
112 
 

, 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1 

DAFTAR TERJEMAH 

No. BAB Hal. Kutipan Terjemah 

1 1 1 At-Tahriim ayat 6 "Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan 

bakarnya adalah manusia dan batu, 

penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, yang keras, yang tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan mereka selalu 

mengerjakan apa yang 

diperintahkan". 

 

Lampiran 2 

Rencana Pelaksanaan Pembeajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : PKBM Homeschooling Primagama 

Mata Pelajaran : IPA 
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Kelas    : IV 

Semester   : Ganjil 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (6 x 50 Menit) 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi dan masyarakat 

B. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungannya 

C. Indikator  

11.1.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan 

11.1.2 Menyebutkan sumber daya alam yang dimanfaatkan bagi manusia 

11.1.3 Memanfaatkan sumber daya alam di lingkungannya 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah membaca penjelasan di goggle meet dan tanya jawab dengan 

guru, siswa dapat menjelaskan sumber daya alam dan lingkungan 

secara benar 

2. Setelah mengamati gambar tentang berbagai sumber daya alam, siswa 

dapat menyebutkan sumber daya alam yang dimanfaatkan bagi 

manusia secara tepat 

3. Setelah mempelajari tentang sumber daya alam dan lingkungannya, 

siswa dapat memanfaatkan sumber daya alam dilingkungannya 

E. Materi Ajar 
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 Sumber Daya Alam 

F. Metode Pembelajaraan 

 Ekspositori (menerangkan) 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Latihan 

G. Strategi Pembelajaran 

Tatap Muka Tutorial Mandiri 

 Memahami 

adanya hubungan 

antara sumber 

daya alam dengan 

lingkungan, 

teknologi dan 

masyarakat 

 Mendiskusikan kisi-
kisi berupa 
informasi materi 
yang akan 
digunakan sebagai 
pedoman dalam 
penulisan atau 
penyusunan soal 
ujian modul 

 Menjwab soal-

soal latihan 

megenai materi 

sumber daya 

alam melalui 

goggle meet 

 

H. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Alokasi 1: Tatap Muka 

No 
Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan Dalam kegiatan pendahuluan pendidik: 

o Melakukan pembukaan dengan 

salam pembuka dan berdoa untuk 

mengawali pembelajaran. 

o Memeriksa kehadiran peserta 

didik sebagai sikap disiplin. 

o Menyampaikan tujuan       

pembelajaran yang akan dicapai. 

5’ 
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o Melakukan apersepsi dengan 

mengajukan pertanyaan untuk 

mengarahkan siswa kepada 

materi yang akan dipelajari 

2. Kegiatan Inti Eksplorasi: 

o Siswa memperhatikan penjelasan 

guru menggunakan gogle meet 

o Siswa dengan guru bertanya jawab 

terkait materi 

Elaborasi: 

o Siswa mengelompokkan benda 

berdasarkan asalnya 

o Siswa memberi contohberbagai 

jenis sumber daya alam di 

Indonesia 

o Siswa menjawab soal latihan yang 

diberikan oleh pendidik 

o Siswa dan guru bersama-sama 

mengoreksi hasil jawaban sol 

latihan siswa 

Konfirmasi: 

o Guru memberi penguatan dari 

materi pembelajaran 

o Siswa mencatat materi yang telah 

dipelajari 

o Guru bertanya jawab tentang hal-

hal yang belum dipahami siswa 

40’ 

3. Penutup Dalam kegiatan penutup pendidik: 

o Bersama peserta didik membuat 

kesimpulan dari materi 

pembelajaran 

o Memberikan motivasi untuk lebih 

mendalami materi pembelajaran 

o Guru menyampaikan materi yang 

5’ 
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akan datang 

o Guru menutup kegiatann 

pembelajaran dengan berdo’a 

o Guru mengucapka salam penutup 

 

 Alokasi 2: Tutorial  

No. 
Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan Dalam kegiatan pendahuluan pendidik: 

o Menyiapkan peserta didik untuk 
terlibat dalam diskusi. 

