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Proses pengambilan data dilakukan pada 3-8 April 2020 (6 hari) melalui link khusus yang dibuat oleh 

Tim Fungsi Tata Kelola Direktorat SD Kemendikbud, dimana dalam batas waktu pengisian tersebut 

sekolah diberikan akses untuk mengisi kuisioner yang sudah dibagikan. Setelah selesai batas waktu (8 

April 2020) pukul 22.00 WIB, maka pengisian link di tutup. Pada jangka waktu tersebut Tim Fungsi Tata 

Kelola Direktorat SD Kemendikbud telah mendapatkan responden sebanyak 14.668 yang telah mengisi 

kuisoner kesiapan sekolah dalam menghadapi pandemi Covid-19.  

Berikut hasil olah data dan analisis yang dapat dipaparkan;  

 

BAGIAN C. IDENTITAS RESPONDEN  

 

Terkait jenis kelamin responden, sebanyak 58.1% merupakan berjenis kelamin perempuan dan sisanya 

41.9% merupakan laki-laki. Dimana yang mengisi Instrumen ini terdiri dari berbagai jabatan responden 

yaitu: kepala sekolah, guru kelas, ataupun operator/admin sekolah. 

 

 

 

 



BAGIAN E. DAERAH TANGGAP COVID-19 

 

Mayoritas responden menjawab sebesar 96% bahwa sekolah di daerah mereka merupakan daerah 

tanggap Covid-19. Hal ini sangat beralasan mengingat pemerintah, baik pusat maupun daerah telah 

mengeluarkan kebijakan terkait penanganan covid-19. Berawal dari Keputusan Presiden Nomor 9 

Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah, sehingga pemerintah 

daerah telah merespon kebijakan tersebut dengan mengeluarkan instruksi untuk penanganan Covid-

19 di daerahnya masing-masing. Sejalan dengan hal itu, dalam dunia Pendidikan, pemerintah melalui 

kementerian Pendidikan dan kebudayaan pun telah mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan corona virus disease (covid-19) pada satuan Pendidikan dan  

surat edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat 

penyebaran virus corona (COVID-19). Atas dasar hal tersebut diatas, sehingga sekolah pun telah 

bergerak cepat untuk melakukan tanggap darurat covid-19.  

 

 

 



 

Sebanyak 33% responden menjawab bahwa daerah disekitar sekolah merupakan daerah zona kuning 

ini artinya bahwa ada beberapa kasus positif terkonfirmasi terkait covid-19. Sekitar 27.9% berada pada 

zona merah yang mana banyak terkonfirmasi kasus posistif covid-19. Daerah zona merah ini memang 

sangat di dominasi oleh pulau jawa terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa 

Tengah. Sisanya merupakan daerah yang berada pada zona hijau sebanyak 39.1% yang mana belum 

ada kasus penyebaran covid-19. 

 

 

Secara keseluruhan sekolah diliburkan selama pandemi Covid-19. Kegiatan peliburan ini dialihkan 

menjadi pembelajaran dirumah (home learning) atau TFH (Teaching From Home) untuk mencegah 



penularan covid-19. Kegiatan Home learning atau TFH disesuaikan dengan kemampuan, fasilitas, dan 

ketersediaan akses internet yang ada di masing-masing daerah. Berbagai macam media home learning 

atau TFH mulai dari online, offline, dan media lainnya. Namun, hanya ada satu sekolah saja yang tetap 

menjalankan KBM secara normal, dikarenakan Sekolah tersebut berada di dalam pondok/ asrama, 

santri tidak keluar pondok sama sekali, dan sekolah telah menerapkan prosedur sesuai anjuran 

pemerintah, sehingga ini dinilai aman untuk tetap dilakukan KBM seperti biasa.  

