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Lampiran 1  

DAFTAR TERJEMAH 

No. Bab Kutipan Hal Terjemah 

1. I Q.S. At-Tahrim Ayat 6 3 Wahai orang – orang beriman! Peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan 

keras, yang tidak durhaka kepada Allah 

terhadap apa yang Dia perintahkan kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. 
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Lampiran 2 

CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA AWAL GURU KELOMPOK B) 

Kode   : CWG.01 

Interviewee : ibu N  

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Kamis, 12 Januari 2022 

Waktu   : 10.00 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Apakah sekolah TK Perumnas melaksanakan pembelajaran tatap muka pada masa 

pandemi covid – 19 ? 

Iya, baru baru ini sekolah kami sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka karena juga 

sudah mendapatkan surat edaran dari dinas bahwa satuan pendidikan termasuk TK sudah 

diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka asalkan mengikuti protokol 

kesehatan 5M, dan memperhatikan kesehatan anak. 

Bagaimana proses pembelajaran tatap muka di sekolah ?  

Selama pembelajaran tatap muka kami melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di 

kelas tetapi pada situasi ini kami menganjurkan kepada anak agar memakai masker dan 

dapat menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum memasuki kelas.  

Apakah melibatkan peran orangtua dalan kesiapan anak mengikuti tatap muka ?  

Iya tentu saja, sebelumnya kami ada mengundang orangtua ke sekolah sebagai upaya 

persiapan anak – anak mengikuti pembelajaran tatap muka, dimana orangtua dapat diajak 

bekerja sama dengan sekolah agar mau menyiapkan anak – anaknya dirumah untuk 

memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan 5M.  

Banjarmasin, 12 Januari 2022 

Interviewee      Interviewer 

 

 

N       Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA GURU KELOMPOK B) 

Kode   : CWG.02 

Interviewee : ibu N  

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Senin, 31 Januari 2022 

Waktu   : 10.00 – 10.30 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

2. 

Apakah anda bekerja sama dengan orang tua dalam mempersiapkan anak belajar tatap 

muka di sekolah ? 

Iya. 

Bagaimana kerja sama anda dengan orang tua dalam mempersiapkan anak belajar tatap 

muka di sekolah ? 

Pada persiapan pembelajaran tatap muka, orang tua dengan guru bekerja sama dalam 

mempersiapkan anak untuk pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi 

Covid – 19. Kerja sama yang dilakukan ialah mengundang orangtua untuk berhadir datang 

ke sekolah sebelum pembelajaran tatap muka dimulai yaitu pada hari Rabu, 29 Desember 

2021 membahas persiapan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid -19 tahun 

ajaran 2021/2022 semester genap, sesuai dengan surat edaran dari dinas kota Banjarmasin 

bahwa mulai tanggal 3 Januari 2022 pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan di 

sekolah TK, dengan beredarnya surat edaran tersebut maka guru meminta kerja sama dari 

orang tua dalam menyiapkan anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka pada masa 

pandemi Covid – 19 pada pertemuan ini guru memberikan pengarahan berupa edukasi 

tentang persiapan dalam menghadapi pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid 

– 19 yaitu dengan mendemonstrasikan kegiatan protokol kesehatan 5 M yang wajib 

dilakukan anak dalam menghadapi pembelajaran tatap muka disekolah. Orang tua diminta 

kerja sama dan memfasilitasi anak-anaknya dengan protokol kesehatan yang tepat untuk 

dilakukan dan dapat dijalankan oleh anak dengan baik. 

Banjarmasin, 28 Januari 2022 

Interviewee      Interviewer 

 

N       Anisa Nur Efna   
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ORANG TUA) 

Kode   : CWASH 

Interviewee : I (Ayah SH ) 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Senin, 31 Januari 2022 

Waktu  : 07.30 – 08.00 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

Selama pembelajaran tatap muka apakah anda sudah memberikan nasehat sebelum dia 

berangkat ke sekolah ? 

Iya, sudah. 

Apakah anda memberitahukan kepada anak dampak apabila tidak menjalankan protokol 

kesehatan 5 M ? 

Iya saya beritahu. 

Apakah anda memberikan arahan tentang protokol kesehatan 5 M ? 

iya 

Bagaimana cara anda memberikan arahan kepada anak tentang protokol kesehatan 5 M ? 

iya dengan saya memberitahukan kepada anak untuk situasi saat ini harus menggunakan 

masker selama diluar rumah termasuk di sekolah, jangan terlalu berdekatan dengan teman 

teman di kelas, selalu saya ingatkan juga untuk mencuci tangan atau gunakan handsinitizer. 

Bagaimana anda memberitahukan kepada anak bagaimana mencuci tangan dengan baik ? 

Saya tidak memberitahu atau mencontohkan kepada anak bagaimana cara mencuci tangan 

dengan baik saya hanya memberitahukan saja bahwa harus mencuci tangan. 

Apakah anda selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu memakai masker ? 

Iya. 

Apakah anak bisa memakai masker sendiri ? 

Iya bisa. 

Bagaimana anda mengajarkan kepada anak untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar ? 

Tidak saya ajarkan, seperti tadi juga saya hanya memberitahukan saja kepada anak untuk 

tidak terlalu berdekatan dengan orang di sekitar. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk menjauhi kerumunan ? 

Iya. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk membatasi untuk berkomunikasi dengan 
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11. 

orang ? 

Iya. 

Apakah anda menyiapkan bekal kepada anak ? 

Tidak, biasanya ibunya yang menyiapkan. 

 

 

       Banjarmasin, 31 Januari 2022 

Interviewe      Interviewer 

 

 

I      Anisa Nur Efna   



75 
 

CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ORANG TUA) 

Kode   : CWISH 

Interviewe : S (Ibu SH) 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Senin, 31 januari 2022 

Waktu  : 07.30 – 08.00 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Selama pembelajaran tatap muka apakah anda sudah memberikan nasehat sebelum dia 

berangkat ke sekolah ? 

Iya saya nasehati bahwa masker harus selalu dipakai dan juga selalu mencuci tangan. 

Apakah anda memberitahukan kepada anak dampak apabila tidak menjalankan protokol 

kesehatan 5 M ? 

Iya saya beritahu apa dampaknya. 

Apakah anda memberikan arahan tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Iya saya arahkan. 

bagaimana cara anda memberikan arahan kepada anak tentang protokol kesehatan 5 M ? 

biasanya diwaktu luang saya ngobrol dengan anak yaitu saya memberitahukan kepada anak 

untuk memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dengan orang lain selama 

berada di sekolah dan menjauhi kerumunan. 

Bagaimana anda memberitahukan kepada anak bagaimana mencuci tangan dengan baik ? 

Caranya pertama si anak saya suruh untuk melakukannya dengan sendiri terlebih dahulu, 

lalu sambil saya beritahu dan arahkan bahwa harus menggunakan sabun dan dibersihkan 

sampai ke sela – sela tangan. 

Apakah anda selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu memakai masker ? 

Iya saya ingatkan. 

Apakah anak bisa memakai masker sendiri ? 

Iya bisa. 

Bagaimana anda mengajarkan kepada anak untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar ? 

Saya beritahu saja kepada anak untuk tidak berdekatan dengan orang lain. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk menjauhi kerumunan ? 

Iya saya ingatkan. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk membatasi untuk berkomunikasi dengan 
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11. 

orang ? 

Iya saya ingatkan juga. 

Apakah anda menyiapkan bekal kepada anak ? 

Kadang saya siapkan, terkadang juga tidak sesuai keinginan asaja.  

 

 

Banjarmasin, 31 januari 2022 

Interviewee       Interviewer 

 

 

S      Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ORANG TUA) 

Kode   : CWAMLU 

Interviewe : M  (Ayah MLU) 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Rabu, 9 Februari 2022 

Waktu  : 07.30 – 08.00 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

Selama pembelajaran tatap muka apakah anda sudah memberikan nasehat sebelum dia 

berangkat ke sekolah ? 

Tidak 

Apakah anda memberitahukan kepada anak dampak apabila tidak menjalankan protokol 

kesehatan 5 M ? 

Iya saya beritahu. 

Apakah anda memberikan arahan tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Tidak ada memberi arahan. 

bagaimana cara anda memberikan arahan kepada anak tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Tidak ada memberi arahan tentang protokol kesehatan 5 M, karena saya seharian bekerja di 

luar dari pagi sampai sore. 

Bagaimana anda memberitahukan kepada anak bagaimana mencuci tangan dengan baik ? 

Tidak ada memberitahu kepada anak, ya karna itu tadi saya sibuk bekerja sehingga tidak 

ada waktu. 

