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Lampiran I 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Instrumen Pengumpul Data (Lembar Pedoman Wawancara dengan 

Kepala Sekolah) 

1. Apa alasan ibu menerapkan model pembelajaran blended flex di sekolah 

ini pada masa pandemic covid-19? 

2. saja yang perlu dipersiapkan untuk proses pembelajaran menggunakan 

model blended flex? 

3. Bagaimana perencanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran blended flex? 

4. Bagaimana proses pembelajaran pembelajaran online yang dilakukan di 

sekolah ini? 

5. Menurut ibu, apa saja sarana dan prasarana sekolah yang mendukung 

pembelajaran pembelajaran online? 

6. Apa kesulitan yang ibu jumpai dalam penerapanpembelajaran 

pembelajaran online? 

7. Apa saja upaya yang ibu dilakukan sebagai kepala sekolah untuk 

mengatasi kendala dalam pembelajaran pembelajaran online? 

8. Apa alasan ibu menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi 

covid-19? 

9. Menurut ibu apa sekolah memenuhi kriteria untuk melakukan 

pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid-19? 

10. Apa saja hambatan atau kendala yang ibu hadapi dalam penerapan 

pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? 

11. Bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk mengatasi kendala dalam  

pembelajaran tatap muka ? 

12. Apa tanggapan ibu mengenai proses pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan model pembelajaran blended flex? 
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B. Instrumen Pengumpul Data (Lembar Pedoman Wawancara dengan 

Guru) 

1. Apa alasan ibu menggunakan model pembelajaran blended flex pada 

masa pandemi covid-19? 

2. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk proses pembelajaran 

menggunakan model blended flex? 

3. Bagaimana perencanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran blended flex? 

4. Bagaimana proses pembelajaran pembelajaran online yang Bapak 

lakukan? 

5. Apa saja tahapan pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran online 

masa pandemi covid-19? 

6. Menurut Bapak, apa saja sarana dan prasarana sekolah yang mendukung 

pembelajaran online? 

7. Apa kesulitan yang Bapak jumpai dalam penerapanpembelajaran online? 

8. Apa saja upaya yang dilakukan Bapak untuk mengatasi kendala dalam 

pembelajaran pembelajaran online? 

9. Apa alasan Bapak menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah 

pandemi covid-19? 

10. Apa saja tahapan pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran tatap 

mukamasa pandemi covid-19? 

11. Menurut Bapak apa sekolah memenuhi kriteria untuk melakukan 

pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid-19? 

12. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam penerapan 

pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? 

13. Bagaimana upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendala dalam 

pembelajaran tatap muka? 

14. Bagaimana sistem penilaian yang dilakukan pada model pembelajaran 

blended flex? 

15. Bagaimana hasil penilaian dari pembelajaran blended flex? 
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16. Apa kesulitan yang Bapak hadapi dalam melakukan penilaian dengan 

model pembelajaran blended flex?  

17. Bagaimana upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendala dalam 

penilaian pembelajaran blended flex? 

18. Apa tanggapan Bapak mengenai proses pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan model pembelajaran blended flex? 

 

C. Instrumen Pengumpul Data (Lembar Pedoman Wawancara dengan 

Siswa) 

1. Apa saja tahapan pembelajaran online pada masa pandemi covid-19? 

2. Menurut ananda apa saja sarana dan prasarana sekolah yang 

mendukung pembelajaran pembelajaran online? 

3. Apa kesulitan yang ananda jumpai dalam penerapan pembelajaran 

pembelajaran online? 

4. Apa saja upaya yang dilakukan ananda untuk mengatasi kendala dalam 

pembelajaran pembelajaran online? 

5. Apa saja tahapan pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran tatap 

mukamasa pandemi covid-19? 

6. Menurut ananda mengapa diperlukan pembelajaran tatap muka pada 

masa pandemi covid-19? 

7. Menurut ananda apa sekolah memenuhi kriteria untuk melakukan 

pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid-19? 

8. Apa kendala atau hambatan yang ananda temui pada pembelajaran tatap 

muka? 

9. Bagaiamana upaya yang dilakukan oleh ananda untuk mengatasi 

kendala yang ada? 

