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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Pedoman Wawancara Kepala Satuan Pendidikan dalam 

Pelaksanaan BDR 

 

No Fokus Pertanyaan 

1.  Model pendidikan darurat yang diterapkan disekolah? 

2.   Kurikulum yang dipakai disekolah? 

3.  Apakah pelaksanaan BDR sudah berdasarkan Surat Edaran 

dari Kementrian Pendidikan, Instruksi Walikota dan Dinas 

Pendidikan 

4.  Dapatkah ibu memberikan gambaran terkait instruksi 

pelaksanaannya? 

5.  Apakah ibu sudah mengetahui dengan jelas tujuan utama 

dari pelaksanaan BDR?  

6.  Bagaimana perencanaan dan persiapan pelaksanaan BDR 

pada sekolah yang ibu pimpin?  

7.  Bagaimana menyesuaikan permen dengan pelaksanaan 

BDR disekolah yang ibu pimpin? 

8.  Apa manfaat yang didapatkan sekolah dari pelaksanaan 
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No Fokus Pertanyaan 

BDR? 

9.  Apakah di satuan pendidikan ini memiliki SDM yang 

handal dibidangnya? 

10.  Bagaimana kompetensi guru disatuan pendidikan yang ibu 

pimpin? 

11.  Apa yang dilakukan ibu ketika SDM yang dimiliki sekolah 

belum kompeten dalam bidangnya masing-masing? 

12.  Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang disediakan 

sekolah? 

13.  Apakah ibu dapat memastikan ketersediaan sarana dan 

prasarana yang dimiliki guru untuk menunjang BDR 

melalui belajar online maupun luring?  

14.  Apakah guru memiliki keluhan terhadap sarana dan 

prasarana yang digunakan? 

15.  Bagaimana dengan akses pulsa dan jaringan yang tersedia 

maupun disediakan sekolah demi memperlancar proses 

mengajar? 

16.  Berapa banyak subsidi pulsa yang diterima guru dari 

pemerintah maupun dari pihak sekolah?  

17.  Apakah ada alternative lain yang diterima guru dalam 

menunjang proses mengajar selain pengadaan pulsa? 

18.  Jika ada, berapa nominal yang diberikan sekolah kepada 

guru sebagai pegangan dan penunjang belajar online? 

19.  Apakah itu diambil dari dana bos, komite sekolah atau 
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No Fokus Pertanyaan 

sumbangan sukarela dari orang tua siswa? 

20.  Apakah sekolah memiliki lab IT? 

21.  Jika sekolah tidak memiliki lab IT, apakah setiap guru 

sudah memiliki gadged untuk menunjang proses mengajar 

secara online? 

22.  Apakah sekolah membuat pengadaan bagi guru yang 

belum memiliki gadget? 

23.  Apakah ibu turut memantau setiap proses mengajar yang 

dilakukan guru?  

24.  Seperti apa koordinasi yang dilakukan antara ibu dengan 

guru, siswa maupun orangtua/wali? 

25.  Bagaimana guru mempertanggungjawabkan hasil mengajar 

selama masa pandemic?  

26.  Apakah guru memiliki kendala dalam proses mengajar 

online? Jelaskan! 

27.  Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi 

hambatan dalam pelaksanaan program BDR yang 

dilakukan secara online? 

28.  Bagaimana peran ibu dalam mengevaluasi setiap guru 

dengan serangkaian materi dan bahan ajar demi menunjang 

proses belajar online?  

29.  Apakah ibu membuat program pengasuhan demi 

mendukung orangtua/wali dengan kegiatan parenting 

dalam proses pendampingan anak melalui BDR? 
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No Fokus Pertanyaan 

30.  Apakah program BDR berpengaruh terhadap seluruh warga 

sekolah? 

31.  Apakah kendala yang dihadapi sekolah selama proses 

BDR?  

32.  Apakah dampak yang dirasakan oleh seluruh warga 

sekolah? 

33.  Apakah program BDR berpengaruh terhadap kelulusan 

siswa? 

