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LAMPIRAN - LAMPIRAN
Lampiran I Daftar Terjemah
No. Kutipan
1

Q.S Ali Imran ayat 190

Halaman
59

Terjemah
Sesungguhnya

dalam

penciptaan langit dan bumi,
dan silih bergantinya malam
dan siang terdapat tandatanda bagi orang-orang yang
berakal,
2

Q.S Ali Imran ayat 191

59

(yaitu) orang-orang yang
mengingat

Allah

sambil

berdiri atau duduk atau
dalam keadaan berbaring
dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit
dan bumi (seraya berkata):
"Ya Tuhan Kami, Tiadalah
Engkau

menciptakan

ini

dengan sia-sia, Maha suci
Engkau, Maka peliharalah
Kami dari siksa neraka.
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Lampiran II Pedoman Observasi dan dokumentasi

PEDOMAN OBSERVASI
1. Meninjau secara langsung lokasi penelitian, serta keadaan di sekitar SDN
Tanjung Pagar 4 Banjarmasin.
2. Mengamati sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar.
3. Mengamati keadaan tenaga pengajar, peserta didik, dan staf tata usaha secara
umum di SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin.

PEDOMAN DOKUMENTASI
1. Dokumen tentang sejarah singkat berdirinya SDN Tanjung Pagar 4
Banjarmasin.
2. Dokumen tentang keadaan pendidik dan karyawan di SDN Tanjung Pagar 4
Banjarmasin.
3. Dokumen tentang jumlah tenaga pengajar, staf tata usaha, dan karyawan lain
serta pendidikan terakhir di SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin.
4. Dokumen tentang jumlah peserta didik secara keseluruhan dan jumlah peserta
didik pada masing-masing kelas di SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin.
5. Dokumen tentang keadaan sarana dan prasarana serta fasilitas di SDN
Tanjung Pagar 4 Banjarmasin.
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Lampiran III Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru Wali Kelas VI
SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin
Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2020
Waktu

: 11.30 Wita

Tempat

: Ruang Kepala Sekolah

Narasumber

: Akhmad Supiani, S.Pd., M.Hum (Kepala Sekolah)

No
1

2

3

Peneliti
“Menurut Bapak bagaimana
perkembangan SDN Tanjung
Pagar 4 Banjarmasin sejak
berdirinya hingga sekarang?”.

Responden
“Jadi, SDN Tanjung Pagar 4 berdirinya
tahun 1979 yang sebelumnya bernama
SDN Markasari, jadi alamatnya di
Kelayan Besar I RT. 03 RW. 32, jadi
akreditasinya sudah A dari tahun 2011,
jadi statusnya Negeri juga berstatus
sebagai sekolah Adiwiyata tahun 2018.
Saat ini terdiri dari 6 rombongan belajar
dengan siswa berjumlah 214 orang,
gurunya terdiri dari 3 PNS, 6 guru tidak
tetap, dan 1 tenaga administrasi atau
pegawai tidak tetap. Selama berdirinya
ini sudah ada 6 orang kepada sekolah
yang pernah menjabat di sekolah ini
yaitu Bapak Musram, Bapak Idjas,
Bapak Drs. H. A. Sapami, Bapak Drs.
A. Trianto, Bapak Drs. Anang Yusran,
M. M, dan Ibu Hj. Nelly Mariani, S. Pd.
Jadi, saaat ini sudah apa berstatus
sekolah
adiwiyata
kemudian
akreditasinya A.
“Menurut Bapak bagaimana
“Menurut saya sudah cukup baik,
kinerja guru Wali Kelas VI
mengingat bahwasanya guru kelas VI
SDN Tanjung Pagar 4
ini juga sudah selesai pendidikan S1
Banjarmasin dalam proses
kemudian pembelajaran dikelasnya juga
belajar mengajar di kelas?
sudah bagus, dan selama pandemi ini
perjalanan pembelajaran jarak jauhnya
juga berjalan dengan baik”
“Menurut Bapak apakah buku “yang pertama adalah sesuai keyakinan
paket atau buku pendukung di saya bahwasanya buku paket yang
sekolah ini yang dipilih itu
beredar itu pasti sudah melalui tahapan
sudah memancing siswa
penelaahan dan pengujian dari ahli, jadi
untuk berpikir kritis?
buku paket siswa saat ini sudah cukup
untuk memancing siswa untuk berpikir
kritis
meskipun
mungkin
ada
kekurangan
biasanya
makanya
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ditambah dengan buku pendamping”.
Hari/Tanggal : Selasa, 10 November 2020
Waktu

: 09.40 Wita

Tempat

: Ruang Kelas

Narasumber

: Nur Aida, S.Pd. (Wali Kelas VI)

No
1

2

Peneliti
Apa buku pedoman yang
ibu gunakan dalam
mengajar dikelas?
Apakah ibu menggunakan
buku pendamping untuk
melengkapi buku paket
siswa?

