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Lampiran 1. Kisi-Kisi Wawancara dan Observasi 
 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

( PENILAIAN GURU UNTUK MATA PELAJARAN BAHASA 

INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SDN 

JURUMUDI 02 TANGERANG ) 

KISI-KISI WAWANCARA 
 

NO. ASPEK INDIKATOR SUMBER 

DATA 

1. Penilaian guru untuk 

mata pelajaran bahasa  

Indonesia pada masa 

pandemi COVID-19 di 

SDN Jurumudi 

Tangerang. 

Aspek - aspek Penilaian Guru Kelas III dan 

Guru Kelas V. 
Teknik Penilaian 

Jenis - Jenis Penilaian 

 

 
KISI-KISI OBSERVASI 

 

NO. KONSEP INDIKATOR 

1 Penilaian guru untuk 

mata pelajaran bahasa 

Indonesia pada masa 

pandemi COVID- 

19 di SDN Jurumudi 02 

Tangerang. 

Gambaran pelaksanaan pemberian 

penilaian diantaranya: 

a) Melihat keterlibatan guru dalam 

memberikan penilaian pada 

pembelajaran. 

b) Melihat pada keterlibatan siswa 

dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran melalui WhatsApp Group 

(WAG) atau aplikasi media belajar 

pendukung lainnya. 



Lampiran 2. Instrumen Penelitian 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 
( PENILAIAN GURU UNTUK MATA PELAJARAN BAHASA 

INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SDN 

JURUMUDI 02 TANGERANG ) 

No. Komponen Indikator Sub 

Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

  Sumber 

Data 

W O D 

1. Penilaian guru 

untuk mata 

pelajaran bahasa 

Indonesia pada 

masa pandemi  

COVID-19 di 

SDN Jurumudi 

02 Tangerang. 

Aspek 

Penilaian 

1.1 Kognitif 
 

1.2 Afektif 
 

1.3 Psikomotor 

    

Teknik 

Penilaian 

1.1 Tes Lisan 

1.2 Penilaian 

Tertulis 

    

1.3 Penilaian 

Unjuk Kerja 

1.4 Penilaian 

Produk 

1.5 Penilaian 

Portofolio 

  
Jenis- 

Jenis 

Penilaian 

1.1 Penilaian     

Formatif 

1.2 Penilaian 

Sumatif 

1.3 Penilaian 

Diagnostik 



 

   
1.4 Penilaian 

Penempatan 

    

Keterangan. 

W= Wawancara 

O = Observasi 

D = Dokumentasi 



Lampiran 3. Lembar Instrumen Wawancara Guru 

 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

Lembar Instrumen Wawancara Guru Kelas III 

 
 

Nama Narasumber : Neneng Khosyatillah, S.Sy 

Jabatan : Guru Kelas III-A 

Hari/Tanggal : Selasa / 12 Oktober 2021 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Media apa saja yang Bapak/Ibu 

Guru gunakan untuk membantu 

pembelajaran pada masa pandemic 

COVID-19? 

Saya menggunakan WAG atau 

biasa dikatakan dengan 

WhatssApp Group saya lebih 

sering menggunakan itu. Google 

form saya pakai untuk siswa 

mengisi absen atau soal pilihan 

ganda 

yang bisa diakses. 

2. Aspek penilaian apa yang dominan 

digunakan untuk mata pelajaran 

bahasa Indonesia pada masa 

pandemi COVID- 19? 

Pada masa pandemi aspek 

penilaian dilakukan tidak 

maksimal sehingga saya lebih 

banyak berfokus pada kognitif. 

Akan tetapi, ketiga aspek 

penilaian tetap saya perhatikan. 

3. Teknik penilaian yang seperti apa 

yang digunakan Bapak/Ibu guru 

pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia di Kelas III? 

Untuk teknik penilaian ada 

beberapa yang dapat untuk saya 

gunakan. Akan tetapi, saya tidak 

menggunakan teknik penilaian 

produk. Terlebih saya mengajar 

pada kelas rendah sehingga 

sering menggunakan teknik 

penilaian tes lisan dan tertulis. 