 

BAGIAN F. HOME LEARNING/BELAJAR DI RUMAH 

 

Persiapan yang dilakukan sekolah dalam melaksanakan home learning bagi peserta didik sebanyak 

18.4% responden menjawab bahwa guru melakukan komunikasi dengan orang tua wali murid dan 

siswa, 17.4% memberikan tugas-tugas yang menyesuaikan dengan pola belajar dirumah, 17.3% 

merancang KBM yang sesuai pola belajar mandiri, 15.8% melakukan monitoring proses belajar dan 

hasil belajar siswa dirumah, 15.4% melakukan system evaluasi/penilaian yang diberlakukan kepada 

siswa maupun terhadap proses pembelajaran jarak jauh, 14% menyusun jadwal belajar yang 

disesuaikan dnegan waktu belajar di sekolah sebelumnya, dan sisanya 1.7% yang menjawab lainnya. 

Dalam persiapan melaksanakan Kegiatan Belajar di Rumah, sekolah cukup maksimal dengan 

menyesuaikan kondisi masing-masing, namun ada beberapa bentuk upaya lain yang dilakukan sekolah  

dengan menggunakan media non elektronik karena adanya keterbatasan akses dan kemampuan, 

berikut hal-hal yang dilakukan  : 

1. Mengunjungi rumah siswa dan memantau dari jauh dengan menerapkan strategi physicall 

distancing 

2. Memberi soal secara periodik dan diberikan kepada siswa untuk dikerjakan dirumah 

3. Memberikan buku pelajaran kepada peserta didik, agar bisa belajar di rumah 

4. Memberikan tugas sebelum diliburkan krn tidak ada jaringan internet 

5. Siswa belajar mandiri di rumah, guru bertanggung jawab berkordinasi dengan orang tua siswa, 

jadwal disesuaikan seperti belajar di sekolah, tugas yg diberikan sesuai capaian belajar di 

rumah, sistim pengawasan belajar di rumah 

6. Proses KBM dirancang sederhana menyesuaikan kondisi peserta didik dan beberapa materi di 

sesuaikan dengan pencegahan covid-19. Seperti hidup sehat dan menjaga lingkungan 



7. Menyusun jadwal, membagikan buku paket pelajaran, wali kelas bertanggung jawab untuk 

berkomunikasi dan berkoordinasi dgn para orng tua siswa 

8. Sebelum dirumahkan, guru memberikan tugas di buku tema, saat masuk dikumpulkan untuk 

di koreksi oleh guru. 

9. Guru Kelas memberi tugas menyelesaikan Tema yang belum tersampaikan 

10. menyusun program sesuai dengan jadwal sekolah, pemberian materi dan penugasan oleh 

guru dan di pantau oleh Kepala sekolah, hasilnya setiap hari dikirim ke Kepala sekolah sebagai 

pemantau dilanjutkan ke Dinas. 

  

 

 

Secara umum (sebesar 63.4%) sekolah menggunakan internet/on-line/daring dalam kegiatan home 

learning atau TFH karena media pembelajaran ini yang paling mudah diakses dan sangat tepat 

digunakan di masa pandemi Covid-19. Sedangkan bagi sekolah yang menggunakan media non 

elektronik (ada sekitar 30.6%) dikarenakan berbagai keterbatasan salah satu yang paling umum adalah 

persoalan sarana dan prasarana seperti; orang tua wali murid atau guru yang belum memiliki 

Handphone Android/komputer/laptop, dan juga terkait keterbatasan akses internet yang belum 

bagus atau merata di daerahnya.  

Sedangkan untuk opsi lainnya, sekolah menggunakan media sebagai berikut : 

1. waktu dirumahkan siswa dipersiapkan menggunakan buku Tema dan lembar tugas 

2. Memberikan tugas mandiri di sekolah sebelum ada intruksi dari pemerintah daerah untuk 

tidak melaksanakan tugas KBM seperti biasanya. 

3. Memberikan Buku Paket Kepada Siswa. 

4. Menggunakan WA bagi yang memiliki handphone android, jika tidak memiliki maka diberikan 

tugas dan jawaban diantar ke rumah dan diambil oleh wali kelas karena jarak rumah dekat. 

Namun jika jarak rumahnya jauh maka ini cukup membuat kerepotan guru, semua kegiatan 

ini tetap mengikuti aturan dari pihak kesehatan.  

