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Lampiran I 

No   Bab  Hal  Kutipan  Terjemah  

1. 1  QS. An-Nahl ayat 78 Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun dan dia memberi kamu, 

pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu 

bersyukur. 
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Lampiran II 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati keadaan lokasi penelitian di TK Islam Nurul Ibadah Banjarmasin Timur 

secara langsung. 

2. Melihat secara langsung cara pelatih mengajarkan ekstrakurikuler seni musik 

drumband kepada anak. 

3. Mengamati berbagai macam langkah-langkah pelatih mengajarkan seni musik 

drumband 

4. Mengamati anak-anak pada saat melakukan pembelajaran alat seni musik drumband 

dilaksanakan. 

5. Mengamati karakter anak pada saat melakukan pembelajaran alat seni musik 

drumband ada yang cepat dan ada yang bisa menyesuaikan. 
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Lampiran III 

Catatan Lapangan Observasi 

Kode   : CLO1 

Hari /Tanggal  : Kamis, 26  November 2020 

Waktu   : 07.30 

Tempat  : TK Islam Nurul Ibadah  

Sumber Data  : Guru dan Peserta Didik 

Setiap pagi guru datang kesekolah , sebelum peserta didik berdatangan guru mulai 

merapikan kelas, setelah guru selesai menata kelas, dan peserta didik mulai berdatangan 

guru berbaris di halaman sekolah untuk menyambut kedatangan peserta didik. Setelah jam 

menunjukkan pukul 08.00 guru membunyikan bel sebagai tanda masuk kelas, anak-anak 

mulai berbaris didepan kelas masing-masing, guru menunjuk salah satu anak untuk 

memimpin barisan, kemudian anak mulai masuk kelas sesuai dengan barisan yang telah 

ditunjuk oleh guru, di dalam kelas guru mulai membuka kelas dengan salam, kemudian guru 

mengajak anak untuk berdo’a sebelum kegiatan, membaca asmaul husna, kemudian 

menyanyikan lagu-lagu dan setelah pembukaan lalu dilanjutkan dengan kegiatan inti belajar 

mengajar. 
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Catatan Lapangan Observasi 

Kode   : CLO2 

Hari /Tanggal  : Jumat, 27 November 2020  

Waktu   : 08.00 

Tempat  : Ruang kelas TK Islam Nurul Ibadah 

Deskripsi  : Guru dan Kepala sekolah 

Pada hari jumat pagi Jumat, pada tanggal 27 November 2020 pukul 08:00 peneliti 

datang ke sekolah untuk meminta izin melakukan penelitian disambut dengan baik oleh 

guru yang ada disekolah. Pada saat itu peneliti ingin menemui ibu kepala sekolah TK Islam 

Nurul Ibadah untuk mengantar surat riset dan ingin mewawancarai mengenai data-data 

anak dan guru, tentang lokasi dan gambaran umum TK Islam Nurul Ibadah, namun pada 

saat itu ibu kepala sekolah lagi tidak ada di sekolah. karena ada pelatihan sehingga belum 

ada data yang didapat dari kepala sekolah.  

 

 

Catatan Lapangan Observasi 

Kode   : CLO3 

Hari /Tanggal  : Selasa, 1 Desember 2020  

Waktu   : 08.10 

Tempat  : Ruang Kepala Sekolah TK Islam Nurul Ibadah 

Deskripsi  : Kepala Sekolah 

Pada hari selasa, 1 Desember 2020 pukul 08:10 peneliti untuk kedua kalinya ke TK 

Islam Nurul Ibadah untuk mewawancarai ibu kepala sekolah. Pada saat itu peneliti 

mewawancarai mengenai data-data anak dan guru, tentang lokasi dan gambaran umum TK 

Islam Nurul Ibadah untuk mengumpulkan data-data sekolah yang diperlukan. Ibu kepala 
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sekolah sangat meresponds pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Pada saat itu peneliti 

melakukan wawancara dan pengambilan dokomentasi kepada kepala sekolah. 

