaran daring, 

apakah bapak/ibu sebagai guru 

menggunakan RPP dalam 

pembelajaran? 

Iya, tetap menggunakan RPP 

daring  

5 Apa metode dan media yang bapak/ibu 

gunakan untuk siswa ABK pada 

pembelajaran daring? 

Tidak ada metode khusus, 

hanya saja materi pembelajaran 

yang diberikan lebih sedikit 

daripada biasanya karena 

kondisi siswa dan guru tidak 

dapat mendampingi siswa 

secara langsung jadi agak sulit 

untuk memberikan banyak 

materi. Untuk media 

menggunakan gambar dan 

video. 
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6 Apakah ada kerja sama antara guru dan 

orang tua siswa ABK dalam 

mendampingi siswa belajar? 

 Ada 

7 Apakah ada keluhan dari orang tua 

siswa ABK dan siswa ABK saat 

pembelajaran berlangsung? 

Ada 

8 Bagaimana keluhan dari  orang tua 

siswa ABK dan siswa ABK saat 

pembelajaran berlangsung? 

Keluhannya seperti banyak 

orang tua siswa yang merasa 

tidak mampu untuk 

mendampingi  belajar siswa 

ABK di rumah karena mereka 

juga bekerja dan siswa ABK 

juga mudah terbagi fokusnya, 

mudah bosan, dan tidak mau 

belajar lagi. 

9 Apakah ada kendala saat melaksanakan 

pembelajaran daring untuk siswa 

ABK? 

Ada  

10 Apa kendala yang anda alami ketika 

melaksanakan pembelajaran daring 

untuk siswa ABK? 

Kurang terbangun kerjasama 

antara guru dan orang tua siswa 

ABK karena jam belajar siswa 

sama dengan jam orang tua 

siswa ABK bekerja, sehingga 

tidak bisa mendampingi 

anaknya ketika belajar. Maka 
dari itu kerjasama antara guru 

dan orang tua siswa sedikit 

terkendala. 
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Hari/ Tanggal : Selasa, 05 Oktober 2021 

Waktu  : 09.35 WITA 

Tempat : Rumah Siswa/ Vc 

Narasumber : Muhammad Rafi’I bersama orang tua 

 

NO 

 

PERTANYAAN 

JAWABAN 

Siswa Orang tua 

1 Menurut anda (siswa/ orang tua), 

apakah selama ini pembelajaran 

daring sudah dirasa tersampaikan 

dengan baik? 

Ya Alhamdulillah sudah 

lumayan tersampaikan 

dengan baik. 

2 Apakah anda (siswa/ orang tua) 

merasa kesulitan ketika proses 

pembelajaran daring diterapkan? 

Ya Ada merasa kesulitan 

3 Apa saja kesulitan yang anda 

(siswa/ orang tua) rasakan ketika 

proses pembelajaran daring? 

Kurang 

paham 

Anak terkadang kesulitan 

untuk memahami materi 

dan mengerjakan tugas dari 

gurunya karena saya bukan 

guru jadi tidak terbiasa 

mengajari anak-anak, 

apalagi untuk mengajari 

anak saya yang hiperaktif 

bu jadinya saya agak  sulit 

memberikan pemahaman 

tentang pelajaran kepada 

anak. 

4 Apakah anda (siswa) lebih 

tertarik dengan pembelajaran 

daring (di rumah) daripada 

pembelajaran offline (di 

sekolah)? 

Tidak  

- 

5 Bagaimana perasaan anda 

(siswa) saat melaksanakan 

pembelajaran daring? 

Senang  

6 Ketika guru menjelaskan, apakah 

anda (siswa/ orang tua) langsung 

bisa memahami atau tidak? 

Tidak Kadang-kadang bisa 

langsung paham, kadang-

kadang juga ada yang sulit 

dipahami. 

7 Ketika guru memberikan tugas, 

apakah anda (siswa) langsung 

Tidak  
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dapat mengerti dan 

mengerjakan? 

8 Bagaimana cara anda untuk 

mengetahui tugas dari bapak/ibu 

guru? 

Grup 

WA 

Grub WA 

9 Apakah guru menerangkan 

dengan jelas tugas yang akan 

diberikan kepada anda (siswa/ 

orang tua)? 

Ya Guru menerangkan dengan 

jelas kepada anak kami. 

10 Apakah anda didampingi orang 

tua saat pembelajaran daring? 