10. Bagaimana pendapat ananda tentang proses pembelajaran blended flex 

yang sedang dilakukan saat ini? 
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Lampiran II 

DATA HASIL PENGUMPULAN DATA 

 

A. Hasil Wawancara (1) dengan Kepala Sekolah 

Nama : Dra. Hj. Pahnur Layla Hayati, S.Pd. I 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Tanggal Pelaksanaan : Sabtu, 30 April 2022 

1. Apa alasan ibu menerapkan model pembelajaran blended flex di sekolah 

ini pada masa pandemic covid-19? 

Hasil: 

Karena kita dilarang melakukan pembelajaran tatap muka dalam skala 

besar, maka pembelajaran dilakukann dengan sistem kombinasi. Jadi kita 

terapkan blended learning ini kepada siswa yang dimulai dari sosialisasi 

kepada wali murid bahwa dalam system pembelajaran pada masa pandemi 

ini kita terapkan model pembelajaran blended learning.  

2. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk proses pembelajaran 

menggunakan model blended flex? 

Hasil: 

Kami waktu itu membuat jadwal jadi senin guru diberikan kesempatan 

untuk mempersiapkan materi pembelajaran, kemudian dihari selasa hingga 

sabtu dilakukan pembelajaran baik secara online ataupun tatap muka 

ataupun mandiri. 

3. Bagaimana perencanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

blended flex? 

Hasil: 

Ya guru mempersiapkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Nah disini guru menyederhanakan materi yang diberikan sesuai 

dengan kebutuhan siswa agar tidak membebani siswa. 

4. Bagaimana proses pembelajaran pembelajaran online yang dilakukan di 

sekolah ini? 

Hasil: 
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Nah pembelajaran daring yang dilakukan di sekolah ini menggunakan 

grup Whatsapp, ada juga yang memanfaatkan youtube,  

5. Menurut ibu, apa saja sarana dan prasarana sekolah yang mendukung 

pembelajaran pembelajaran online? 

Hasil: 

Sekarang ada kuota gratis. Jadi wali murid diberi kartu satu per satu lalu 

setiap bulan diisi. Kuota ini sebenarnya ya dari pemerintah, tapi yang, 

mengupayakan adalah sekolah 

6. Apa kesulitan yang ibu jumpai dalam penerapanpembelajaran 

pembelajaran online? 

Hasil: 

Kesulitannya yaitu kurangnya pemahaman orang tua siswa untuk 

mengajarkan siswanya dalam belajar online. Dimana orang tua siswanya 

itu ada yang kurang bisa mengoperasikan gadget selain itu tidak semua 

siswa mempunyai gadget, kebanyakan punya orang tuanya. Jadi saat kita 

mengadakan pembelajaran online terkadang hp nya dibawa oleh orang 

tuanya. Jadi kesulitannya berasal dari siswanya, sementara dari guru hanya 

Sebagian kecil seperti guru yang belum belajar menggunakan IT sehingga 

masih sedikit kebingungan dengan pembelajaran online.  

7. Apa saja upaya yang ibu dilakukan sebagai kepala sekolah untuk 

mengatasi kendala dalam pembelajaran pembelajaran online? 

Hasil: 

Mengajak dan berdiskusi kepada orang tua siswa untuk berpartisipasi 

dalam Pendidikan anak. 

8. Apa alasan ibu menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi 

covid-19? 

Hasil: 

Karena anak-anak ini kesulitan dalam mengerjakan tugas jika dilakukan 

pembelajaran secara daring atau online secara terus menerus karena 

mereka tidak bisa bertanya secara langsung. Bisa bertanya lewat hp tapi 

lama karena guru juga tidak selalu memegang hp akhirnya terhambat juga 
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proses belajar mereka. Kemudian tatap muka ini kami lakukan dengan 

shif.  

9. Menurut ibu apa sekolah memenuhi kriteria untuk melakukan 

pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid-19? 

