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Lampiran 1: Daftar Terjemah 

 

DAFTAR TERJEMAH 

No BAB Kutipan Hal Terjemah 

1 I QS. al-Mujadillah 

ayat 11 

3 “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 

kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam 

majlis”, maka lapangkanh niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila berkata: “Berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
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Lampiran II: Instrumen Pengumpulan Data 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati lokasi penelitian 

2. Mengamati keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah 

Tabel Lembar Observasi Sarana dan Prasaran dalam Mematuhi Protokol 

Kesehatan 

No Nama Jumlah 
Kondisi  

Baik Rusak 

1 Kran air    

2 Sabun/hand sanitizer    

 

3. Mengamati proses pembelajaran tematik di dalam kelas 

Tabel Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

Indikator  No Aspek yang diamati 
Dilakukan  

Keterangan 
Ya Tidak  

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Guru melakukann apersepsi    

2 
Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

   

3 Guru melakukan pretest    

4 

Guru memotivasi dan 

membangkitkan minat siswa 

untuk belajar 

   

Kegiatan 

Inti 
5 

Siswa melakukan kegiatan 

mengamati pada proses 

pembelajaran 

   

 

6 

Siswa melakukan kegiatan 

menanya pada proses 

pembelajaran 

   

7 

Siswa melakukan kegiatan 

mencoba pada proses 

pembelajaran 

   

8 Siswa melakukan kegiatan    
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menalar pada proses 

pembelajaran 

9 

Siswa melakukan kegiatan 

mengkomunikasikan pada 

proses pembelajaran 

   

10 
Guru menggunakan bahasa 

lisan yang benar dan lancar 

   

11 

Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai 

   

13 

Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai alokasi 

waktu 

   

14 

Guru menggunakan media 

yang dapat membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran 

   

15 

Guru mengutamakan 

keterlibatan siswa dalam 

pemanfaatan media 

pembelajaran 

   

16 

Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang 

bervariasi 

   

17 

Guru menggunakan metode 

yang dapat membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran 

   

18 

Guru dapat memusatkan 

perhatian siswa hanya pada 

pembelajaran 

   

19 

Guru menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 

   

20 

Guru menumbuhkan sifat 

terbuka terhadap respon 

siswa 

   

21 
Guru memberikan reward 

kepada siswa 

   

Kegiatan 

Penutup 

22 Guru melakukan posttest    

23 

Guru menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

   



95 
 

 

24 
Guru memberikan 

pesan/nasehat kepada siswa 

   

25 
Guru memberikan 

tugas/pekerjaan rumah 

   

 

4. Mengamati keadaan siswa dalam mengikuti pembelajaran tematik di kelas  

Tabel Lembar Observasi Keadaan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Indikator  No  Aspek yang diamati Timbul 
Tidak 

timbul 
Keterangan  

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 

Persiapan siswa ketika 

menghadapi proses 

pembelajaran 

   

2 

Kehadiran siswa dikelas 

pada saat pembelajaran 

tematik pada masa pandemi 

COVID-19 

   

3 
Menyiapkan alat-alat tulis 

pembelajaran 

   

4 

Tanggapan atau reaksi siswa 

ketika diberi apersepsi atau 

motivasi 

   

Kegiatan 

Inti 

5 
Perhatian siswa ketika guru 

menjelaskan materi 

   

6 
Selalu tanggap menjawab 

pertanyaan guru 

   

7 

Keseriusan siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran melalui 

metode atau media 

pembelajaran yang 

digunakan 

   

8 
Antusiasme siswa dalam 

mengikuti prembelajaran 

   

Kegiatan 

Penutup 
9 

Keberanian siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 
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5. Mengamati siswa dalam mematuhi protokol kesehatan di dalam kelas selama 

mengikuti pembelajaran 

6. Mengamati keadaan lingkungan sekolah pada saat pembelajaran 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Kepada Kepala Sekolah 

1. Apa alasan sekolah MIN 18 Banjar melakukan pembelajaran luring pada masa 

pandemi COVID-19? 

2. Persiapan apa yang dilakukan sekolah MIN 18 Banjar sebelum melakukan 

pembelajaran luring pada masa pandemi COVID-19? 

3. Bagaimana sistematika pembelajaran luring selama masa pandemi COVID-19 di 

MIN 18 Banjar? 

4. Apakah bapak pernah memberikan pengarahan terhadap guru-guru tentang 

pelaksanaan pembelajran tematik pada masa pandemi COVID-19 ini? 

5. Bagaimana cara agar semua warga sekolah dapat mematuhi protokol kesehatan? 

6. Bagaimana dukungan orang tua dan masyarakat terkait pembelajaran luring 

selama pandemi COVID-19 ini? 

7. Bagaimana perkembangan pembelajaran tematik di MIN 18 Banjar? 

 

Kepada Guru Pembelajaran Tematik kelas I 

1. Sejak kapan ibu mengajar tematik kelas I di MIN 18 Banjar? 
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2. Apakah ibu pernah mengikuti pelatihan? Pelatihan apa saja yang pernah ibu 

ikuti? 

3. Berapa jumlah siswa dalam kelas? 

4. Berapa alokasi waktu pembelajaran tematik pada masa pandemi COVID-19 

selama seminggu? 

5. Dalam satu tema itu harus habis dalam berapa pertemuan? Apakah bisa 

direalisasikan? 

6. Apakah ibu memahami tentang pelaksanaan pembelajaran tematik pada masa 

pandemi COVID-19? Seperti apa itu bu? 

7. Apakah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, ibu membuat program 

tahunan, program semester, silabus, RPP serta tujuan pembelajaran. Kapan ibu 

melaksanakannya? 

8. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik selama pandemi COVID-19 ini, apa 

hal yang ibu perlu persiapkan? 

9. Menurut ibu, hal-hal apa saja yang berubah dalam pembelajaran tematik setalah 

adanya pandemi COVID-19? 

10. Karena terbatasnya waktu pembelajaran tematik yang dilakukan di sekolah MIN 

18 Banjar pada masa pandemi COVID-19, bagaimana cara ibu memaksimalkan 

waktu yang terbatas tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan? 

11. Karena tidak ada waktu istirahat bagaimana cara ibu agar siswa tidak bosan atau 

jenuh dalam belajar, apalagi ini siswa kelas I? 
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12. Bagaimana menurut ibu tentang sarana dan prasarana yang ada di MIN 18 Banjar 

dalam mematuhi protokol kesehatan? 

13. Bagaimana kedisiplinan siswa dalam mematuhi protokol kesehatan? 

14. Apakah yang ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak mematuhi protokol 

kesehatan saat kegiatan pembelajaran berlangsung? 

15. Bagaimana cara ibu jika ada materi yang cukup sulit dipahami siswa secara 

teori? 

16. Apakah ibu menyiapkan media sebelum melakukan proses pembelajaran tematik 

pada masa pandemi COVID-19? 