Ya  

 



84  

 
 

Hari/ Tanggal : Selasa, 05 Oktober 2021 

Waktu  : 09.35 WITA 

Tempat : Sekolah/ Vc 

Narasumber : Irfan Hadi Saputra dan Orang tua 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

Siswa Orang Tua 

1 Menurut anda (siswa/ orang 

tua), apakah selama ini 

pembelajaran daring sudah 

dirasa tersampaikan dengan 

baik? 

Ya Menurut saya mengenai 

pembelajaran daring belum 

sepenuhnya dapat 

tersampaikan dengan baik 

sepenuhnya.  

2 Apakah anda (siswa/ orang tua) 

merasa kesulitan ketika proses 

pembelajaran daring 

diterapkan? 

Ya Iyaa 

3 Apa saja kesulitan yang anda 

(siswa/ orang tua) rasakan 

ketika proses pembelajaran 

daring? 

Mudah 

bosan 

Belajar dirumah membuat 

anak mudah bosan bu sehingga 

kami kesulitan untuk 

membangun motivasi anak 

agar mengerjakan tugasnya, 

karena ketika dirumah dia 

merasa tidak memiliki 

tanggung jawab untuk sekolah 

dan tidak ada yang disegani 

seperti guru disekolah, jadi 

ketika dia sudah mulai bosan, 

dia tidak bisa lagi dipaksa 

untuk belajar dan memilih 

mengerjakan yang lain atau 

bermain. 

4 Apakah anda (siswa) lebih 

tertarik dengan pembelajaran 

daring (di rumah) daripada 

pembelajaran offline (di 

sekolah)? 

Tidak  

5 Bagaimana perasaan anda 

(siswa) saat melaksanakan 

pembelajaran daring? 

Senang  

6 Ketika guru menjelaskan, 

apakah anda (siswa/ orang tua) 

Tidak Terkadang ada yang langsung 

paham, terkadang ada yang 

kurang paham. 
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langsung bisa memahami atau 

tidak? 

7 Ketika guru memberikan tugas, 

apakah anda (siswa/ orang tua) 

langsung dapat mengerti dan 

mengerjakan? 

Tidak Ada yang dapat dimengerti 

secara langsung ada juga yg 

perlu penahaman lebih lanjut. 

8 Bagaimana cara anda untuk 

mengetahui tugas dari 

bapak/ibu guru? 

Grup 

WA 

Grub WA 

9 Apakah guru menerangkan 

dengan jelas tugas yang akan 

diberikan kepada anda (siswa/ 

orang tua)? 

Ya Tidak sepenuhnya dapat 

menerangkan dengan jelas 

seperti saat dikelas  

10 Apakah anda didampingi orang 

tua saat pembelajaran daring? 

Ya  
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Hari/ Tanggal : Selasa, 05 Oktober 2021 

Waktu  : 09.35 WITA 

Tempat : Sekolah/ Vc 

Narasumber : M. Nur Zakaria dan Orang tua 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

Siswa Orang Tua 

1 Menurut anda (siswa/ orang 

tua), apakah selama ini 

pembelajaran daring sudah 

dirasa tersampaikan dengan 

baik? 

Ya Belum tersampaikan dengan 

baik karena masih susah 

menyesuaikan diri. 

2 Apakah anda (siswa/ orang 

tua) merasa kesulitan ketika 

proses pembelajaran daring 

diterapkan? 

Ya Iyaa merasa kesulitan 

terkadang. 

3 Apa saja kesulitan yang anda 

(siswa/ orang tua) rasakan 

ketika proses pembelajaran 

daring? 

Lelah - Alhamdulillah MNZ 

dirumah itu bisa mengikuti 

pelajaran dengan baik, 

namun karena fisiknya yang 

mudah lelah ia jadi 

kesusahan mengikuti 

pembelajaran daring dengan 

waktu 30 menit pada saat 

pembelajaran dengan video 

call.  

- Susah untuk menyesuaikan 

waktu untuk mendampingi 

anak belajar, karena waktu 

belajar anak sama dengan 

waktu bekerja. 

4 Apakah anda (siswa) lebih 

tertarik dengan pembelajaran 

daring (di rumah) daripada 

pembelajaran offline (di 

sekolah)? 

Tidak  

5 Bagaimana perasaan anda 

(siswa) saat melaksanakan 

pembelajaran daring? 

Senang  

6 Ketika guru menjelaskan, 

apakah anda (siswa/ orang 

Tidak Kadang bisa aja langsung 

memahami. 
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tua) langsung bisa memahami 

atau tidak? 

7 Ketika guru memberikan 

tugas, apakah anda (siswa/ 

orang tua) langsung dapat 

mengerti dan mengerjakan? 

Tidak Keseringannya tidak langsung 

dapat mengerti dan bisa 

mengerjakan. 

