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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

DAFTAR TERJEMAH BAHASA ASING 

No. Hal Kutipan Terjemah 

1. 2 (Terjemah QS. Al 

Mujadalah 58:11) 
 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila 

dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di 

dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”.  
2 19 (Terjemah QS. 

Az-Zumar:9) 

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih 

beruntung) ataukah orang yang beribadat di 

waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, 

sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.  
3 28 (Terjemah QS. 

At-Taghabun:11) 

 

Tidak ada suatu musibah yang menimpa 

(seseorang), kecuali dengan izin Allah Saw. 

dan barang siapa beriman kepada Allah, 

niscaya Allah akan memberikan petunjuk 

kepada hatinya. dan Allah maha Maha 

Mengetahui segala sesuatu. 
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CATATAN LAPANGAN OBSERVASI 

 

Kode  : CLO.1 

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Februari 2022 

Waktu  : 08:30-09-10 

Tempat : RA. Harapan Kita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode  : CLO.2 

Hari/Tanggal : Selasa, 08 Februari 2022 

Waktu  : 08:00-11:00 

Tempat : RA. Harapan Kita 

 

 

 

 

Pada hari Rabu, 02 februari 2022 peneliti datang ke RA. Harapan Kita 

dengan tujuan ingin mengantar surat izin peelitian dari kampus dan meminta 

surat rekomendasi dari sekolah untuk diserahkan ke kantor kementerian agama 

hulu sungai tengah. Sebelumnya peneliti sudah meminta izin dengan kepala 

sekolah dan guru-guru di sana untuk melakukan penelitian dalam rangka 

penyususnan skripsi jadi sesampainya di sekolah RA Harapan Kita peneliti 

langsung menuju ruang kepala sekoalah RA. Harapan Kita. 

Peneliti disambut hangat oleh kepala sekolah, karena sebelumnya 

peneliti sudah pernah observasi di sekolah tersebut. Peneliti dipersilahkan 

masuk ke ruangan kepala sekolah dan mngucapkan salam, kepala sekolah pun 

menjawabnya. 

Kepala sekolah menyerahkan buku tamu kepada peneliti, peneliti pun 

mengisis buku tamu tersebut. Kemudian peneliti memulai pembicaraan, ibu 

saya mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang observasi kemarin, jadi tujuan 

saya ingin mengantar surat izin penelitain dan meminta surat rekomendasi dari 

sekolah bu. 

Setelah berbincang-bincang dengan kepala sekolah peneliti pamit 

mohon izin pulang dan mengantarkan surat rekomendasi dari sekolah ke kantor 

kementerian agama hulu sungai tengah. 

 

 

Pada hari selasa, 08 februari 2022 hari pertama peneliti melakukan observasi di 

sekolah RA. Harapan Kita. Pada hari itu peneliti mengamati dan 

mendokumentasi keadaan lingkungan di sekolah RA. Harapan Kita. Pada 

kesempatan ini peneliti melihat sarana dan prasarana yang ada di RA. Harapan 

Kita 



81 
 

 
 

Kode  : CLO.3 

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Februari 2022 

Waktu  : 08:00-11:00 

Tempat : RA. Harapan Kita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembelajaran di sekolah RA. Harapan Kita pada tahun awal 2022 

berlangsung dari jam 08.00-09.30 tanpa istirahat.  Orang tua anak mengantar 

anaknya ke sekolah dan ada beberapa orang tua yang menunggu anaknya ketika 

proses pembelajaran jadi orang tua menunggu di tempat tunggu khusus orang tua 

dengan mematuhi protokol kesehatan. Saat jam 08:00 anak kelas A dan B berbaris 

di depan ruang guru. Guru menyapa anak dan mengenalkan angka 1-10 dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa inggris, guru juga mengenalkan warna dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa inggris setelah itu guru mengarahkan dan mencontohkan 

anak untuk mencuci tangan dengan benar secara bergantian setelah itu anak 

memasuki kelasnya masing-masing. Peneliti masuk ke kelas B, sebelum 

pembelajaran dimulai anak-anak kelas B mengaji terlebih dahulu, setelah itu 

seperti biasa yaitu penerapan sop seperti membaca asmaul husna dari ar-rahman 

sampai ar-raafi’, membaca surah al-fatihah, surah al-ikhlas, surah al-falaq, surah 