Apakah anda selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu memakai masker ? 

Iya saya ingatkan. 

Apakah anak bisa memakai masker sendiri ? 

Iya bisa. 

Bagaimana anda mengajarkan kepada anak untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar ? 

Tidak ada mengajarkan 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk menjauhi kerumunan ? 

Iya saya ingatkan. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk membatasi untuk berkomunikasi dengan 

orang ? 

Tidak. 
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11. Apakah anda menyiapkan bekal kepada anak ? 

Tidak.  

 

Banjarmasin, 9 Februari 2022 

Interviewe      Interviewer 

 

 

      M       Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ORANG TUA) 

Kode   : CWIMLU 

Interviewe : L  (Ibu MLU) 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Rabu, 9 Februari 2022 

Waktu  : 08.00 – 08.30 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

Selama pembelajaran tatap muka apakah anda sudah memberikan nasehat sebelum dia 

berangkat ke sekolah ? 

Iya, saya memberi nasehat. 

Apakah anda memberitahukan kepada anak dampak apabila tidak menjalankan protokol 

kesehatan 5 M ? 

Iya, contohnya saya memberitahukan kepada anak bahwa dampaknya itu bisa sakit. 

Apakah anda memberikan arahan tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Iya, tapi kadang anaknya selalu lupa jadi selalu di dingatkan. 

bagaimana cara anda memberikan arahan kepada anak tentang protokol kesehatan 5 M ? 

saya memberikan arahannya lewat video di youtube, karena anak saya suka main 

handphone jadi saya arahkan lewat youtube dengan video saja. 

Bagaimana anda memberitahukan kepada anak bagaimana mencuci tangan dengan baik ? 

Pakai video juga saya memberitahukannya kepada anak. 

Apakah anda selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu memakai masker ? 

Iya selalu saya ingatkan. 

Apakah anak bisa memakai masker sendiri ? 

Iya bisa. 

Bagaimana anda mengajarkan kepada anak untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar ? 

Biasanya saya bilang kepada anak selama di dalam kelas dan saat anak melakukan interaksi 

bersama teman itu alangkah baiknya jangan terlalu dekat dan hal ini pun selalu saya 

ingatkan juga. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk menjauhi kerumunan ? 

Iya saya ingatkan. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk membatasi untuk berkomunikasi dengan 

orang ? 
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11. 

Iya saya ingatkan juga. 

Apakah anda menyiapkan bekal kepada anak ? 

Iya terkadang saya siapkan bekal jika anaknya ingin. 

 

 

Banjarmasin, 9 Februari 2022 

Interviewee      Interviewer 

 

 

L      Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ORANG TUA) 

Kode   : CWANMK 

Interviewe : M.H  (Ayah NMK) 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Senin, 14 Februari 2022 

Waktu  : 07.30 – 08.00 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

Selama pembelajaran tatap muka apakah anda sudah memberikan nasehat sebelum dia 

berangkat ke sekolah ? 

Iya saya beri nasehat. 

Apakah anda memberitahukan kepada anak dampak apabila tidak menjalankan protokol 

kesehatan 5 M ? 

Iya. 

Apakah anda memberikan arahan tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Iya, saya sebutkan kepada anak apa saja itu 5M. 

bagaimana cara anda memberikan arahan kepada anak tentang protokol kesehatan 5 M ? 

yaa saya sebutkan apa saja 5 M itu apa saja lalu juga saya sering mengajak anak cuci 

tangan bersama bila setelah datang bepergian ke suatu tempat. 

Bagaimana anda memberitahukan kepada anak bagaimana mencuci tangan dengan baik ? 

Yaitu dengan menggunakan sabun dan air, lalu usap – usap tangan hingga ke sela – sela 

setelah itu dibilas sampai bersih dengan air. 

Apakah anda selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu memakai masker ? 

Iya selalu saya ingatkan apalagi kalo sedang keluar rumah yaa emang harus menggunakan 

masker. 

Apakah anak bisa memakai masker sendiri ? 

Iya bisa. 

Bagaimana anda mengajarkan kepada anak untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar ? 

Saya mengajarkannya dengan memberitahukan kepada anak untuk tidak terlalu berdekatan 

dengan orang lain. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk menjauhi kerumunan ? 

Iya tentu saja. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk membatasi untuk berkomunikasi dengan 



82 
 

 

 

11. 

orang ? 

Iya saya ingatkan juga. 

Apakah anda menyiapkan bekal kepada anak ? 

Tidak.  

 

 

    Banjarmasin, 14 Februari 2022 

Interviewe      Interviewer 

 

 

    M.H       Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ORANG TUA) 

Kode   : CWINMK 

Interviewe : ERF  (Ibu NMK) 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Senin, 14 Februari 2022 

Waktu  : 07.30 – 08.00 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

Selama pembelajaran tatap muka apakah anda sudah memberikan nasehat sebelum dia 

berangkat ke sekolah ? 

Iya, saya memberi nasehat, bahwa jangan nakal di sekolah dan harus nurut sama ibu guru. 

Apakah anda memberitahukan kepada anak dampak apabila tidak menjalankan protokol 

kesehatan 5 M ? 

Tentu saja, misalnya saya bilang kepada anak jika tidak memakai masker, mencuci tangan, 

menjaga jarak, menjauhi kerumunan maka akan terjangkit virus covid – 19 yang mana  

gejala utamanya bisa demam, flu, batuk pusing. 

Apakah anda memberikan arahan tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Iya. 

bagaimana cara anda memberikan arahan kepada anak tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Caranya saya memberitahu kepada anak apa saja yang terdiri dari 5 M, jadi saya sebutkan 

secara langsung kepada anak yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 

menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Biasanya saya beritahu kepada anak 

dengan sambil menyisir rambutnya atau pas memakaikan sepatu jadi pokoknya harus 

sambil melakukan sesuatu saat memberitahukan kepada anak. 

Bagaimana anda memberitahukan kepada anak bagaimana mencuci tangan dengan baik ? 

Biasanya dengan cara mencontohkan terlebih dahulu bagaimana mencuci tangan dengan 

baik, yaitu mulai dari menggunakan sabun secukupnya lalu mengusapnya ke bagian telapak 

tangan dan punggung tangan sampai ke sela – sela jari sampai bersih, lalu bersihkan juga 

pada bagian ujung kuku. 

Apakah anda selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu memakai masker ? 

Tentu saja selalu saya ingatkan kalo keluar rumah. 

Apakah anak bisa memakai masker sendiri ? 

Iya bisa. 
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8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

Bagaimana anda mengajarkan kepada anak untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar ? 

Yaa dengan saya beritahu dengan kata kata  kepada anak untuk jangan berdekatan dengan 

teman selama di sekolah ya harus ada jarak lah. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk menjauhi kerumunan ? 

Iya. Karena juga emang anaknya jarak dibawa ke tempat – tempat yang rame. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk membatasi untuk berkomunikasi dengan 

orang ? 

Tidak, karena asal menggunakan masker saja.  

Apakah anda menyiapkan bekal kepada anak ? 

Tentu saja.  

 

 

          Banjarmasin, 14 Februari 2022 

Interviewee               Interviewer 

 

 

     ERF               Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ORANG TUA) 

Kode   : CWARTS 

Interviewee : A (Ayah RTS) 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Jum’at, 18 Februari 2022 

Waktu  : 07.30 – 08.00 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Selama pembelajaran tatap muka apakah anda sudah memberikan nasehat sebelum dia 

berangkat ke sekolah ? 

Kadada pang membari nasehat, paling anaknya ni minta jajan mbah tu besalaman ja mun 

handak turun ke sekolah. 

Apakah anda memberitahukan kepada anak dampak apabila tidak menjalankan protokol 

kesehatan 5 M ? 

kadada jua memadahi dampaknya tuh, karena kada tau jua dampak pasti covid ni apa, 

karena pas menonton tv tu dampak nya ni macam-macam.  

Apakah anda memberikan arahan tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Kadada membari arahan, ulun sendiri kada menjalankan protokol ni. 

bagaimana cara anda memberikan arahan kepada anak tentang protokol kesehatan 5 M ? 

kadada membari arahan. 

Bagaimana anda memberitahukan kepada anak bagaimana mencuci tangan dengan baik ? 

Biasanya ulun padahi mun basuh tangan tuh pakai banyu mbah itu jangan membuang-

buang banyu. 

Apakah anda selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu memakai masker ? 

Kadang di ingatkan ai, tapi anaknya ni kada ketuju makai masker. 

Apakah anak bisa memakai masker sendiri ? 

kada bisa, biasanya mamanya yang memakai akan. 

Bagaimana anda mengajarkan kepada anak untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar ? 