Hasil: 

Agar pembelajaran tatap muka bisa di jalankan kami harus melakukan 

protocol Kesehatan yang baik, Saya rasa untuk MIN 20 Banjar sudah 

memenuhi kriteria melakukan pembelajaran tatap muka atau lebih 

tepatnya blended learning karena kan di sekolah ini juga ada pembelajaran 

online nya. Kemarin sudah ada surat persetujuan yang memperbolehkan 

belajar tatap muka yang ditandatangani oleh orang tua siswa. Waktu 

sosialisasi sebagian besar bahkan semuanya 100% meminta untuk 

dilakukan tatap muka. kami sudah menyiapkan protocol Kesehatan, seperti 

pencuci tangan, handsanitizer dan membagikan masker. Jadi pembelajaran 

tatap muka yang kami lakukan ini atas dasar kesepakatan bersama dengan 

orang tua dan penilik sekolah atas keadaan yang amat sangat mendesak 

10. Apa saja hambatan atau kendala yang ibu hadapi dalam penerapan 

pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? 

Hasil: 

Kalau pada pembelajaran tatap muka ini sebenarnya ini solusi dari 

pembelajaran daring. karena terkendala pada pembelajaran daring, maka 

disempurnakan atau dilengkapi dengan pembelajaran tatap muka. Nah 

mungkin kendalanya disini kita kurang banyak waktu karena sesuai 

kesepakatan.  

11. Bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk mengatasi kendala dalam  

pembelajaran tatap muka? 

Hasil: 

Ya dengan memanfaatkan waktu yang kita punya itu semaksimal 

mungkin. Jadi guru harus pandai Menyusun pembelajaran dengan baik 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan waktu yang kita miliki 

tersebut. 
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12. Apa tanggapan ibu mengenai proses pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran blended flex? 

Hasil: 

Karena masanya pandemi jadi ya itulah jalan keluar mau tidak mau harus 

kita 

jalankan agar siswa dapat terus belajar, meskipun hasilnya tidak 

semaksimal pembelajaran pada masa sebelum pandemi. Namun blended 

flex adalah yang terbaik dilakukan saat ini 

 

B. Hasil Wawancara dengan Guru Matematika 

Nama: Rifky Nazuari, S. Pd 

Jabatan : guru matematika 

Tanggal Pelaksanaan : Sabtu, 7 Mei 2022 

1. Apa alasan ibu menggunakan model pembelajaran blended flex pada masa 

pandemi covid-19? 

Hasil: 

Pertama karena keadaan saat ini yaitu pandemi covid-19. Kedua karena 

kendala dari pihak orang tua yang masih kesulitan menggunakan android. 

Ketiga karena kondisi ekonomi tiap siswa yang berbeda-beda, ada yang 

tidak punya hp. Keempat karena para siswa kurang paham terhadap materi 

pembelajaran yang disampaikan melalui pembelajaran daring. 

2. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk proses pembelajaran 

menggunakan model blended flex? 

Hasil: 

Learning flex hampir sama seperti model pembelajaran lainnya. Jadi setiap 

guru itu harus mempunyai prota, promes, silabus, RPP, jadwal-jadwal dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan proses pembelajaran atau 

dengan kata lain guru harus mempersiapkan perangkat pembelajarannya. 

Namun disini tugasnya sedikit ditambah karena ada dua metode 

pembelajaran yaitu tatap muka dan online. untuk online tentunya kita 
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harus menyiapkan media atau bahan ajar yang berbeda. Dan RPP yang 

digunakan disederhanakan sesuai kebutuhan siswa 

3. Bagaimana perencanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

blended flex? 

Hasil: 

Seperti pertanyaan sebelumnya, dimana persiapakan kita lakukan, 

kemudian musyawarahkan bersama orang tua bagaimana proses 

pembelajaran yang mau 

dilakukan. RPP disederhanakan dan juga proses pembelajaran yang 

dilakukan yaitu ada tatap muka dan daring atau pemberian tugas. 

4. Bagaimana proses pembelajaran pembelajaran online yang Bapak 

lakukan? 

Hasil: 

Proses pembelajaran yang dilakukan fleksibel kapan saja dapat dilakukan, 

siswa bebas bertanya atau berdiskusi. Tapi saya tetap mengontrol 

pembelajaran dimana saya akan meminta siswa untuk mencari informasi 

dari manapun atau terkadang saya juga menyediakan materi berupa video 

pembelajaran tentang materi yang akan dibahas lalu akan didiskusikan 

bersama. 