8 Bagaimana cara anda untuk 

mengetahui tugas dari 

bapak/ibu guru? 

Grup 

WA 

Grub WA 

9 Apakah guru menerangkan 

dengan jelas tugas yang akan 

diberikan kepada anda (siswa/ 

orang tua)? 

Ya Ada yang jelas dan bisa 

langsung dikerjakan ada juga 

yang membingungkan. 

10 Apakah anda didampingi 

orang tua saat pembelajaran 

daring? 

Tidak  
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Hari/ Tanggal : Selasa, 05 Oktober 2021 

Waktu  : 09.35 WITA 

Tempat : Sekolah/ Vc 

Narasumber : M. Geofani  dan Orang tua 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

Siswa Orang Tua 

1 Menurut anda (siswa/ orang tua), 

apakah selama ini pembelajaran 

daring sudah dirasa tersampaikan 

dengan baik? 

Ya Belum sepenuhnya 

tersampaikan dengan baik. 

2 Apakah anda (siswa/ orang tua) 

merasa kesulitan ketika proses 

pembelajaran daring diterapkan? 

Ya Iya 

3 Apa saja kesulitan yang anda 

(siswa/ orang tua) rasakan ketika 

proses pembelajaran daring? 

Tidak 

fokus 

Anak susah sekali untuk 

fokus pada saat 

pembelajaran daring bu, 

karenakan dia memang 

hiperaktif, jadi untuk 

membuat dia fokus pada 

saat pembelajaran itu susah. 

Saya sebagai orang tua juga 

sering kewalahan untuk 

mengatur anak agar bisa 

tetap fokus belajar pada saat 

dirumah. Apalagi dirumah 

banyak mainan-mainannya 

yang lebih menarik. 

4 Apakah anda (siswa) lebih tertarik 

dengan pembelajaran daring (di 

rumah) daripada pembelajaran 

offline (di sekolah)? 

Tidak  

5 Bagaimana perasaan anda (siswa) 

saat melaksanakan pembelajaran 

daring? 

Senang  

6 Ketika guru menjelaskan, apakah 

anda (siswa/ orang tua) langsung 

bisa memahami atau tidak? 

Tidak Tidak bisa langsung 

mengerti karena saya 

termasuk kurang 

berpendidikan 

7 Ketika guru memberikan tugas, 

apakah anda (siswa/ orang tua) 

Tidak Tidak bisa, perlu waktu 

untuk mengerti agar dapat 

mengerjakan 
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langsung dapat mengerti dan 

mengerjakan? 

8 Bagaimana cara anda untuk 

mengetahui tugas dari bapak/ibu 

guru? 

Grup 

WA 

Grup WA 

9 Apakah guru menerangkan dengan 

jelas tugas yang akan diberikan 

kepada anda (siswa/ orang tua)? 

Ya Ya, guru menerangkan 

dengan jelas mengenai 

tugas yang diberikan. 

10 Apakah anda didampingi orang 

tua saat pembelajaran daring? 

Tidak  
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Lampiran V : Lembar Hasil Observasi 

 

Judul Penelitian : Problematika Pembelajaran Daring Untuk Siswa Anak  

  Berkebutuhan  Khusus (ABK) kelas V di SDN Benua  

  Anyar 4 Banjarmasin. 

Tempat Penelitian : SDN Benua Anyar 4 Banjarmasin 

Hari, Tanggal  : 30 September 2021  

No Indikator Dilakukan Catatan 

Ya Tidak  

I Pra Pembelajaran    

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) daring 

√   

2. Mengucapkan salam √   

3. Menyiapkan fisik dan psikis anak, apersepsi dan 

motivasi melalui grup wa 

√   

4. Memeriksa kehadiran serta kesiapan peserta didik 

melalui grup WA  

√   

5. Menyampaikan tujuan manfaat pembelajaran, 

langkah-langkah kegiatan, dan cakupan 

pembelajaran melalui grup WA 

√   

II Kegiatan Inti Pembelajaran    

1. Menyampaikan materi melalui grup WA √   

2. Menggunakan media pembelajaran foto/ video √   

3. Memberikan contoh terkait pembelajaran √   

4. Menggunakan strategi khusus untuk siswa ABK  √ Karena pembelajaran 

daring jadi susah untuk 

menggunakan strategi 

khusus 

5. Membangun kerja sama dengan orang tua yang 

mendampingi siswa ABK 

√   

6. Mengajak siswa agar lebih aktif dalam 

pembelajaran 

√   

7. Membangun interaksi dengan siswa ABK √   

8. Memantau peserta didik dalam mengerjakan tugas  √ Karena peserta didik 

dipantau/ diawasi oleh 

orangtua di rumah 

9. Peserta didik mengumpulkan tugas berupa 

foto/video 

√   

III Kegiatan Akhir    

1. Memberikan evaluasi √   
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2. Memberikan PR √   

3. Menyampaikan rancana kegiatan berikutnya  √  

4. Menutup Pembelajaran √   
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Lampiran VI  : Lembar RPP 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SDN Inklusi Benua Anyar 4 