34.  Apakah hasil yang didapat dari program BDR? 
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Lampiran 2 

Pedoman Wawancara Guru Dalam Pelaksanaan BDR 

 

No 
Pokok 

Penelitian 
Fokus Pertanyaan 

1.  Pra Pembelajaran Apakah bapak/ibu tahu apa itu belajar 

online? 

2.  

Apa yang mendasari dilakukannya belajar 

online? 

3.  

Apakah ada sosialisasi dari pemerintah 

maupun sekolah sebelum pelaksanaan 

KBM online? 

4.  

Bagaimana perencanaan dan persiapan 

bapak/ibu dalam pelaksanaan belajar 

online? 

5.  

Bagaimana menyesuaikan peraturan 

pemerintah dengan pelaksanaan belajar 

online? 

6.  

Bagaimana dengan akses jaringan yang 

dimiliki sekolah? 

7.  

Apakah akses jaringan mempengaruhi 

proses belajar mengajar? Jelaskan! 

8.  
Apakah bapak/ibu menerima subsidi pulsa? 

9.  

Subsidi pulsa yang diberikan kepada 

bapak/ibu diperoleh dari pemerintah  

ataukah dari pihak sekolah? 
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No 
Pokok 

Penelitian 
Fokus Pertanyaan 

10.  
Berapa jumlah subsidi yang diterima? 

11.  Apakah bapak/ibu mempersiapkan RPP 

sebelum melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar online? 

12.  

Apakah bapak/ibu membuat jadwal belajar, 

menyiapkan bahan dan media ajar? 

jelaskan 

13.  
Apakah semua siswa sudah mendapatkan 

jadwal belajar sebelum pelajaran dimulai? 

14.  

Apakah jadwal pelajaran dan bahan ajar 

diambil oleh orangtua/wali atau dibagikan 

melalui platform yang tersedia? 

15.  

Apakah dalam pengembalian tugas oleh 

orangtua/wali siswa diwajibkan mengikuti 

protokol kesehatan? 

16.  

Saat 

Pembelajaran 

Media belajar apakah yang dipakai 

bapak/ibu dalam proses belajar mengajar 

online? 

17.  

Apa saja kendala yang sering dihadapi 

bapak/ibu dalam proses belajar mengajar 

online? 

18.  
Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi 

kendala tersebut? 

19.  
Apakah bapak/ibu melakukan kunjungan 

ke rumah siswa untuk mengetahui 
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No 
Pokok 

Penelitian 
Fokus Pertanyaan 

kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang telah diberikan sekaligus 

melihat pendampingan orangtua dalam 

proses belajar anak selama melakukan 

belajar online? 

20.  Setelah 

Pembelajaran 

Apakah penugasan diberikan sesuai jadwal 

yang diberikan? 

21.  

Apakah penugasan yang diberikan sudah 

sesuai dengan kurikulum yang dipakai 

sekolah? 

22.  
Apakah aplikasi yang dipakai sudah efektif 

untuk mengirimkan tugas? 

23.  

Apakah bapak/ibu melakukan presensi 

terhadap siswa sebagai pemantau 

kehadiran siswa? 

24.  

Apakah menurut bapak/ibu program 

belajar dari rumah yang dilakukan secara 

online berpengaruh terhadap siswa? 

25.  

Bagaimana cara bapak/ibu guru 

memberikan penilaian kepada 

anak?Jelaskan! 

26.  
Apakah  terdapat kendala dalam proses 

penilaian dan pemberian nilai? Jelaskan! 

27.  

Apakah menurut bapak/ibu pelaksanaan 

belajar online sudah sesuai dengan 

peraturan mentri, instruksi walikota dan 
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No 
Pokok 

Penelitian 
Fokus Pertanyaan 

dinas pendidikan? 

28.  
Apakah belajar online berpengaruh 

terhadap kualitas lulusan? Jelaskan! 
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Lampiran 3 

Pedoman Wawancara Guru Dalam Pelaksanaan BDR 

 

No 
Pokok 

Penelitian 

Fokus Pertanyaan 

1.  Pra 

Pembelajaran 

Apakah adik tahu apa itu belajar online? 