3

Menurut ibu apa yang
dimaksud dengan
kemampuan berpikir kritis?

4

Menurut ibu apakah penting
penerapan kemampuan
berpikir kritis dalam
pembelajaran? Berikan
alasan!

5

Apakah ibu dalam proses
pembelajaran sudah
menerapkan kemampuan
berpikir kritis pada siswa?
Jelaskan!

Responden
Yang saya gunakan buku
berkurikulum 2013

tematik

Iya,
saya
menggunakan
buku
pendamping. Tetapi permateri kan buku
tematik 2013 memuat semua mata
pelajaran sedangkan buku pegangan
siswa ada tambahan buku permateri
seperti bahasa, ipa, ips dan penerbitnya
erlangga
Kemampuan berpikir kritis, menurut saya
suatu kemampuan seseorang dalam
mengembangkan ide atau gagasan secara
sistematis terurut untuk membantu dan
membuat siswa mengambil keputusan
tentang apa yang diyakini atau yang akan
dilakukan, sehingga berhasil dalam
memecahkan suatu masalah yang
dihadapi.
Menurut
saya
penting,
karena
memperlancar proses pembelajaran serta
merupakan hal penting yang harus
dimiliki dalam membangun pengetahuan
siswa. kemampuan berpikir kritis akan
merangsang penalaran kognitif siswa
dalam memperoleh pengetahuan.
Iya saya sudah menerapkannya, karena
sistem pembelajaran yang bersifat
menghafal saya rasa kurang efektif untuk
peserta didik. Menghafal pada kenyataan
nya hanya untuk jangka waktu pendek,
dalam pembelajaran yang menganalisis
masalah maka peserta didik berpikir kritis
untuk memecahkan masalah tersebut.
Dengan cara berpikir kritis, lebih dalam
mendorong peserta didik untuk belajar
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6

7

8

9

10

lebih cepat bukan hanya sekedar
menghafal.
Apakah ada landasan
Menurut saya landasan yang pertama itu
pedoman dalam menerapkan dari upaya guru sendiri, karena guru
kemampuan berpikir kritis? merupakan sebagai tenaga pendidik yang
memberikan sejumlah ilmu pengetahuan
kepada anak didik di sekolahnya,
mebangkitkan rasa ingin tahu siswa,
mendorong siswa untuk bertanya,
merenungkan, menyelidiki, maupun
meneliti.
Apakah kelebihan dari
Memberikan manfaat kepada siswa untuk
diterapkannya kemampuan
dapat berpikir lebih logis dan sistematis
berpikir kritis dalam proses serta juga memberikan kemampuan
pembelajaran?
kepada siswa untuk dapat membedakan
atau menilai keabsahan suatu informasi.
Apakah relevan buku
Saya rasa sudah relevan, karena indikator
pedoman yang diajarkan
yang dikembangkan oleh Linn dan
dengan indikator yang
Groundlund
menyangkut
dikembangkan oleh Linn
membandingkan, hubungan sebab akibat,
dan Groundlund tentang
memberikan alasan, menyimpulkan,
kemampuan berpikir kritis? mengelompokkan, analisis, dan evaluasi.
Sehingga siswa mampu mencapai hasil
pembelajara yang optimal serta mampu
memecahkan persoalan yang ia temui
pada pembelajaran di kelas
Apakah ibu sudah
Saya sudah menerapkan kemampuan
menerapkan kemampuan
berpikir yang dikembangkan oleh Linn
berpikir kritis sesuai dengan dan Groundlund karena menurut saya
indikator yang
indikator yang dikembangkan oleh Linn
dikembangkan oleh Linn
dan Groundlund itu memberikan manfaat
dan Groundlund?
kepada siswa untuk dapat berpikir lebih
logis dan sistematis dan yang kedua
memberikan kemampuan kepada siswa
untuk dapat membedakan atau menilai
suatu keabsahan suatu informasi serta
membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan
mendorong siswa untuk bertanya,
merenungkan, menyelidiki, dan meneliti.
Bagaimana kemampuan
Kemampuannya sudah lumayan efektif
berpikir kritis siswa kelas
untuk nantinya diterapkan di dalam
VI dalam pembelajaran
pembelajaran di kelas karena berpikir
tematik?
kritis
ini
siswa
dituntut
untuk
mengembangkan ide atau gagasan yang
mereka miliki untuk menilai keabsahan
suatu informasi, memberikan penjelasan
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11