Kada pernah melajari. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk menjauhi kerumunan ? 

Kada pernah meingatkan. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk membatasi untuk berkomunikasi dengan 

orang ? 
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11. 

Kada pernah jua. 

Apakah anda menyiapkan bekal kepada anak ? 

Kada.  

 

 

           Banjarmasin,18 Februari 2022 

Interviewee      Interviewer 

 

 

A      Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ORANG TUA) 

Kode   : CWIRTS 

Interviewe : N  (Ibu RTS) 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Jum’at , 18 Februari 2022 

Waktu  : 07.30 – 08.00 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

Selama pembelajaran tatap muka apakah anda sudah memberikan nasehat sebelum dia 

berangkat ke sekolah ? 

Paling ulun padahi ke anak tu supaya kada nakal di kelas. 

Apakah anda memberitahukan kepada anak dampak apabila tidak menjalankan protokol 

kesehatan 5 M ? 

Kadada pang madahi, soalnya ulun kada terlalu percaya lawan virus ni. 

Apakah anda memberikan arahan tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Kada, paling ulun suruh memakai masker aja. 

bagaimana cara anda memberikan arahan kepada anak tentang protokol kesehatan 5 M ? 

kadada pang membari arahan tu yang detail, ya kaya tadi pang ulun menyuruh anak agar 

memakai masker. 

Bagaimana anda memberitahukan kepada anak bagaimana mencuci tangan dengan baik ? 

Ulun madahinya agar membasuh tangan tu gunakan air dan sabun. 

Apakah anda selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu memakai masker ? 

Inggih di ingatkan. 

Apakah anak bisa memakai masker sendiri ? 

Kada bisa, rancak tu ulun yang memakaikan. 

Bagaimana anda mengajarkan kepada anak untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar ? 

Kada pernah melajari. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk menjauhi kerumunan ? 

Kada jua. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk membatasi untuk berkomunikasi dengan 

orang ? 

Kada Jua 

Apakah anda menyiapkan bekal kepada anak ? 
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Kada, ulun memberi duit jajan aja. 

 

 

          Banjarmasin, 18 Februari 2022 

Interviewee      Interviewer 

 

 

N      Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ORANG TUA) 

Kode   : CWAAAR 

Interviewe : AR  (Ayah AAR) 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Sabtu, 26 Februari 2022 

Waktu  : 07.30 – 08.00 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

Selama pembelajaran tatap muka apakah anda sudah memberikan nasehat sebelum dia 

berangkat ke sekolah ? 

Kadada membari nasehat. 

Apakah anda memberitahukan kepada anak dampak apabila tidak menjalankan protokol 

kesehatan 5 M ? 

Kadada pang memadahi anak. 

Apakah anda memberikan arahan tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Kadada jua membari arahan. 

bagaimana cara anda memberikan arahan kepada anak tentang protokol kesehatan 5 M ? 

5 M itu ada terdiri dari memakai masker kan, nah paling ulun menyuruh anak memakai 

masker, karena menurut ulun masker penting gasan di pakai pada situasi sekarang. 

Bagaimana anda memberitahukan kepada anak bagaimana mencuci tangan dengan baik ? 

Kadada madahi kayapa cara cuci tangan yang baik itu. 

Apakah anda selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu memakai masker ? 

Iya. 

Apakah anak bisa memakai masker sendiri ? 

Kada bisa. 

Bagaimana anda mengajarkan kepada anak untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar ? 

Kada pernah melajari 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk menjauhi kerumunan ? 

Kada pernah meingatkan. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk membatasi untuk berkomunikasi dengan 

orang ? 

Kada pernah jua meingatkan. 

Apakah anda menyiapkan bekal kepada anak ? 
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Kada. 

 

 

          Banjarmasin, 26 Februari 2022 

Interviewe      Interviewer 

 

 

AR      Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ORANG TUA) 

Kode   : CWIAAR 

Interviewe : H (Ibu AAR) 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Sabtu, 26 Februari 2022 

Waktu  : 07.30 – 08.00 

No. Deskripsi 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

Selama pembelajaran tatap muka apakah anda sudah memberikan nasehat sebelum dia 

berangkat ke sekolah ? 

Kada, karena biasanya tu kada sempat, soalnya lo pagi-pagi itu lagi ribet mengurus  

menyiapkan makan keluarga, memandikan AAR, sedangkan juga biasanya kakak AAR 

minta disiapkan buku segala sebelum berangkat ke sekolah. 

Apakah anda memberitahukan kepada anak dampak apabila tidak menjalankan protokol 

kesehatan 5 M ? 

Kada. 

Apakah anda memberikan arahan tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Kada. 

Bagaimana cara anda memberikan arahan kepada anak tentang protokol kesehatan 5 M ? 

Kadada pang memberi arahan, paling menyuruh anak makai masker ja. 

Bagaimana anda memberitahukan kepada anak bagaimana mencuci tangan dengan baik ? 

Kada pernah melajari. 

Apakah anda selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu memakai masker ? 

Iya. 

Apakah anak bisa memakai masker sendiri ? 

Kada bisa. 

Bagaimana anda mengajarkan kepada anak untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar ? 

Kada pernah melajari. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk menjauhi kerumunan ? 

Kadada meingatkan. 

Apakah anda mengingatkan kepada anak untuk membatasi untuk berkomunikasi dengan 

orang ? 

Kadada jua. 



92 
 

11. Apakah anda menyiapkan bekal kepada anak ? 

Kada. 

 

          Banjarmasin, 26 Februari 2022 

Interviewee      Interviewer 

 

 

H      Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ANAK) 

Kode   : CWASH 

Interviewe : SH 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Senin, 31 Januari 2022 

Waktu  : 09.00 WITA 

No. Deskripsi 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Apakah kamu senang belajar secara tatap muka ? 

Iya senang.  

Apakah kamu mengetahui 5 M itu apa ? 

Iya tau. 

Apakah ayah dan ibu memberikan arahan protokol kesehatan 5 M yang mudah dimengerti 

oleh kamu ? 

Iya. 

Apakah kamu merasa kesulitan selama belajar tatap muka ? 

Tidak. 

Bisakah kamu mempraktikkan 5 M ? 

Iya bisa. 

 

           Banjarmasin,  31 Januari 2022 

       Interviewer 

 

 

       Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ANAK) 

Kode   : CWANMK 

Interviewe : NMK 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Senin, 14 Februari 2022 

Waktu  : 09.00 WITA 

No. Deskripsi 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Apakah kamu senang belajar secara tatap muka ? 

Iya nur senang. 

Apakah kamu mengetahui 5 M itu apa ? 

Tau, itu tu yg ada disuruh cuci tangan itu kan.  

Apakah ayah dan ibu memberikan arahan protokol kesehatan 5 M yang mudah dimengerti 

oleh kamu ? 

Iya nur paham waktu di padahi sama mama di rumah. 

Apakah kamu merasa kesulitan selama belajar tatap muka ? 

Tidak. 

Bisakah kamu mempraktikkan 5 M ? 

Iya bisa. 

 

          Banjarmasin, 14 Februari 2022 

       Interviewer 

 

 

       Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ANAK) 

Kode   : CWAMLU 

Interviewe : MLU 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Rabu, 9 Februari 2022 

Waktu  : 09.00 WITA 

No. Deskripsi 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Apakah kamu senang belajar secara tatap muka ? 

senang.  

Apakah kamu mengetahui 5 M itu apa ? 

Tau. 

Apakah ayah dan ibu memberikan arahan protokol kesehatan 5 M yang mudah dimengerti 

oleh kamu ? 

Iya ulun mengerti. 

Apakah kamu merasa kesulitan selama belajar tatap muka ? 

Tidak. 

Bisakah kamu mempraktikkan 5 M ? 

Iya bisa. 

 

Banjarmasin, 9 Februari 2022 

       Interviewer 

 

 

       Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ANAK) 

Kode   : CWAAAR 

Interviewe : AAR 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Sabtu, 26 Februari 2022 

Waktu  : 09.00 WITA 

No. Deskripsi 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Apakah kamu senang belajar secara tatap muka ? 

Iya senang soalnya ketemu teman – teman. 

Apakah kamu mengetahui 5 M itu apa ? 

(diam tidak menjawab) 

Apakah ayah dan ibu memberikan arahan protokol kesehatan 5 M yang mudah dimengerti 

oleh kamu ? 

(diam tidak menjawab) 

Apakah kamu merasa kesulitan selama belajar tatap muka ? 

Tidak. 

Bisakah kamu mempraktikkan 5 M ? 

Bisa kalaunya cuci tangan.  