an-nas, menyanyikan lagu 25 nabi, 10 malaikat Allah, bulan hijriah, bulan masehi, 

dan membaca do’a belajar. Masuk kekegiatan pembuka guru menayakan kabar 

anak, tepuk absen, tepuk semangat, guru menulis hari, tanggal, tahun dan tema per 

huruf dan diikuti oleh anak setelah itu guru bercerita dan bertanya kepada anak 

mengenai tema yang akan dipelajari dan bernyanyi sesuai tema. Pada hari itu tema 

pembelajaran yaitu profesi dengan sub tema polisi, guru menjelaskan siapa itu 

polisi, apa tugas polisi, apa warna baju polisi dan lainnya. Masuk kekegiatan inti 

guru membagi 3 kelompok anak yaitu kelompok Ar-rahaman, Ar-Rahim dan Al-

Malik. Guru menyiapkan dan menyediakan beberapa media pembelajaran untuk 

proses pembelajaran dan mencontohkan kepada anak apa yang akan dikerjakan. 

Kegiatan yang dilakukan pada hari itu yaitu mewarnai gambar pak polisi, 

mewarnai pistol, memotong pistol, menempel potongan pistol dibuku dan 

menghitung jumlah pistol polisi. Dalam kegiatan inti tersebut guru mengawasi, 

membimbing dan membantu anak kesulitan. Ketika anak selesai mengerjakan 

kegiatan, guru mengajak anak untuk membereskan dan merapiakan peralatannya. 

masuk kekegiatan penutup yakni guru menanyakan kegiatan apa yang dikerjakan 

tadi dan guru memberikan pesan-pesan untuk anak setelah itu membaca do’a 

pulang. Sebelum pulang anak menyetorkan hafalan surah pendek dulu baru 

pulang. 
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Kode  : CLO.4 

Hari/Tanggal : Selasa, 08 maret 2022 

Waktu  : 08:00-11:00 

Tempat : RA. Harapan Kita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran guru dalam meningkatkan anak minat belajar anak pada masa 

pandemi pada kelas B dilanjutkan pada bulan maret, seperti biasa saat jam 

08:00 anak kelas A dan B berbaris di depan ruang guru. Guru menyapa anak 

dan mengenalkan angka 1-10 dalam bahasa Indonesia dan bahasa inggris, guru 

juga mengenalkan warna dalam bahasa Indonesia dan bahasa inggris setelah itu 

guru mengarahkan dan mencontohkan anak untuk mencuci tangan dengan 

benar secara bergantian setelah itu anak memasuki kelasnya masing-masing. 

Peneliti masuk ke kelas B, sebelum pembelajaran dimulai anak-anak kelas B 

mengaji terlebih dahulu, setelah itu seperti biasa yaitu penerapan sop seperti 

membaca asmaul husna dari ar-rahman sampai ar-raafi’, membaca surah al-

fatihah, surah al-ikhlas, surah al-falaq, surah an-nas, menyanyikan lagu 25 nabi, 

10 malaikat Allah, bulan hijriah, bulan masehi, dan membaca do’a belajar. 

Masuk kekegiatan pembuka guru menayakan kabar anak, tepuk absen, tepuk 

semangat, guru menulis hari, tanggal, tahun dan tema per huruf dan diikuti oleh 

anak setelah itu guru bercerita dan bertanya kepada anak mengenai tema yang 

akan dipelajari dan bernyanyi sesuai tema. Pada hari itu tema pembelajaran 

yaitu air, udara dan api dengan sub tema udara (balon udara) guru menjelaskan 

apa itu udara, apakah udara bisa dirasakan dan lainnya. Masuk kekegiatan inti 

guru masih membagi 3 kelompok anak yaitu kelompok Ar-rahaman, Ar-Rahim 

dan Al-Malik. Guru menyiapkan dan menyediakan beberapa media 

pembelajaran untuk proses pembelajaran dan mencontohkan kepada anak apa 

yang akan dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan pada hari itu yaitu membuat 