Kelas   : V (Lima)  

Materi   : Siput, Hewan Kaya Manfaat 

Tema   : Organ Gerak Hewan dan Manusia (Tema 1) 

Sub Tema   : Organ Gerak Hewan (Sub tema 1) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

1. Setelah mengamati tayangan video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan 

alat gerak dan manfaat hewan secara benar. 

2. Setelah mengamati tayangan video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan 

ide pokok pikiran dalam teks tulis 

3. Setelah mengamati tayangan video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan 

kalimat utama dan kalimat pengembang dalam teks tulis 

4. Setelah mengamati tayangan video pembelajaran, siswa dapat 

mengidentifikasi pokok pikiran dalam teks tulis  

 

B. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

 

1. Media Pembelajaran 

- Video pembelajaran 

- Gambar 

 

2. Sumber Belajar 

- Buku Siswa Tematik kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas V 

- Buku Siswa Tematik Kelas 5 semester 1 (LKS) 

 

C. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

 

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : E-Larning 

 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Pembukaan 

 
 Guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam (grup WA) 
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C. PENILAIAN 

1. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis  

2. Penilaian Sikap   : Berdasarkan pengamatan tentang keaktifan 

  dan sikap  

siswa (tanggung jawab, jujur,percaya diri, 

dll) dalam  berkomunikasi dan merespon 

setiap arahan dan tugas yang diberikan 

melalui WAG dan GC. 

3. Penilaian Keterampilan : Berdasarkan hasil dokumentasi dalam  

bentuk foto tugas terkait materi yang dikirim 

lewat WAG. 

 

 

 

 

 

 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

 Guru memeriksa kehadiran peserta didik (absen digrup WA) 

 Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 
 

(Langkah – langkah pembelajaran) 

 Peserta didik menyimak video pembelajaran terkait materi “Siput, 
Hewan Kaya Manfaat” (Video dikirim digrup WA) 

 Guru menjelaskan materi terkait ide pokok, kalimat utama, dan 

kalimat pengembang. 

 Peserta didik mengamati gambar dan teks tertulis terkait materi 
“Siput, Hewan Kaya Manfaat”(dilihat dibuku LKS) 

 Peserta didik mencari dan menentukan ide pokok tiap paragraph 
dari bacaan yang telah diamati. (dikerjakan di rumah masing-

masing) 

 

 Peserta didik mengumpulkan hasil/ jawaban mereka masing-

masing. (dikirim di WA pribadi) 

 Guru menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan atau 
penguatan. 

 Guru mengucapkan salam. 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

Sueniyah, S.Pd 

 

Banjarmasin, 1 Oktober 2021 

 

Guru Kelas V 

 

 

 

 

 

Maulidah, S.Pd 
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Lampiran VII   : Dokumentasi 

 

1. Wawancara bersama Kepala Sekolah SDN Inklusi Benua Anyar 4 

Banjarmasin 

 

2. Wawancara Guru kelas V SDN Inklusi Benua Anyar 4 Banjarmasin 
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3. Wawancara bersama guru pendamping SDN Inklusi Benua Anyar 4 

Banjarmasin

 
 

4. Wawancara bersama siswa ABK SDN Inklusi Benua Anyar 4 

Banjarmasin 
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5. 
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Lampiran VIII  : Surat riset 
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Lampiran IX : Surat Selesai Riset 
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Lampiran X : Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi 

 

 

 

 

 bagaimana guru membuat RPP, 

bagaimana guru melakukan pembelajaran, 

bagaimana guru mengevaluasi itu harus 
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dimunculkan lah). Ini agar rumusan 

masalah  1 bisa terjawab dengan baik. Jika 

kurang/ blm ditanyakan kepada guru maka 

tambahkan saja, bisa aja via telpon, 

dihubungi guru nya. Ibu liat di lembar 

pertanyaan untuk guru 3 hal ini blm 

muncul. 

Pada pedoman wawancara, Pertanyaan no 

4 sdh muncul RPP tp harus ditambahkan 

lagi, apakah bapak/ibu membuat sendiri 

RPP nya? Bagaimana RPP untuk kelas 

ini,. Apakah ada penyesuaian dll. 