 

          Banjarmasin, 26 Februari 2022 

       Interviewer 

 

 

       Anisa Nur Efna 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA ANAK) 

Kode   : CWARTS 

Interviewe : RTS 

Interviewer : Peneliti (Anisa Nur Efna) 

Hari/Tgl : Jum’at, 18 Februari 2022 

Waktu  : 09.00 WITA 

No. Deskripsi 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Apakah kamu senang belajar secara tatap muka ? 

Iya senang.  

Apakah kamu mengetahui 5 M itu apa ? 

Tidak tahu 

Apakah ayah dan ibu memberikan arahan protokol kesehatan 5 M yang mudah dimengerti 

oleh kamu ? 

(diam tidak menjawab) 

Apakah kamu merasa kesulitan selama belajar tatap muka ? 

Tidak. 

Bisakah kamu mempraktikkan 5 M ? 

Bisa cuci tangan dan pakai masker.  

 

Banjarmasin,18  Februari 2022 

      Interviewer 

 

 

       Anisa Nur Efna 
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Lampiran 3 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI / PENGAMATAN AWAL) 

Kode   :CL.PA 

Tempat  : TK Perumnas  

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  : Kamis, 12 Januari 2022 

Waktu   : 08.00 – 10.00 

Pada hari kamis tanggal 12 Januari 2022 pukul 08.00 wita peneliti datang untuk 

melakukan kunjungan observasi di TK Perumnas. Tiba di sekolah peneliti menyapa serta memberi 

salam kepada ibu guru di TK, setelah itu peneliti dipersilahkan masuk ke sekolah. Pada Pukul 

08.15 guru pun mulai menyambut kedatangan anak ke sekolah dengan menunggu di depan pintu 

kelas, tidak lama kemudian anak – anak pun mulai berdatangan dan langsung duduk ke tempat 

masing – masingnya, setelah anak – anak sudah duduk semua maka pembelajaran kegiatan di TK 

pun dimulai pertama – tama anak – anak membaca doa sebelum belajar bersama – sama lalu 

dilanjutkan dengan melakukan kegiatan pembiasaan yaitu berhitung bersama mulai dari angka 1 – 

50, setelah itu menyebutkan nama – nama bulan nasional serta nama bulan dalam bahasa arab, 

setelah itu menyebutkan nama – nama malaikat, membaca bacaan sholat bersama – sama serta 

membaca surah – surah pendek. Setelah itu guru pun mulai ke pembelajaran inti dimulai dari 

menyebutkan dan menuliskan hari dan tanggal pada hari tersebut. Anak – anak pun 

memperhatikan papan tulis walaupun masih ada anak yang asik bermain sendiri.  

Pada pukul 09.30 waktunya untuk istirahat, anak – anakpun bergegas membereskan 

buku – bukunya, guru pun memimpin membaca doa sebelum makan dan anak – anak pun 

mengikuti untuk membaca doa sebelum makan setelah itu guru pun mengingatkan kepada anak 

untuk segera mencuci tangan terlebih dahulu serta tetap gunakan masker dengan benar saat 

bermain diluar. Anak – anak pun segera keluar dan ada beberapa anak yang mencuci tangan dan 

ada juga beberapa anak yang langsung saja bermain keluar dengan tidak mencuci tangannya 

terlebih dahulu.  

Pada pukul 10.00 anak anak pun diminta untuk segera masuk ke dalam kelas 
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kembali karena waktu istirahat sudah berakhir mereka pun masuk ke dalam kelas adapun juga 

beberapa anak mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum masuk kedalam kelas dan masih ada 

juga beberapa anak yang tidak mencuci tangannya sebelum masuk ke dalam kelas. Setelah semua 

anak sudah berkumpul di dalam kelas dan sudah duduk rapi guru pun memimpin kembali untuk 

membaca doa sesudah makan dan anak – anakpun mengikuti membaca doa setelah makan, guru 

pun juga menanyakan kembali kepada anak – anak apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. 

Setelah itu anak – anakpun diminta untuk berbenah membereskan buku dan alat tulisnya agar 

dimasukkan ke dalam tas dan bersiap untuk pulang. Setelah semua anak pulang sekolah, peneliti 

langsung melaksanakan wawancara awal kepada kepala sekolah, serta wali kelas guru kelompok B 

yaitu mengenai tentang keterlibatan orangtua terhadap kesiapan anak dalam pembelajaran tatap 

muka pada masa pandemi Covid – 19 saat ini.  
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode   :CL.SH.01 

Tempat  : Rumah Orang Tua SH dan sekolah TK 

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  : 31 Januari 2022 

Waktu   : 07.00 – 09.30 

Pada pukul 07.00 peneliti datang ke kediaman orang tua SH untuk melakukan kunjungan 

observasi di rumah kediaman orang tua SH. Tiba di rumah peneliti langsung menyapa serta 

memberi salam kepada orang tua SH yang pada saat itu sedang sambil berbenah untuk 

menyiapkan keperluan si anak untuk berangkat ke sekolah, setelah itu peneliti dipersilahkan masuk 

ke dalam rumah untuk memulai kegiatan observasi, ibu si anak terlihat sangat sibuk dalam 

menyiapkan anak untuk pergi ke sekolah dimulai dengan menyiapkan bekal, handsinitizer serta 

selalu mengingatkan kepada anak untuk menggunakan masker selama pembelajaran di sekolah, 

bekal yang dibuat oleh ibu SH ialah nasi dengan lauk chicken nugget saja serta juga memberikan 

air minum yang dibuat dalam botol  saat hendak berangkat ke sekolah  ayah SH juga mengatakan 

bahwa beliau mengingatkan kepada anak untuk selalu berhati – hati jangan terlalu dekat degan 

teman saat berbicara serta mengingatkan untuk menghabiskan makanan bekal yang sudah 

disiapkan oleh ibunya, SH merasa sangat senang dan bersemangat ketika hendak berangkat 

sekolah. Setelah itu peneliti meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara bersama 

kedua orangtua. 

Pada pukul 08.00 pagi SH bersiap untuk berangkat ke sekolah, segala hal yang diperlukan 

juga sudah disiapkan, SH pun sebelum berangkat menggunakan handsinitizer terlebih dahulu serta 

memakai masker, setelah itu SH berangkat ke sekolah bersama ayahnya sekalian si ayah berangkat 

bekerja.  

Pada pukul 08.00 peneliti juga langsung menuju ke sekolah TK untuk mengamati SH 

selama di sekolah, sesampainya di sekolah guru pun menganjurkan kepada anak anak agar 

mencuci tangan terlebih dahulu dan  SH pun mencuci tangannya terlebih dahulu setelah itu ia 

masuk ke kelas dan menaruh tasnya di kursi, tidak lama kemudian pembelajaran di kelas pun 
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langsung di mulai, dimulai dengan anak berdoa bersama, bernyanyi bersama serta melakukan 

kegiatan pembelajaran di kelas yaitu ada kegiatan menulis dan mewarna, SH selama pembelajaran 

terlihat bisa menjalani kegiatan pembelajaran secara tertib dan terlihat senang selama belajar serta 

tetap menggunakan masker dan juga menjaga jarak dengan teman. 

Pada pukul 09.30 waktunya istirahat, SH menggunakan handsinitizer terlebih dahulu 

sebelum ia membuka kotak bekal setelah itu SH memakan makanan yang ada di kotak bekal yang 

sudah di siapkan oleh ibunya saat di rumah tadi.  

Pada pukul 09.45 waktunya kembali ke kelas disini guru mengulang kegiatan apa yang 

sudah dilakukan selama pembelajaran pada hari ini setelah itu anak – anak pun bersiap untuk 

pulang, guru pun sebelum pulang mengingatkan kepada anak untuk setelah pulang dari sekolah 

agar mencuci tangannya dengan sabun dan tetap menjaga kesehatan selama belajar pada masa 

pandemi ini.  

 

 

 

  



102 
 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode   :CL.SH.02 

Tempat  : Rumah Orang Tua SH dan sekolah TK 

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  :Kamis, 3 Februari 2022 

Waktu   : 07.00 – 09.45 

Pada pukul 07.00 peneliti datang lagi ke kediaman orang tua SH untuk melakukan 

kunjungan observasi pada hari ke dua di rumah kediaman orang tua SH. Tiba di rumah peneliti 

langsung menyapa serta memberi salam kepada orang tua SH. pada saat itu ibu SH terlihat sedang 

menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, dan ayahnya sedang bersiap – siap juga sebelum 

berangkat bekerja, setelah itu ibu SH memakaikan baju seragam  kepada anak serta menyisirkan 

rambutnya. Sambil menyisir rambut Ibu SH juga selalu mengingatkan kepada anak untuk memakai 

masker saat berada di area sekolah serta agar selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan apapun di sekolah, setelah itu anak pun memakai baju seragam sekolah saat 

sudah memakai seragam sekolah ia pun sarapan pagi bersama terlebih dahulu sebelum berangkat 

ke sekolah, saat semua keluarga sudah sarapan anak pun mencuci tangannya ke dapur, dan 

sebelum berangkat ke sekolah ia pun memakai masker dengan sendiri dan segera berpamitan 

dengan orang tua nya untuk berangkat ke sekolah,  

Pada pukul 08.00 anak pun berangkat di antar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor 

ibu nya pun menghampiri anak untuk memberikan handsinitizer kepada anak agar digunakan saat 

di sekolah.  