5. Melanjutkan pelajaran berdasarkan tema yang belum diajarkan 

6. Ada beberapa orang tua murid yg belum memiliki HP/whatsapp sehingga sekolah menerapkan 

sistem getok tular yaitu teman terdekat untuk memberitahu info mengenai tugas yg diberikan 



7. Guru berkomunikasi dengan wali murid tentang tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh 

siswa. tugas dirumah yang dibimbing oleh orang tua dan dipantau oleh guru 

8. Belajar Mandiri 

 

Sebanyak 82.3% akses internet di masing-masing sekolah berada pada kualitas bagus dan sedang, 

sehingga hal ini berkorelasi positif dengan tingginya penggunaan media online oleh sekolah dalam 

kegiatan pembelajaran di rumah. Namun 15.4% memiliki akses internet yang sulit dan sisanya sebesar 

2.3% tidak memiliki akses internet sama sekali, sehingga opsi yang dipilih menggunakan media non 

elektronik dalam kegiatan pembelajaran dirumah. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi 

pihak sekolah dalam melaksanakan pembelajaran dirumah. 

 

 



Dalam pembelajaran melalui online/daring perangkat/media utama yang digunakan adalah telephone 

genggam/handphone (61.3%). Penggunaan handphone dalam media pembelajaran ini dikarenakan 

handphone merupakan perangkat yang praktis dan mudah digunakan serta telah menjadi salah satu 

kebutuhan utama bagi setiap orang, selain harganya yang cukup terjangkau. Perangkat selanjutnya 

yang menjadi pilihan adalah laptop/komputer (sebesar 34.3%). Sedangkan sisanya sebesar 4.3% 

menggunakan media lainnya yakni melalui media non elektronik (buku tugas, penugasan lain, dan 

sejenisnya), menyaksikan TV edukasi, dan sebagainya. Alasan menggunakan media lainnya karena 

tidak adanya jaringan internet atau tidak memiliki handphone android.  

 

 

Secara umum, sebanyak 69.1% responden menjawab bahwa aplikasi yang digunakan adalah 

WhatsApp group. Media ini menjadi pilihan dikarenakan penggunaan perangkat handphone yang 

mendominasi teknologi pembelajaran. Seperti yang diketahui bersama bahwa Whatsapp menjadi 

aplikasi yang paling banyak di unduh oleh berbagai kalangan di Indonesia. Sebut saja anak-anak, 

remaja, hingga orang tua memilih aplikasi ini sebagai media untuk berkomunikasi dengan teman-

teman, keluarga, hingga rekan kerja. Dengan pengguna yang begitu banyak yaitu sekitar 1,5 Miliar di 

dunia, tentunya WhatsApp memiliki banyak keunggulan. Keunggulan-keunggulan inilah yang 

membuat orang Indonesia menggunakan Whatsapp. Sebanyak 10.6% menggunakan aplikasi google 

hangout/classroom/drive, 7.8% menggunakan media sosial seperti facebook, Instagram, youtube, dll. 

Dan sisanya menggunakan aplikasi lainnya seperti line, gmail, zoom, dan lain sebagainya.  

 



 

Sarana Pembelajaran yang paling banyak diakses dan direkomendasi kepada orang tua adalah “Rumah 

Belajar” (sebesar 38.8%), oleh karena itu rumah belajar perlu dikembangkan lagi, dengan tema-tema 

yang semakin dibuat menarik sehingga anak merasa senang dengan kegiatan melalui Rumah Belajar. 

Berikutnya ada ruang guru yang digunakan sebanyak 22.8% karena merupakan aplikasi yang sudah 

sangat familiar di lingkungan sekolah dan orang tua siswa. TV Edukasi sebanyak 10.4%, dan sisanya 

direkomendasikan kelas pintar, zenius, sekolahmu, dan sebagainya.  

Jika sekolah BELUM mengunakan Internet/on-line/daring media, perangkat/sarana dan teknologi 

bagaimana sekolah memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan akses pembelajaran home 

learning ? 