2.  Kenapa belajar online dilakukan? 

3.  Sebelum KBM online  Apakah ada 

pemberitahuan dari pihak sekolah? 

4.  Bagaimana adik mempersiapkan diri 

sebelum pelaksanaan KBM online? 

5.  Dalam seminggu, berapa kali bapak/ibu 

guru memberikan materi pelajaran? 

6.  Bagaimana dengan akses jaringan yang 

adik miliki? 

7.  Apakah akses jaringan  di tempat adik 

mengalami banyak kendala?  

8.  Apakah akses jaringan mempengaruhi 

proses belajar adik? Jelaskan! 

9.  Apakah adik menerima subsidi pulsa? 

10.  Berapa jumlah subsidi yang diterima 

adik? 

11.  Darimana subsidi pulsa 

diberikan?jelaskan! 

12.  Apakah  bapak/ibu guru membuat jadwal 
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No 
Pokok 

Penelitian 

Fokus Pertanyaan 

belajar kemudian mengirimkannya 

kepada adik? Jelaskan! 

13.  Apakah semua siswa sudah mendapatkan 

jadwal belajar sebelum pelajaran 

dimulai? 

14.  Apa platform yang dipakai bapak/ibu 

guru dalam mengirimkan materi 

pelajaran? 

15.  Apakah orangtua adik mengambil materi 

ajar disekolah untuk digunakan sebagai 

panduan dalam belajar online? 

16.  Mata pelajaran apa yang materi ajar 

dibagikan oleh guru?  

17.  Saat 

Pembelajaran 

Media belajar apakah yang dipakai 

bapak/ibu guru dalam  memberikan 

pelajaran secara online? 

18.  Siapa yang biasanya pertama kali 

mengakses media belajar  untuk 

mengetahui materi setiap harinya? 

19.  Apa saja kendala yang sering dialami 

adik dalam proses belajar online? 

20. M Materi pelajaran apa yang dianggap 

paling sulit untuk dipelajari? Jelaskan! 

21.  Bagaimana cara adik mengatasi kendala 

tersebut? 
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No 
Pokok 

Penelitian 

Fokus Pertanyaan 

22.  Apakah menurut adik  video 

pembelajaran yang dibuat  itu membantu  

memahami materi pelajaran? 

23.  Apakah  adik  selalu menyimak video 

pembelajaran  yang diberikan oleh guru? 

24.  Apakah adik menerima kunjungan rumah 

oleh guru selama belajar online? 

25.   Jika bapak.ibu guru pernah melakukan 

kunjungan rumah, apa yang sering 

ditanyakan oleh mereka? 

26.  Setelah 

Pembelajaran 

Apakah penugasan yang diberikan 

bapak/ibu guru  sesuai jadwal? 

27.  Aplikasi apa yang dipakai bapak/ibu guru 

untuk memberikan tugas atau kuis ? 

28.  Apakah  aplikasi yang dipakai sudah 

efektif untuk mengirimkan tugas atau 

kuis? 

29.  Dari sekian banyak aplikasi yang dipakai, 

aplikasi apa yang menurut adik paling 

gampang dipakai dalam melihat bentuk 

tugas  yang diberikan  dan   

mengumpulkannya kembali kepada 

bapak/ibu guru? 

30.  Apakah tugas-tugas yang diberikan oleh 

bapak/ibu guru dinilai sulit? Jelaskan! 

31.  Apakah bapak/ibu guru melakukan 
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No 
Pokok 

Penelitian 

Fokus Pertanyaan 

presensi setiap akhir pembelajaran? 

32.  Apakah bapak/ibu guru menutup 

pelajaran online dengan doa? Jelaskan! 
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Lampiran 4 

Tabel Pedoman Wawancara Orangtua/Wali Siswa 

 

No Pokok 

Penelitian 

Fokus Pertanyaan 

1. 1 Pra 

Pembelajaran 

Berdasarkan perkembangan penyebaran 

covid-19, apakah bapak/ibu kuatir dengan 

penularannya terhadap keselamatan anak? 