Pada pukul 08.00  peneliti pun juga berangkat ke sekolah untuk mengamati si anak 

selama proses pembelajaran tatap muka, terlihat saat anak tiba di sekolah sebelum memasuki 

kelas, ia terlebih dahulu mencuci tangan nya setelah mencuci tangan ia pun masuk ke dalam kelas 

dan menaruh tas nya di meja ia pun keluar kelas lagi untuk melihat suasana di luar berjalan – jalan 

sendiri, tidak lama kemudian guru kelas pun menyuruh anak – anak murid untuk masuk ke kelas di 

karenakan pembelajaran akan segera dimulai.  

Saat pembelajaran di mulai SH mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat 

serta selama pembelajaran tatap muka ia tidak pernah melepaskan maskernya.  
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Pada pukul 09.30 waktunya istirahat, SH menggunakan handsinitizer yang sudah 

diberikan oleh ibunya, dan setelah itu ia terlihat bermain bersama teman – temannya.  

Pada pukul 09.45 waktunya kembali ke kelas disini guru mengulang kegiatan apa yang 

sudah dilakukan selama pembelajaran pada hari ini dan setelah itu anak – anak pun bersiap untuk 

pulang guru pun berpesan kepada anak – anak agar setelah sampai di rumah agar dapat mencuci 

tangannya dan selalu menjaga kesehatan.  
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode   :CL.NMK.01 

Tempat  : Rumah Orang Tua NMK dan sekolah TK 

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  : Senin, 14 Februari 2022 

Waktu   : 07.00 – 09.45 

Pada pukul 07.00 peneliti datang ke kediaman orang tua NMK untuk melakukan 

kunjungan observasi di rumah kediaman orang tua NMK. Tiba di rumah peneliti langsung 

menyapa serta memberi salam kepada orang tua, saya pun dipersilahkan masuk oleh ayah nya, 

pada saat itu anak sedang mandi di kamar mandi, dan ibu nya sibuk menyiapkan sarapan pagi 

untuk keluarga, setelah itu anak pun sudah selesai mandi dan segera memakai baju seragam 

sekolah bersama ayahnya, ayahnya pun juga menyisirkan rambut si anak agar rapi, saat 

menyisirkan rambut anak ayah pun sambil mengatakan kepada anak untuk selalu mematuhi 

protokol kesehatan agar tidak terjangkit virus covid – 19, ayah pun menyebutkan satu persatu apa 

saja protokol kesehatan 5M dimulai dari Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, 

Menjauhi Kerumunan, serta Mengurangi Mobilitas lebih tepatnya disini ayah lebih menekankan 

kepada anak agar selalu gunakan masker saat berada di sekolah ataupun saat berkomunikasi 

dengan orang lain ataupun teman di kelas. 

Makanan untuk sarapan pagi pun sudah di siapkan oleh ibu dan keluarga pun makan 

bersama – sama di meja makan, setelah selesai makan anak pun mencuci tangan ke dapur dengan 

di dampingi oleh ibunya, disini ibunya sambil mengajari kepada anak bagaimana mencuci tangan 

dengan baik, jadi saat si anak mencuci tangan ibu pun memberikan arahan kepada anak yaitu 

bahwa gosok tangan mu dengan air terlebih dahulu, lalu gunakan sabun dan gosok lagi hingga ke 

sela – sela tangan setelah itu baru di bilas dengan air mengalir, anak pun mendengarkan apa yang 

di arahkan oleh ibunya, disini anak terlihat dapat mencuci tangan dengan baik. Setelah itu peneliti 

meminta waktu sebentar untuk melakukan wawancara bersama orangtua NMK. 

Pada pukul 08.00 anak pun berangkat di antar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor, 

sebelum berangkat ia memasang masker sendiri  terlebih dahulu, sambil anak naik motor ibu 

mengatakan kepada anak serta mengingatkan agar menjaga jarak dengan teman di sekolah serta 
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jangan pernah melepaskan masker disaat berkomunikasi dengan orang lain maupun teman di kelas. 

Pada pukul 08.00 peneliti pun juga berangkat ke sekolah untuk mengamati si anak selama 

proses pembelajaran tatap muka, terlihat saat anak tiba di sekolah ia mencuci tangan terlebih 

dahulu dengan menggunakan sabun serta menggosok tangannya dengan bersih, setelah itu anak 

pun masuk ke kelas dan menaruh tasnya di kursi dan langsung duduk di kelas sambil menunggu 

kelas di mulai. 

 Saat pembelajaran di mulai NMK mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat 

dalam bernyanyi dan mengerjakan tugas dari buku Tema LKS dan tetap disiplin menggunakan 

masker. 

Pada pukul 09.30 waktunya istirahat, NMK pun keluar kelas dan mencuci tangannya lalu 

setelah itu ia bermain bersama teman – temannya di luar. 

Pada pukul 09.45 waktunya kembali ke kelas disini guru mengulang kegiatan apa yang 

sudah dilakukan selama pembelajaran pada hari ini dan setelah itu anak – anak pun bersiap untuk 

pulang, guru pun berpesan kepada anak – anak agar setelah pulang sekolah dan tiba dirumah agar 

segera mencuci tangannya agar bersih serta tetap dapat menjaga kesehatan.  
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode   :CL.NMK.02 

Tempat  : Rumah Orang Tua NMK dan sekolah TK 

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  : Selasa, 15 Februari 2022 

Waktu   : 07.00 – 09.45 

Pada pukul 07.00 pagi peneliti datang lagi ke kediaman rumah orang tua dari NMK 

untuk melakukan observasi pada hari ke dua, tiba di rumah peneliti langsung menyapa dan 

memberi salam kepada orang tua nur maulida kamila, peneliti pun di persilahkan masuk oleh 

ibunya. Pada saat itu terlihat ayahnya sedang menonton tv berita dan ibunya memasak sarapan 

pagi untuk keluarga, setelah makanan sudah siap ibunya langsung memakaikan baju seragam 

sekolah kepada anak serta menyisirkan rambut, setelah anak sudah memakai baju seragam 

keluarga pun bergegas sarapan pagi bersama. Setelah sarapan pagi ayahnya mengatakan kepada 

anak untuk belajar di sekolah hari ini agar tetap gunakan masker jangan sampai anak 

melepaskannya apalagi saat ngobrol dengan temanpun juga harus menggunakan masker, ibunya 

pun juga menasehati agar anak mencuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan di sekolah.  

Pada  pukul 08.00 anak pun bergegas memakai tas nya serta memakai masker, 

seperti biasa anak diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Ibunya pun sekali lagi 

mengingatkan kepada anak untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu jangan berdekatan dengan 

teman, selalu gunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan serta menjaga jarak. 

Pada pukul 08.00 peneliti pun berpamitan dengan ibunya dan langsung berangkat ke 

sekolah untuk mengamati anak selama pembelajaran tatap muka di sekolah.sesampainya di 

sekolah anak pun sudah menaruh tasnya di dalam kelas dan ia sambil bermain dengan temannya. 

Tidak lama kemudian pembelajaran pun segera di mulai. Terlihat saat belajar di kelas si anak tetap 

menggunakan masker dengan benar dan mengikuti pembelajaran secara tertib tetapi terkadang 

juga sambil berbicara dengan teman disampingnya.  

Pada pukul 09.30 waktunya istirahat anak dipersilahkan keluar kelas boleh bermain 

atau makan minum, terlihat si anak langsung keluar kelas dan ia mencuci tangan terlebih dahulu 
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mengunakan sabun ia pun mencuci tangan sampake sela – sela tangan. Setelah itu ia bermain 

bersama teman –temannya.  