4. Jenis penilaian apa saja yang 

digunakan Bapak/Ibu guru pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia di 

Kelas III? 

Saya hanya menggunakan jenis 

penilaian sumatif dan formatif 

yang mudah untuk digunakan 

dalam penilaian kegiatan 

pembelajaran. 



5. Apakah ada perbedaan dalam 

pemberian tugas atau soal kepada 

siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia? 

Tidak ada, seluruh siswa 

akan mendapatkan soal atau tugas 

dengan jenis yang sama tidak ada 

yang dibedakan. 

6. Bagaimana cara Bapak/Ibu guru 

dalam melakukan evaluasi pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia? 

Untuk mengetahui kemampuan 

siswa saya akan bertanya terkait 

dengan materi pelajaran yang 

dilakukan. 

7. Upaya apa yang dilakukan guru 

ketika hasil belajar siswa 

menurun?   

Saya akan menjalin kerja sama 

kepada orang tua dan siswa 

terkait dengan pembelajaran agar 

tidak terus menurun. 

8. Kendala apa saja yang dihadapi 

Bapak/Ibu guru pada saat 

melakukan penilaian terhadap mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada 

masa pandemi COVID- 

19? 

Sulit untuk membedakan apakah 

hasil tugas dikerjakan oleh 

siswanya sendiri atau dengan 

bantuan orang lain. 

9. Apa saja perbedaan yang 

Bapak/Ibu rasakan dalam 

melakukan  penilaian secara daring 

dan tatap muka khususnya pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia? 

Perbedaannya sangat jelas secara 

daring kita tidak tahu apakah 

siswanya benar-benar mengikuti 

kegiatan belajar sampai akhir 

atau tidak. Sedangkan tatap 

muka guru dapat mengetahui 

masing-masing karakteristik 

siswa pada saat pembelajaran 

sehingga penilaian tidak sulit 

untuk dilakukan. 

10. Apa saja harapan dari Bapak/Ibu 

guru mengenai pembelajaran 

daring pada saat ini? 

Secepatnya COVD-19 berakhir 

agar guru tetap bisa memberikan 

ilmu pembelajaran dengan 

menyeluruh tanpa dihalangi 

kuota dan masalah lainnya. 



INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

Lembar Instrumen Wawancara Guru Kelas III 

 
 

Nama Narasumber : Agus Setiawan, S.Pd 

Jabatan : Guru Kelas III-B 

Hari/Tanggal : Jum’at / 30 Juli 2021 
 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Media apa saja yang Bapak/Ibu 

Guru gunakan untuk membantu 

pembelajaran pada masa pandemic 

COVID-19? 

Saya menggunakan beberapa 

media WhatssApp Group 

(WAG), zoom meeting, google 

form, dan saya memberikan 

sebuah video dalam 

pembelajaran. Akan tetapi, 

media yang sering saya gunakan 

adalah WhatsApp Group 

(WAG). Media Tangerang Live 

mulai adanya materi untuk 

seluruh mata pelajaran bahkan 

sampai dengan penilaian. 

2. Aspek penilaian apa yang dominan 

digunakan untuk mata pelajaran 

bahasa Indonesia pada masa 

pandemi COVID- 19? 

Menurut saya ketiga aspek 

penilaian dapat terukur. 

Contohnya pada saat pemberian 

tugas kepada siswa dapat 

memberikan sebuah video 

mereka sedang membaca teks 

pada buku, dilihat bagaimana 

cara membaca siswa lancar atau 

kurang. Jadi tidak hanya melihat 

pada kemampuan 

kognitif saja. 

3. Teknik penilaian yang seperti apa 

yang digunakan Bapak/Ibu guru 

pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia di Kelas III? 