5. Apa saja tahapan pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran online 

masa pandemi covid-19? 

Hasil: 

Tahapannya dimulai di hari senin siswa diberikan tugas seperti mencari 

informasi atau tentang materi yang akan dipelajari dan Ketika siswa 

kesulitan boleh dibantu oleh orang tua, namun jika masih kesulitan siswa 

dibentuk menjadi kelompok kecil dengan tutor sebaya untuk dilakukan 

diskusi, kemudian sebagai tindak lanjut berikutnya akan dilakukan 

pembahasan bersama dan pelaporan hasil diskusi pada pembelajaran tatap 

muka. 

6. Menurut Bapak, apa saja sarana dan prasarana sekolah yang mendukung 

pembelajaran online? 
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Hasil: 

Ya banyak teman untuk saling membantu, kemudian ada kuota dari 

pemerintah. 

7. Apa kesulitan yang Bapak jumpai dalam penerapan pembelajaran online? 

Hasil: 

Kendala dari saya sendiri sebagai guru hanya kadang sulit membuat anak 

untuk fokus dalam proses pembelajaran mungkin karena baru kali ya. 

Sementara fasilitas sudah ada, tinggal kitanya saja yang rajin belajar 

menggunakan IT. Karena kalau sudah terbiasa maka tidak akan jadi 

kendala atau hambatan. Tapi kendala yang tidak dapat kita hindari ya 

itulah seperti jaringan internet yang mungkin terkadang ada gangguan 

sehingga membuat fokus siswa terganggu, tapi alhamdulillah sangat 

jarang terjadi. 

8. Apa saja upaya yang dilakukan Bapak untuk mengatasi kendala dalam 

pembelajaran pembelajaran online? 

Hasil: 

Saya akan lebih giat belajar menggunakan IT karena saya sangat ingin 

pembelajaran daring ini berjalan dengan maksimal jadi upaya yang bisa 

saya lakukan akan saya lakukan.  

9. Apa alasan Bapak menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah 

pandemi covid-19? 

Hasil: 

Karena adanya daring yang memilki keterbatasan dari siswa yang kurang 

memliki fasilitas dan materi pembelajaran yang belum tuntas dilakukan 

secara daring. 

10. Apa saja tahapan pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran tatap 

muka masa pandemi covid-19? 

Hasil: 

Tahapan tatap muka pada masa pandemic tentu berbeda dengan 

pembelajaransebelumnya. Biasanya kan ada kegiatan pembuka, namun 

karena hanya tersedia waktu sedikit jadi langsung pada kegiatan inti saja 
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seperti memulai diskusi tentang pembelajaran. Kurang lebih sama 

tahapannya pada pembelajaran daring hanya saja prosesnya berbeda. 

11. Menurut Bapak apa sekolah memenuhi kriteria untuk melakukan 

pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid-19? 

Hasil: 

Kami melakukan protokol kesehatan yang ada di sekolah ini, bisa dilihat 

secara langsung. Kami sudah menyediakan tempat pencuci tangan beserta 

sabun, di beberapa bagian sekolah, kemudian siswa dan guru harus selalu 

menggunakan masker atau face shield, kemudian sering-sering 

menggunakan handsanitizer. Selain itu juga pembelajaran kan sudah diatur 

dengan shift, dan jumlah siswanya juga terbatas dan diatur jarak antar 

tempat duduknya 

12. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam penerapan 

pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? 

Hasil: 

Sebenarnya tidak ada hambatan. Karena inikan pembelajaran blended flex 

yang 

mana memang dikombinasikan dengan pembelajaran daring. jadi untuk 

waktu 

pembelajaran tatap muka yang telah disepakati itulah yang kita gunakan 

sebaik baiknya meskipun sedikit waktunya.  

13. pembelajaran. Bagaimana upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi 

kendala dalam pembelajaran tatap muka? 

Hasil: 

Dengan adanya tatap muka dengan waktu yang terbilang kurang, saya 

akan memaksimalkan pembelajaran tatap muka. Menyampaikan materi 

dengan sejelas-jelasnya dan berdiskusi kepada siswa 

14. Bagaimana sistem penilaian yang dilakukan pada model pembelajaran 

blended flex? 