o Menyampaikan tujuan tutorial 

5’ 

2. Kegiatan Inti Dalam kegiatan inti pendidik: 

o Menyampaikan kisi-kisi berupa 
informasi materi yang akan 
digunakan sebagai pedoman 
dalam penulisan atau penyusunan 
soal ujian modul 

o Bersama peserta didik membahas 
materi soal yang akan diujikan 

o Memberi latihan soal kemudian 
membahas bersama dengan 
peserta didik 

20’ 

3. Penutup Dalam kegiatan penutup pendidik: 

o Bersama peserta didik 
menyimpulkan materi dan cara 
menentukan solusi yang tepat 
untuk hal-hal yang dirasakan 
sulit 

o Memberi motivasi kepada siswa 
untuk lebihh mendalami dan 
mengulang kembali 
pembelajaran secara mandiri 

o Menutup pembelajaran dengan 
berdoa bersama 

10’ 

 

Alokasi 3: Mandiri 
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No. 
Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan Dalam kegiatan pendahuluan pendidik: 

o Bersama peserta didik merancang 
kegiatan belajar mandiri yang 
dituangkan dalam bentuk kontrak 
belajar yang berisi jenis tugas dan 
batas waktu penyelesaian. 

o Menginfokan/menyediakan jenis  
media belajar daring (online) 
berupa goggle classroom yang 
dapat digunakan  peserta didik 
untuk melaksanakan pembelajaran  

10’ 

2. Kegiatan Inti Dalam kegiatan inti: 

o Peserta didik melaksanakan 
kegiatan belajar   mandiri sesuai 
dengan kontrak belajar. 

o Pendidik memberikan tugas 
tertulis berupa soal-soal latihan 
menggunakan media goggle 
classroom 

o Peserta didik menyerahkan tugas 
tertulis berupa jawaban dari soal-
soal latihan menggunakan media 
goggle classroom 

90’ 

3. Penutup Dalam kegiatan penutup, pendidik: 

o Melakukan penilaian terhadap 
hasil kegiatan mandiri siswa 

o Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil belajar peserta 
didik. 

o Melakukan perbaikan, memberi 
materi pengayaan maupun 
konseling bagi peserta didik sesuai 
dengan hasil kegiatan belajar 
mandirinya. 

5’ 

 

I. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

Alat/Bahan : 

 Media elektronik (handphone, ipad/laptop) 

J. Sumber belajar : 
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 Modul kesetaraan melalui web kemdikbud 

K. Penilaian 

1. Penilaian kognitif 

Teknik penilaian: 

o Tes tertulis 

Bentuk instrumen: 

o Soal pilihan ganda 

2. Penilaian afektif 

Teknik penilaian: Pengamatan 

Pedoman pengamatan 

 
No. 

 
Nama Siswa 

Skor 
Jumlah 

Skor 

 
Nilai 

Komitmen 
Tugas 

(1) 

Keaktifan 

(2) 

Kreativitas 

(3) 

1       

2       

..       

 

Indikator: 

1) Komitmen Tugas 

No Aktivitas yang diamati Skor 

1 Tidak mengumpulkan tugas < 60 

2 Mengumpulkan tugas tetapi mengumpulkannya lebih dari 3 
hari setelah pengumpul pertama 

60 – 69 

3 Mengumpulkan tugas tetapi mengumpulkannya lebih 3 jam 

setelah pengumpul tugas pertama tetapi maksimal 3 hari 
setelah pengumpul pertama 

70 – 79 

4 Mengumpulkan tugas secara lengkap dan tercepat atau 
maksimal 3 jam setelah pengumpul tugas pertama. 

80 – 100 

 

2) Keaktifan 

No Aktivitas yang diamati Skor 

1 selalu bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara 
terus menerus dan ajeg/konsisten 

80 – 100 

2 sudah banyak ambil bagian dalam pembelajaran tugas 
secara terus menerus dan ajeg/konsisten 

70 – 79 

3 sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi 
belum ajeg/konsisten 

60 – 69 
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4 sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran < 60 

 

3) Kreativitas 

No Aktivitas yang diamati Skor 

1 Tidak dapat menjawab masalah dengan baik < 60 

2 Belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah dengan 

baik dan mengenali masalah yang perlu dipecahkan dan 
pemecahannya . 