12

yang meliputi memfokuskan pertanyaan,
menganalisis pertanyaan, bertanya, dan
menjawab tentang suatu penjelasan atau
tantangan. Serta siswa disini sistem
pembelajarannya
yang
bersifat
menghafal, saya rasa kurang efektif untuk
peserta
didik.
Menghafal
pada
kenyataannya hanya pada jangka waktu
pendek. Sedangkan, masih ada yang
kurang lagi di dalam pembelajaran saya,
karena masih ada sebagian siswa yang
kurang paham dalam hal evaluasi adapula
siswa yang kurang memahami dalam
menganalisis namun bagus dalam hal
mengelompokkan.
Bagaimana meningkatkan
1. Memberikan penjelasan sederhana
kemampuan berpikir kritis
yang
meliputi:
memfokuskan
siswa dalam pembelajaran
pertanyaan, menganalisis pertanyaan,
tematik?
bertanya, dan menjawab tentang suatu
penjelasan atau tantangan.
2. Membangun
keterampilan
dasar
siswa.
3. Menyimpulkan dan memberikan
pertimbangan lanjut serta mengatur
strategi dan taktik.
Apakah ada faktor
Untuk faktor pendukung:
pendukung atau penghambat Dari guru sendiri karena guru merupakan
yang mempengaruhi dalam
sebagai tenaga pendidik yang
meningkatkan kemampuan
memberikan sejumlah ilmu pengetahuan
berpikir kritis siswa?
kepada anak didik di sekolah.
Untuk faktor penghambatnya:
1. Membangun keterampilan dasar
2. menyimpulkan
3. memberikan pertimbangan lanjut
4. mengatur strategi
5. pengalaman
6. motivasi
7. kemampuan memahami masalah serta
keterampilan.

97

Lampiran IV Hasil Dokumentasi
1. Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin

2. Wawancara dengan Guru Wali Kelas VI SDN Tanjung Pagar 4
Banjarmasin
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3. Keadaan Sekolah SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin

4. Sanggar Pramuka, Koperasi, dan Kantin Sekolah SDN Tanjung Pagar 4
Banjarmasin
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5. UKS SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin

6. Perpustakaan SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin
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7. Ruang Kepala Sekolah SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin

8. Toilet Guru dan Siswa SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin
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9. Ruang Kelas SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin
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Lampiran V Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Antasari Banjarmasin
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Lampiran VI Surat Telah Melaksanakan Seminar proposal
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Lampiran VII Catatan Seminar Proposal
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Lampiran VIII Surat Perubahan Judul
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Lampiran IX Surat Permohonan Riset Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan kota Banjarmasin
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Lampiran X Surat Riset Penelitian
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Lampiran XI Surat Izin Penelitian di SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin.
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Lampiran XII Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset di SDN
Tanjung Pagar 4 Banjarmasin.
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Lampiran XIII Catatan Hasil Konsultasi Bimbingan Skripsi
Catatan /saran dosen pembimbing bidang konten dan metodologi
-kalau judulnya diawali “meningkatkan”...., maka diakhirnya ada “dengan” jadi
kuantitatif.
-nah jadi rancunya kalau ditambah meningkatkan itu penelitian menjadi penelitian
uji coba, apa benar bisa meningkatkan atau tidak, tapi kalau sekedar
mendeskripsikan kemampuan berpikirnya, itu kualitatif
-silahkan tambah kata MENINGKATKAN tapi tambah di akhirnya dengan cara
apa... atau metode apa...
-kemudian bab 3 nya sesuaikan... kuantitatif, boleh ujinya pakai pre-test post test.
-permasalahan: kurang aktif dalam pembelajaran, mengapa yang diteliti
meningkatkan kemampuan berpikir? Harusnya judulnya upaya guru dalam
meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran.
-bagaimanakah kemampuan berpikir siswa.... (kalau tidak dimasukkan menjadi
rumusan masalah, maka kemampuan berpikir kritis siswa sudah harus tergambar
dalam latar belakang masalah)
-ada berapa rumusan masalah 2 sajakah?
-untuk mengumpulkan data rumusan masalah no 1, dengan teknik apa? Tes..
-buat tabel data, sumber data, tpd.
-bab 5 simpulannya harus benar-benar menjawab rumusan masalah/fokus
penelitian.

Catatan /saran dosen pembimbing bidang bahasa dan teknik penulisan
-penulisan tahun pada cover 2021 ditambah dengan tahun hijriah
-surat pernyataan lengkapi dengan materai 6000 dan ttd
-halaman 5 tulisan yang benar adalah alquran bukan alqur’an
-ayat alquran dibenarkan dan jangan terbalik seperti itu dan terjemahnya dimuat
pada lampiran tersendiri.
-tabel VII halaman 52 samakan dengan tabel yang lain dalam menulis nomor
tanpa titik, yaitu 1 buka 1.
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