
Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Kode : 

Nama Informan : 

Di susun Jam : 

Tempat Wawancara : 

Topik : 

 

1. Wawancara dengan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)-A ‘Aisyiyah  

Ponorogo: 

a. Apakah sekolah menggunakan media komputer dalam mendukung 

pembelajaran di sekolah? 

b. Apa saja manfaat yang didapat dengan penggunaan komputer tersebut? 

c. Apa saja kesulitan yang di dapat saat menggunakan komputer tersebut? 

2. Wawancara dengan guru di SLB-A ‘Aisyiyah Ponorogo: 

a. Apakah guru menggunakan komputer sebagai media mengajar? 

b. komputer seperti apa yang digunakan oleh siswa tunanetra ? 

c. Apa manfaat yang di peroleh dengan memanfaatkan media komputer 

dalam belajar mengajar? 

d. Bagaimana siswa tunanetra mampu mengoperasikan komputer? 

e. Apa saja kesulitan yang di dapat saat menggunakan komputer tersebut? 

3. Wawancara dengan Siswa Ponorogo: 

a. Apakah menggunakan komputer memberikan manfaat kepada proses 

belajar di sekolah? 

b. Bagaimana siswa mampu mengoperasikan komputer? 

c. Apa sajakah kendala yang ditemui saat  menggunakan komputer? 

d. Apa manfaat yang di dapat siswa pada saat  pelajaran PPKn dengan 

menggunakan komputer? 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Kode : 02/W/10/VIII/2015 

Nama Informan : Siti Suryani, M.Ag 

Tanggal Wawancara : 10 Agustus 2015 

Waktu Wawancara : 09.40 – 10.15 

Di susun Jam : 14.00 – 15.00 

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

Topik : Penggunaan media belajar di SLB-A ‘Aisyiyah 

Ponorogo 

Peneliti/Informan Materi Wawancara 

Peneliti Apakah guru menggunakan komputer sebagai media 

pembelajaran? 

Informan Guru memanfaatkan komputer sebagai pendukung 

pembelajaran.   

Peneliti komputer seperti apa yang digunakan oleh siswa tunanetra ? 

Informan Komputer yang digunakan adalah komputer biasa seperti 

layaknya komputer pada umumnya tapi dilengkapi dengan 

software JAWS dn NVDA  sebagai pembaca layar pada 

komputer. 

Peneliti Apa manfaat yang di peroleh dengan memanfaatkan media 

komputer dalam belajar mengajar? 

Informan Dari penggunaan komputer ini, membantu siswa untuk 

menambah wawasan dalam menjelajah informasi dengan 

internet. 

Peneliti Apa sajakah kendala yang di temukan dengan penggunaan 

komputer sebagai media pembelajaran ini? 

Informan Anak-anak cenderung malas untuk mencari sumber lain, selain 

itu komputer mudah rusak karena penggunaan yang kadang 

kurang pas dengan fungsi yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Kode : 01/W/10/VIII/2015 

Nama Informan : Mujiati, S.Pd 

Tanggal Wawancara : 10 Agustus 2015 

Waktu Wawancara : 09.00 – 09.30 

Di susun Jam : 13.00 – 14.00 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Topik : Penggunaan media belajar di SLB-A ‘Aisyiyah 

Ponorogo 

Peneliti/Informan Materi Wawancara 

Peneliti Apakah media elektronik yang digunakan sekolah pada proses 

belajar mengajar? 

 

Informan Sekolah luar biasa (SLB)-A ‘Aisyiyah ponorogo memanfatkan 

computer sebagai media pembelajaran di sekolah.  

Peneliti Apa alasan menggunakan komputer? 

Informan Komputer merupakan salah satu media belajar yang modern 

dan memberikan banyak manfaat pada pembelajaran. 

Peneliti Apa saja kemudahan yangdi dapat dengan menggunakan 

komputer ini? 