17. Apakah ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran selama 

pandemi COVID-19? Bagaimana cara menggunakan media tersebut? 

18. Hal apa saja yang ibu pertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran 

selama pandemi COVID-19? 

19. Metode apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran tematik selama pandemi 

COVID-19? 

20. Hal apa saja yang ibu pertimbangkan dalam pemilihan metode pembelajaran 

selama pandemi COVID-19? 

21. Apa ada kekurangan dan kelebihan pada metode yang digunakan tersebut? 

22. Bagaimana ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran selama pandemi 

COVID-19 untuk membuat siswa aktif? 

23. Menurut ibu bagaimana keaktifan siswa dalam bertanya? 

24. Bagaimana ibu membagi waktu yang diberikan di dalam kelas? 
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25. Mengapa ibu pada setiap pertemuan tidak selalu menjelaskan materi dan 

melaksanakan kegiatan 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan? 

26. Dari segi aspek apa yang ibu nilai pada setiap pertemuan? Apakah dari aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik? 

27. Apakah ada siswa yang tidak menyelesaikan tugas? 

28. Apakah ada dampak pembelajaran tematik secara luring ini bagi siswa di masa 

pandemi COVID-19? 

29. Menurut ibu apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik pada masa pandemi COVID-19? 

30. Menurut ibu, apakah fasilitas yang bisa digunakan untuk pembelajaran tematik di 

sekolah MIN 18 Banjar ini sudah lengkap? 

31. Menurut ibu, apakah keadaan lingkungan kondusif untuk dilaksanakan 

pembelajaran? 

32. Bagaimana respon orang tua dan masyarakat pada pembelajaran tatap muka yang 

dilakukan MIN 18 Banjar pada masa pandemi COVID-19? 

 

Kepada Siswa Kelas I 

1. Apakah kamu menyukai pembelajaran tematik dan berminat untuk 

mempelajarinya? 

2. Apakah penjelasan materi dari ibu mudah dipahami? 

3. Apakah kamu selalu memperhatikan ketika guru menyampaikan pelajaran? 
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4. Bagaimana tanggapanmu terhadap pembelajaran tematik? 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

2. Visi, misi MIN 18 Banjar 

3. Keadaan guru di MIN 18 Banjar 

4. Keadaan sarana dan prasarana di MIN 18 Banjar 

5. Data-data program pembelajaran 

6. Proses pembelajaran tematik di dalam kelas 

7. Silabus, RPP, dan soal pada pembelajaran tematik kelas I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

Lampiran III: Hasil Observasi 

 

Tabel Lembar Observasi Sarana dan Prasaran dalam Mematuhi Protokol 

Kesehatan 

No Nama Jumlah 
Kondisi  

Baik Rusak 

1 Kran air 7 7 - 

2 Sabun/hand sanitizer 7 7 - 

 

Pertemuan Pertama Tanggal 1 Februari 2021 

Tabel Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

Indikator  No Aspek yang diamati 
Dilakukan  

Keterangan 
Ya Tidak  

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Guru melakukann apersepsi  √ Guru tidak melakukan 

apersepsi 

2 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 √ Guru tidak 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3 Guru melakukan pretest  √ Guru tidak melakukan 

pretest 

4 Guru mencek kehadiran 

siswa, memotivasi dan 

membangkitkan minat siswa 

untuk belajar serta berdoa 

bersama 

√  Semua dilakukan guru 

Kegiatan 

Inti 

5 Siswa melakukan kegiatan 

mengamati pada proses 

pembelajaran 

 √ Siswa memperhatikan 

perkataan guru untuk 

yang meminta siswa 

secara bergantian 

maju ke depan meja 

guru untuk 

mengumpul tugas dan 

guru akan 

mengkoreksi sambil 

memberi nilai 

 6 Siswa melakukan kegiatan  √ Dalam pembelajaran 
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menanya pada proses 

pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

menanya 

7 Siswa melakukan kegiatan 

mencoba pada proses 

pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mencoba 

8 Siswa melakukan kegiatan 

menalar pada proses 

pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

menalar 

9 Siswa melakukan kegiatan 

mengkomunikasikan pada 

proses pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mengkomunikasikan 

10 Guru menggunakan bahasa 

lisan yang benar dan lancar 

√  Guru menggunakan 

bahasa yang mudah 

dipahami siswa 

11 Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai 

 √ Tidak sesuai dengan 

RPP yang dicetak 

13 Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai alokasi 

waktu 

√  Alokasi waktu 

pembelajaran 40 

menit 

14 Guru menggunakan media 

yang dapat membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran 

 √ Guru tidak 

menggunakan media 

pembelajaran 

15 Guru mengutamakan 

keterlibatan siswa dalam 

pemanfaatan media 

pembelajaran 

 √ Guru tidak 

menggunakan media 

pembelajaran 

16 Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang 

bervariasi 

 √ Guru tidak memakai 

metode apa-apa 

karena tidak 

menjelaskan materi 

17 Guru menggunakan metode 

yang dapat membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran 

 √ Guru tidak memakai 

metode apa-apa 

karena tidak 

menjelaskan materi 

18 Guru dapat memusatkan 

perhatian siswa hanya pada 

pembelajaran 

√  Guru masih perlu 

memusatkan perhatian 

siswa karena masih 

ada siswa yang 

mengobrol dengan 

temannya dengan 
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menegurnya 

19 Guru menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 

 √ Guru tidak bisa 

menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran 

20 Guru menumbuhkan sifat 

terbuka terhadap respon 

siswa 

√  Guru selalu 

menumbuhkan sifat 

terbuka terhadap 

respon siswa 

21 Guru memberikan reward 

kepada siswa 

√  Guru memberikan 

pujian bagi siswa 

tulisan sudah baik 

Kegiatan 

Penutup 

22 Guru melakukan posttest  √ Guru tidak melakukan 

posttest 

23 Guru menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

 √ Tidak ada kesimpulan 

materi karena guru 

tidak menjelaskan 

materi 

24 Guru memberikan 

pesan/nasehat kepada siswa 

√  Guru selalu 

memberikan nasehat 

kepada siswa untuk 

rajin belajar di rumah 

terutama belajar 

membaca 

25 Guru memberikan 

tugas/pekerjaan rumah 

√  Guru memberikan 

tugas untuk dikerjakan 

selama seminggu 

 