Pada pukul 09.45 istirahatpun berakhir anak – anak segera memasuki kelas, disini 

guru mengulang kembali pembelajaran apa yang sudah dipelajari pada hari ini, setelah itu anak – 

anakpun bergegas bersiap – siap untuk pulang. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode   :CL.AAR.01 

Tempat  : Rumah Orang Tua AAR dan sekolah TK 

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  : Sabtu, 26 Februari 2022 

Waktu   : 07.00 – 09.45 

Pada pukul 07.00 peneliti datang ke kediaman rumah orangtua dari anak AAR, yaitu 

untuk melakukan observasi. Pada saat itu peneliti pun menyapa dan memberi salam kepada 

orangtua AAR, peneliti pun dipersilahkan masuk oleh orangtua, terlihat pada saat itu ibunya 

sedang sibuk memandikan si anak di kamar mandi, ayahnya terlihat duduk santai. Anak pun sudah 

selesai mandi ibunya segera memakaikan baju seragam kepada anak serta merapikan rambutnya, 

setelah anak sudah siap memakai seragam ibunya menyuapi anaknya untuk sarapan pagi, ayahnya 

pun juga ikut sarapan pagi dan setelah itu ibu membuatkan air minum almaira ke dalam botol. 

Setelah sarapan peneliti meminta waktu sebentar kepada orang tua almira untuk melakukan 

wawancara.  

Pada pukul 08.00 anak pun siap – siap untuk berangkat ke sekolah, ibunya pun 

segera memakaikan masker kepada anak dan memakaikan tas, anakpun memakai sepatunya. Anak 

diantar bersama oleh ayah dan ibunya, telihat ayah dan ibu Almaira tidak menggunakan masker.  

Pada pukul 08.00 peneliti pun langsung juga berangkat kesekolah untuk mengamati 

bagaimana AAR selama pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid -19. Setelah itu 

sesampainya di sekolah Almaira langsung masuk ke kelas dan menaruh tasnya di bangku. Ia pun 

juga keluar kelas berlari – larian bersama teman – temanya. Tidak lama kemudian pembelajaran 

pun dimulai ia pun kembali ke kelas, saat di kelas ia langsung membuka maskernya pada saat itu 

ia ditegur oleh gurunya untuk tetap gunakan masker saat belajar tapi terlihat si anak tidak mau 

memakai masker tersebut.  

Pada pukul 09.30 waktunya istirahat ia pu keluar kelas dan ia mencuci tangannya 

terlebih dahulu, terlihat ia mencuci tangan dengan asal – asalan karena tidak menggunakan sabun. 

Setelah itu ia pun bermain lagi bersama teman – temannya.  

Pada pukul 09.45 istirahatpun berakhir anak – anak segera memasuki kelas dan anak 
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anak pun duduk kembali ke kursinya masing – masing, guru pun megulang kembali kegiatan apa 

yang sudah di ajarkan pada hari ini dan segera anak – anak bersiap untuk pulang. Sebelum pulang 

guru pun menasehati anak agar menjaga kesehatan serta setelah sampai rumah aga dapat mencuci 

tangannya.  
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode   :CL.AAR.02 

Tempat  : Rumah Orang Tua AAR dan sekolah TK 

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  : Rabu, 2 Maret 2022 

Waktu   : 07.00 – 09.45 

Pada pukul 07.00 pagi peneliti datang lagi ke kediaman rumah orang tua dari AAR 

untuk melakukan observasi pada hari ke dua, tiba di rumah peneliti pun di persilahkan masuk 

peneliti pun juga langsung  menyapa dan memberi salam kepada orang tua AAR. Pada saat itu 

terlihat orangtua sedang menyiapkan makan untuk sarapan pagi bersama keluarga, setelah sarapan 

sudah siap ibunya pun segera memandikan AAR setelah mandi AAR pun di pakaikan baju 

seragam oleh ibunya dan juga merapikan rambutnya. Pada saat itu ayahnya tidak terlihat berada di 

rumah. Setelah sudah siap mereka pun sarapan pagi bersama terlebih dahulu sebelum berangkat ke 

sekolah. Selesai sarapan pagi AAR pun bersiap untuk pergi ke sekolah bersama ibunya, sebelum 

berangkat  ibunya memasangkan masker kepada anak dan memakaikan tas ke bahu anak. Pada 

pukul 08.00 anak pun mau berangkat ke sekolah di antar ibunya menaiki sepeda motor. 

Pada pukul 08.15 peneliti pun berangkat menuju sekolah untuk segera mengamati 

AAR dalam pembelajaran tatap muka pada masa pandemi ini, terlihat AAR setelah sampai di 

sekolah ia langsung masuk ke dalam kelas dan duduk diam menunggu pembelajaran dimulai, pada 

saat itu ia menurunkan masker ke dagu. Tidak lama kemudian pembelajaran pun segera di mulai 

dan AAR pun memperhatikan apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah, terkadang AAR ditegur 

oleh gurunya agar memasang masker dengan benar, ibu gurunya pun terkadang juga membenarkan 

masker yang di pakai oleh AAR tetapi almira pun terkadang memang tidak suka memakai masker.  

Pada pukul 09.30 sudah waktunya istirahat dan AAR pun segera keluar dari kelas 

dan berbelanja cemilan di tempat orang berjualan di wilayah sekolah, terlihat lagi setelah itu ia 

masuk ke kelas dan memakan makanan tersebut.   

Pada pukul 09.45 istirahat pun berakhir AAR pun juga sudah menghabiskan 

makanan yang ia makan, dan membuang sampah makanannya ke bak sampah, setelah itu ia pun 

duduk kembali di bangkunya, guru pun mengulang kembali pembelajaran apa yang sudah 
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dipelajari pada hari ini setelah itu anak pun segera bergegas bersiap untuk pulang. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode   : CL.MLU.01 

Tempat  : Rumah Orang Tua MLU dan sekolah TK 

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  : Rabu, 9 Februari 2022 

Waktu   : 07.00 – 09.45 

Pada pukul 07.00 peneliti datang ke kediaman orang tua MLu untuk melakukan 

kunjungan observasi di rumah kediaman orang tua MLu. Tiba di rumah peneliti langsung menyapa 

serta memberi salam kepada orang tua, saya pun dipersilahkan masuk oleh ibunya, pada saat itu 

terlihat ibunya sedang menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, setelah selesai membuat  sarapan 

mereka pun sarapan pagi bersama, setelah selesai sarapan ibunya pun mengambil handphone dan 

menampilkan video kepada anak yaitu video bagaimana cara mencuci tangan yang baik serta video 

cara anak belajar pada masa pandemi seperti ini, adapun juga ibu selalu menyiapkan handsinitizer 

dan memberikan cadangan masker kepada anak. Pada saat itu Ayahnya hanya duduk santai di 

kursi sambil bermain handphone selagi masih sarapan pagi. Setelah itu peneliti meminta waktu 

sebentar untuk melakukan wawancara bersama orang tua MLu.  

Pada pukul 08.00 anak pun siap berangkat ke sekolah pada saat itu ibunya pun 

menasehati anak agar tidak nakal selama di sekolah dan tetap gunakan masker serta mencuci 

tangan dengan baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan anak. Anak pun diantar oleh 

ayahnya menggunakan sepeda motor.  

Pada pukul 08.00  peneliti pun berpamitan dengan ibunya MLu dan segera menuju 

ke sekolah untuk melanjutkan mengamati anak selama belajar tatap muka pada masa pandemi 

covid – 19, setelah sampai di sekolah lubaid pun masuk kelas dan menaruh tas nya di bangku, ia 

pun keluar kelas lagi untuk berjalan – jalan di halaman sekolah. Tidak lama kemudian guru pun 

memanggil para murid untuk segera masuk ke kelas, MLu pun segera masuk ke kelas dan 

langsung duduk rapi, pembelajaran pun dimulai terlihat lubaid sangat bersemangat dengan suara 

nyaring ia bernyanyi serta bertepuk tangan, selama belajar di kelas ia tidak melepaskan maskernya 

ia pun juga mengikuti pembelajaran dengan tertib.  

Pada pukul 09.30 waktunya istirahat guru pun mempersilahkan para murid untuk 
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keluar dan makan ataupun ingin bermain tetapi sebelum itu dianjurkan agar dapat mencuci tangan 

terlebih dahulu, MLu pun keluar kelas dan ia mencuci tangannya menggunakan air mengalir serta 

menggunakan sabun. setelah itu ia pun bermain bersama teman – temannya di luar serta berlari – 

larian.  