Informan Dari penggunaan computer ini, anak anak dapat mengakses 

banyak informasi, terkait dengan materi pelajaran yang tidak 

mereka dapatkan di kelas. 

Peneliti Apa sajakah kendala yang di temukan dengan penggunaan 

komputer sebagai media pembelajaran ini? 

Informan Antusias anak yang tinggi, dengan penggunaan yang berlebih 

akhirnya komputer yang digunakan juga mudah rusak. 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Kode : 04/W/10/VIII/2015 

Nama Informan : Hadianto, S.Pd.I 

Tanggal Wawancara : 10 Agustus 2015 

Waktu Wawancara : 11.00 – 11.20 

Di susun Jam : 16.00 – 16.45 

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

Topik : Penggunaan media belajar di SLB-A ‘Aisyiyah 

Ponorogo 

Peneliti/Informan Materi Wawancara 

Peneliti Apakah guru menggunakan komputer sebagai media 

pembelajaran? 

Informan Guru memanfaatkan komputer yang di lengkapi dengan screen 

reader sebagai pendukung pembelajaran.   

Peneliti Apa manfaat yang di peroleh dengan memanfaatkan media 

komputer dalam belajar mengajar? 

Informan Siswa mampu mencari materi/ sumber belajar lain melalui 

internet khususnya pada pembelajaran PPKn yang memang 

memerlukan materi dan sumber yang banyak sebagai referensi 

Peneliti Bagaimana siswa tunanetra mampu mengoperasikan 

komputer? 

Informan Siswa harus mampu menghafal dan mengetahui fungsi dari 

tombol-tombol yang ada pada keyboard di masing –masing 

komputer. . 

Peneliti Apa sajakah kendala yang di temukan dengan penggunaan 

komputer sebagai media pembelajaran ini? 

Informan Screen reader yang menggunakan bahasa inggris terkadang 

menyulitkan siswa dalam memahami maksud. Karena adanya 

perbedaan penulisan dan cara membacanya. Sehingga perlu 

pembiasaan untuk menguasai bahasa yang di gunakan oleh 

komputer tersebut.  

 

 

 

 



TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Kode : 03/W/10/VIII/2015 

Nama Informan : Wahyu Setiyani, S.Pd 

Tanggal Wawancara : 10 Agustus 2015 

Waktu Wawancara : 10.30 – 11.00 

Di susun Jam : 15.00 – 16.00 

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

Topik : Penggunaan media belajar di SLB-A ‘Aisyiyah 

Ponorogo 

Peneliti/Informan Materi Wawancara 

Peneliti Apakah guru menggunakan komputer sebagai media 

pembelajaran? 

Informan Guru memanfaatkan komputer sebagai pendukung 

pembelajaran.   

Peneliti komputer seperti apa yang digunakan oleh siswa tunanetra ? 

Informan Komputer yang digunakan adalah komputer biasa seperti 

layaknya komputer pada umumnya tapi dilengkapi dengan 

software JAWS dn NVDA  sebagai pembaca layar pada 

komputer.  

Peneliti Apa manfaat yang di peroleh dengan memanfaatkan media 

komputer dalam belajar mengajar? 

Informan Kompter ini membantu siswa untuk mendengarkan materi 

yang mereka dapatkan dari internet. Selain itu mereka bisa 

mengulang sewaktu-waktu ketika mereka lupa materi. 

Peneliti Apa sajakah kendala yang di temukan dengan penggunaan 

komputer sebagai media pembelajaran ini? 

Informan Komputer yang digunakan untuk mengakses informasi melalui 

internet cenderung terkena virus. Sering terjadi kerusakan 

pada system dan bisa menghilangkan data/file 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Kode : 06/W/11/VIII/2015 

Nama Informan : Fendi Mahardika 

Tanggal Wawancara : 11 Agustus 2015 

Waktu Wawancara : 09.30 – 10.00 

Di susun Jam : 13.00 – 14.00 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas 

Topik : Penggunaan media belajar di sekolah 

Peneliti/Informan Materi Wawancara 

Peneliti Apakah menggunakan komputer memberikan manfaat kepada 

proses belajar di sekolah? 