Tabel Lembar Observasi Keadaan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Indikator  No  Aspek yang diamati Timbul 
Tidak 

timbul 
Keterangan  

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Persiapan siswa ketika 

menghadapi proses 

pembelajaran 

√  Siswa sudah 

melakukan 

persiapakan 

ketika 

menghadapi 

proses 

pembelajaran 

seperti duduk 

dikursinya 
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masing-masing 

dengan tenang 

2 Kehadiran siswa dikelas 

pada saat pembelajaran 

tematik pada masa pandemi 

COVID-19 

√  6 orang siswa 

tidak berhadir ke 

sekolah 

3 Menyiapkan alat-alat tulis 

pembelajaran 

√  Pada saat guru 

mau masuk 

siswa sudah 

menyiapkan alat 

tulisnya di atas 

meja 

4 Tanggapan atau reaksi siswa 

ketika diberi apersepsi atau 

motivasi 

 √ Guru tidak 

melakukan 

apersepsi 

Kegiatan 

Inti 

5 Perhatian siswa ketika guru 

menjelaskan materi 

 √ Guru tidak 

menjelaskan 

materi 

6 Selalu tanggap menjawab 

pertanyaan guru 

 √ Siswa belum 

tanggap 

menjawab 

pertanyaan guru 

7 Keseriusan siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran melalui 

metode atau media 

pembelajaran yang 

digunakan 

 √ Masih banyak 

siswa yang 

bercanda dan 

berbicara 

dengan siswa 

lain karena tidak 

menggunakan 

metode dan 

media 

pembelajaran 

8 Antusiasme siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

 √ Keantusiasme 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

belum terlihat 

Kegiatan 

Penutup 

9 Keberanian siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 

 √ Tidak ada 

penjelasan 

materi oleh guru 
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Pertemuan kedua tanggal 8 Februari 2021 

Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

Indikator  No Aspek yang diamati 
Dilakukan  

Keterangan 
Ya Tidak  

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Guru melakukann apersepsi  √ Guru tidak melakukan 

apersepsi 

2 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 √ Guru tidak 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3 Guru melakukan pretest  √ Guru tidak melakukan 

pretest 

4 Guru mencek kehadiran 

siswa, memotivasi dan 

membangkitkan minat siswa 

untuk belajar serta berdoa 

bersama 

√  Semua dilakukan guru 

Kegiatan 

Inti 

5 Kegiatan mengamati pada 

proses pembelajaran 

√  Sebelum itu guru 

meminta siswa secara 

bergantian maju ke 

depan meja guru 

untuk mengumpul 

tugas dan guru akan 

mengkoreksi sambil 

memberi nilai.  

Guru meminta siswa 

untuk mengamati 

ringkasan materi yang 

dibagikan guru 

 

6 Kegiatan menanya pada 

proses pembelajaran 

√  Guru menjelaskan 

sambil melakukan 

tanya jawab kepada 

siswa 

7 Kegiatan mencoba pada 

proses pembelajaran 

√  Guru menyuruh siswa 

untuk membaca teks 

8 Kegiatan menalar pada 

proses pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

menalar  

9 Kegiatan 

mengkomunikasikan pada 

proses pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mengkomunikasikan 
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10 Guru menggunakan bahasa 

lisan yang benar dan lancar 

√  Guru menggunakan 

bahasa lisan yang 

mudah dipahami 

siswa 

11 Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai 

 √ Tidak sesuai dengan 

RPP yang di cetak 

13 Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai alokasi 

waktu 

 √ Alokasi waktu 60 

menit 

14 Guru menggunakan media 

yang dapat membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran 

 √ Guru tidak memakai 

media 

15 Guru mengutamakan 

keterlibatan siswa dalam 

pemanfaatan media 

pembelajaran 

 √ Guru tidak memakai 

media 

16 Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang 

bervariasi 

 √ Guru hanya 

menggunakan metode 

ceramah dan tanya 

jawab 

17 Guru menggunakan metode 

yang dapat membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran 

√  Dengan metode tanya 

jawab sudah bisa 

membuat siswa aktif 

18 Guru dapat memusatkan 

perhatian siswa hanya pada 

pembelajaran 

 √ Guru masih perlu 

memusatkan perhatian 

siswa karena masih 

banyak siswa yang 

mengobrol dengan 

temannya 

19 Guru menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 

√  Hanya beberapa orang 

siswa saja yang 

berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran 

20 Guru menumbuhkan sifat 

terbuka terhadap respon 

siswa 

√  Guru selalu 

mendengarkan respon 

siswa dan 

membetulkan jika 

respon siswa ada yang 

salah 

21 Guru memberikan reward √  Guru memberikan 
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kepada siswa pujian jika siswa dapat 

menjawab pertanyaan 

guru dengan benar 

Kegiatan 

Penutup 

22 Guru melakukan posttest  √ Guru tidak melakukan 

posttest 

23 Guru menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

 √ Guru tidak 

menyimpulkan 

pembelajaran karena 

waktu yang terbatas 

24 Guru memberikan 

pesan/nasehat kepada siswa 

√  Guru memberikan 

nasehat kepada siswa 

untuk rajin belajar di 

rumah terutama 

belajar membaca 

25 Guru memberikan 

tugas/pekerjaan rumah 

√  Guru memberikan pr 

kepada siswa agar 

siswa belajar di rumah 

selama seminggu 

 

Lembar Observasi Keadaan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Indikator  No  Aspek yang diamati Timbul 
Tidak 

timbul 
Keterangan  

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Persiapan siswa ketika 

menghadapi proses 

pembelajaran termasuk 

menaati protokol kesehatan 

√  Siswa sudah 

melakukan 

persiapakan 

ketika 

menghadapi 

proses 

pembelajaran 

seperti duduk 

dikursinya 

masing-masing 

dengan tenang 

2 Kehadiran siswa dikelas 

pada saat pembelajaran 

tematik pada masa pandemi 

COVID-19 

√  2 orang siswa 

tidak berhadir ke 

sekolah 

3 Menyiapkan alat-alat tulis 

pembelajaran 

√  Pada saat guru 

mau masuk 

siswa sudah 
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menyiapkan 

alat-alat tulis 

4 Tanggapan atau reaksi siswa 

ketika diberi apersepsi atau 

motivasi 

 √ Guru tidak 

melakukan 

apersepsi 

Kegiatan 

Inti 

5 Perhatian siswa ketika guru 

menjelaskan materi 

 √ Banyak siswa 

yang belum 

memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang materi 

6 Selalu tanggap menjawab 

pertanyaan guru 

 √ Banyak siswa 

yang belum 

tanggap 

menjawab 

pertanyaan guru 

7 Keaktifatan siswa dalam 

bertanya selama proses 

pembelajaran 

 √ Keaktifatan 

siswa dalam 

bertanya masih 

belum terlihat 

8 Keseriusan siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran melalui 

metode atau media 

pembelajaran yang 

digunakan 

 √ Keseriusan 

siswa dalam 

mengikutu 

kegiatan lekas 

buyar karena 

ada teman 

ngajak ngobrol 

9 Antusiasme siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

 √ Masih banyak 

siswa yang 

masih diam 

ketika ditanya 

guru 

Kegiatan 

Penutup 

10 Keberanian siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 

 √ Siswa masih 

belum miliki 

keberanian 

untuk 

menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 
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Pertemuan ketiga 15 Februari 2021 