Hasil: 
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Kalau pada pembelajaran tatap mukanya ada penilaian pada proses 

pembelajaran, ada penilaian melalui jurnal, lisan atau tulisan. Yang tidak 

bisa dilakukan tatap muka, bisa dilakukan melalui daring seperti melalui 

grup whatsapp, dari situ kita juga bisa melakukan penilaian misalnya pada 

penilaian sikap, bagiamana sikap siswa dalam proses pembelajaran, disitu 

saya akan menilai mana yang aktif, yang sering merespon dan yang sopan 

meskipun pembelajaran dilakukan secara online. Selain itu pengumpulan 

tugas juga ada ketentuan waktunya. Jadi dari situ saya juga bisa menilai. 

Meskipun tugasnya bener semua tapi tidak mengumpulkan tepat waktu 

maka nilainya tentu berbeda 

15. Bagaimana hasil penilaian dari pembelajaran blended flex? 

Hasil: 

Jika dibandingkan dengan hasil pembelajaran di masa normal dalam satu 

minggu, memang hasilnya tidak seoptimal pada pembelajaran masa 

normal. Tapi dengan penggunaan model ini ada belajar pakai whatsaap 

terus tatap muka jadi hasilnya alhamdulillah tidak terlalu menurun karena 

kegiatannya cukup memadai untuk nilai yang baik 

16. Apa kesulitan yang Bapak hadapi dalam melakukan penilaian dengan 

model pembelajaran blended flex?  

Hasil: 

Saya kesulitan melakukan penilaian jika siswanya tidak pernah hadir. Pada 

pembelajaran online jarang ikut, terus pada pembelajaran tatap muka juga 

jarang ikut. 

17. Bagaimana upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendala dalam 

penilaian pembelajaran blended flex? 

Hasil: 

Kalau masalah itu saya biasanya menghubungi orang tuanya, 

memberitahukan kepada mereka untuk memperhatikan pendidikan 

anaknya. Memberikan perhatian saat anak belajar di rumah. Setelah 

pemberitahuan kepada siswa, alhamdulillah ada perubahan pada siswa 
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tersebut. Jadi disini peran orang tua sangat dibutuhkan dalam Pendidikan 

siswa 

18. Apa tanggapan Bapak mengenai proses pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan model pembelajaran blended flex? 

Hasil:  

Kalau menurut saya karena inilah yang paling baik dilakukan saat pandemi 

yaitu pembelajaran dengan blended learning atau kombinasi karena paling 

cocokdan tepat di keadaan saat ini. 

 

C. Hasil Wawancara dengan Siswa 

Nama : Ahmad Saidi 

Kelas : IV 

Tanggal Pelaksanaan: Sabtu, 7 Mei 2022 

1. Apa saja tahapan pembelajaran online pada masa pandemi covid-19? 

Hasil: 

Disuruh cari video atau materi tentang pembelajaran yang sedang 

dipelajari, terus dibahas sama-sama dengan Bapak sama teman-teman 

yang lain juga melalui grup whatsapp 

2. Menurut ananda apa saja sarana dan prasarana sekolah yang mendukung 

pembelajaran pembelajaran online? 

Hasil: 

Sudah karena ada kuota dari pemerintah yang dijelaskan dari sekolah 

3. Apa kesulitan yang ananda jumpai dalam penerapan pembelajaran 

pembelajaran online? 

Hasil: 

Kesulitannya pada pembelajaran matematika karena saat belajar tatap 

muka seperti biasa aja kadang kurang paham, apalagi saat belajar daring 

seperti ini jadi kurang paham. 

4. Apa saja upaya yang dilakukan ananda untuk mengatasi kendala dalam 

pembelajaran pembelajaran online? 

Hasil: 
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Bertanya sama orang tua, teman dan guru. intinya rajin bertanya 

5. Apa saja tahapan pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran tatap 

mukamasa pandemi covid-19? 

Hasil: 

Menjawab pertanyaan lalu diskusi tentang tugas yang diberikan 

sebelumnya. 

6. Menurut ananda mengapa diperlukan pembelajaran tatap muka pada masa 

pandemi covid-19? 