2.  Dalam masa pandemic ini setiap kegiatan 

dilakukan dari rumah termasuk belajar dari 

rumah. Apakah sekolah dari anak bapak/ibu 

juga memberlakukan hal yang sama? 

3.  Apakah sekolah anak bapak/ibu melakukan 

belajar online? 

4.  Menurut bapak/ibu, apa itu belajar online? 

5.  Kenapa belajar online dilakukan? 

6.  Sebelum belajar online anak harus memiliki 

gadget ataupun laptop untuk menunjang 

proses belajar. Apakah anak memiliki 

gadged sendiri atau memakai punya 

oarangtua? Jelaskan! 

7. G Gawai siapa yang sering dipinjam untuk 

dipakai anak dalam melakukan KBM 

online? Jelaskan! 

8.  Apakah gawai yang dipakai sudah 

terhubung dengan internet? jelaskan! 
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No Pokok 

Penelitian 

Fokus Pertanyaan 

9.  Apakah jaringan internet yang dimiliki 

dinilai mampu untuk menunjang 

pembelajara online anak?  

10.  Sebelum KBM online  Apakah ada 

pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak 

sekolah? 

11. A Apakah bapak/ibu melakukan 

pendampingan kepada anak sebelum proses 

KBM online? 

12. B Bagaimana cara bapak/ibu mendampingi 

anak selama proses belajar online yang 

dilakukan dari rumah?  

13.  Bagaimana cara bapak/ibu 

menginstruksikan anak untuk  

mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan 

KBM online? 

14.  Dalam seminggu, berapa kali bapak/ibu 

guru memberikan materi pelajaran? 

15.  Bagaimana dengan akses jaringan yang 

anak miliki? 

16. a Apakah pihak sekolah memberikan pulsa 

gratis kepada anak? Jelaskan! 

17.  Apakah akses jaringan  di tempat tinggal 

bapak/ibu mengalami banyak kendala?  

18.  Apakah akses jaringan mempengaruhi 
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No Pokok 

Penelitian 

Fokus Pertanyaan 

proses belajar anak? Jelaskan! 

19.  Apakah anak menerima subsidi pulsa dari 

pemerintah? 

20.  Berapa jumlah subsidi yang 

diterima?Jelaskan! 

21.  Apakah  bapak/ibu guru membuat jadwal 

belajar kemudian mengirimkannya kepada 

anak melalui bapak/ibu? Jelaskan! 

22.  Apakah anak sudah mendapatkan jadwal 

belajar sebelum pelajaran dimulai? 

23.  Apa platform yang dipakai bapak/ibu guru 

dalam mengirimkan materi pelajaran?  

24. A Apakah  menurut bapak/ibu platform 

tersebut sulit jika yang mengaksesnya 

adalah anak? Jelaskan! 

25.  Apakah orangtua adik mengambil materi 

ajar disekolah untuk digunakan sebagai 

panduan dalam belajar online? Jelaskan! 

26.  Mata pelajaran apa yang materinya 

dibagikan oleh bapak/ibu guru disekolah?  

27.  Saat 

Pembelajaran 

Media belajar apakah yang dipakai 

bapak/ibu guru dalam  memberikan 

pelajaran secara online? 

28.  Siapa yang biasanya pertama kali 
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No Pokok 

Penelitian 

Fokus Pertanyaan 

mengakses media belajar  untuk 

mengetahui materi setiap harinya? 

29.  Apa saja kendala yang sering dialami anak 

dalam proses belajar online? 

30. M Menurut bapak/ibu materi pelajaran apa 

yang dianggap paling sulit untuk dipelajari 

anak? Jelaskan! 

31.  Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi 

kendala tersebut? 

32.  Apakah menurut bapak/ibu  video 

pembelajaran yang dibuat  guru membantu  

memahami materi pelajaran? 

