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APPENDIX 

1. Transcript of Interview 

Day and Date : Friday, May 1
st
 2020 

Location  : Mrs. Reny’s house 

Informant  : Dwi Reny Kurniawati, S.Pd. 

Interviewer  : Cholis Setyawan 

TR : Siapa nama lengkap Anda? 

P1 : Dwi Reny Kurniawati, S.Pd. 

TR : Kelas apa saja yang Anda ajar bahasa Inggris? 

P1    : Kelas 10 yang terdiri dari pertanian (ATPH), tata busana 1 dan 2, 

akuntansi, kriya kayu, dan otomotif. Selain itu kelas 11 tata busana 1 dan 

2. 

TR   : Media apa saja yang Anda gunakan untuk mengajar daring ini? 

P1    : Saya menggunakan HP, lalu menggunakan WhatsApp untuk 

memberikan instruksi, membagikan informasi kepada siswa, serta 

mengirimkan tugas lewat WhatsApp grup. Selain itu saya juga mencari 

materi di YouTube dan membagikannya ke siswa. 

TR  : Tantangan apa saja yang Anda hadapi saat mengajar daring bahasa 

Inggris di SMK Negeri 1 Nawangan? 

P1   : Kesulitan jaringan yang dirasakan oleh siswa, sehingga guru terhambat 

untuk menyampaikan materi/kompetensi. Siswa laki-laki responnya 

rendah untuk mempelajari materi dan tugas khususnya siswa dari kriya 

kayu. 

TR   : Apakah ada tantangan yang lainnya? 

P1   : Kelas daring tidak lebih efektif daripada kelas biasanya, terlebih untuk 

menyampaikan materi serta dalam penilaian. Guru juga kurang 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan 

karena kaitannya respon siswa tidak secara langsung. Siswa juga 

keterbatasan untuk bertanya dan cenderung malas, tidak seperti di 

kelas biasa yang dapat saya awasi langsung. 
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TR   : Apa solusi Anda terkait tantangan mengajar daring? 

P1   : Guru harus bisa mencari materi untuk siswa supaya tidak bosan dalam 

memahami materi dan tugas. Contohnya yaitu guru dapat memberikan 

film kepada siswa untuk dipelajari. Lalu siswa mencari kata 

sifat/karakter tokoh yang dapat diteladani. Saya memberikan film 

drama bahasa Indonesia untuk siswa kelas 10 dan video motivasi 

berbahasa Inggris untuk kelas 11. Videonya saya unduh di YouTube 

lalu saya bagi melalui WhatsApp group.Saya juga memberikan 

keringanan waktu kepada siswa untuk mengumpulkan tugas. Untuk 

siswa yang kesulitan jaringan, siswa dapat menulis tugasnya di buku 

lalu dapat mengumpulkan pas masuk sekolah atau dapat mengantarkan 

tugasnya ke rumah saya. 

TR   : Apa keringanan atau fasilitas yang diberikan oleh sekolah? 

P1  : Sekolah memberikan paket data internet untuk guru dan siswa.Sekolah 

juga mengintruksi guru agar tidak memberatkan siswanya dengan 

banyak tugas. 

TR   : Apa harapan Anda terhadap situasi ini? 

P1 : Guru harus lebih bisa belajar menggunakan media sosial untuk 

pembelajaran ke depan dan dapat segera kembalui mengajar di kelas 

biasa. 
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2. Document from online questionnaire 

Day and Date : Friday, May 1
st
 2020 

Informant  : Samsuhari, S.Pd. 

Interviewer  : Cholis Setyawan 
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