Tabel Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

Indikator  No Aspek yang diamati 
Dilakukan  

Keterangan 
Ya Tidak  

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Guru melakukann apersepsi  √ Guru tidak melakukan 

apersepsi 

2 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 √ Guru tidak 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3 Guru melakukan pretest  √ Guru tidak melakukan 

pretetst 

4 Guru mencek kehadiran 

siswa, memotivasi dan 

membangkitkan minat siswa 

untuk belajar serta berdoa 

bersama 

√  Semua dilakukan guru 

Kegiatan 

Inti 

5 Siswa melakukan kegiatan 

mengamati pada proses 

pembelajaran 

 √ Siswa memperhatikan 

perkataan guru untuk 

yang meminta siswa 

secara bergantian 

maju ke depan meja 

guru untuk 

mengumpul tugas dan 

guru akan 

mengkoreksi sambil 

memberi nilai 

 

6 Siswa melakukan kegiatan 

menanya pada proses 

pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

menanya  

7 Siswa melakukan kegiatan 

mencoba pada proses 

pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mencoba 

8 Siswa melakukan kegiatan 

menalar pada proses 

pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

menalar 

9 Siswa melakukan kegiatan 

mengkomunikasikan pada 

proses pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mengkomunikasikan 

10 Guru menggunakan bahasa 

lisan yang benar dan lancar 

√  Guru menggunakan 

bahasa lisan yang 
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mudah dipahami 

siswa 

11 Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai 

 √ Tidak sesuai dengan 

RPP yang di cetak 

13 Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai alokasi 

waktu 

√  Alokasi waktu 45 

menit 

14 Guru menggunakan media 

yang dapat membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran 

 √ Guru tidak memakai 

media 

15 Guru mengutamakan 

keterlibatan siswa dalam 

pemanfaatan media 

pembelajaran 

 √ Guru tidak memakai 

media 

16 Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang 

bervariasi 

 √ Guru tidak memakai 

metode apa-apa 

karena tidak 

menjelaskan materi 

17 Guru menggunakan metode 

yang dapat membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran 

 √ Guru tidak memakai 

metode apa-apa 

karena tidak 

menjelaskan materi 

18 Guru dapat memusatkan 

perhatian siswa hanya pada 

pembelajaran 

 √ Guru masih perlu 

memusatkan perhatian 

siswa karena masih 

ada siswa yang 

mengobrol dengan 

temannya dengan 

menegurnya 

19 Guru menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 

 √ Guru tidak bisa 

menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran 

20 Guru menumbuhkan sifat 

terbuka terhadap respon 

siswa 

 √ Guru tidak bisa 

menumbuhkan sifat 

terbuk terhadap 

respon siswa 

21 Guru memberikan reward 

kepada siswa 

√  Guru memberikan 

pujian bagi siswa 

tulisan sudah baik 
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Kegiatan 

Penutup 

22 Guru melakukan posttest  √ Guru tidak melakukan 

posttest 

23 Guru menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

 √ Tidak ada kesimpulan 

materi karena guru 

tidak menjelaskan 

materi 

24 Guru memberikan 

pesan/nasehat kepada siswa 

√  Guru selalu 

memberikan nasehat 

kepada siswa untuk 

rajin belajar di rumah 

terutama belajar 

membaca 

25 Guru memberikan 

tugas/pekerjaan rumah 

√  Guru memberikan 

siswa tugas 

 

Tabel Lembar Observasi Keadaan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Indikator  No  Aspek yang diamati Timbul 
Tidak 

timbul 
Keterangan  

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Persiapan siswa ketika 

menghadapi proses 

pembelajaran 

√  Siswa sudah 

melakukan 

persiapakan 

ketika 

menghadapi 

proses 

pembelajaran 

seperti duduk 

dikursinya 

masing-masing 

2 Kehadiran siswa dikelas 

pada saat pembelajaran 

tematik pada masa pandemi 

COVID-19 

√  1 orang siswa 

tidak berhadir ke 

sekolah 

3 Menyiapkan alat-alat tulis 

pembelajaran 

√  Pada saat guru 

mau masuk 

siswa sudah 

menyiapkan 

alat-alat tulisnya 

4 Tanggapan atau reaksi siswa 

ketika diberi apersepsi atau 

motivasi 

 √ Guru tidak 

melakukan 

apersepsi 
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Kegiatan 

Inti 

5 Perhatian siswa ketika guru 

menjelaskan materi 

√  Guru tidak 

menjelaskan 

materi 

6 Selalu tanggap menjawab 

pertanyaan guru 

 √ Siswa masih 

belum terlalu 

tanggap 

menjawab 

pertanyaan guru 

7 Keseriusan siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran melalui 

metode atau media 

pembelajaran yang 

digunakan 

 √ Masih banyak 

siswa yang 

bercanda dan 

berbicara 

dengan siswa 

lain karena tidak 

menggunakan 

metode dan 

media 

pembelajaran 

8 Antusiasme siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

 √ Masih banyak 

siswa yang 

masih diam 

ketika ditanya 

guru 

Kegiatan 

Penutup 

9 Keberanian siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 

 √ Tidak ada 

penjelasan 

materi oleh guru 

 

 

Pertemuan keempat 22 Februari 2021 

Tabel Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

Indikator  No Aspek yang diamati 
Dilakukan  

Keterangan 
Ya Tidak  

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Guru melakukann apersepsi  √ Guru tidak melakukan 

apersepsi 

2 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 √ Guru tidak 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3 Guru melakukan pretest  √ Guru tidak melakukan 
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pretest 

4 Guru mencek kehadiran 

siswa, memotivasi dan 

membangkitkan minat siswa 

untuk belajar serta berdoa 

bersama 

√  Semua dilakukan guru 

Kegiatan 

Inti 

5 Siswa melakukan kegiatan 

mengamati pada proses 

pembelajaran 

√  Sebelum itu guru 

meminta siswa secara 

bergantian maju ke 

depan meja guru 

untuk mengumpul 

tugas dan guru akan 

mengkoreksi sambil 

memberi nilai.  