60 – 69 

3 Dapat dapat menyelesaikan masalah dengan jelas (fluency) 

dan mengenali masalah yang perlu dipecahkan dan tahu 

bagaimana memecahkannya (critical thinking) dengan baik 

tetapi masih normatif atau belum menemukan ide baru yang 
belum dijelaskan guru (originality),. 

70 – 79 

4 Dapat dapat menyelesaikan masalah dengan jelas (fluency), 

menemukan ide baru yang belum dijelaskan guru 

(originality), dan mengenali masalah yang perlu dipecahkan 

dan tahu bagaimana memecahkannya (critical thinking) 
dengan baik. 

80 – 100 

 

Kriteria penilaian : 

Nilai Sikap :  (1) + (2) + (3): 3 

Sangat Baik : 80 – 100 

Baik : 70 – 79 

Cukup : 60 – 69 

Kurang : < 60 

 

 Mengetahui, 

          Kepala Sekolah     Banjarmasin, Oktober 2020 

Homeschooling Primagama     Pendidik IPA 

 

 

     Maria Ulfah, S. Pd      Friesta Ade Monita, M. Pd  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : PKBM Homeschooling Primagama 
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Mata Pelajaran : IPA 

Kelas    : IV 

Semester   : Ganjil 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (6 x 50 Menit) 

A. Standar Kompetensi 

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi dan masyarakat 

B. Kompetensi Dasar 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungannya 

C. Indikator  

11.1.4 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan 

11.1.5 Menyebutkan sumber daya alam yang dimanfaatkan bagi manusia 

11.1.6 Memanfaatkan sumber daya alam di lingkungannya 

D. Tujuan Pembelajaran 

4. Setelah membaca penjelasan di goggle meet dan tanya jawab dengan 

guru, siswa dapat menjelaskan sumber daya alam dan lingkungan 

secara benar 

5. Setelah mengamati gambar tentang berbagai sumber daya alam, siswa 

dapat menyebutkan sumber daya alam yang dimanfaatkan bagi 

manusia secara tepat 

6. Setelah mempelajari tentang sumber daya alam dan lingkungannya, 

siswa dapat memanfaatkan sumber daya alam dilingkungannya 
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E. Materi Ajar 

 Sumber Daya Alam 

F. Metode Pembelajaraan 

 Ekspositori (menerangkan) 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Latihan 

G. Strategi Pembelajaran 

Tatap Muka Tutorial Mandiri 

 Memahami 

adanya hubungan 

antara sumber 

daya alam dengan 

lingkungan, 

teknologi dan 

masyarakat 

 Mendiskusikan kisi-
kisi berupa 
informasi materi 
yang akan 
digunakan sebagai 
pedoman dalam 
penulisan atau 
penyusunan soal 
ujian modul 

 Menjwab soal-

soal latihan 

megenai materi 

sumber daya 

alam melalui 

goggle meet 

 

H. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Kedua 

Alokasi 1: Tatap Muka 

No 
Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan Dalam kegiatan pendahuluan pendidik: 

o Melakukan pembukaan dengan 

salam pembuka dan berdoa untuk 

mengawali pembelajaran. 

o Memeriksa kehadiran peserta 

didik sebagai sikap disiplin. 