33.  Apakah  anak  selalu menyimak video 

pembelajaran  yang diberikan oleh 

gurunya? 

34.  Apakah anak bapak/ibu aktif memberikan 

pertanyaan seputar pelajaran yang 

diberikan guru? 

35.  Apakah anak menerima kunjungan rumah 

oleh guru selama belajar online? 

36. J Apa tujuan bapak/ibu guru melakukan 

kunjungan rumah? 

37.  Apa yang sering ditanyakan oleh mereka? 

38.  Apakah kunjungan rumah dinilai 

membantu anak dalam memahami setiap 

materi pelajaran? 
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No Pokok 

Penelitian 

Fokus Pertanyaan 

39.  Setelah 

Pembelajaran 

Apakah bapak/ibu guru melakukan presensi 

setelah selesai pembelajaran? Jelaskan! 

40.  Apakah penugasan yang diberikan 

bapak/ibu guru  sesuai jadwal pelajaran? 

41.  Aplikasi apa yang dipakai bapak/ibu guru 

untuk memberikan tugas atau kuis kepada 

anak ? 

42.  Apakah  aplikasi yang dipakai sudah efektif 

untuk mengirimkan tugas atau kuis? 

43.  Dari sekian banyak aplikasi yang dipakai, 

aplikasi apa yang menurut bapak/ibu paling 

gampang dipakai untuk melihat bentuk 

tugas  yang diberikan  dan   

mengumpulkannya kembali setelah selesai 

dikerjakan kepada bapak/ibu guru? 

44. a Apakah tugas-tugas yang diberikan oleh 

bapak/ibu guru dinilai sulit? Jelaskan! 

45.  Apakah bapak/ibu guru menutup 

pembelajaran online dengan doa?  
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Lampiran 5 

Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Pendidikan 

SDN Negeri Lama Ambon 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana dengan model 

pendidikan darurat yang 

diterapkan disekolah? 

Sekolah kami belom mengikuti 

model pendidikan darurat karena 

dirasa belum perlu diberlakukan 

2.  Apa kurikulum yang 

dipakai disekolah ini? 

Kami memakai kurikulum 2013 

3.  Apakah pelaksanaan BDR 

sudah dilakukan di 

sekolah ibu? 

Sekolah kami sudah memberlakukan 

bdr dikarenakan dampak pandemi 

4.  Daparkah ibu 

memberikan gambaran 

terkait instruksi 

pelaksanaannya? 

Awalnya kami ketahui dampak virus 

melalui tv dan alat komunikasi 

lainnya. Kemudian saya meliburkan 

seluruh warga sekolah sebelum ada 

instruksi dari walikota. Saya 

mengikuti surat edaran kementrian 

pendidikan. Selang satu bulan 

kemudian seluruh sekolah di kota 

ambon mendapat instruksi dari 

walikota. 

Instruksi pelaksanaannya yaitu 

mengharuskan kami meliburkan dan 

menghentikan seluruh kegiatan 

belajar mengajar di sekolah, hanya 

boleh melakukan kegiatan belajar 

mengajar dari rumah. Diwajibkan 

memakai masker dam rajin mencuci 

tangan untuk menghindari dampak 

penularan covid-19. 

5.  Bagaimana perencanaan 

dan persiapan 

pelaksanaan BDR pada 

sekolah yang ibu pimpin? 

Untuk perencanaannya saya 

mengdakan rapat dengan seluruh 

warga sekolah, mulai dari guru, staf, 

murid dan orangtua untuk membahas 

terkait dnegan belajar dan mengajar 

dari rumah yang dilakukan secara 

online. 
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No Pertanyaan Jawaban 

Untuk pelaksanaan BDR sendiri saya 

menginstruksikan kepada para guru 

dapat melakukan proses mengajar 

dari rumah secara online.  

6.  Bagaimana menyesuaikan 

permen dengan 

pelaksanaan BDR 

disekolah yang ibu 

pimpin? 