kolase balon udara, mewarnai balon udara dan meniup balon. Ketika anak 

selesai mengerjakan kegiatan, guru mengajak anak untuk membereskan dan 

merapiakan peralatannya. masuk kekegiatan penutup yakni guru menanyakan 

kegiatan apa yang dikerjakan tadi dan guru memberikan pesan-pesan untuk 

anak setelah itu membaca do’a pulang. Pada hari itu ada pembelajaran 

tambahan atau bisa disebut les membaca untuk persiapan masuk SD selelam 10 

menit jadi sebelum pulang anak berlatih membaca atau belajar meeja tulisan 

dulu baru pulang. 
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PEDEMOAN WAWANCARA 

(CATATAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH) 

 

Kode  : CWDKS 

Informan : Ibu Misbah, S. Pd. I, MM 

Hari  : Rabu 

Tanggal ; 16 Februari 2022 

Waktu  : 10:00-11:00 

 

1. Siapa nama lengkap Ibu? 

2. Apa pendidikan terakhir ibu? 

3. Sejak kapan ibu menjabat sebagai kepala sekolah di RA. Harapan Kita ini? 

4. Kapan berdirinya sekolah RA. Ini Bu? 

5. Bagaimana sejarah singkat berdirinya RA. Harapan Kita ini? 

6. Siapa saja tokoh pendirinya? 

7. Kurikulum apa yang digunakan pada sekolah ini bu? 

8. Bagaimana sekolah menyikapi tentang adanya pandemi ini? 

9. Bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan minat belajar anak pada masa 

pandemi? 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Siapa nama lengkap Ibu? Misbah, S. Pd.I, MM 

2 Apa pendidikan terakhir ibu? S2 

3 Sejak kapan ibu menjabat sebagai 

kepala sekolah di RA. Harapan Kita 

ini? 

Pada tahun 2008 

4 Kapan berdirinya sekolah RA. Ini 

Bu? 

Sekolah RA. Harapan Kita ini 

berdiri pada tahun 2001 dan 

mendapat izin operasional 2005 dari 

departemen agama 
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5 Bagaimana sejarah singkat 

berdirinya RA. Harapan Kita ini? 

Berdirinya sekolahan RA. Harapan 

Kita ini adanya kerjasama antara 

sekolah MIN Wawai Gardu yakni 

kepala sekolah, Kepala Desa 

(pembakal) Wawai gardu, PKK dan 

masyarakat, itu semua adalah tokoh 

yang paling bejasa dalam 

membidani lahirnya RA. Harapan 

Kita yang saat itu merasa prihatin 

melihat banyaknya anak-anak usia 

2-6 tahun yang berkerumun tanpa 

ada aktivitas pembelajaran. RA. 

Harapan Kita menyampaikan 

kegundahannya kepada Bapak dan 

Ibu Pembakal yang kemudian 

disepakati untuk membuat kegiatan 

bermain anak hingga terprogram. 

Dengan biaya untuk pembangunan 

dari swadaya masyarakat. 

6 Siapa saja tokoh pendirinya? Kepala desa wawai gardu, PKK, 

kepala sekolah MIN wawai gardu 

dan masyarakat. 

7 Kurikulum apa yang digunakan 

pada masa pandemi di sekolah ini 

bu? 

Pada masa pandemi ini kami 

menggunakan dua kurikulum yakni 

kurikulum dan kurikulum darurat 

8 Bagaimana sekolah menyikapi 

tentang adanya pandemi ini? 

Sebelumnya kami mengadakan rapat 

kepala sekolah dan guru setelah itu 

disampaikan hasil rapat ke orang tua 

anak. Mengenai bagaiamana proses 

pembelajaran di massa pandemic ini. 

Jadi proses pembelajaran dilakukan 

dengan PJJ (pembelajaran jarak 

jauh) atau BDR (belajar dari rumah) 

ketika awal pandemi tahun 2020 dan 

di tahun 2021 proses pembelajaran 

dibagi menjadi dua yakni PJJ dan 

luring dengan cara anak turun ke 

sekolah secara bergantian 3/4 orang 

perharinya. 