Pada pukul 09.45 istirahat pun berakhir anak – anak pun segera memasuki kelasnya, 

sebelum masuk ke kelas MLu pun mencuci tangan nya dengan sabun, setelah itu ia membenarkan 

maskernya yang saat bermain tadi terturun. guru pun mengulang kembali pembelajaran apa yang 

sudah di ajarkan kepada anak – anak pada hari ini setelah itu anak pun segera bergegas bersiap – 

siap untuk pulang, sebelum pulang guru pun menasehati anak agar menjaga kesehatan serta setelah 

sampai rumah agar dapat mencuci tangannya.  
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode   :CL.MLU.02 

Tempat  : Rumah Orang Tua MLU dan sekolah TK 

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  : Kamis, 10 Februari 2022 

Waktu   : 07.00 – 09.45 

Pada pukul 07.00 pagi peneliti datang lagi ke kediaman rumah orang tua dari MLu 

untuk melakukan observasi pada hari ke dua, tiba di rumah peneliti pun di persilahkan masuk oleh 

ibunya, peneliti pun menyapa dan memberi salam kepada orang tua MLu, pada saat itu terlihat 

ibunya sedang menyiapkan seragam sekolah anak dan langsung memakaikan seragam sekolah 

kepada MLu, setelah itu Ayah dan Ibu MLu bersama MLu sarapan pagi terlebih dahulu sebelum 

berangkat ke sekolah, sebelum berangkat ibunya mengambilkan tas MLu dan memakaikannya 

kepada anak dengan seperti biasa memasukkan handsanitizer dan masker cadangan ke dalam tas 

anak.  

Pada pukul 08.00 MLu  pun mau berangkat ke sekolah dan berpamitan kepada 

ibunya dan ibunya pun juga menasehati anak untuk mencuci tangan dengan sabun serta selalu 

gunakan masker, menjaga jarak dengan teman dan menjauhi tempat yang ramai. Setelah itu MLu 

pun berangkat bersama ayahnya dengan menggunakan sepeda motor. Peneliti pun juga berpamitan 

kepada ibu MLu untuk berangkat ke sekolah TK untuk melanjutkan mengamati Mlu selama 

belajar tatap muka di sekolah. Sesampainya di sekolah MLu sebelum masuk ke kelas ia mencuci 

tangan terlebih dahulu setelah itu ia masuk ke kelas dan menaruh tasnya di bangku. Pembelajaran 

pun segera di mulai, terlihat MLu mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib terkadang ia bisa 

melepaskan maskernya saat belajar di kelas tetapi pada saat itu ia di tegur oleh gurunya dan ia pun 

membenarkan lagi dengan memakai masker yang baik.  

Pada pukul 09.30 waktunya istirahat guru pun mempersilahkan para murid untuk 

keluar dan makan ataupun ingin bermain, MLu pun keluar kelas dan ia mencuci tangannya 

menggunakan air mengalir serta menggunakan sabun. setelah itu ia pun bermain bersama teman – 

temannya.  

Pada pukul 09.45 istirahat pun berakhir anak – anak pun segera memasuki kelasnya, 
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sebelum masuk ke kelas Mlu pun kembali mencuci tangan nya dengan sabun, ia pun lalu masuk ke 

kelas. Di dalam kelas guru pun mengulang kembali pembelajaran apa yang sudah di ajarkan 

kepada anak – anak pada hari ini setelah itu anak pun segera bergegas bersiap – siap untuk pulang, 

sebelum pulang guru pun menasehati anak agar menjaga kesehatan serta setelah sampai rumah 

agar dapat mencuci tangannya. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode   : CL.RTS.01 

Tempat  : Rumah Orang Tua RTS dan sekolah TK 

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  : Jum,at, 18 Februari 2022 

Waktu   : 07.00 – 09.45 

Pada pukul 07.00 pagi peneliti datang ke kediaman rumah orang tua dari RTS untuk 

melakukan observasi, tiba di rumah peneliti pun di persilahkan masuk oleh ibunya, peneliti pun 

menyapa dan memberi salam kepada ibunya dan segera masuk ke dalam rumah, terlihat pada saat 

itu ibunya sedang menyiapkan baju RTS untuk ke sekolah, ayahnya pun juga sedang berada di 

dalam kamar, setelah ibunya sudah menyiapkan baju, RTS pun masuk ke kamar untuk memakai 

baju sendiri, setelah itu ia memasukkan buku dan air minum ke dalam tas. Ibunya pun juga sambil 

memasak di dapur. Tidak lama kemudian ayahnya keluar dari kamar dan menyapa peneliti,mereka 

pun sarapan pagi bersama. Setelah itu peneliti pun meminta waktu sebentar untuk melakukan 

wawancara bersama orang tua. Setelah melakukan wawancara tidak lama kemudian anak pun 

berpamitan dengan Ibunya dan segera berangkat ke sekolah.  

Pada pukul 08.00 RTS pun berangkat ke sekolah bersama ayahnya menggunakan 

sepeda motor, setelah itu peneliti pun izin berpamitan untuk pulang dan langsung menuju sekolah 

TK untuk mengamati anak selama belajar di sekolah, sesampainya di sekolah RTS pun masuk ke 

dalam kelas dan menaruh tas nya setelah itu ia bermain keluar kelas sebelum jam belajar di mulai, 

ia pun berlarian bersama teman – temannya, tidak lama kemudian ibu guru pun memanggil anak – 

anak agar langsung memasuki kelas karena pembelajaran akan segera di mulai, ragil pun 

memasuki kelas dan kembali duduk di bangkunya, selama belajar ragil terlihat bertepuk tangan 

sambil bernyanyi bersama teman – temannya, dan ia selama belajar juga mengikuti dengan cukup 

baik dengan memperhatikan gurunya di depan, tetapi selama belajar di kelas ia tidak menggunakan 

masker, lalu guru pun memberikan masker kepada RTS tetapi RTS tidak mau menggunakan 

masker tersebut saat belajar di dalam kelas. 

Pada pukul 09.30 yaitu waktunya istirahat RTS pun langsung keluar kelas dan langsung 

menuju paman berjualan di dekat sekolah dan berbelanja makanan.  
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pada pukul 09.45 istirahat pun berakhir anak – anak segera kembali ke kelas, RTS pun 

kembali masuk ke dalam kelas. Ibu guru pun mengulang kembali pembelajaran apa yang sudah 

dipelajari pada hari ini dan tidak lama kemudian anak – anak pun bersiap untuk  pulang, sebelum 

pulang guru pun menasehati anak agar menjaga kesehatan serta setelah sampai rumah agar dapat 

mencuci tangannya. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI PENGAMATAN) 

Kode   : CL.RTS.02 

Tempat  : Rumah Orang Tua RTS dan sekolah TK 

Observer  : Anisa Nur Efna 

Hari/Tgl  : Sabtu, 19 Februari 2022 

Waktu   : 07.00 – 09.45 

Pada pukul 07.00 pagi peneliti datang lagi ke kediaman rumah orang tua RTS untuk 

melakukan observasi pada hari ke dua, tiba di rumah peneliti pun di persilahkan masuk oleh 

ibunya, peneliti pun menyapa dan memberi salam kepada orang tua RTS, pada saat itu terlihat 

ibunya sedang menyiapkan sarapan di dapur sedangkan RTS masih berada di dalam kamar mandi, 

setelah menyiapkan sarapan ibunya menyiapkan pakaian seragam sekolah RTS dan segera 

memakaikannya, lalu ibunya segera menyuapi ragil makan, juga bersama kakaknya. Ayahnya pun 

ternyata lagi - lagi masih berada di dalam kamar dan tidak ikut sarapan pagi bersama. Tidak lama 

kemudian ibunya kembali ke dapur untuk menyiapkan bekal makan, karena RTS meminta kepada 

ibunya untuk dibuatkan bekal makan.   

Pada pukul 08.00 RTS  pun mau berangkat ke sekolah dan berpamitan kepada 

orangtuanya, sebelum berangkat sekolah ibunya pun mengatakan kepada anak agar tidak nakal di 

sekolah dan perhatikan guru di depan jangan asik bermain dengan teman – teman. Setelah itu RTS 

pun berangkat bersama ayahnya dengan menggunakan sepeda motor. Peneliti pun juga berpamitan 

kepada ibu RTS untuk berangkat ke sekolah TK untuk melanjutkan RTS selama belajar tatap 

muka di sekolah. Sesampainya di sekolah RTS pun masuk ke dalam kelas dan bermain terlebih 

dahulu bersama teman – temannya. Tidak lama kemudiaan waktunya masuk kedalam  kelas dan 

ibu guru pun memulai pembelajaran terlihat RTS ikut bersemangat dan senang dalam belajar. 

Selama pembelajaran tatap muka ragil tidak menggunakan masker, dan gurupun memberikan 

masker kepada RTS agar memakainya selama belajar di dalam kelas. 

Pada pukul 09.30 waktunya istirahat guru pun mempersilahkan para murid untuk 

keluar dan makan ataupun ingin bermain, RTS pun keluar kelas dan segera bermain di luar 

halaman sekolah bersama teman – temannya.  