Guru meminta siswa 

untuk mengamati 

ringkasan materi yang 

dibagikan guru 

 

6 Siswa melakukan kegiatan 

menanya pada proses 

pembelajaran 

√  Guru dan siswa 

melakukan tanya 

jawab 

7 Siswa melakukan kegiatan 

mencoba pada proses 

pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mencoba  

8 Siswa melakukan kegiatan 

menalar pada proses 

pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

menalar 

9 Siswa melakukan kegiatan 

mengkomunikasikan pada 

proses pembelajaran 

 √ Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mengkomunikasikan 

10 Guru menggunakan bahasa 

lisan yang benar dan lancar 

√  Guru menggunakan 

bahasa lisan yang 

dapat dipahami 

11 Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan 

dicapai 

 √ Tidak sesuai dengan 

RPP yang di cetak 

13 Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai alokasi 

waktu 

 √ Alokasi waktu 53 

menit 

14 Guru menggunakan media 

yang dapat membuat siswa 

 √ Guru tidak 

menggunakan media 
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aktif dalam pembelajaran 

15 Guru mengutamakan 

keterlibatan siswa dalam 

pemanfaatan media 

pembelajaran 

 √ Guru tidak 

menggunakan media 

16 Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang 

bervariasi 

 √ Guru hanya 

menggunakan metode 

ceramah dan tanya 

jawab 

17 Guru menggunakan metode 

yang dapat membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran 

√  Dengan metode tanya 

jawab sudah bisa 

membuat siswa aktif 

18 Guru dapat memusatkan 

perhatian siswa hanya pada 

pembelajaran 

√  Guru sudah bisa 

memusatkan perhatian 

siswa 

19 Guru menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 

 √ Guru sudah bisa 

menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa 

dalam belajar 

20 Guru menumbuhkan sifat 

terbuka terhadap respon 

siswa 

√  Guru sudah bisa 

menumbuhkan sifat 

terbuka terhadap 

respon siswa 

21 Guru memberikan reward 

kepada siswa 

√  Guru memberikan 

pujian jika siswa dapat 

menjawab pertanyaan 

guru dengan benar 

Kegiatan 

Penutup 

22 Guru melakukan posttest  √ Guru tidak melakukan 

posttest 

23 Guru menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

 √ Guru tidak 

menyimpulkan 

pembelajaran karena 

waktu yang terbatas 

24 Guru memberikan 

pesan/nasehat kepada siswa 

√  Guru selalu 

memberikan nasehat 

kepada siswa untuk 

rajin belajar di rumah 

terutama belajar 

membaca 

25 Guru memberikan 

tugas/pekerjaan rumah 

√  Guru memberikan 

siswa tugas 
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Tabel Lembar Observasi Keadaan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Indikator  No  Aspek yang diamati Timbul 
Tidak 

timbul 
Keterangan  

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Persiapan siswa ketika 

menghadapi proses 

pembelajaran 

√  Siswa sudah 

melakukan 

persiapakan 

ketika 

menghadapi 

proses 

pembelajaran 

seperti duduk 

dikursinya 

masing-masing 

2 Kehadiran siswa dikelas 

pada saat pembelajaran 

tematik pada masa pandemi 

COVID-19 

√  1 orang siswa 

yang tidak 

berhadir 

3 Menyiapkan alat-alat tulis 

pembelajaran 

√  Pada saat guru 

mau masuk 

siswa sudah 

menyiapkan 

alat-alat tulisnya 

4 Tanggapan atau reaksi siswa 

ketika diberi apersepsi atau 

motivasi 

 √ Guru tidak 

melakukan 

apersepsi 

Kegiatan 

Inti 

5 Perhatian siswa ketika guru 

menjelaskan materi 

√  Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

6 Selalu tanggap menjawab 

pertanyaan guru 

 √ Siswa masih 

belum terlalu 

tanggap 

menjawab 

pertanyaan guru 

7 Keseriusan siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran melalui 

metode atau media 

pembelajaran yang 

digunakan 

√  Keseriusan 

siswa dalam 

mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

sudah terlihat 

8 Antusiasme siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

 √ Masih banyak 

siswa yang 
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masih diam 

ketika ditanya 

guru 

Kegiatan 

Penutup 

9 Keberanian siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 

 √ Untuk 

menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

siswa masih 

belum 

mempunyai 

keberanian 
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Lampiran IV: Hasil Wawancara 

 

Kepada Kepala Sekolah Bapak Hunaidi, S.Pd.I 

1. Apa alasan sekolah MIN 18 Banjar melakukan pembelajaran luring pada masa 

pandemi COVID-19? 

Jawaban: Alasan kami melakukan pembelajaran luring karena banyak dari 

orang tua siswa yang tidak memiliki HP, padahal HP merupakan saran yang 

terpenting dalam pembelajaran daring, dan juga jaringan di sini lelet, jadi kami 

memilih melakukan pembelajaran luring agar dapat memaksimalkan siswa untuk 

belajar dan kami bisa memantau belajar siswa dengan tugas yang diberikan. 

2. Persiapan apa yang dilakukan sekolah MIN 18 Banjar sebelum melakukan 

pembelajaran luring pada masa pandemi COVID-19? 

Jawaban: Yang kami persiapkan sebelum melakukan pembelajaran luring agar 

mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan membagi masker ke semua siswa, 

setiap kelas kami sediakan tempat cuci tangan, siswa dihimbau untuk menjaga 

jarak dengan siswa lain, menghimbau pedagang untuk tidak berjualan di gerbang 

sekolah agar tidak membuat siswa berkerumun, dan diusahkan tidak serempak 

keluar kelas dengan kelas lain pada saat pulang. 

3. Bagaimana prosedur pembelajaran luring selama masa pandemi COVID-19 di 

MIN 18 Banjar? 

Jawaban: Kalau untuk prosedur pembelajaran luring di sekolah kami, yang 

pertama siswa datang ke sekolah dari jam 08.00-10.00 wita, setiap siswa akan 
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dicek suhu tubuhnya pada saat memasuki area sekolah dan diharuskan memakai 

masker serta mencuci tangan sebelum masuk ke kelas, guru menyiapkan materi 

dan tugas dengan tidak melupakan RPP, dan untuk kelas I guru pembelajaran 

tematik diberi waktu 40-45 menit dan tugas yang diberikan dan seminggu ke 

depan dikumpulkan, begitu seterusnya tiap seminggu sekali, jadi guru 

pembelajaran tematik dan agama bergantian masuk ke kelas untuk memberi 

materi dan tugas, guru pembelajaran agama diberi waktu 10-15 menit, untuk 

kelas lain masing-masing guru diberi waktu 10-15 menit. Untuk jadwal hari 

Senin yang harus berhadir ke sekolah kelas I, III, dan V. Hari Selasa kelas II, IV, 

dan VI. Waktu semester I jadwalnya kelas I hari Senin-Kamis, kelas II hari 

Senin, Kelas III hari Selasa, dan seterusnya kelas VI hari Jumat. Kami ubah 

karena saran dari atasan. 

4. Apakah bapak pernah memberikan pengarahan terhadap guru-guru tentang 

pelaksanaan pembelajran tematik pada masa pandemi COVID-19 ini? 

Jawaban: Sering sekali saya memberikan pengarahan kepada guru-guru tentang 

pembelajaran luring pada masa pandemi COVID-19, termasuk pembelajaran 

tematik, pada saat rapat bulanan maupun pada saat duduk-duduk santai. 

5. Bagaimana cara agar semua warga sekolah dapat mematuhi protokol kesehatan? 

Jawaban: Caranya dengan pemberitahuan terus menerus agar tidak lupa seperti 

menggunakan masker, menjaga jarak. Kalau ada yang melanggar ditegur dengan 

memberikan nasehat. 
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6. Bagaimana dukungan orang tua dan masyarakat terkait pembelajaran luring 

selama pandemi COVID-19 ini? 