Jawaban : 

Dalam hal ini upaya yang dilakukan sekolah yaitu ;  

1. memberi buku paket  

2. menggunakan metode door to door,  

3. Guru berkomunikasi dengan wali murid tentang tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh 

siswa. tugas dirumah yang dibimbing oleh orang tua dan dipantau oleh guru 

4. Ada beberapa orang tua murid yg belum memiliki HP/whatsapp sehingga sekolah menerapkan 

sistem getok tular yaitu teman terdekat untuk memberitahu info mengenai tugas yg diberikan 

 

Jika BELUM mengunakan Internet/on-line/daring media, perangkat/sarana dan teknologi, apakah 

orang tua/ peserta didik mengambil tugas ke sekolah ? jika Ya, bagaimana sekolah memastikan bahwa 

setiap peserta didik/ orang tua siswa aman dalam penyebaran Covid-19 ketika ke sekolah ? 

Jawaban : 

Dalam hal ini upaya yang dilakukan sekolah yaitu ; 

1. Dengan tetap memperhatikan jarak dan waktu pengambilan tugas oleh orangtua/wali. 

2. Diwajibkan menggunakan masker ketika ke sekolah 



3. Diwajibkan cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir sebelum maupun sesudah 

mengambil tugas ke sekolah 

4. Jika wali murid datang bersamaan, maka tidak boleh berdekatan (physical distancing) dan 

langsung bertemu dengan guru kelas masing-masing 

5. Bila ada wai murid yang tidak mengambil tugas ke sekolah, maka akan dititipkan dengan wali 

murid lain yang rumahnya berdekatan atau guru kelas akan mengantarnya langsung kerumah.  

Tantangan atau kendala apa saja yang dihadapi guru sekolah dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di rumah?    

Jawaban : 

Tantangan yang dihadapi terkait pembelajaran dirumah yakni;  

1. Pemantauan yang kurang, karena orang tua siswa yang memiliki SDM yang berbeda-beda 

dalam memberikan arahan dan pengajaran di rumah. 

2. Guru yang tidak bisa/kurang dalam menggunakan teknologi 

3. Tidak semua wali murid memiliki handphone android/sejenisnya 

4. Orang tua/ wali murid gaptek teknologi 

5. Tingkat ekonomi yang berbeda-beda, kemampuan membeli paket data terbatas 

6. Mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli paket internet 

7. Jaringan internet yang tidak stabil, kualitas jaringan internet kurang bahkan tidak ada internet 

8. Pembelajaran tidak interaktif sehinga siswa tidak menangkap atau kurang paham materi yang 

disampaikan 

9. Orang tua wali murid merasa terbebani dan menjadi stress dalam membimbing anaknya 

 

Solusi apakah yang diambil terkait tantangan atau kendala yang dihadapi tersebut ? (Sebagi Lesson 

learned) 

Jawaban : 

Solusi yang dapat diambil dari tantangan yang dihadapi yaitu ; 

1. Berkomunikasi dengan wali murid melalui WA atau telepon, dan menerima saran serta keluh 

kesah dari wali murid. 

2. Siswa yang tidak memiliki handphone android diberi pinjaman buku pelajaran 

3. Menyarankan siswa untuk mengakses aplikasi pembelajaran seperti ruang guru ataupun 

pencarian google 

4. Pemindahan jadwal belajar bagi siswa tertentu, pemberian tugas dari buku-buku yang 

diberikan kepada siswa 

5. Menggunakan pesan suara atau video dalam menjelaskan materi ajar. 

6. Melakukan pengecekan langsung dengan mendatangi rumah rumah siswa kami, tetapi 

dengan tetap menjaga jarak aman 

7. Sekolah membuka call center atau pusat layanan bila orangtua dan siswa menemukan kendala 

selama proses pembelajaran di rumah 

8. Mencari paket internet yang murah  

9. Pembinaan terhadap guru dan penyediaan paket data 

10. Pemberian pendampingan dengan memperhatikan sosial distancing 

 



BAGIAN G. KESIAPAN SEKOLAH KE DEPAN 

 

Secara keseluruhan (99.4%) pihak sekolah telah menerima Surat Edaran No.3 Tahun 2020 tentang 

pencegahan corona virus pada satuan Pendidikan dari berbagai pihak melalui media eletronik maupun 

cetak, sedangkan 0.6% nya menyatakan belum menerima surat edaran tersebut.  