 

Informan Sangat memberikan manfaat karena siswa mampu mencari 

informasi yang di inginkan. Apalagi ketika materi di sekolah 

itu sulit. 

Peneliti Bagaimana siswa mampu mengoperasikan komputer? 

Informan Pertama harus menghafal letak tombol tombol di keyboard, 

lalu menghafal fungsi-fungsi dari masing-masing tombol 

tersebut.  

Peneliti Apa sajakah kendala yang ditemui saat  menggunakan 

komputer? 

Informan Ketika mendengarkan materi itu siswa sering mengantuk. 

Apalagi materi yang banyak. 

Peneliti Apa manfaat yang di dapat siswa pada saat  pelajaran PPKn 

dengan menggunakan komputer 

Informan Siswa mampu mencari banyak informasi dan juga siswa 

mampu mengulangi materi yang sekiranya masih sulit untuk di 

pahami.  

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Kode : 06/W/11/VIII/2015 

Nama Informan : Fendi Mahardika 

Tanggal Wawancara : 11 Agustus 2015 

Waktu Wawancara : 09.30 – 10.00 

Di susun Jam : 13.00 – 14.00 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas 

Topik : Penggunaan media belajar di sekolah 

Peneliti/Informan Materi Wawancara 

Peneliti Apakah menggunakan komputer memberikan manfaat kepada 

proses belajar di sekolah? 

 

Informan Sangat memberikan manfaat karena siswa mampu mencari 

informasi yang di inginkan. Apalagi ketika materi di sekolah 

itu sulit. 

Peneliti Bagaimana siswa mampu mengoperasikan komputer? 

Informan Pertama harus menghafal letak tombol tombol di keyboard, 

lalu menghafal fungsi-fungsi dari masing-masing tombol 

tersebut.  

Peneliti Apa sajakah kendala yang ditemui saat  menggunakan 

komputer? 

Informan Ketika mendengarkan materi itu siswa sering mengantuk. 

Apalagi materi yang banyak. 

Peneliti Apa manfaat yang di dapat siswa pada saat  pelajaran PPKn 

dengan menggunakan komputer 

Informan Siswa mampu mencari banyak informasi dan juga siswa 

mampu mengulangi materi yang sekiranya masih sulit untuk di 

pahami.  

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Kode : 07/W/11/VIII/2015 

Nama Informan : Ayu Fajar Lestari 

Tanggal Wawancara : 11 Agustus 2015 

Waktu Wawancara : 10.00 – 10.30 

Di susun Jam : 14.00 – 15.00 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas 

Topik : Penggunaan media belajar di sekolah 

Peneliti/Informan Materi Wawancara 

Peneliti Apakah menggunakan komputer memberikan manfaat kepada 

proses belajar di sekolah? 

 

Informan Siswa mendapatkan sumber belajar baru untuk mengakses 

materi dan informasi yang tidak di dapat di sekolah.  

Peneliti Bagaimana siswa mampu mengoperasikan komputer? 

Informan Pertama harus menghafal letak tombol tombol di keyboard, 

lalu menghafal fungsi-fungsi dari masing-masing tombol 

tersebut.  

Peneliti Apa sajakah kendala yang ditemui saat  menggunakan 

komputer? 

Informan komputer yang digunakan sering terkena virus sampai kadang 

macet.  

Peneliti Apa manfaat yang di dapat siswa pada saat  pelajaran PPKn 

dengan menggunakan komputer 

Informan Siswa mampu mencari banyak informasi dan juga siswa 

mampu mengulangi materi dan menghafal materi-materi yang 

sifanya penting dan harus dihafal. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Dokumentasi 
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