Pada awal tahun 2022 anak-anak 

boleh turun semua ke sekolah 

dengan syarat orang tua anak sudah 

melakukan vaksinasi sebanyak 75% 

dan waktu pembelajaran yang 

dilaksanakan juga dibatasi sekitar 60 

menit sampai 90 menit. 
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9 Bagaimana upaya sekolah dalam 

meningkatkan minat belajar anak 

pada masa pandemi? 

Upaya kami dalam meningkatkan 

minat belajara anak pada masa 

pandemi ini yakni memberikan 

pembelajaran yang menyenangkan 

dengan membuah sebuah video 

untuk proses pembelajaran karena 

pembelajaran dilakukan secara PJJ, 

karena sekolah ini juga berada 

dikampung dan jaringan terbatas 

kami mengirimkan video melalui 

grup WA saja. 

 

 

(CATATAN WAWANCARA DENGAN GURU KELAS DAN GURU 

PENDAMPING KELAS B) 

Kode  : CWDGKDGP 

Informan : Ibu Nor Aida Efriani, S. Pd.I dan Ibu Ending Sri Wahyuni, S. Kom 

Hari  : Senin 

Tanggal ; 17 Februari 2022 

Waktu  : 11:50-12:30 

 

1. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka ketika masa 

pandemi ini? 

 

 

1 Bagaimana proses pembelajaran 

yang dilakukan secara tatap 

muka ketika masa pandemi ini? 

 

Proses pembelajaran di RA. Harapan 

Kita ketika pandemi berlangsung dari 

jam 08:00-10:30. Pertama guru 

mengingatkan terlebih dahulu sebelum 

pembelajaran dimulai kepada anak 

melalui orang tua dengan mengirimkan 

pesan lewat whatsapp Grup bahwa 

kegiatan belajar mengajar akan di mulai 

10 menit lagi dan memberikan nasihat-
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nasihat atau kata-kata semangat maupun 

pujian agar anak bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 

Ketika waktu telah menunjukkan jam 

08.00 guru pun mulai menyapa anak 

dengan mengirimkan beberapa video 

mulai dari pembukaan yakni penerapan 

SOP seperti mengucapkan salam, 

membaca do’a belajar, membaca surah 

al-fatihah, surah al-ikhlas, surah al-falaq 

dan surah an-nas, dilanjutkan lagi 

dengan menyanyikan 25 Nabi, 10 

Malaikat, selanjutnya guru menanyakan 

hari dan tanggal, menyebutkan tema 

untuk kegiatan yang akan dilakukan dan 

menyanyikan lagu sesuai dengan tema. 

Masuk kekegiatan inti guru menjelaskan 

tentang tema dan kegiatan-kegiatan apa 

saja yang akan dilakukan setelah itu guru 

mencontohkan bagaimana kegiatannya 

dan anak pun mengerjakan tugas atau 

kegiatan yang guru berikan. Selanjutnya 

guru mengirimkan video membaca do’a 

sebelum makan dan do’a sesudah 

makan. Kegiatan penutup guru 

menanyakan kembali pelajaran apa dan 

kegiatan apa yang dilakukan serta 

mengirimkan video membaca do’a 

setelah belajar. 

Proses pembelajaran di RA. Harapan 

Kita ketika pandemi covid19 di bulan 

September-januari yang dilakukan 

secara tatap muka dengan sistem anak 

turun ke sekolah secara bergiliran dan 

waktu yang dibatasi dari jam 08.00-

09.00. Mendengar kabar tersebut orang 

tua anak mengantar anaknya sekolah dan 

menunggu di tempat tunggu khusus 

orang tua dengan mematuhi protokol 

kesehatan. Sebelum masuk kelas guru 

menyambut anak dengan mengarahkan 

anak untuk mencuci tangan dan 

merapikan sepatu sebelum masuk kelas. 

Sebelum pembelajaran dimulai anak-

anak mengaji terlebih dahulu, setelah itu 

penerapan SOP seperti membaca asmaul 
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husna dari ar-rahman sampai ar-raafi’, 

membaca surah al-fatihah, surah al-

ikhlas, surah al-falaq, surah an-nas, 

menyanyikan lagu 10 malaikat Allah, 

bulan hijriah, bulan masehi, dan 

membaca do’a belajar. Masuk 

kekegiatan pembuka guru menayakan 

kabar anak, tepuk absen, tepuk 

semangat, guru menulis hari, tanggal, 

tahun dan tema per huruf dan diikuti oleh 

anak setelah itu guru bercerita dan 

bertanya kepada anak mengenai tema 

yang akan dipelajari dan bernyanyi 

sesuai tema. Masuk kekegiatan inti guru 

menyediakan beberapa media 

pembelajaran untuk melakukan 

kegiatan. 