Peneliti menanyakan mengenai kegiatan ekstrakulikuler drumband di TK Islam Nurul 

Ibadah yang terkait dengan alasan mengadakannya kegiatan ekstrakulikuler seni musik 

drumband, yaitu alasan beliau untuk menciptakan pembelajaran yang mengasyikkan untuk 

anak dengan belajar sambil bermain dan mengasah minat dan bakat anak. Agar anak tidak 

merasa bosan dengan belajar tapi dapat menciptakan pembelajaran yang mengasyikkan 

untuk anak. Dengan adanya kegiatan ekstrakulikuler drumband tersebut bisa 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak.  

Peneliti juga menanyakan kapan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler seni musik 

drumband di TK Islam Nurul Ibadah. Pada tahun ajaran 2015/2016 kegiatan ekstrakulikuler 

seni musik drumband dilaksanakan. Bahkan di TK Islam Nurul Ibadah tidak hanya 

mengadakan kegiatan ekstrakulikuler seni musik drumband saja, ada beberapa kegiatan 

ekstrakulikuler juga yang dilaksanakan diantaranya yaitu kegiatan ekstrakulikuler  

mewarna, menari, baturai pantun dan maulid habsyi. Mulai berdirinya kegiatan 

ekstrakulikuler mewarna, menari, baturai pantun dan maulid habsyi, Pada tahun 2012. 

Untuk kegiatan ekstrakulikuler menari dan mewarna di tahun 2012 itu masih menggunakan 

tenaga orang luar. Untuk sekarang sudah bisa menggunakan SDM dari dalam yang sudah 

mengikuti pelatihan, pada tahun 2017 sudah menggunakan guru dari dalam yang 

mengajarkan ekstrakulikuler menari dan mewarna. Namun untuk ekstrakulikuler drumband 

yang masih menggunakan pelatih dari luar, karena untuk memainkan seni musik drumband 

tersebut memerlukan tenaga ahli dalam bidang musik drumband. Untuk hari 

pelaksanaannya kegiatan ektrakulikuler itu dari hari senin sampai hari kamis, dari ke empat 

hari tersebut setiap harinya berbeda-beda kegiatan ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakulikuler 

dilaksanakan diakhir pembelajaran, untuk minat anak yang mengikuti kegiatan 
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ekstrakulikuler seluruh anak TK A TK B sesuai dengan keinginan anak, begitupun dengan 

kegiatan ekstrakulikuler seni musik drumband peminat seluruh anak TK A  dan TK B. 

 

Catatan Lapangan Observasi 

Kode   : CLO4 

Hari /Tanggal  : Kamis, 17 Desember 2020  

Waktu   : 09.00 

Tempat  : Ruang Kepala Sekolah TK Islam Nurul Ibadah 

Deskripsi  : Kepala Sekolah 

Pada hari kamis, 17 Desember 2020 pukul 09:00 peneliti untuk kedua kalinya ke TK 

Islam Nurul Ibadah untuk mewawancarai ibu kepala sekolah dan staf tata usaha. Pada saat 

itu peneliti memerlukan beberapa data yang peneliti perlukan untuk melengkapi data anak 

dan data guru. 

 

 

Catatan Lapangan Observasi 

Kode   : CLO5 

Hari /Tanggal  : Rabu, 23 Desember 2020  

Waktu   : 09.30 

Tempat  : TK Islam Nurul Ibadah 

Deskripsi  : Pelatih Drumband 

Pada hari Rabu, 23 Desember 2020 pukul 09:30 Sebelum melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler seni musik drumband pelatih melakukan persiapan alat seni musik drumband 

sebelum memulai proses ekstrakurikuler seni musik drumband agar anak siap memainkan 

alat seni musik secara langsung dan pelatih melakukan pengarahan dan peregangan kepada 
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anak sebelum melakukan pembelajaran seni musik drumband, untuk mempersiapkan mental 

dan fisik anak dalam latihan, anak terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara 

menggunakan alat dan bahan drumband, selain itu pelatih mencontohkan gerakan memukul 

alat senu musik drumband, memadukan hitungan dengan memukul alat seni musik 

drumband, memadukan pukulan dengan lagu dan pelatih melakukan pengulangan saat 

memainkan alat seni musik drumband agar anak mengerti dan memahami materi lagu secara 

langsung, tetapi untuk ini pelatih tidak hanya memberi not, karena anak tidak akan mengerti. 