Nanti RPP nya minta dengan guru kelas V, 

jadikan itu data dokumen, dan itu di 

analisis juga di analisis datanya. Kan 

trianggulasi data dipakai, sesuai tidak 

antara jawaban Sidin saat wawancara 

dengan dokumen RPP yg dibuatnya, 

kemudian sesuai tidak saat RPP ini dengan 

fakta nya saat Sidin mengajar atau data 

hasil observasinya. Begitu juga 

pertanyaan terkait pelaksanaan 

pembelajaran daring dan evaluasi 

pembelajaran daring nya. 

Untuk kutipan wawancara dengan guru itu 

harus ditulis di atasnya atau di bagian foot 

note (silakan cek kepedooman penulisan 

skripsi atau tanyakan ke dosen pemb.2) 

hari, tanggal, bulan tahun dan jam / waktu 

saat wawancara dilakukan. 

 

 

Bimbingan 

Ke- 
Tanggal Catatatan Pembimbing Bahasa 

dan Teknik Penulisan 
Tanda 

Tangan 
 

1 

14 

Desember 

2021 

Perbaiki jarak/ spasi pada judul . 

Pada halaman judul juga tambahkan 

tahun masehi. 

Sebelum Daftar isi, lampirkan surat 

pernyataan keaslian, persetujuan, 

pengesahan, abstrak. 

Pada daftar isi, tambahkan daftar 

hidup, daftar table, daftar lampiran. 
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Pada bab 1,2, dan 3 penulisan kata-

kata yang typo diperhatikan lagi. 

Perhatikan juga susunan-susunan 

kalimatnya, mana yang harus cetak 

tebal dan cetak tipis. 

Penulisan ayat juga diperbaiki 

spasinya. 

Pada penulisan terpotong misalnya 

yang ada dihalaman 17. 

Ketika membuat alur diagram, 

hendaknya diberi judul. 

Pada bab 4, seperti identitas sekolah 

itu dinarasikan. 

Penulisan Bahasa asing cukup 

dicetak miring. 

Pada halaman 42, data guru juga di 

narasikan selain dibuatkan table. 

Pada pembuatan table, hendaknya 

pakai satu spasi saja dan 

menggunakan angka romawi. 

Pada data peserta didik juga jangan 

hanya tabelnya saja, tetapi juga di 

narasikan. 

Pada penyajian data, ada kata penulis 

dan peneliti, konsistenkan. 

Hindari kata sambung diawal 

paragraph. 

Penulisan judul sub bab, sub pasal, 

sub, ayat, dll lebih diperhatikan. 

Perhatikan susunan penulisan, mana 

yang menjorok kedalam dan mana 

yang menjorok keluar. 

Penulisan daftar pustaka sesuaikan 

dengan penulisan daftar pustaka 

yang baru. 

Pada bagian abstrak baris kedua 

berada di 5 ketukan pada nama. 

Pada nomor halaman ubah font jadi 

times new roman. 
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Lampiran XI: Surat Selesai Bimbingan 

SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Syarifah Salmah, M.Pd.I 

NIP : 198403212011012013  

Pangkat/Gol : Penata/ III/c 

Pembimbing Bidang : Konten dan Metodologi 

Menyatakan telah selesai membimbing skripsi mahasiswa: 

Nama : Maya Rahma Sarita 

NIM : 170102071262 

Judul : Problematika Pembelajaran Daring untuk Siswa 

ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) kelas V di SDN 

Inklusi Benuaanyar 4 Banjarmasin 

Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Untuk itu, mahasiswa dapat mendaftar ujian skripsi. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Terimakasih. 

 

Banjarmasin, 28 Januari 2022 

Tertanda 

 

 

 

Syarifah Salmah, M.Pd.I  
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SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Noor Hidayati, S.Pd, M.Pd 

NUP : 201702010  

Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I/III/b 

Pembimbing Bidang : Bahasa dan Teknik Penulisan 

Menyatakan telah selesai membimbing skripsi mahasiswa: 

Nama : Maya Rahma Sarita 

NIM : 170102071262 

Judul : Problematika Pembelajaran Daring untuk Siswa 

ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) Kelas V di SDN 

Inklusi Benuaanyar 4 Banjarmasin 

Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Untuk itu, mahasiswa dapat mendaftar ujian skripsi. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Terimakasih. 

 

Banjarmasin, 7 Februari 2022 

Tertanda 

 

 

 

Noor Hidayati, S.Pd, M.Pd 
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