 

Sebanyak 50.3% responden menjawab bahwa Surat Edaran No. 3 Tahun 2020 tentang pencegahan 

corona virus disease (covid-19) pada satuan pendidikan diterima melalui dinas Pendidikan kab/kota 

setempat. Dengan adanya struktur hirarki dari pusat hingga daerah, penyampaian informasi lebih 

cepat tersampaikan hingga ke level bawah. Kemendikbud selaku perwakilan pemerintah pusat yang 

mengurusi bidang Pendidikan menyampaikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 



melalui dinas Pendidikan kab/kota yang kemudian di teruskan kepada kepala sekolah masing-masing 

di daerahnya. Sedangkan sisanya relatif merata bahwa informasi surat edaran didapatkan melalui 

internet (14.8%), media masa (10.4%), dinas kesehatan (9.2%), puskesmas (7.2%), brosur (3.3%), 

pampflet dan lainnya (4.8%).  

 

Sebanyak 99.1% responden menyampaikan bahwa telah menginformasikan dan mengedukasi terkait 

pencegahan penularan Covid-19 kepada wali murid dan peserta didik. Adapun upaya yang dilakukan 

yakni dengan cara ;  

1. Memberikan surat edaran kepada wali murid mengenai Covid-19 dan pencegahannya baik 

secara langsung maupun melalui group WhatsApp 

2. Memberikan informasi dan edukasi mengenai Covid-19 dan pencegahannya agar 

memutuskan mata rantai penyebaran virus, melalui pertemuan terakhir. 

3. Sebelum meliburkan siswa diberikan pengarahan untuk belajar mandiri dirumah, memberikan 

informasi dan edukasi mengenai Covid-19, dan juga memberikan informasi bagaimana 

memutuskan mata rantai penyebarannya. 

4. Memberi himbauan kepada Orang tua murid untuk memantau anak-anaknya dalam 

pencegahan Covid-19 

5. Pembuatan spanduk yang memberikan informasi dan pencegahan Covid-19 yang dipasang di 

dinding sekolah  

 

 



 

Upaya sekolah terkait mengenai pencegahan Covid-19, secara keseluruhan dan merata telah 

menginformasikan mengenai cara-cara pencegahan Covid-19, seperti : 

• Tidak bersalaman 

• Tidak cium tangan 

• Tidak memegang muka 

• Membawa makanan/bekal sendiri dari rumah 

• Tidak membagikan makanan, minuman, dan alat musik tiup 

• Menjaga jarak (social/physical distancing) 

• Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar sekolah 

(berkemah, studi wisata) 

• Membatasi tamu dari luar sekolah 

• Mengadakan kegiatan olah raga secara teratur 

• Mensosialisasikan tentang Covid-19 ini dengan menggunakan materi dari Kementerian 

Kesehatan  

• Menyediakan masker bagi Warga Sekolah yang pilek/batuk, dan meminta pulang ke rumah 

 

 

 



 

 

Sedangkan sarana pencegahan Covid-19 disekolah lebih banyak menggunakan cuci tangan pakai 

sabun (CTPS), dengan alasan karena sekolah telah mengedukasi siswanya dengan cara mencuci tangan 

dengan benar. 

 

 

Terkait dengan dilakukan sekolah dalam upaya pecegahan covid-19 untuk menjaga lingkungan 

sekolah, yang menjadi perhatian kami adalah peran serta dari Tim Pembina UKS masih kurang 

berperan aktif di sekolah. 

 

 



 

Sebanyak 51.8% responden menjawab bahwa sekolah mereka belum mendesain ruangan kelas 

berjarak aman antar siswa(physical distancing). Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang menjadi 

tantangan sekolah yaitu : 

1. Rasio jumlah siswa dengan luas ruang kelas yang belum memadai.  

2. Kendala ruangan kelas untuk jarak aman 1 meter bagi siswa karena model bangku dan meja 

yang panjang,  sehingga kesulitan untuk menata. 