Jawaban: Untuk dukungan orang tua dan masyarakat terkait pembelajaran luring 

selama pandemi COVID-19 sangat mendukung karena lebih efektif, kalau di 

rumah anak bisa tidak menurut dengan orang tua untuk belajar, kalau di sekolah 

di kasih tugas jadi anak akan mengerjakan tugas itu. 

7. Bagaimana perkembangan pembelajaran tematik di MIN 18 Banjar? 

Jawaban: Perkembangan pembelajaran tematik di MIN 18 Banjar selalu 

mengikuti revisian yang terbaru. 

 

Kepada Guru Pembelajaran Tematik kelas I Ibu Kasmiah, S.Pd.I 

1. Sejak kapan ibu mengajar tematik kelas I di MIN 18 Banjar? 

Jawaban: Ibu mengajar di MIN 18 Banjar dari tahun 1995 dan diandak bapak 

kepala sekolah nak ae di kelas I tarus kada pernah baubah kelasnya sampai 

wahini, tahun kena ibu nak ae pension. 

2. Apakah ibu pernah mengikuti pelatihan? Pelatihan apa saja yang pernah ibu 

ikuti? 

Jawaban: Pada tahun 2020 yang terbaru ada 3 pelatihan yang ibu ikuti, yang 

pertama pelatihan tentang metode pembelajaran yang efektif secara daring ini 

dilaksanakan pada tanggal 14 Maret dan 8 September 2020, kedua pelatihan 

pembuatan kisi-kisi soal ujian, dan penentuan angka ketuntasan minimal siswa 

ini dilaksanakan pada tanggal 30-31 Januari 2020, dan ketiga pelatihan 
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bimbingan teknis pengisian raport ARD kepada operator dan seluruh guru MI 

Beruntung Baru ini dilaksanakan pada tanggal 23 September, 31 Oktober, dan 27 

November 2020. 

3. Berapa jumlah siswa dalam kelas? 

Jawaban: Jumlah siswa dalam kelas ada 21 orang. 

4. Berapa alokasi waktu pembelajaran tematik pada masa pandemi COVID-19 

selama seminggu? 

Jawaban: Alokasi waktu gasan pembelajaran tematik pada masa pandemi 

COVID-19 selama seminggu sekali aja turunan waktunya sekitar 40-45 menit. 

5. Dalam satu tema itu harus habis dalam berapa pertemuan? Apakah bisa 

direalisasikan?  

Jawaban: Satu tema ada 4 subtema lo nak jadi 4 pertemuan sudah habis karena 1 

pertemuan 1 subtema diringkas selama pandemi COVID-19 ini. 

6. Apakah ibu memahami tentang pelaksanaan pembelajaran tematik pada masa 

pandemi COVID-19? Seperti apa itu bu? 

Jawaban: Iya ibu memahami karena pandemi COVID-19 nih nak ae 

pelaksanaannya terbatas banar waktunya, jadi kegiatan di kelas hanya 

mengoreksi tugas dan memberikan tugas lagi yang hanyar gasan siswa. 

7. Apakah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, ibu membuat program 

tahunan, program semester, silabus, RPP serta tujuan pembelajaran. Kapan ibu 

melaksanakannya? 
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Jawaban: Iya ibu membuat, biasanya ibu membuat badahulu sebelum 

kakanakan turunan sekolahan. 

8. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik selama pandemi COVID-19 ini, apa 

hal yang ibu perlu persiapkan? 

Jawaban: Yang ibu dipersiapkan RPP, ringkasan materi, lawan tugas gasan 

kakanakan di rumah. Ibu maulah RPP yang kaya biasanya haja walaupun 

pertemuaannya sekali dalam seminggu tapi tetap 6 buting RPPnya. Gasan 

ringkasan materi yang biasanya 6 pembelajaran atau 1 subtema selama seminggu, 

pada masa pandemi COVID-19 diringkas jadi 1 pembelajaran aja karena 

kakanakan sekolahan seminggu sekali haja jadi seminggu 1 subtema 4 minggu 

habis 1 tema. Nah, itu pang nak ae yang perlu dipersiapkan gasan pembelajaran 

selama pandemi COVID-19 nih. 

9. Menurut ibu, hal-hal apa saja yang berubah dalam pembelajaran tematik setelah 

adanya pandemi COVID-19? 

Jawaban: Banyak banar nak ae yang berubah dalam pembelajaran tematik pada 

saat pandemi ini kada kawa di sebutkan satu-satu tapi yang pasti masalah waktu 

yang terbatas banar, kada kawa bebas jua mengajarnya. 

10. Karena terbatasnya waktu pembelajaran tematik yang dilakukan di sekolah MIN 

18 Banjar pada masa pandemi COVID-19, bagaimana cara ibu memaksimalkan 

waktu yang terbatas tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan? 
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Jawaban: Gasan tujuan pembelajaran kayanya kada kawa tercapai dengan 

terbatasnya waktu, lawan yang prioritas dari anak kelas I bisa calistung 

membaca, menulis, dan berhitung itu sudah cukup. 

11. Karena tidak ada waktu istirahat bagaimana cara ibu agar siswa tidak bosan atau 

jenuh dalam belajar, apalagi ini siswa kelas I? 

Jawaban: Yang ibu lihat kakanakannya kada yang bosan pang, karena inya bisa 

bermain di dalam kelas dengan teman yang lain, asal jangan di luar kelas. 

12. Bagaimana menurut ibu tentang sarana dan prasarana yang ada di MIN 18 Banjar 

dalam mematuhi protokol kesehatan? 

Jawaban: Menurut ibu sudah lengkap, kaya kran air wan sabun/hand sanitizer 

sudah ada di ruang guru wan kelas-kelas siswa. 

13. Bagaimana kedisiplinan siswa dalam mematuhi protokol kesehatan? 

Jawaban: Gasan memakai masker ngalih banar di suruh, apalagi kakanakan 

jarnya kada nyaman memakai masker kada kawa bahinak. 

14. Apakah yang ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak mematuhi protokol 

kesehatan saat kegiatan pembelajaran berlangsung? 

Jawaban: Paling rajin ibu tagur aja pang, ibu padahi maskernya mana? 

15. Bagaimana cara ibu jika ada materi yang cukup sulit dipahami siswa secara 

teori? 

Jawaban: Gasan memahamkan materi ngalih banar naik ae apalagi anak kelas I 

jadi yang diutamakan calistung aja. 
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16. Apakah ibu menyiapkan media sebelum melakukan proses pembelajaran tematik 

pada masa pandemi COVID-19? 

Jawaban: Pada masa pandemi COVID-19 ini saraba ngalih memakai media 

pembelajaran, karena bisa kada cukup waktunya. Jadi ibu kada memakai media 

apa-apa, kelas I nih asal inya bisa membaca, menulis, lawan bahitung aja dulu 

kada tapi kawa maumpati kurikulum. 