Permen diedarkan berupa lembaran 

yang dibagikan di sekolah maupun 

whatsapp grup. Untuk menyesuaikan 

permen tersebut saya mengadakan 

rapat dengan semua stakeholder 

kemudian pelaksanaannya kita 

membuat perencanaan terlebih 

dahulu. 

7.  Apa manfaat yang 

didapatkan sekolah dari 

pelaksanaan BDR? 

Sekolah terhindar dari ganasnya virus 

corona, guru saya menjadi lebih lihai 

dalam memainkan IT 

8.  Apakah di satuan 

pendidikan ini memiliki 

SDM yang handal 

dibidangnya?  

Ya 

9.  Bagaimana kompetensi 

guru disatuan pendidikan 

yang ibu pimpin? 

Semua guru saya sudah sarjana dan 

pendidikan yang ditempuh sudah 

linier.  

10.  Apa yang dilakukan ibu 

ketika SDM yang dimiliki 

sekolah belum kompeten 

dalam bidangnya masing-

masing? 

Disekolah yang saya pimpin, semua 

guru-guru saya sudah sarjana. Hanya 

1 orang guru yang SMA dan itupun 

tahun depan sudah pension. Banyak 

guru-guru muda yang berbakat 

disekolah yang saya pimpin ini.  

11.  Apakah guru memiliki 

keluhan terhadap sarana 

dan prasarana yang 

digunakan? 

Sejauh ini tidak ada keluhan yang 

berarti. 

12.  Bagaimana dengan akses 

pulsa dan jaringan yang 

tersedia maupun 

disediakan sekolah demi 

memperlancar proses 

mengajar? 

Setiap bulan saya mengucurkan dana 

kepada tiap guru sebesar 100 ribu 

sebagai biaya transport, sekolah 

menyediakan fasilitas wifi gratis 

untuk dipakai menunjang proses 

mengajar secara online.  

13.  Berapa banyak subsidi 

pulsa yang diterima guru 

Pemerintah memberikan subsidi 

kuota gratis sebesar 25 GB. 
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No Pertanyaan Jawaban 

dari pemerintah maupun 

dari pihak sekolah? 

14.  Apakah ada alternative 

lain yang diterima guru 

dalam menunjang proses 

mengajar selain 

pengadaan pulsa? 

Sekolah memfasilitasi guru dengan 

layanan wifi gratis 

15.  Jika ada, berapa nominal 

yang diberikan sekolah 

kepada guru sebagai 

pegangan dan penunjang 

belajar online? 

Tiap bulannya guru diberikan dana 

sebesar 100 ribu rupiah. 

16.  Apakah itu diambil dari 

dana bos, komite sekolah 

atau sumbangan sukarela 

dari orang tua siswa? 

Semua kegiatan yang berurusan 

dengan dana, semuanya diambil dari 

dana bos. Tidak ada sumbangan 

sukarela dari orangtua maupun 

kucuran dana yang lain dari komite 

sekolah. 

17.  Apakah sekolah memiliki 

lab IT? 

Untuk saat ini sekolah kami belum 

memiliki lap IT tetapi saya 

memvasilitasi guru dengan laptop 

yang dibeli dari dana bos. 

18.  Jika sekolah tidak 

memiliki lab IT, apakah 

setiap guru sudah 

memiliki gadged untuk 

menunjang proses 

mengajar secara online? 

 Ya 

19.  Apakah sekolah membuat 

pengadaan bagi guru yang 

belum memiliki gadget? 

Tidak semua guru diberikan fasilitas 

gadget, hanya bagi guru yang hampir 

pendiun dan tidak mendapatkan 

sertifikasi. 

20.  Apakah ibu turut 

memantau setiap proses 

mengajar yang dilakukan 

guru? 

Ya, tentu. Semuanya saya pantau. 

21.  Seperti apa koordinasi 

yang dilakukan antara ibu 

dengan guru, siswa 

maupun orangtua/wali? 

Sebelum dan sesudah proses belajar, 

guru wajib berkoordinasi dengan 

saya. Materi, bahan ajar, dan 

perangkat pembelajaran wajib saya 
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ketahui. Sehingga saya dapat 

memilah setiap kebutuhan materi 

yang akan diterima siswa. 