Setiap anak memiliki karakter yang 

berbeda-beda, ada anak yang cepat 

paham dan ada juga yang lambat paham 

dalam proses pembelajaran. Nah di situ 

kami membimbing dan membantu anak 

yang kurang paham dalam proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

PEDEMOAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN GURU KELAS B) 

Kode  : CWDGK 

Informan : Ibu Nor Aida Efriani, S. Pd. I 

Hari  : Senin 

Tanggal : 07 Maret 2022 

Waktu  : 11:00-12:00 

1. Siapa nama ibu? 

2. Apa pendidikan terakhir ibu? 

3. Sejak kapan ibu mengajar di RA. Harapan Kita? 

4. Berapa jumlah murid di kelas B? 
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5. Berapa jumlah murid laki-laki dan murid perempuan? 

6. Bagaimana cara meningkatakan minat belajar anak selama masa pandemi ini? 

7. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai pembimbing pada masa pandemi 

ini? 

8. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai mediator pada masa pandemi ini? 

9. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai motivator pada masa pandemi ini? 

10. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai fasilitator pada masa pandemi ini? 

11. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai evaluator pada masa pandemi ini? 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Siapa nama ibu? Nor Aida Efriani, S. Pd.I 

2 Apa pendidikan terakhir ibu? S1 

3 Sejak kapan ibu mengajar di RA. Harapan 

Kita? 

Pada tahun 2011 

4 Berapa jumlah murid di kelas B? 17 orang 

5 Berapa jumlah murid laki-laki dan murid 

perempuan? 

9 murid laki-laki dn 8 

murid perempuan 

6 Bagaimana cara meningkatakan minat belajar 

anak selama masa pandemi ini? 

Pada masa pandemi ini 

kami berusaha 

semaksimal mungkin 

dalam memberikan 

pembelajaran yang 

menyenangkan kepada 

anak melalui grup WA 

yakni dengan 

memberikan 

pembelajaran lewat video 

sehingga anak bisa 

menonton video yang 

kami kirim. 

7 Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai 

pembimbing pada masa pandemi ini? 

Dimasa pandemi ini 

untuk membimbing anak 

mungkin agak sulit 

karena pembeljaran 

dilakukan secara daring, 

jadi kami membimbing 

anak dimasa pandemi ini 

dengan mencontohkan 

terlebih dahulu suatu 

kegiatan. 

8 Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai 

mediator pada masa pandemi ini? 

Pada pada masa pandemi 

ini peran guru sebagai 
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mediator adalah 

memberikan media 

pelajran salah satunya 

berupa modul untuk anak 

dan membuat video 

pembelajaran agar anak 

tidak bosan dalam 

mengikuti kegiatan 

belajar. Dalam 

pembelajaran tatap muka 

yang terbatas kami juga 

menyediakan media 

pembelajaran yang 

berbeda-beda untuk 

kegiatan belajar. 

9 Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai 

motivator pada masa pandemi ini? 

Kami mengingatakan 

anak sebelum 

pembelajaran 

berlangsung dan 

memberikan kata atau 

nasihat kepada anak agar 

anak lebih semanagat 

ketika mengikuti 

pembelajaran seperti ayo 

anak-anak hari ini kita 

akan melakukan kegiatan 

mencampur warna, ayoo 

harus semangat yaa 

10 Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai 

fasilitator pada masa pandemi ini? 

Memfasilitasi bahan-

bahan ajar yang 

diperlukan, seperti 

memberikan kemudahan 

dalam alat dan bahan 

yang digunakan ketika 

kegiatan pembelajaran 

dengan alat dan bahan 

yang mudah dijumpai dan 

yang ada disekitar anak. 

11 Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai 

evaluator pada masa pandemi ini? 