Hasil: 

Karena kalau belajar online terus ada yang tidak paham. Terus juga lebih 

enak 

bertanya dan dijelaskan guru secara langsung. 

7. Menurut ananda apa sekolah memenuhi kriteria untuk melakukan 

pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid-19? 

Hasil: 

Iya, Karena kami menerapkan protokol kesehatan seperti masker, cuci 

tangan. 

8. Apa kendala atau hambatan yang ananda temui pada pembelajaran tatap 

muka? 

Hasil: 

Waktu pertemuannya sebentar. 

9. Bagaiamana upaya yang dilakukan oleh ananda untuk mengatasi kendala 

yang ada? 

Hasil: 

Menggunakan waktu yang ada untuk menanyakan materi yang belum saya 

pahami sampai saya mengerti. 

10. Bagaimana pendapat ananda tentang proses pembelajaran blended flex 

yang sedang dilakukan saat ini? 

Hasil: 
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Pembelajaran saat pendemi dilakukan secara online dan tatap muka, 

meskipun tatap muka waktunya tidak lama, guru bisa melanjutkan ke grup 

whatsapp sehingga meskipun covid tetap bisa bersekolah 

 

D. Hasil Wawancara dengan Siswa 

Nama: Nor Aina 

Kelas: IV 

Tanggal Pelaksanaan: Sabtu, 7 Mei 2022 

1. Apa saja tahapan pembelajaran online pada masa pandemi covid-19? 

Hasil: 

Melalui whatsapp dan link youtube untuk video pembelajaran, belajar di 

rumah di bantu orang tua dan bila tidak paham bertanya dengan bapak guru 

melalui grup whatsapp 

2. Menurut ananda apa saja sarana dan prasarana sekolah yang mendukung 

pembelajaran pembelajaran online? 

Hasil: 

Kuota internet yang diberikan setiap bulan. 

3. Apa kesulitan yang ananda jumpai dalam penerapan pembelajaran 

pembelajaran online? 

Hasil: 

Saya tidak punya hp sendiri, jadi pakai hp orang tua. Dan jaringan internet 

kadang lelet di sini 

4. Apa saja upaya yang dilakukan ananda untuk mengatasi kendala dalam 

pembelajaran pembelajaran online? 

Hasil: 

Kalau tidak paham materi langsung tanya orang tua baru tanya guru 

5. Apa saja tahapan pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran tatap 

muka masa pandemi covid-19? 

Hasil: 

Bahas materi yang belum dipahami terus diskusi kemudian terkadang 

maju kedepan kelas untuk menjelaskan hasil diskusi 
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6. Menurut ananda mengapa diperlukan pembelajaran tatap muka pada masa 

pandemi covid-19? 

Hasil: 

Karena sebagai pelengkap dari belajar daring, jadi kalau tidak paham pas 

belajar daring bisa dibahas saat belajar tatap muka 

7. Menurut ananda apa sekolah memenuhi kriteria untuk melakukan 

pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid-19? 

Hasil: 

Sudah, kami selalu pakai masker dan cuci tangan 

8. Apa kendala atau hambatan yang ananda temui pada pembelajaran tatap 

muka? 

Hasil: 

Karena waktu pembelajarannya sedikit jadi waktu untuk bertanya terasa 

kurang dan pembelajarannya cenderung tergesa-gesa 

9. Bagaiamana upaya yang dilakukan oleh ananda untuk mengatasi kendala 

yang ada? 

Hasil: 

Berusaha memperhatikan penjelasan dari guru. 

10. Bagaimana pendapat ananda tentang proses pembelajaran blended flex 

yang sedang dilakukan saat ini? 

Hasil: 

Pembelajaran yang menyenangkan, karena belajar dapat dilakukan online 

maupun tatap muka 
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Lampiran III 

 

CATATAN DOKUMENTASI 

 

 

Lingkungan MIN 20 Banjar 

 

 

Ruang Belajar Kelas IV MIN 20 Banjar 
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Ruang Kepala Sekolah MIN 20 Banjar 

 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah MIN 20 Banjar 
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Lampiran IV 

 

SURAT-SURAT 
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