Saya mengajar di kelas III yang 

berarti masih kelas rendah jadi 

saya berfokus pada teknik 

penilaian tes lisan. Agar siswa 

lebih aktif dalam pembelajaran.     

Sebelum    memulai 

pembelajaran    saya    akan 

bertanya 



 

  kepada siswa tentang 

materi pelajaran 

sebelumnya yang 

nantinya akan siswa 

jawab melalui voice note. 

Jika siswa menjawab 

dengan cepat dan benar 

maka akan saya berikan 

reward simbol bintang 

agar siswa yang lain juga 

semangat. Untuk 

penugasan saya 

menggunakan teknik 

penilaian unjuk 

kerja. 

4. Jenis penilaian apa saja yang digunakan 

Bapak/Ibu guru pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia di Kelas III? 

Saya menggunakan jenis 

penilaian yang mudah 

diterapkan saja jenis 

penilaian sumatif dan 

formatif. Jenis penilaian 

ini dapat digunakan 

tingkat keberhasilan 

proses belajar serta dapat 

mengetahui kompetensi 

yang dimiliki 

oleh siswa. 

5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian 

tugas atau soal kepada siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia? 

Tidak ada, tugas yang 

saya berikan kepada siswa 

semuanya sama rata tidak 

ada yang dapat saya beda- 

bedakan begitu pun 

dengan hal  

penilaian. 

6. Bagaimana cara Bapak/Ibu guru dalam 

melakukan evaluasi pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia? 

Saya melakukan interaksi 

dengan melakukan tanya 

jawab  melalui voice note 

terkait dengan materi 

pembelajaran hari ini. 

Serta saya akan 

memberikan sebuah 

kesimpulan tentang materi 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan secara 

bersama- sama. 



7. Upaya apa yang dilakukan guru ketika 

hasil belajar siswa menurun? 

Upaya yang dilakukan 

tidak terlepas dari peran 

orang tua/keluarga serta 

guru. Kami   sebagai  

guru harus siap membantu  

siswanya  dalam keadaan 

apapun. Mulai dari 

membimbing sampai 

memberikan motivasi. 

Sama halnya dengan 

apabila dalam 

pembelajaran siswa ada 

yang belum mengerti guru 

akan menjelaskan sampai 

dengan muridnya sudah 

dapat 

memahami. 

8. Kendala apa saja yang dihadapi 

Bapak/Ibu guru pada saat melakukan 

penilaian terhadap mata pelajaran bahasa 

Indonesia pada masa pandemi COVID- 

19? 

Kendalanya saya tidak 

dapat mengetahui pada 

saat mengerjakan tugas 

apakah ada bantuan orang 

lain atau tidak. Ada 

beberapa siswa juga yang 

tidak patuh 

mengumpulkan tugas 

tidak tepat sesuai dengan 

waktu 

yang telah ditentukan. 



9. Apa saja perbedaan yang Bapak/Ibu 

rasakan dalam melakukan  penilaian 

secara daring dan tatap muka khususnya 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia? 

Penilaian secara daring 

guru hanya bisa melihat 

hasil akhir tugas yang 

dikerjakan. Guru tidak 

mengetahui apakah siswa 

mengerjakan tugasnya 

dengan sendiri atau 

dibantu dengan orang 

lain. Masih ada beberapa 

siswa yang tidak disiplin 

dalam waktu 

pengumpulan tugas. 

Penilaian tatap muka 

guru dapat mengetahui 

pada saat proses siswa 

dalam mengerjakan tugas, 

sehingga dalam penilaian 

guru tidak sulit bisa 

mengetahui tingkat 

kemampuan  

siswa. 

10. Apa saja harapan dari Bapak/Ibu guru 

mengenai pembelajaran daring pada saat 

ini? 

Harapan saya tentunya 

saya ingin sekali virus ini 

segera hilang agar masa 

pandemi ini tidak secara 

terus- menerus  membawa  

dampak  negatif 

untuk    beberapa    aspek.    