Evaluasi dilakukan 

dengan melihat hasil 

penilian anak. Pada masa 

pandemi ini kami menilai 

anak tidak per hari 

melainkan perminggu 

karena melihat pada 

kurikulum darurat yang 
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ada, yang mana di dalam 

kurikum tersebut dalam 

sehari boleh saja 2 atau 3 

aspek perkembangan saja 

yang dicapai, tetapi tetap 

dalam seminggu itu 6 

aspek perkembangan 

anak harus tercapai 

semua. Penilaian 

dilakukan dengan ceklis. 

 

 

Kode  : CWDGK 

Informan : Ibu Nor Aida Efriani, S. Pd. I 

Hari  : Rabu 

Tanggal ; 09 Maret 2022 

Waktu  : 11:00-12:00 

 

1. Menurut ibu, apa saja faktor penghamabat dalam meningkatkan minat belajar 

anak pada masa pandemi ini baik internal maupun eksternal? 

2. Menurut ibu, apa saja faktor pendukung dalam meningkatakan minata belajar 

anak pada masa pandemi ini baik internal maupun eksternal? 

3. Bagaimana dengan penilaian hasil belajar anak pada masa pandemi ini? 
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1 Menurut ibu, apa saja faktor 

pendukung dalam meningkatkan 

minat belajar anak pada masa 

pandemi ini baik internal maupun 

eksternal? 

Internal: Pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan anak. Pada masa 

pandemi ini kami berusaha 

memberikan pelajaran dan kegiatan 

sesuai dengan kebutuhan anak seperti 

memberikan pembelajaran dengan alat 

dan bahan yang ada disekitar anak, 

Adanya dorongan dari dalam diri anak 

sendiri untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar, seperti anak yang 

lebih dulu bertanya dan aktif ketika 

belajar. 

Eksternal: Semangat guru dalam 

memberikan pelajaran kepada anak 

sehingga anak juga ikut semangat dan 

antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, Lingkungan keluarga 

terutama orang tua merupakan hal 

penting dalam proses pembelajaran 

selama pandemi ini, orang tua juga 

memiliki peran dalam membimbing 

dan memotivasi anak untuk mengikuti 

pelajaran dan tetap semangat meskipun 

pembelajaran dilakukan dari rumah 

saja melalui WA grup. Adanya 

dukungan dan motivasi orang tua 

terhadap anak maka anak pun merasa 

senang dan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

2 Menurut ibu, apa saja faktor 

pennghambat dalam 

meningkatakan minata belajar 

anak pada masa pandemi ini baik 

internal maupun eksternal? 

Internal: Kesiapan anak dalam 

mengikuti pelajaran berpengaruh 

dengan semangat anak untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dimasa pandemi ini, Anak yang merasa 

jenuh atau bosan ketika mengikuti 

pembelajaran juga penghamabat dalam 

meningkatkan minat belajar anak bisa 

dilihat dari anak yang tidak 

mengumpulkan tugas dan terlambat 

mengumpulkan tugasnya, hal ini 

membuat pentingnya peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar anak agar 

anak lebih bersemangat dan 

tercapainya tujuan pembelajaran. 
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Eksternal: Peran orang tua di rumah 

sangat penting seperti, membimbing, 

mengawasi dan membantu anak dalam 

proses pembelajaran berlangsung. Oleh 

sebab itu guru di RA. Harapan Kita 

bekerjasama dengan orang tua anak 

dalam proses pembelajaran pada masa 

pandemi ini, Lingkungan, Karena 

sekolah ini teletak dipedesaan jadi sulit 

untuk mengakses jaringan internet. 

Masalah jaringan ini termasuk salah 

satu kendala dalam proses 

pembelajaran, ada beberapa orang tua 

dari anak yang tidak memiliki HP 

android karena kurang mampu dan 

waktu yang terbatas ketika proses 

pembelajaran pada masa pandemi ini, 

kami juga kurang maksimal dalam 

memberikan pembelajaran.. 

3 Bagaimana dengan penilaian hasil 

belajar anak pada masa pandemi 

ini? 