17. Apakah ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran selama 

pandemi COVID-19? Bagaimana cara menggunakan media tersebut? 

Jawaban: Ibu kadada memakai media apa-apa. 

18. Hal apa saja yang ibu pertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran 

selama pandemi COVID-19? 

Jawaban: Ibu kadada memakai media apa-apa. 

19. Metode apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran tematik selama pandemi 

COVID-19? 

Jawaban: Banyak banar metode yang kada kawa digunakan di dalam kelas pada 

masa pandemi COVID-19 ini karena pembelajarannya kada sama pang kaya 

pembelajaran normal dahulu, waktunya terbatas jua lo, bila ada waktu gasan ibu 

menjelaskan materi itu paling ibu makai metode ceramah wan tanya jawab aja. 

20. Hal apa saja yang ibu pertimbangkan dalam pemilihan metode pembelajaran 

selama pandemi COVID-19? 

Jawaban: Pertimbangannya yang pasti waktu yang terbatas. 

21. Apa ada kekurangan dan kelebihan pada metode yang digunakan tersebut? 
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Jawaban: Pasti ada kekurangan dan kelebihan metode ceramah wan tanya 

jawab. 

22. Bagaimana ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran selama pandemi 

COVID-19 untuk membuat siswa aktif? 

Jawaban: Ibu melakukan tanya jawab rajin supaya kakanakan aktif dan 

bersuara. 

23. Menurut ibu bagaimana keaktifan siswa dalam bertanya? 

Jawaban: Untuk keaktifan siswa dalam bertanya masih supan-supan 

kakanakannya. 

24. Bagaimana ibu membagi waktu yang diberikan di dalam kelas? 

Jawaban: ibu bagi ae sekitar 5-8 menitan gasan kegiatan pendahuluan,  habis itu 

25-30 menit gasan mengoreksi tugas siswa wan 5-7 menit gasan membagikan 

tugas yang hanyar sekaligus kegiatan penutup. 

25. Mengapa ibu pada setiap pertemuan tidak selalu menjelaskan materi dan 

melaksanakan kegiatan 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan? 

Jawaban: Karena kada cukup waktu, sebenarnya waktu yang disediakan 

sekolahan gasan ibu itu mengoreksi tugas siswa dan membagikan tugas yang 

hanyar itu aja. Pian malihat aja kalu rajin ada guru pembelajaran agama yang 

handak masuk di luar mahadang ibu, jadi ibu kada sawatan gasan menjelaskan 

materi nak ae. Kecuali, guru pembelajaran agama ada yang libur atau tidak ada 

tugas gasan siswa jadi ibu kawa maisi nak ae dengan menjelaskan materi lawan 
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melaksanakan 5M tapi bisa sampai kegiatan menanya atau mencoba kada sampai 

habis pada kegiatan mengkomunikasikan. Ibu nih paling lawas diberi waktu 

masuk ke dalam kelas nak ae daripada guru agama, guru agama diberi waktu 

mangumpulkan tugas minggu lalu dan membagikan tugas pulang yang hanyar 

gasan minggu depan sedikit menjelaskan tentang pengerjaan tugas. 

26. Dari segi aspek apa yang ibu nilai pada setiap pertemuan? Apakah dari aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik? 

Jawaban: Semua aspek ibu nilai, kaya penilaian untuk psikomotorik ibu dilihat 

tulisan siswa, kognitif menjawab soal yang dikerjakan di rumah, sikap pada 

proses belajar berlangsung yang ibu lihat nak ae. 

27. Apakah ada siswa yang tidak menyelesaikan tugas? 

Jawaban: Ada 2 orang yang tidak menyelesaikan tugas, dengan alasan kada 

ingat, ibu bingung jua padahal seminggu tugasnya, ibu padahi jua rajin ssetiap 

hari digawi sedikit-sedikit, tapi tatap ae kada digawinya. 

28. Apakah ada dampak pembelajaran tematik secara luring ini bagi siswa di masa 

pandemi COVID-19? 

Jawaban: Dampaknya sangat bagus gasan siswa karena tugasnya dapat 

terpantau oleh ibu dan bisa maulah siswa belajar di rumah. 

29. Menurut ibu apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik pada masa pandemi COVID-19? 

Jawaban: Tugas dan tanggung jawab ibu meringkaskan materi, maulah soal, 

mengoreksi, dan menilai hasil kerja siswa. 
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30. Menurut ibu, apakah fasilitas atau saran dan prasana yang bisa digunakan untuk 

pembelajaran tematik di sekolah MIN 18 Banjar ini sudah lengkap? 

Jawaban: Sudah lengkap pang menurut ibu nak ae fasilitas yang dimiliki 

sekolah. Buku siswa banar ae kurang di perpustakaan jadi kada kawa 

mambagikan wan siswa ibu, tapi ibu ulahkan ringkasan materi ae tiap minggu. 

31. Menurut ibu, apakah keadaan lingkungan kondusif untuk dilaksanakan 

pembelajaran? 

Jawaban: Menurut ibu lingkungan sekolah sudah kondusif untuk belajar, banyak 

pohon jadi rindang wan udaranya sejuk nyaman. 

32. Bagaimana respon orang tua dan masyarakat pada pembelajaran tatap muka yang 

dilakukan MIN 18 Banjar pada masa pandemi COVID-19? 

Jawaban: Sekolah meminta izin kepada orang tua siswa gasan melakukan 

pembelajaran luring, alhamdulillah orang tua siswa mengizinkan dan mendukung 

banar malah manyuruh supaya kakanakan kawa turunan satiap hari kaya 

biasanya, mun di rumah jar kuitannya ngalih banar di suruh balajar 

kakanakannya. 

 

Kepada Siswa Kelas I bernama Muhammad Riswan 

1. Apakah kamu menyukai pembelajaran tematik dan berminat untuk 

mempelajarinya? 

Jawaban: Inggih ulun suka pembelajaran tematik nih, apalagi matematika ulun 

katuju bahitung bu ae. 
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2. Apakah penjelasan materi dari ibu mudah dipahami? 

Jawaban: inggih, dapat dipahami penjelasan ibu Kasmiah. 

3. Apakah kamu selalu memperhatikan ketika guru menyampaikan pelajaran? 

Jawaban: Takadang bu ae takana ada kawan yang mangganggu ulun 

dipandirinya lah. 

4. Bagaimana tanggapanmu terhadap pembelajaran tematik? 

Jawaban: Rami bu ae. Tapi paling rami bahitung. 

 

Kepada Siswa Kelas I bernama Amira Mu’mina 

1. Apakah kamu menyukai pembelajaran tematik dan berminat untuk 

mempelajarinya? 

Jawaban: Inggih ulun suka pembelajaran tematik bu ae, cuma asa sedih ae 

kenapa kada sekolahan tiap hari, jaka tiap hari bisa rami lagi. 