Terlebih 

dalam bidang pendidikan 

guru hanya bisa 

menyampaikan materi 

atau melakukan kegiatan 

pembelajaran melalui 

online saja. Saya rasa hal 

ini tidak hanya diinginkan 

oleh saya saja melainkan 

seluruh warga masyarakat 

Indonesia mengaharapkan 

hal yang sama yaitu agar 

COVID-19 segera 

hilang. 



INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

Lembar Instrumen Wawancara Guru Kelas V 

 
 

Nama Narasumber : Ade Mulyanih, S.Pd 

Jabatan : Guru Kelas V-A 

Hari/Tanggal : Jum’at / 30 Juli 2021 
 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Media apa saja yang Bapak/Ibu 

Guru gunakan untuk membantu 

pembelajaran pada masa pandemic 

COVID-19? 

Saya menggunakan media 

WhatssApp Group (WAG), 

zoom meeting, google form, dan 

saya memberikan sebuah video 

dalam pembelajaran ada yang 

dari youtube ada juga yang saya 

buat sendiri. Akan tetapi, media 

yang sering saya gunakan adalah 

WhatsApp Group (WAG). 

2. Aspek penilaian apa yang dominan 

digunakan untuk mata pelajaran 

bahasa Indonesia pada masa 

pandemi COVID- 19? 

Seluruh aspek penilaian dapat 

saya gunakan. Akan tetapi, jika 

ditanya untuk lebih dominannya 

yaitu pada aspek penilaian 

kognitif. Penilaian kognitif dapat 

kami lihat melalui WhatssApp 

Group WAG) atau hasil dari 

tugas-tugas siswa. Untuk 

penilaian dapat kami lihat 

melalui video tergantung dari apa 

jenis 

penugasannya. 

3. Teknik penilaian yang seperti apa 

yang digunakan Bapak/Ibu guru 

pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia di Kelas V? 

Seperti pada umumnya teknik 

penilaian yang digunakan tidak 

jauh dari teknik penilaian tes 

lisan dan unjuk kerja. Teknik  

penilaian tersebut  yang  sering  

saya  gunakan. 

Guru tidak hanya ingin menilai 

tugas 



 

  siswa hanya dari hasil 

akhir saja melainkan 

melalui sebuah proses 

yaitu dengan teknik 

penilaian tes lisan yang 

dapat digunakan. Teknik 

penilaian lainnya juga 

dapat digunakan 

tergantung dari tugas 

seperti apa yang 

diberikan. 

4. Jenis penilaian apa saja yang digunakan 

Bapak/Ibu guru pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia di Kelas V? 

Saya menggunakan jenis 

penilaian sumatif dan 

formatif karena jenis 

penilaian ini mudah dan 

cocok untuk diterapkan. 

Serta fungsi atau 

tujuannya tidak jauh 

berbeda dengan sebuah 

proses dalam 

pembelajaran 

dibandingkan dengan 

jenis penilaian 

lainnya. 

5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian 

tugas atau soal kepada siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia? 

Saya tidak membedakan 

pada saat pemberian 

tugas. Jika dalam 

pengumpulan tugas ada 

beberapa orang tua yang 

datang ke sekolah setiap 

satu minggu sekali untuk 

mengumpulkan tugas  

anaknya karena 

handphone yang  dipakai 

siswa untuk belajar 

dibawa oleh orang tuanya 

bekerja. 



6. Bagaimana cara Bapak/Ibu guru dalam 

melakukan evaluasi pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia? 

Seperti pembelajaran 

tatap muka, sebelum 

mengakhiri pembelajaran 

saya akan bertanya 

terlebih dahulu kepada 

siswa apakah sudah 

memahami materi atau 

belum. Jika sudah, 

selanjutnya saya akan 

mengajukan pertanyaan 

agar dapat mengetahui 

apakah siswa benar 

memahami atau tidak. 

7. Upaya apa yang dilakukan guru ketika 

hasil belajar siswa menurun? 