Karena masa pandemi ini pembelajaran 

dilakukan secara daring untuk 

penilaian hasil belajar anak kita melihat 

dari video kiriman orang tua anak dan 

untuk 6 aspek perkembangan anak 

ketika masa pandemi ini kami memakai 

kurikulum darurat yang mana di sana 

dalam 1 hari mungkin bisa saja hanya 3 

atau 4 aspek perkembangan saja yang 

terlaksana. 
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PEDEMOAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN GURU PENDAMPING B) 

Kode  : CWDGP 

Informan : Ibu Ending Sri Wahyuni, S. Kom 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 15 Maret 2022 

Waktu  : 11:00-12:00 

 

1. Siapa nama ibu? 

2. Apa pendidikan terakhir ibu? 

3. Sejak kapan ibu mengajar di RA. Harapan Kita? 

4. Berapa jumlah murid di kelas B? 

5. Berapa jumlah murid laki-laki dan murid perempuan? 

6. Bagaimana cara meningkatakan minat belajar anak selama masa pandemi ini? 

7. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai pembimbing pada masa pandemi 

ini? 

8. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai mediator pada masa pandemi ini? 

9. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai motivator pada masa pandemi ini? 

10. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai fasilitator pada masa pandemi ini? 

11. Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai evaluator pada masa pandemi ini? 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Siapa nama ibu? Ending Sri Wahyuni, S. 

Kom 

2 Apa pendidikan terakhir ibu? S1 

3 Sejak kapan ibu mengajar di RA. Harapan 

Kita? 

Pada tahun 2019 

4 Berapa jumlah murid di kelas B? 17 orang 

5 Berapa jumlah murid laki-laki dan murid 

perempuan? 

9 murid laki-laki dn 8 

murid perempuan 
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6 Bagaimana cara meningkatakan minat 

belajar anak selama masa pandemi ini? 

Memberikan pembelajaran 

yang menarik dan 

menyenangkan kepada 

anak melalui grup WA 

yakni dengan mengirimkan 

pembelajaran lewat video 

sehingga anak bisa 

menonton video yang kami 

kirim, didalam video 

tersebut kami 

mempraktikkan langsung 

kegiatan apa yang ingin 

dilakukan. 

7 Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai 

pembimbing pada masa pandemi ini? 

Peran guru sebagai 

pembimbing pada masa 

pandemi ini sangat penting 

karena pembelajaran 

dilakukan secara daring. 

Kami membimbing anak 

melalui WA grup, kami 

mengirimkan video 

pembelajaran, didalam 

video tersebut kami 

membimbing anak dengan 

mencontohkan terlebih 

dahulu dan kami juga 

meminta bantuan orang tua 

anak untuk ikut 

membimbing dan 

mendampingi anaknya 

ketika proses 

pembelajaran. 

8 Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai 

mediator pada masa pandemi ini? 

Karena proses 

pembelajaran dilakukan 

secara daring, peran guru 

sebagai mediator di sini 

kami memberikan media 

pelajaran yang mudah 

dijumpai anak atau yang 

ada disekitar anak. 

9 Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai 

motivator pada masa pandemi ini? 

Selalu memberikan 

dorongan dan semangat 

kepada anak-anak, 

walaupun pembelajaran 

dilakukan secara daring.  
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10 Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai 

fasilitator pada masa pandemi ini? 

Memfasilitasi bahan-bahan 

ajar yang diperlukan, 

memberikan kemudahan 

seperti apabila orang tua 

anak ada yang tidak 

mengerti apa yang 

disampaikan di dalam 

video, orang tua bisa 

datang ke sekolah dan 

bertanya langsung dengan 

guru. 

11 Menurut ibu, bagaimana peran guru sebagai 

evaluator pada masa pandemi ini? 

Pada masa pandemi ini 

proses evaluasi dilakukan 

dengan melihat dari 

kurikulum darurat. 

 

 

Kode  : CWDGK 

Informan : Ibu Ending Sri Wahyuni, S. Kom 

Hari  : Rabu 

Tanggal ; 16 Maret 2022 

Waktu  : 11:00-12:30 

 

1. Menurut ibu, apa saja faktor penghamabat dalam meningkatkan minat belajar 

anak pada masa pandemi ini baik internal maupun eksternal? 