3. Sekolah terlalu sempit, sedangkan jumlah murid yang banyak. 

4. Terbatasnya ruangan. 

5. Kendala sapras apabila dilakukan physical/social distance yang memungkinkan sapras ada dan 

tidak ada 

6. Kebiasaan anak-anak yang suka berkumpul dengan temannya (terutama kelas bawah)  

Sedangkan sebanyak 48.2% responden menjawab sudah mendesain ruangan kelas berjarak aman 

antar siswa dikarenakan jumlah ruang kelas yang memadai serta jumlah siswa dalam satu kelas yang 

tidak melebihi dari 20 orang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN H. KEBIJAKAN PEMBATALAN UN 2020 

 

Secara umum (sebesar 98.4%) responden sangat mendukung langkah /kebijakan yang diambil 

pemerintah (Kemendikbud) terkait pembatalan ujian nasional tahun 2020, hanya sebesar 1.6% yang 

tidak setuju dengan kebijakan pembatalan UN 2020.  

Berikut argumentasi dari masing-masing pilihan tersebut : 

Secara umum responden sangat mendukung langkah /kebijakan yang diambil pemerintah 

(Kemendikbud) terkait pembatalan ujian nasional tahun 2020, adapun argumentasi yang diutarakan 

adalah sebagai berikut;  

1. Kebijakan pembatalan UN 2020 merupakan sebuah upaya untuk pencegahan dan 

memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah 

2. Pembatalan UN memang sudah sangat dinantikan, bahkan sebelum adanya pandemi covid-

19 karena untuk mengukur kelulusan anak tidak adil jika hanya dinilai dari ujian nasional saja 

seharusnya aspek lain harus dipertimbangan, misal aspek non akademik dan aspek lainnya 

3. Kebijakan pembatalan Ujian nasional merupakan keputusan kemendikbud dan akan di ikuti 

dan dipatuhi sesuai arahan 

4. Pembatalan UN 2020 merupakan momentum untuk dapat melihat kemampuan guru dalam 

melakukan assessment terhadap peserta didik 

Adapun responden yang tidak/ kurang setuju dengan kebijakan pembatalan UN 2020 memiliki 

beberapa argumentasi yang diutarakan yaitu;  

1. Persiapan untuk menghadapi ujian nasional 2020 seakan menjadi terputus dan sia-sia karena 

banyak waktu dan finansial (seperti; ada yang mengikuti bimbingan belajar, les tambahan, dan 

sebagainya) yang tercurahkan/terbuang.  

2. Penilaian/penentuan kelulusan menjadi tidak terukur atau kurang jelas 

3. Kesulitan dalam pemetaan belajar siswa 

4. Sekolah belum memiliki kesiapan untuk melakukan assessment penilaian kepada peserta didik   



 

apa tindak lanjut yang akan dilakukan pihak Sekolah dan Guru?  

Jawaban : 

Tindak lanjut yang dilakukan antara lain yaitu ;  

1. Melakukan akumulasi nilai raport siswa kelas 4, 5, dan 6 serta tugas-tugas yang diberikan guru 

sebagai acuan untuk penentuan kelulusan sesuai anjuran pemerintah dan dinas pendidikan  

2. Mengumpulkan nilai portofolio siswa dan melihat tingkah laku atau akhlak dari siswa sehari-

harinya di sekolah.  

3. Pihak sekolah akan mengadakan rapat dewan guru guna membahas dan membagi tugas 

tentang assessment of learning yang dapat menemukan bakat siswa serta penambahan dari 

rata-rata nilai rapot selama melaksanakan pembelajaran di sekolah. 

4. sekolah akan melakukan penilaian akhir sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan yaitu 

dengan melakukan assessment kompetensi siswa dan survei karakter  

5. Guru menyiapkan soal sendiri untuk ujian sekolah 

6. Melakukan ujian sekolah dengan soal yang dikerjakan dirumah 

7. mengevaluasi kembali tolok ukur yang di pakai untuk menentukan kelulusan sesuai dengan 

kompetensi yang di miliki oleh masing-masing peserta didik. 
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