Sama halnya dengan 

guru-guru yang lain saya 

akan  melakukan 

komunikasi dan bekerja 

sama para orang tua dan 

siswa. Sama-sama untuk 

membantu siswa dalam 

belajar memberikan 

motivasi, dibimbing 

dengan baik dan 

hal lainnya. 

8. Kendala apa saja yang dihadapi 

Bapak/Ibu guru pada saat melakukan 

penilaian terhadap mata pelajaran bahasa 

Indonesia pada masa pandemi COVID- 

19? 

Sama saja dengan kelas 

lainnya bahwa masih ada 

beberapa siswa yang telat 

mengumpulkan tugas. 

Bahkan masih ada 

beberapa yang tidak rajin 

mengumpulkan tugas hal 

ini akan berpengaruh 

terhadap penilaian. Untuk 

masalah tersebut saya 

akan tanyakan langsung 

ke siswa dan orang tua 

mengapa jarang 

mengumpulkan tugas. 

 



9. Apa saja perbedaan yang Bapak/Ibu 

rasakan dalam melakukan penilaian 

secara daring dan tatap muka khususnya 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia? 

Penilaian dalam 

pembelajaran daring 

dilakukan hanya satu arah 

dan hasil penilaian siswa 

rata-rata meningkat 

mungkin karena ada 

bantuan dari orang tua, 

kakak atau sebagainya. 

Penilaian tatap muka guru 

dapat mengetahui secara 

langsung pada saat proses 

siswa dalam mengerjakan  

tugas. 

10. Apa saja harapan dari Bapak/Ibu guru 

mengenai pembelajaran daring pada saat 

ini? 

Saya berharap masa 

pandemi ini segera cepat 

berakhir karena lebih 

efektif melakukan 

kegiatan belajar mengajar 

dengan cara tatap muka 

kita sebagai guru bisa 

merasakan perubahan   

atau   peningkatan   yang 

dialami  oleh  siswa.  Pada  

saat tatap 

muka guru juga

 dapat melihat 

langsung kegiatan 

 pembelajaran 

siswa. 



INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

Lembar Instrumen Wawancara Guru Kelas V 

 
 

Nama Narasumber : Jumadi, S.Pd 

Jabatan : Guru Kelas V-B 

Hari/Tanggal : Rabu / 06 Oktober 2021 
 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Media apa saja yang Bapak/Ibu 

Guru gunakan untuk membantu 

pembelajaran pada masa pandemic 

COVID-19? 

Melalui media video 

pembelajaran, WAG, google 

form. Untuk google meet saya 

jarang sekali untuk 

melakukannya karna satu dan 

lain hal. 

2. Aspek penilaian apa yang dominan 

digunakan untuk mata pelajaran 

bahasa Indonesia pada masa 

pandemi COVID- 19? 

Dominan kognitif tetapi saya 

menyesuaikan walaupun dalam 

masa pandemi, ketiga ranah 

dalam aspek penilaian ini harus 

tetap bisa 

terlaksanakan. 

3. Teknik penilaian yang seperti apa 

yang digunakan Bapak/Ibu guru 

pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia di Kelas V? 

Teknik penilaian dapat  

saya sesuaikan dengan materi 

pelajaran yang akan saya bahas. 

4. Jenis penilaian apa saja yang 

digunakan Bapak/Ibu guru pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia di 

Kelas V? 

Saya menggunakan jenis 

penilaian sumatif dan formatif 

karena dapat dilakukan dengan 

mudah dan penggunaanya 

melalui dari kegiatan- 

kegiatan belajar. 

5. Apakah ada perbedaan dalam 

pemberian 

tugas atau soal kepada siswa 

pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia? 

Tentunya tidak ada, seluruh siswa 

mendapatkan soal atau jenis 

tugas yang sama. 

6. Bagaimana cara Bapak/Ibu guru 

dalam melakukan evaluasi pada 

mata pelajaran 

bahasa Indonesia? 