2. Menurut ibu, apa saja faktor pendukung dalam meningkatakan minata belajar 

anak pada masa pandemi ini baik internal maupun eksternal? 

3. Bagaimana dengan penilaian hasil belajar anak pada masa pandemi ini? 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Menurut ibu, apa saja faktor penghamabat 

dalam meningkatkan minat belajar anak pada 

masa pandemi ini baik internal maupun 

eksternal? 

Jaringan, adanya orang 

tua yang tidak memiliki 

handphone android, anak 

yang tidak mood belajar 
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2 Menurut ibu, apa saja faktor pendukung dalam 

meningkatakan minata belajar anak pada masa 

pandemi ini baik internal maupun eksternal? 

Semangat guru dalam 

mengajar, Dukungan dari 

orang tua 

3 Bagaimana dengan penilaian hasil belajar anak 

pada masa pandemi ini? 

Masa pandemi ini 

pembelajaran dilakukan 

secara daring kannya jadi 

untuk penilaian hasil 

belajar anak kita melihat 

dari video kiriman orang 

tua anak dengan penilaan 

ceklis. Penilaan untuk 6 

aspek perkembangan 

anak ketika masa 

pandemi ini kami 

memakai kurikulum 

darurat yang mana di 

sana, dalam 1 hari boleh 

saja 3 atau 4 aspek 

perkembangan yang 

terlaksana atau tercapai 

tidak mesti keenam 

aspeknnya tetapi dalam 

seminggu 6 aspek 

perkembangan itu harus 

tercapai. 
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DOKUMENTASI 

Sekolah RA. Harapan Kita Desa 

Wawai Gardu 

 

Bagunan RA. Harapan Kita  

Halaman dan tempat bermain RA. 

Harapan Kita 

 

Mainan outdoor RA. Harapan Kita  
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Mainan outdoor RA. Harapan Kita  

Mainan outdoor RA. Harapan Kita  

Mainan outdoor RA. Harapan Kita  

Ruangan Kelas B  
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Ruangan Kelas A  

Bagunan WC Guru dan WC Murid  

Profil RA. Harapan Kita  

Visi dan Misi RA. Harapan Kita  
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Rencana Kerja Tahunan Kepala 

RA. Harapan Kita 

 

Daftar Kegiatan Kepala RA. 

Harapan Kita 

 

Daftar Keadaan Guru/Pegawai RA. 

Harapan Kita 

 

Daftar Pembagian Tugas Guru RA. 

Harapan Kita 
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Foto Bersama 

Perpisahan Sekaligus Penyerahan 

Kenang-Kenangan 
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Dokumentasi Kurikulum Darurat di RA. Harapan Kita 
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Raport Anak 
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RPPM 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama lengkap   : Isnaniah Alpisah 

2. Tempat dan tanggal lahir  : Hulu Sungai Tengah, 06 Maret 2000 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status perkawinan   : Belum Kawin 

6. Alamat    : Desa Limbar Rt. 005/RW. 003 Kec. BAS 

Kab HST 

7. Nomor HP/Alamat email  : 085705559748/isna.alpisah@gmail.com 

8. Pendidikan    :   

a. TK. Sumber Harapan II (2004-2006) 

b. SDN Limbar (2006-2012) 

c. MTsN 1 Batang Alai Selatan (2012-2015) 

d. MAN 3 Hulu Sungai Tengah (2015-2018) 

e. UIN Antasari Banjarmasin (Sekarang) 

9. Orang Tua    : 

Ayah 

Nama    : Khairani 

Pekerjaan    : Petani 

Alamat    : Desa Limbar Rt. 005/RW. 003 Kec. BAS 

Kab HST 

Ibu  
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Nama    : Syamsiah 

Pekerjaan    : Petani 

Alamat    : Desa Limbar Rt. 005/RW. 003 Kec. BAS 

Kab HST 

10. Saudara    : 

Jumlah    : 4 bersaudara 

Anak ke    : 4 dari 4 bersaudara 

11. Pengalaman organisasi : 

a. Anggota OSIM/OSIS 

b. Anggota HMJ PIAUD UIN Antasari Banjarmasin 

c. Anggota LDK Nurul Fata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