5’ 
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o Menyampaikan tujuan       

pembelajaran yang akan dicapai. 

o Melakukan apersepsi dengan 

mengajukan pertanyaan untuk 

mengarahkan siswa kepada 

materi yang akan dipelajari 

2. Kegiatan Inti Eksplorasi: 

o Siswa memperhatikan penjelasan 

guru menggunakan gogle meet 

o Siswa dengan guru bertanya jawab 

terkait materi 

Elaborasi: 

o Siswa mengelompokkan benda 

berdasarkan asalnya 

o Siswa memberi contohberbagai 

jenis sumber daya alam di 

Indonesia 

o Siswa menjawab soal latihan yang 

diberikan oleh pendidik 

o Siswa dan guru bersama-sama 

mengoreksi hasil jawaban sol 

latihan siswa 

Konfirmasi: 

o Guru memberi penguatan dari 

materi pembelajaran 

o Siswa mencatat materi yang telah 

dipelajari 

o Guru bertanya jawab tentang hal-

hal yang belum dipahami siswa 

40’ 

3. Penutup Dalam kegiatan penutup pendidik: 

o Bersama peserta didik membuat 

kesimpulan dari materi 

pembelajaran 

o Memberikan motivasi untuk lebih 

mendalami materi pembelajaran 

5’ 
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o Guru menyampaikan materi yang 

akan datang 

o Guru menutup kegiatann 

pembelajaran dengan berdo’a 

o Guru mengucapka salam penutup 

 

 Alokasi 2: Tutorial  

No. 
Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan Dalam kegiatan pendahuluan pendidik: 

o Menyiapkan peserta didik untuk 
terlibat dalam diskusi. 

o Menyampaikan tujuan tutorial 

5’ 

2. Kegiatan Inti Dalam kegiatan inti pendidik: 

o Menyampaikan kisi-kisi berupa 
informasi materi yang akan 
digunakan sebagai pedoman 
dalam penulisan atau penyusunan 
soal ujian modul 

o Bersama peserta didik membahas 
materi soal yang akan diujikan 

o Memberi latihan soal kemudian 
membahas bersama dengan 
peserta didik 

20’ 

3. Penutup Dalam kegiatan penutup pendidik: 

o Bersama peserta didik 
menyimpulkan materi dan cara 
menentukan solusi yang tepat 
untuk hal-hal yang dirasakan 
sulit 

o Memberi motivasi kepada siswa 
untuk lebihh mendalami dan 
mengulang kembali 
pembelajaran secara mandiri 

o Menutup pembelajaran dengan 
berdoa bersama 

10’ 
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Alokasi 3: Mandiri 

No. 
Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan Dalam kegiatan pendahuluan pendidik: 

o Bersama peserta didik merancang 
kegiatan belajar mandiri yang 
dituangkan dalam bentuk kontrak 
belajar yang berisi jenis tugas dan 
batas waktu penyelesaian. 

o Menginfokan/menyediakan jenis  
media belajar daring (online) 
berupa goggle classroom yang 
dapat digunakan  peserta didik 
untuk melaksanakan pembelajaran  

10’ 

2. Kegiatan Inti Dalam kegiatan inti: 

o Peserta didik melaksanakan 
kegiatan belajar   mandiri sesuai 
dengan kontrak belajar. 

o Pendidik memberikan tugas 
tertulis berupa soal-soal latihan 
menggunakan media goggle 
classroom 

o Peserta didik menyerahkan tugas 
tertulis berupa jawaban dari soal-
soal latihan menggunakan media 
goggle classroom 

90’ 

3. Penutup Dalam kegiatan penutup, pendidik: 

o Melakukan penilaian terhadap 
hasil kegiatan mandiri siswa 

o Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil belajar peserta 
didik. 

o Melakukan perbaikan, memberi 
materi pengayaan maupun 
konseling bagi peserta didik sesuai 
dengan hasil kegiatan belajar 
mandirinya. 

5’ 

 

I. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

Alat/Bahan : 
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 Media elektronik (handphone, ipad/laptop) 

J. Sumber belajar : 

 Modul kesetaraan melalui web kemdikbud 

K. Penilaian 

12. Penilaian kognitif 

Teknik penilaian: 

o Tes tertulis 

Bentuk instrumen: 

o Soal pilihan ganda 

13. Penilaian afektif 

Teknik penilaian: Pengamatan 

Pedoman pengamatan 

 
No. 

 
Nama Siswa 

Skor 
Jumlah 

Skor 

 
Nilai 

Komitmen 
Tugas 

(1) 

Keaktifan 

(2) 

Kreativitas 

(3) 

1       

2       

..       