Jadi, pelatih lebih memberikan materi lagu dengan ketukan secara langsung.  Peneliti 

mewawancarai pelatih drumband TK Islam Nurul Ibadah terkait perkembangan motorik 

kasar anak melalui seni musik drumband. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, 

dalam mengembangkan motorik kasar anak, pelatih mengajarkan gerakan memukul alat 

musik drumband sehingga anak dapat meniru dan menggerakkan otot-otot anak dalam 

kegiatan ekstrakulikuler drumband tersebut. Pelatih drumband hanya sendiri sehingga 

terbatasnya pengembangan motorik kasar anak dalam memainkan alat musik drumband. 

Jika dilihat ketika kegiatan ekstrakurikuler seni musik drumband memang ada beberapa 

anak yang kurang bersemangat, sulit diatur bahkan ada anak yang lari-lari dan ada juga anak 

yang bicara terus dengan temannya, jika dilihat maka pelatih mulai bertindak agar mereka 

mau menggerakkan otot mereka dan memainkan alat musik dengan fokus sehingga pelatih 

dapat mengatur, mengatasi dan mendekati anak agar anak tidak bicara lagi dan fokus dalam 

melakukan kegiatan ekstrakulikuler seni musik drumband.  

Tidak hanya ketika memainkan alat musik drumband saja, memang mereka perlu 

bimbingan agar tidak bermalas-malasan ketika proses pembelajaran, secara keseluruhan 

anak kelompok B sudah mampu dalam menggerakkan otot mereka ketika kegiatan seni 

musik drumband, tetapi mereka tetap harus dalam bimbingan agar lebih optimal dalam 

menggerakan anggota tubuhnya. Ketika peneliti menanyakan mengapa lebih mudah 
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mengajak anak dalam mengembangkan motorik kasar anak dengan bermain musik. Kak 

Nurul menjawab, karena dengan musik anak menjadi lebih semangat dan gembira. 

Untuk lagu yang diajarkan ada 5 yaitu mama papa, hap, balonku, sol mi mi, dan anak 

kambing saya. Untuk mengajarkan seni musik drumband untuk anak TK dari nada dasar 

yang di ajarkan di awal dan dilakukan secara berulang-ulang. 

 

Kode   : CLO6 

Hari /Tanggal  : Kamis, 24 Desember 2020  

Waktu   : 09.20 

Tempat  : TK Islam Nurul Ibadah 

Deskripsi  : Pelatih Drumband 

Pada hari Rabu, 23 Desember 2020 pukul 09:20 Pembelajaran seni musik drumband 

di TK Islam Nurul Ibadah bersifat kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada setiap 

hari rabu pada setiap pertemuan dengan waktu satu jam, mulai pukul 10:00-11:00 WIB.hasil 

wawancara dengan pelatih ekstrakurikuler seni musik drumband pembelajaran seni musik 

drumband ini bertujuan untuk belajar sambil bermain dengan menumbuhkan kreativitas, 

melatih tanggung jawab, bersosialisasi dan melatih kedisiplinan.  
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Kode   : CLO7 

Hari /Tanggal  : Rabu, 6 Januari 2021 

Waktu   : 09.30 

Tempat  : TK Islam Nurul Ibadah 

Deskripsi  : Pelatih Drumband 

Pada hari Rabu, 6 Januari 2021 pukul 09:30 Hasil observasi pelatih memberikan 

contoh gerakan memukul alat seni musik drumband yang sederhana dengan menggunakan 

kode 11 22 33 44 55 66 77 88 dengan kode itu anak dapat mengingat dan memukul alas seni 

musik drumband dengan baik dan anak juga tidak kesusahan dalam mengingat. Peneliti 

mewawancarai pelatih drumband mengenai pelatih drumband memberikan contoh gerakan 

memukul alat seni musik drumband terlebih dahulu memberikan aba-aba kepada anak 

dengan melakukan hitungan 1 sampai 3 lalu dapat memulai pukulan dengan menggunakan 

kode 11 22 33 44 55 66 77 88 sehingga anak dapat menerima apa yang kita beri kepada 

anak. Gerakan yang diberikan saat anak memainkan alat musik drumband yaitu gerakan 

yang mudah untuk anak lakukan dengan menggunakan gerakan yang sederhana dari 

gerakan tangan, anak dapat memukul alat musik drumband dan gerakan berpindah tempat 

dengan menggunakan kaki seperti jalan ditempat, sehingga pada saat anak memainkan alat 

seni musik drumband mampu menggerakkan anggota tubuhnya. 
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Catatan Lapangan Observasi 