Memberikan pertanyaan atau 

umpan balik kepada siswa 

terkait dengan 

materi yang dibahas. 



7. Upaya apa yang dilakukan guru 

ketika hasil belajar siswa 

menurun? 

Memberikan motivasi dan 

semangat kepada siswa tidak lupa 

untuk selalu membimbingnya. 

8. Kendala apa saja yang dihadapi 

Bapak/Ibu guru pada saat 

melakukan penilaian terhadap mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada 

masa pandemi COVID- 

19? 

Seperti pada guru lainnya kami 

mengalami kendala. Salah 

satunya pada kuota siswa , 

sehingga kegiatan penilaian 

tidak sepenuhnya melihat 

pada saat siswa mengerjakan 

tugas. 

9. Apa saja perbedaan yang 

Bapak/Ibu rasakan dalam 

melakukan penilaian secara daring 

dan tatap muka khususnya pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia? 

Sangat jauh berbeda dalam 

daring kegiatan belajar menjadi 

terbatas karena terkendala oleh 

kuota jadi kurang puas, 

sedangkan tatap muka penilaian 

mudah dilakukan karena guru 

bisa melihat langsung kegiatan 

siswa. 

10. Apa saja harapan dari Bapak/Ibu 

guru mengenai pembelajaran 

daring pada saat ini? 

Saya berharap dalam kegiatan 

belajar mengajar dapat berjalan 

secara normal, agar 

pembelajaran kembali seperti 

semula yaitu dengan 

pembelajaran tatap muka. 

Semoga pandemi COVID-19 

cepat segera 

hilang. 



Lampiran 4. Lembar Pedoman Observasi dan Pedoman Dokumentasi. 

 
 

LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI 

 

NO.           DATA 

1. Gambaran umum pelaksanaan penilaian pembelajaran daring. 

2. Data keterlibatan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran daring pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

3. Data mengenai kesulitan guru dalam memberikan penilaian untuk mata 
pelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19. 

 
LEMBAR PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

NO.                                            DATA 

1. Letak geografis SDN Jurumudi 02 Tangerang. 

2. Keterlibatan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran daring pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SDN 

Jurumudi 02 Tangerang. 



Lampiran 5 : Lembar Penilaian Siswa 
 

Gambar. 1 

Lembar Penilaian Harian Siswa Kelas III-A 
 

Gambar. 2 

Lembar Penilaian PTS Siswa Kelas III-A 



 

 

Gambar. 3 

Lembar Penilaian Keterampilan Siswa Kelas III-A 
 

Gambar. 4 

Lembar Penilaian Pengetahuan Siswa Kelas III-A 



 

 

Gambar. 5 

Lembar Penilaian Siswa Kelas III-A 
 

Gambar. 6 

Lembar Penilaian Siswa Kelas V-A 



 

 

Gambar. 7 

Lembar Nilai Pengetahuan Siswa Kelas V-B 
 

Gambar. 8 

Lembar Penilaian Keterampilan Siswa Kelas V-B 



 

 
 

Gambar. 9 

Lembar Penilaian Tengah Semester (PTS) Siswa Kelas V-B 



Lampiran 6. Pendukung Media Pembelajaran 
 

 

 



 
 

 

Gambar 1. 

Google Formulir 

 

Gambar 2. 

Google Meet 



 

 

Gambar 3. 

WhatssApp Group (WAG) & Google Formulir 



 

Gambar.4 

Google Classroom 

 

Gambar 5. 

Video Pembelajaran Melalui Youtube 



Lampiran 6. Foto dan Kegiatan Wawancara 

 
 

LAMPIRAN FOTO DAN KEGIATAN WAWANCARA 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan  guru    Gambar 2. Wawancara dengan guru 

guru Kelas III-A         guru Kelas III-B 
 

Gambar 3. Wawancara dengan guru     Gambar 4. Wawancara dengan guru 

Kelas V-A          Kelas V-B 



Lampiran 7 : Surat Tugas Penelitian 
 



Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian 
 

 