2. Apakah penjelasan materi dari ibu mudah dipahami? 

Jawaban: inggih, mudah dipahami penjelasan ibu Kasmiah. 

3. Apakah kamu selalu memperhatikan ketika guru menyampaikan pelajaran? 

Jawaban: Inggih ulun selalu memperhatikan ibu Kasmiah menyampaikan 

pelajaran. 

4. Bagaimana tanggapanmu terhadap pembelajaran tematik? 

Jawaban: Pembelajaran yang menyenangkan. 
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Kepada Siswa Kelas I bernama Muhammad Rizky Ramadhani 

1. Apakah kamu menyukai pembelajaran tematik dan berminat untuk 

mempelajarinya? 

Jawaban: Ulun suka-suka ae lawan pembelajaran tematik ae, cuma ulun tapi 

belum lancar lagi membaca. 

2. Apakah penjelasan materi dari ibu mudah dipahami? 

Jawaban: Inggih dapat dipahami penjelasan ibu Kasmiah. 

3. Apakah kamu selalu memperhatikan ketika guru menyampaikan pelajaran? 

Jawaban: Takadang bu ae takana ada kawan yang mangganggu ulun 

dipandirinya lah, digawilnya lah. 

4. Bagaimana tanggapanmu terhadap pembelajaran tematik? 

Jawaban: Karena ulun kada tapi lancar membaca jadi ulun kada tapi paham 

pembelajarannya. 
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Lampiran V: Dokumentasi Wawancara dan Observasi 

 

Gambar Dokumentasi Wawancara 

 

Kegiatan wawancara peneliti dengan kepala sekolah MIN 18 Banjar (Selasa, 16 

Februari 2021) 

 

 

Kegiatan wawancara peneliti dengan guru pembelajaran tematik kelas I (Selasa, 23 

Februari 2021) 
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Kegiatan wawancara peneliti dengan beberapa siswa kelas I di MIN 18 Banjar (Senin, 

22 Februari 2021) 
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Gambar Dokumentasi Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tulisan dan lembar kerja siswa kelas I 
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Lampiran VI: Silabus 
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Lampiran VII: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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Lampiran VIII: Bank Soal Pembelajaran Tematik Kelas I Tema 5 
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Lampiran IX: Surat Penunjukan Pembimbing 
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Lampiran X: Bukti Seminar Proposal 
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Lampiran XI: Surat Izin Riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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Lampiran XII: Surat Izin Riset dari Kementerian Agama Kabupaten Banjar 
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Lampiran XIII: Surat Izin Riset dari MIN 18 Banjar 
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Lampiran XIV: Surat Selesai Riset dari MIN 18 Banjar 
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Lampiran XV: Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi 

 

Bimbingan 

ke- 
Tanggal  

Catatan Pembimbing  

Konten dan Metode Penelitian 

Tanda 

Tangan 

I 

 

 

 

 

 

02/12/2020 - Untuk instrumen pengumpulan data 

wawancara itu tidak perlu lagi 

ditanyakan ke kepsek data yang 

sudah ada dokumennya. 

- Untuk wawancara pada guru 

tambahkan berapa jumlah siswa 

perkelas, apakah ada dampak yang 

bagi siswa belajar di masa pendemi, 

bagaimana respon orang tua dan 

masyarakat dalam pembelajaran 

tatap muka. 

 

II 09/12/2020 - Wawancara lebih ditekankan ke 

strategi/metode dan media. 

- Buat tabel kisi-kisi observasi dari 

kegiatan awal sampai akhir dan 

dirincikan. 

 

III 16/12/2020 - Tambahkan pada wawancara dan 

observasi metode/strategi apa yang 

digunakan dan media apa 

 

IV 18/12/2020 - Instrumen penelitian sudah ok 

- Silahkan untuk riset 

 

V 12/02/2021 - Supaya lebih jelas, kolom 

keterangan harus diisi 

- Sebisanya kegiatan siswa dan guru 

dipisah atau tambah kolom kegiatan 

siswa dan keterangannya 

 
 

VI 09/03/2021 - Hasil wawancara langsung 

dimasukan dalam daftar lampiran 

saja, jangan diletakkan di narasi bab 

IV 

- Analisis data dikaitan dengan teori-

teori pembelajaran. 

- Perlu ditambah data mengapa guru 

tidak menjelaskan materi, baik darri 

guru sendiri atau kepsek 

 
 

VII 08/04/2021 - Tambahkan data alokasi waktu  



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

setiap pertemuan, kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan guru berapa alokasi 

waktunya, mengkoreksi tugas berapa 

waktunya, dan berapa nilai rata-rata 

siswa. 

- Setiap pertemuan di uraikan 

tema/subtema pembelajarannya. 

- Hasil observasi ditambah dengan 

wawancara, cari alasan guru 

mengapa guru tidak menjelaskan, 

apakah ada siswa yang tidak selesai 

tugas. 

- Kesimpulan belum simpul, 

pelaksanaan lancar 1 kali sepekan 

setiap hari apa selama berapa menit 

di arahkan ke penyelesaian tugas. 

- Faktor-faktorr yang mempengaruhi 

diuraikan sedikit. 

 

VIII 14/05/2021 - Tambahkan wawancara lagi dengan 

guru mengapa tidak melaksanakan 

kegiatan mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan. 

- Kesimpulan lebih disimpelkan lagi 

 
 

XI 28/05/2021 - Penulisan abstrak di awali dengan 

latar belakang jangan langsng pada 

tujuan penelitian 

- Kkesimpulan nomor 2 tentang faktor 

pendukung dan penghambat di 

uraikan apa saja faktor pendukung dan 

penghambat 
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Bimbingan 

ke- 
Tanggal  

Catatan Pembimbing  

Bahasa dan Teknik Penulisan 

Tanda 

Tangan 

I 11/06/2021 - Abstrak, ada kesalahan pengetikan pada 

judul (typo) 

- Motto (Bahasa Inggris), sedangkan moto 

(Bahasa Indonesia) 

- Daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran 

ada yang masih tanpa halaman. Cek lagi 

- Hal 31. Metode pembelajaran. Macam-

macam metode pembelajaran point d, 

sama-sama metode diskusi hanya saja 

deskripsinya berbeda. Cek lagi 

- Hal. 38. Kata „angkat kematian‟ mungkin 

maksudnya „angka kematian‟. 

- Hal 45.52, dan 53. Tabel yang terputus, 

dituliskan lagi kepala tabelnya. 

- Hal. 56 point c. lengkapi pengetikan kata 

„berkerumun‟. 

- Lengkapi lampiran foto observasi dan 

dokumentasi. 

 

II 28/06/2021 - Alhamdulillah untuk catatan koreksi cuma 

sedikit saja. Pada halaman 60 jika untuk 

menjelaskan hasil wawancara dengan ibu 

Kasmiah, sebaiknya gunakan kata ganti 

orang ketiga 
- Silahkan persiapkan untuk daftar sidang 
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