Kode   : CLO8 

Hari /Tanggal  : Kamis, 7 Januari 20201 

Waktu   : 09.10 

Tempat  : TK Islam Nurul Ibadah 

Deskripsi  : Pelatih Drumband 

Pada hari Kamis, 7 Januari 2021 pukul 09:10 peneliti mewawancarai pelatih 

drumband TK Islam Nurul Ibadah terkait perkembangan motorik kasar anak melalui seni 

musik drumband. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dalam mengembangkan 

motorik kasar anak, pelatih sebelumnnya melakukan kegiatan ekstrakulikuler seni musik 

drumband, anak terlebih dahulu di ajak melakukan peregangan agar otot-otot anak lentur 

saat memainkan seni musik drumband. Peregangannya lebih kebagian tangan dan kaki, 

petalih memberikan contoh gerakan peregangang, memberikan aba-aba tangan kiri  dan 

tangan kanan memegang stick. Pertama pelatih mencontohkan dengan gerakan yang mudah 

seperti tangan kanan dan tangan kiri kedepan dihitung dari 1 sampai 8, ke arah kanan 

dihitung dari 1 sampai 8, ke arah kiri dihitung dari 1 sampai 8, dan ke atas dihitung dari 1 

sampai 8. Lalu tangan kiri tangan kanan memegang stick dengan cara digoyang-goyangkan, 

setelah itu kaki kiri dan kaki kanan di goyangkan dan dengan melakukan jalan ditempat. 

Lalu setelah memberikan contoh gerakan peregangan baru anak diajak memegang alat 

musik drumband. 
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Lampiran IV 

Catatan Lapangan Wawancara 

Kode   : CLW1 

Hari /Tanggal  : Selasa, 01 November 2020 

Waktu   : 08.10 

Tempat  : TK Islam Nurul Ibadah 

Deskripsi  :  Kepala Sekolah Ibu Wahyu Norhidayah 

1. Latar TK Islam Nurul Ibadah 

2. Sarana dan prasarana  lembaga 

3. Profil singkat TK Islam Nurul Ibadah 

4. Aktivitas kegiatan ekstrakurikuler anak di TK Islam Nurul Ibadah 

 

Catatan Lapangan Wawancara 

Kode   : CLW2  

Hari /Tanggal  : Rabu, 23 Desember 2020 

Waktu   : 09.30 

Tempat  : TK Islam Nurul Ibadah 

Interviewe  :  Pelatih Drumband Kak Nurul 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana proses pelaksanaan 

ekstrakurikuler seni musik drumband di 

TK Islam Nurul Ibadah 

1. Kak N menjawab bahwa proses 

pelaksanaan ekstrakurikuler seni musik 

drumband di TK Islam Nurul Ibadah 

dilaksanakan 1 kali dalam seminggu 

yaitu setiap hari Rabu, pelatih 
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mengajarkan kepada anak secara 

bertahap agar anak dapat memahami dan 

pelatih mengajarkan dengan beberapa 

tahapan, yaitu: pelatih mencontohkan 

pukulan pada alat seni musik drumband, 

pelatih memadukan hitungan dengan 

gerakan pukulan, pelatih memadukan 

pukulan dengan lagu, dan pelatih 

melakukan pengulangan pada gerakan 

pukulan pada alat seni musik 

drumband.(CLW2.1) 

2. Apakah ada persiapan khusus sebelum 

memulai ekstrakurikuler seni musik 

drumband 

2. Kak N menjawab bahwa, persiapan yang 

disiapkan sebelum ekstrakurikuler 

dimulai terutama menyiapkan alat seni 

musik drumband dan melakukan 

pemanasan atau peregangan pada anak 

kurang lebih 10 menit.(CLW2.2) 