09.45 istirahat pun berakhir anak – anak pun segera memasuki kelasnya, RTS pun 

kembali ke kelas dan langsung duduk dibangkunya. Setelah itu di dalam kelas guru pun 
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mengulang kembali pembelajaran apa yang sudah di ajarkan kepada anak – anak pada hari ini 

setelah itu anak pun segera bergegas bersiap – siap untuk pulang, sebelum pulang guru pun 

menasehati anak agar menjaga kesehatan serta setelah sampai rumah agar dapat mencuci 

tangannya. 
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Lampiran 4 

CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO) 

Kode  : CDFTK 

Tempat : TK Perumnas Banjarmasin 

FOTO KETERANGAN 

 

CDFTK 01 Peneliti 

melakukan wawancara 

awal dengan kepala 

sekolah dan sebagian 

guru TK. 

 

CDFTK 02 Keadaan 

halaman sekolah TK. 
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CDFTK 03 Keadaan 

pembelajaran tatap 

muka pada masa 

pandemi Covid – 19 di 

kelas kelompok B. 

 

CDFTK 04 Peneliti 

melakukan wawancara 

dengan guru kelas.  

 

CDFTK 05 anak SH 

sedang mencuci tangan.  
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CDFTK 06 anak AAR 

sedang mencuci tangan. 

 

CDFTK 07 anak MLu 

sedang mencuci tangan. 

 

CDFTK 08 anak NMK 

sedang Mencuci 

Tangan. 
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CDFTK 09 anak  RTS 

sedang Mencuci 

Tangan. 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO) 

Kode  : CDFRSH 

Tempat : Rumah Orangtua anak  SH 

FOTO KETERANGAN 

 

CDFRSH 01 Peneliti 

melakukan wawancara 

dengan kedua orangtua SH. 

 

CDFRSH 02 sedang 

memakai masker sebelum 

berangkat ke sekolah. 
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CDFRSH 03 Orangtua 

memberikan handsanitizer 

kepada SH. 

 

CDFRSH 04 Anak 

berangkat sekolah bersama 

ayahnya menggunakan 

sepeda motor. 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO) 

Kode  : CDFRNMK 

Tempat : Rumah Orangtua anak NMK 

FOTO KETERANGAN 

 

CDFRNMK 01 Peneliti 

melakukan wawancara 

dengan orang tua NMK. 

 

CDFRNMK 02 NMK 

sedang memakai masker 

sebelum berangkat ke 

sekolah. 
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CDFRNMK 03Anak 

mencuci tangan sambil 

diarahkan oleh ibunya. 

 

CDFRNMK 04 Anak di 

antar sekolah bersama 

ayahnya naik sepeda motor. 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO) 

Kode  : CDFRMLu 

Tempat : Rumah Orangtua Anak MLu 

FOTO KETERANGAN 

 

CDFRMLu 01 Peneliti 

melakukan wawancara 

dengan kedua orangtua 

MLu. 

 

CDFRMLu 02 MLu sedang 

memakai masker sebelum 

berangkat ke sekolah. 

 

CDFRMLu 03 Ibu sedang 

menayangkan video cuci 

tangan di youtube melalui 

media handpone. 
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CDFRMLu 04 Ibu 

memasukkan handsinitizer 

dan masker cadangan ke 

dalam tas. 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO) 

Kode  : CDFRAAR 

Tempat : Rumah Orangtua Anak AAR 

FOTO KETERANGAN 

 

CDFRAAR 01 Peneliti 

melakukan wawancara 

dengan kedua orangtua 

AAR. 

 

CDFRAAR 02 Ibunya 

sedang memakaikan masker 

kepada AAR. 
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CDFRAAR  03 AAR 

sedang memakai sepatu 

dengan memakai masker di 

dagunya. 

 

CDFRAAR 04 AAR  

berangkat ke sekolah 

dengan di antar oleh kedua 

orangtuanya yang keduanya 

tidak menggunakan masker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN DOKUMENTASI 
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(FOTO) 

Kode  : CDFRRTS 

Tempat : Rumah Orangtua anak RTS 

FOTO KETERANGAN 

 

CDFRRTS 01 Peneliti 

melakukan wawancara 

dnegan kedua orangtua 

RTS. 

 

CDFRRTS 02 Ibu RTS 

sedang menyiapkan pakaian 

anak. 

 

CDFRRTS 03 RTS sedang 

membuat buku ke dalam tas. 
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CDFRRTS 04 RTS siap 

berangkat ke sekolah. 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(TATA USAHA) 

Kode  : CDTU 

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Januari 2022 

No. Dokumentasi Tata Usaha 2022 

1. TK Perumnas Banjarmasin merupakan salah satu lembaga Taman Kanak – Kanak yang 

berdiri pada 16 Juni 1984, berawal dari tanah pasum untuk sekolah SD, pada saat itu 

dikarenakan belum ada dibangunnya Taman Kanak – Kanak maka dibangunlah Taman 

Kanak – Kanak yang berdampingan dengan sekolah SDN SN Sungai Miai 5 yang dibangun 

oleh bapak H. Johan Nafarin, Bangunan TK berupa kayu yang di bangun oleh ibu kepala 

sekolah yang bernama Ibu Saktiati. 

 

2. TK Perumnas terletak di Jl. Cemara Ujung Komplek Perumnas Blok 5 RT. 22 Kecamatan 

Banjarmasin Utara Kelurahan Sungai Miai Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.  

3. Visi  

Mengembangkan Anak Didik dalam Beriman, Bertaqwa dan Mandiri dalam Bersikap untuk 

mencapai Keterampilan Hidup di Lingkungan Masyarakat. 

Misi  

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa  

2. Membiasakan hidup rukun, aman, nyaman, rapi, bersih dan menyenangkan. 

3. Menumbuhkan rasa percaya diri, cinta tanah air dan bangsa dalam mengembankan 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

 

Tujuan  

1. Memiliki rasa keimanan dna ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Membiasakan hidup rukun, aman, nyaman dan bersih. 

3. Memiliki sikap disiplin, percaya diri, cinta tanah air dan bangsa dalam mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik. 
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Lampiran 5 

TRIANGULASI DATA 

No. Fokus 

Penelitian 

Catatan 

Lapangan 

Catatan wawancara Catatan 

dokumentasi 

1. Gambaran 

umum subjek 

penelitian 

  (CDTU1), 

(CDTU2),(CDTU3) 

2. Keterlibatan 

orang tua 

terhadap 

kesiapan anak 

dalam 

pembelajaran 

tatap muka 

pada masa 

pandemi covid 

– 19 di 

kelompok TK 

Perumnas 

Banjarmasin 

(CL.SH.01), 

(CL.NMK.01), 

(CL.AAR.01), 

(CL.MLu.01), 

(CL.RTS.01), 

(CL.RTS.02) 

 

 

(CWG.02), (CWASH.4), (CWISH 

4), (CWISH 1), (CWISH 5), 

(CWASH 5), (CWASH 2), 

(CWISH 2), (CWANMK 4), 

(CWINMK 4), (CWINMK 1), 

(CWANMK 5), (CWINMK 5), 

(CWINMK 2), (CWAAAR 4), 

(CWIAAR 4), (CWIAAR 1), 

(CWAAAR 5), (CWIAAR 5), 

(CWAAAR 2), (CWIMLu 4), 

(CWAMLu 4), (CWIMLu 1), 

(CWAMLu 1), (CWIMLu 5), 

(CWAMLu 5), (CWAMLu 2), 

(CWIMLu 2), (CWARTS 3), 

(CWIRTS 3), (CWIRTS 1), 

(CWARTS 1), (CWARTS 5), 

(CWIRTS 5), (CWARTS 2), 

(CWIRTS 2) 

(CDFTK.04), 

(CDFRSH03), 

(CDFRNMK03), 

(CDFRAAR02), 

(CDFRMLu04),  

(CDFRRTS02). 
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Lampiran 6 

SURAT PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA 

SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
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Lampiran 7 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI 
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Lampiran 8 

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING 
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Lampiran 9 

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
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Lampiran 10 

SURAT KETERANGAN TELAH SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
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Lampiran 11 

SURAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI 
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Lampiran 12 

SURAT PERSETUJUAN RISET 
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Lampiran 13 

SURAT IZIN RISET PENELITIAN DARI DEKAN FAKULTAS 

TARBIYAH DAN KEGURUAN 
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Lampiran 14 

SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN 
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Lampiran 15 

SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI RISET 
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Lampiran 16 

CATATAN KONSUL BIMBINGAN SKRIPSI 
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