22.  Bagaimana guru 

mempertanggungjawabka

n hasil mengajar selama 

masa pandemic? 

Guru wajib melaporkan semuanya 

bagi saya. Sebelum dan sesudah 

pelajaran. 

23.  Apakah guru memiliki 

kendala dalam proses 

mengajar online? 

Jelaskan!  

Ya, banyak sekali kendala yang 

ditemukan. Diantaranya keluhan-

keluhan dari guru terkait kuota 

internet, terkadang menemui 

kesulitan dengan kurikulum yang 

dijalankan. Begitu banyak 

administrasi yang harus dilengkapi 

dan masih banyak lagi. 

24.  Adakah faktor-faktor 

yang mempengaruhi dan 

menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan program 

BDR yang dilakukan 

secara online? 

Ada, Faktor dari luar maupun dari 

dalam yang menjadi penghambat. 

Faktor dari luar yaitu kendala kuota 

dan jaringan sementara dari dalam 

yaitu ada beberapa guru yang merasa 

tidak mampu dan kebingungan dalam 

memainkan IT.  

25.  Bagaimana peran ibu 

dalam mengevaluasi 

setiap guru dengan 

serangkaian materi dan 

bahan ajar demi 

menunjang proses belajar 

online? 

Sama seperti evaluasi pada umumnya 

saya mengecek setiap proses nya 

mulai dari perencanaan sampai 

kepada kegiatan yang berlangsung.  

26.  Apakah ibu membuat 

program pengasuhan demi 

mendukung orangtua/wali 

dengan kegiatan parenting 

dalam proses 

pendampingan anak 

melalui BDR? 

Ya, saya membuat sosialisasi dengan 

mengadakan rapat bersama orangtua 

murig. Dalam rapat tersebut, semua 

kita bahas bersama. 

27.  Apakah program BDR 

berpengaruh terhadap 

seluruh warga sekolah? 

Ya  

28.  Apakah kendala yang dihadapi Ya, seerti yang sudah saya jelaskan 
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sekolah selama proses 

BDR? 

sebelumnya.bahwa pasti ada kendala. 

29.  Apakah program BDR 

berpengaruh terhadap 

kelulusan siswa? 

Ya, sanagt berpengaruh. Nilai anak 

banyak yang menurun. Nilaipun 

banyak yang tidak murni. Karena 

kami para guru memberikan nilai 

tidak sesuai kemampuan anak. Tetapi 

berdasarkan aturan dari pemerintah. 

30.  Apakah  hasil yang didapat dari 

program BDR? 

Banyak hasil yang didapatkan. Kalau 

dari segi pengetahuan, anak 

mengalami penurunan. Tapi kalau 

dari segi hubungan kekeluargaan, 

terjalin lebih erat antara anak dan 

orangtua.  
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Lampiran 6 

Profil SD Inpres 35 Passo 

Identitas Sekolah 

1. Nama Sekolah  : SD Inpres 35 Passo 

2. NSS    : - 

3. NPSN   : 60103201 

4. Tahun Berdiri Sekolah : - 

5. Alamat Sekolah  : Jalan Laksdya Leo 

Wattimena 

A. Kelurahan  : Passo 

B. Kecamatan  : Baguala 

C. Kabupaten  : Kota Ambon 

D. Provinsi   : Maluku 

E. Kode Pos  : 97232 

6. Telepon   : 0911-362353 

7. Email   : sdinp35passo@gmail.com  

8. Status Sekolah  : Negeri 

9. Nilai Akreditasi Sekolah : A  Skor :  

10. No. SK Akreditasi   : 1444/BAN-SM/SK/2019 

11. Luas lahan dan jumlah rombel : 

A. Luas lahan  : - 

a. Jumlah ruang : 6 ruang kelas dan 5 ruang 

lainnya 

B. Jumlah rombel  : 10 rombel 

Ambon, 04 Oktober 2021 

Kepala SD Inpres 35 Passo 

Leonora  Sina,  S.Pd 

NIP. 19660427 198604 2004 

mailto:sdinp35passo@gmail.com
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Lampiran 7 