3. Apakah ada kegiatan sebelum atau 

sesudah melakukan ekstrakurikuler seni 

musik drumband? Jika ada, kegiatan apa 

saja yang dilakukan 

3. Kegiatan yang dilakukan oleh kak N 

sebelum melakukan permainan seni 

musik drumband yaitu anak terlebih 

dahulu melakukan pemanasan jika sudah 

permainan seni musik drumband kak N 

melakukan pengulangan kepada anak 

setelah itu anak selesai memainkan alat 

seni musik drumbandnya.(CLW2.3 
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4. Bagaimana strategi yang dapat 

dikembangkan dalam aspek 

perkembangan motorik kasar anak 

4. Strategi yang digunakan kak N melatih 

belajar sambil bermain dan mengajarkan 

secara langsung agar anak dapat 

mengikuti pukulan-pukulan pada alat 

seni musik drumband. Selain itu juga 

diajarkannya secara berulang-

ulang.(CLW2.4) 

5. Perkembangan apa saja yang dapat 

dikembangkan dalam ekstrakurikuler 

seni musik drumband. 

5. Kata kak N terutama lebih kepada 

perkembangan motorik kasar anak 

karena dalam permainan seni musik 

drumband anak aktif dalam bergerak. 

Menggerakkan otot-otot tangan anak dan 

menggerakkan seluruh tubuh anak tidak 

hanya pada perkembangan motorik anak 

saja tapi perkembangan pada kecerdasan 

musikal anak juga.(CLW2.5) 

 

Catatan Lapangan Wawancara 

Kode   : CLW3  

Hari /Tanggal  : Sabtu, 25 Desember 2020 

Waktu   : 10.30 

Tempat  : TK Islam Nurul Ibadah 

Interview  :  Pelatih Drumband Kak Nurul 

PERTANYAAN JAWABAN 
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1. Apakah ada kendala saat mengajarkan 

seni musik drumband pada anak. 

1. Ya tentu saja kata kak N kendalanya 

anak sulit di atur ada yang lari-lari da 

nada yang bicara terus.(CLW3.1) 

2. Bagaimana mengatasi anak yang sulit di 

atur. 

2. Cara mengatasi kak N dengan cara 

memanggil nama anak dan tepuk fokus. 

(CLW3.2) 

3. Bagaimana jika ada kegiatan lomba 

drumband apakah anak diikutsertakan 

dalam lomba atau hanya dilakukan 

disekolah saja 

3. Iya tentunya diikut sertakan dalam 

perlombaan seni musik drumband diluar 

sekolah agar dapat melatih anak bisa 

tampil percaya diri.(CLW3.3) 

 

Catatan Lapangan Wawancara Anak 

Kode   : CLWA4 

Hari /Tanggal  : Kamis, 24 Desember 2020 

Waktu   : 10:10 

Tempat  : Halaman sekolah 

interview  : 5 Orang Anak 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana perasaan anak stelah 

mengikuti ekstrakurikuler seni musik 

drumband? 

1. Anak FNS, perasaannya senang, suka 

memainkan alat musik.(CLWA4.1) 

2. Anak AH, perasaannya senang, suka 

main alat musik tapi capek.(CLWA4. 2) 

3. Anak KN, ikut kegiatan seni musik 

drumband sangat senang.(CLWA4. 3) 
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4. Anak MR, perasaannya senang karena 

suka main alat seni musik drumband. 

(CLWA4.4) 

5. Anak HR, perasaannya senang juga 

.(CLWA4.5) 
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Lampiran V 

Kisi-kisi Pedoman Observasi Implementasi Ekstrakulikuler Seni Musik Drumband 

Terhadap Aspek Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok B di TK Islam Nurul 

Ibadah  

 

 

 

 

 

 

Perkembangan Motorik 

Kasar 

Indikator Keterangan 

Keseimbangan Tubuh Mengangkat kaki kanan dan 

kiri secara bergantian dengan 

berjalan, mengangkat tangan 

kanan dan tangan kiri dengan 

memukul kan stick pada alat 

seni musik drumband 

Koordinasi Tangan Menyesuaikan pukulan pada 

alat seni musik drumband 

dengan nada dan lagu. 

Kekuatan Fisik Menggerakkan tangan 

dengan memukul alat seni 

musik drumband. 
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Lampiran VI 

Pedoman Lembar Observasi Implementasi Ekstrakurikuler Seni Musik Drumband 

Terhadap Aspek Perkembangan Motorik Kasar Anak Kelompok B di TK Islam Nurul 

Ibadah 

No Nama Aspek Yang Dilihat 

Sikap awal seni musik 

drumband 

Gerakan kombinasi tangan Gerakan Kolaborasi 

tangan dan kaki 

BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB 

1. FNS             

2. AH             

3. KN             

4. MR             

5. HR             

 

Keterangan Penilaian: 

1. BB (Belum Berkembang) = Anak belum mampu memainkan alat seni musik 

drumband sendiri yang telah diajarkan guru. 