Profil SD Negeri Negeri Lama Ambon 

 

Identitas Sekolah 

1. Nama Sekolah  : SD Negeri Negeri Lama Ambon 

2. NSS   : 101216003024 

3. NPSN   : 60103220 

4. Tahun Berdiri Sekolah : 1980 

5. Alamat Sekolah  : Jalan Laksdya Leo Wattimena 

6. Kelurahan  : Negri Lama 

7. Kecamatan  : Teluk Ambon Baguala 

8. Kabupaten  : - 

9. Provinsi  : Maluku 

10. Kode Pos  : 97232 

11. Telepon  : 0813 4322 7645 

12. Email   : sdn_negerilama@yahoo.com 

13. Status Sekolah  : Negeri 

14. Nilai Akreditasi Sekolah : B  Skor :  

15. Luas lahan dan jumlah rombel : 

16. Luas lahan   : 1.408  m2 

17. Jumlah ruang   : 6 ruang kelas dan 6 ruang 

lainnya 

18. Jumlah rombel   : 6 rombel 

 

Ambon, 06 Oktober 2021 

Kepala SD Negeri Negeri Lama 

Sarlota. S. Wacanno, S.Pd  M.P 

NIP. 19660715 198712 2002 
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Lampiran 8 

Profil SD Inpres 53 Batu Gong 

 

Identitas Sekolah 

1. Nama Sekolah   : SD Inpres 53 Batu Gong 

2. NSS    :  

3. NPSN    : 60102036 

4. Tahun Berdiri Sekolah  : 1981 

5. Alamat Sekolah   : Jalan Dr Wem Tehupeiory 

Batu Gong Desa Hutumuri  

6. Kelurahan   : Hutumuri 

7. Kecamatan   : Lei Timur Selatan 

8. Kabupaten   : - 

9. Provinsi   : Maluku 

10. Kode Pos   : 97237 

11. Email    : sdn_negerilama@yahoo.com 

12. Status Sekolah   : Negeri 

13. Nilai Akreditasi Sekolah : A  Skor :  

14. Luas lahan dan jumlah rombel : 

15. Luas lahan   : 5.074  m2 

16. Jumlah ruang   : 14 ruang kelas dan 6 ruang 

lainnya 

17. Jumlah rombel   : 6 rombel 

 

Ambon, 11 Oktober 2021 

Kepala SD Inpres 53 Batu Gong 

Melthina  Samusamu, S.Pd  

NIP. 196505 18 1987122003 
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Lampiran 9 

SURAT EDARAN KEMENDIKBUD RI NOMOR 15 

TAHUN 2020 
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Lampiran 10 

SURAT EDARAN KEMENDIKBUD RI  

NOMOR 4 TAHUN 2020 
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Lampiran 11 

SK PERMEN WALIKOTA AMBON 

 

 

  



31 

 

Lampiran 12 

Bukti Pelaksanaan BDR 

a. SDN Negeri Lama 

Kelas I 
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Kelas 4 
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Kelas 6 
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b. SD Inpres 35 Passo 

Kelas 1 

 

Kelas 4 
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Kelas 6    
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c. SD Inpres 53 Batu Gong 

Kelas 1  

 

Kelas 4 
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Kelas 6 
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Lampiran 13 

Dokumentasi Pengumpulan Data 

a. SDN Negeri Lama 

 

 

b. SD Inpres 35 Passo 
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c. SD Inpres 53 Batu Gong 
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Lampiran 14 

Wawancara Dengan Orangtua Murid 
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Lampiran 15 

Dokumen Kesepakatan Belajar Di Tiap Titik Kumpul 

SD Inpres 53 Batu Gong 
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Lampiran 16 

Hasil Uji Turnitin 

 

Bab I 

 

Bab II  
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Bab III 

 

Bab IV 

 

Bab V 

 

 

 

 

 