2. MB (Mulai Berkembang) = Anak mulai bisa memainkan alat seni musik drumband 

sedikit demi sedikit yang telah diajarkan guru. 

3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan) = Anak sudah bisa memainkan alat seni musik 

drumband sendiri yang telah diajarkan guru. 

4. BSB (Berkembang Sangat Baik) = Anak bisa memainkan alat seni musik drumband 

dengan baik yang telah diajarkan guru. 
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Lampiran VII 

No. Variabel Penerapan Ketika Melaksanakan Seni Musik Drumband 

1. Seni Musik 

Drumband 

Pelatih mencontohkan gerakan memukul alat seni musik 

drumband 

Pelatih memadukan hitungan dengan pukulan pada alat seni 

musik drumband 

Pelatih memadukan pukulan dengan lagu 

Pelatih melakukan pengulangan gerakan pukulan dengan lagu 

2. Faktor 

Pendukung 

Seni Musik 

Drumband 

Sarana dan prasarana 

Pelatih memberikan contoh memainkan alat seni musik dengan 

baik 

3 Faktor 

penghambat 

seni musik 

drumband 

Kondisi anak di TK Islam Nurul Ibadah 

Kurangnya pelatih ekstrakurikuler seni musik drumband atau 

tenaga pendidik 
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Lampiran VIII 

Catatan Dokumentasi Foto 

Kode   : CDF1 

Tempat   : TK Islam Nurul Ibadah Banjarmasin Timur 

Foto Keterangan 

 

 

CDF1.1 Depan Sekolah TK Islam 

Nurul Ibadah Banjarmasin Timur 

 

CDF1.2 Depan Kantor Kepala 

Sekolah 

 

 

CDF1.3 Pendopo untuk latihan 

kegiatan ekstrkurikuler seni musik 

drumband , serta untuk kegiatan acara 

yang lainnya. 
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CDF1.4 Peneliti Wawancara dengan 

Kepala Sekolah 

 

CDF1.5 Pelatih dengan anak saat 

memainkan alat seni musik drumband 

 

 

 

CDF1.6 Anak-anak mengikuti lomba 

menari diluar sekolah 
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Lampiran  IX 

Triangulasi Data 

Fokus Penelitian Catatan 

Lapangan 

Catatan 

Wawancara 

Catatan 

Dokumentasi 

Implementasi 

ekstrakurikuler 

seni musik 

drumband 

terhadap aspek 

perkembangan 

motorik kasar 

anak kelompok 

B di TK Islam 

Nurul Ibadah  

(CLO1) 

(CLO2) 

(CLO3) 

(CLO4) 

(CLO5) 

(CLO6) 

(CLO7) 

(CLO8) 

(CLW1) 

(CLW2. 

1) 

(CLW2. 

2) 

(CLW2. 

3) 

(CLW2. 

4) 

(CLW2. 

5)  

(CLW3. 

1) 

(CLW3. 

2) 

(CLW3. 

3) 

(CLW4. 

1) 

(CLW4. 

2) 

(CLW4. 

3) 

(CLW4. 

4) 

(CLW4. 

5) 

(CDF1. 1) 

(CDF1. 2) 

(CDF1. 3) 

(CDF1. 4) 

(CDF1. 5) 

(CDF1. 6) 
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Lampiran  X 

SK PROPOSAL SKRIPSI 
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Lampiran XI 

CATATAN KOREKTOR  
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Lampiran XII 

SURAT KETERANGAN SELESAI SEMINAR PROPOSAL 
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Lampiran XIII 

SURAT RISET 
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Lampiran  XIV 

SURAT RISET DARI DINAS PENDIDIKAN 
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Lampiran XV 

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET 
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Lampiran XVI 

LEMBARAN KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING BIDANG KONTEN DAN 

METODE PENELITIAN 
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Lampiran XVII 

LEMBAR KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING BIDANG  BAHASA DAN TEKNIK 

PENULISAN 
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