 

Indikator: 

4) Komitmen Tugas 

No Aktivitas yang diamati Skor 

1 Tidak mengumpulkan tugas < 60 

2 Mengumpulkan tugas tetapi mengumpulkannya lebih dari 3 
hari setelah pengumpul pertama 

60 – 69 

3 Mengumpulkan tugas tetapi mengumpulkannya lebih 3 jam 

setelah pengumpul tugas pertama tetapi maksimal 3 hari 
setelah pengumpul pertama 

70 – 79 

4 Mengumpulkan tugas secara lengkap dan tercepat atau 
maksimal 3 jam setelah pengumpul tugas pertama. 

80 – 100 

 

5) Keaktifan 

No Aktivitas yang diamati Skor 

1 selalu bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara 
terus menerus dan ajeg/konsisten 

80 – 100 

2 sudah banyak ambil bagian dalam pembelajaran tugas 
secara terus menerus dan ajeg/konsisten 

70 – 79 
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3 sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi 
belum ajeg/konsisten 

60 – 69 

4 sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran < 60 

 

6) Kreativitas 

No Aktivitas yang diamati Skor 

1 Tidak dapat menjawab masalah dengan baik < 60 

2 Belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah dengan 

baik dan mengenali masalah yang perlu dipecahkan dan 
pemecahannya . 

60 – 69 

3 Dapat dapat menyelesaikan masalah dengan jelas (fluency) 

dan mengenali masalah yang perlu dipecahkan dan tahu 

bagaimana memecahkannya (critical thinking) dengan baik 

tetapi masih normatif atau belum menemukan ide baru yang 
belum dijelaskan guru (originality),. 

70 – 79 

4 Dapat dapat menyelesaikan masalah dengan jelas (fluency), 

menemukan ide baru yang belum dijelaskan guru 

(originality), dan mengenali masalah yang perlu dipecahkan 

dan tahu bagaimana memecahkannya (critical thinking) 
dengan baik. 

80 – 100 

 

Kriteria penilaian : 

Nilai Sikap :  (1) + (2) + (3): 3 

Sangat Baik : 80 – 100 

Baik : 70 – 79 

Cukup : 60 – 69 

Kurang : < 60 

 

 Mengetahui, 

          Kepala Sekolah     Banjarmasin, Oktober 2020 

Homeschooling Primagama     Pendidik IPA 

 

 

     Maria Ulfah, S. Pd      Friesta Ade Monita, M. Pd 
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Lampiran 3 

Poster Sekolah 
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Lampiran 4 

Profil PKBM Homeschooling Primagama Banjarmasin 
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Lampiran 5 

Dokumentasi Pembelajaran Daring PKBM HSPG 
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Lampiran 6 

Data Pelatihan Pendidik dan Kependidikan 

 

 

Lampiran 7 

Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Homeschooling Primagama 

Banjarmasin?  

2. Profil singkat Homeschooling Primagama Banjarmasin?  
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3. Visi dan misi Homeschooling Primagama Banjarmasin?  

4. Tujuan  (tujuan umum dan khusus) Homeschooling Primagama 

Banjarmasin? 

5. Sarana dan prasarana Homeschooling Primagama Banjarmasin? 

(dokumentasi)  

a. Jumlah ketersediaan buku dan pendukung lainnya 

1) Koleksi buku pepustakaan 

Ketersediaan buku paket IPA 

2) Media pendidikan 

3) Prabot sekolah 

b. Jumlah ketersediaan ruang 

1) Ruang pokok (ruang kelas dan guru) 

2) Ruang penunjang lainnya 

6. Keadaan peserta didik Homeschooling Primagama Banjarmasin? 

(dokumentasi) 

a. Format data siswa Homeschooling Primagama Banjarmasin  

b. Daftar nama peserta didik kelas IV Homeschooling Primagama 

Banjarmasin  

7. Keadaan guru dan tenaga pendukung? (dokumentasi) 

a. Jabatan dan tingkat  pendidikan terakhir  

b. Daftar nama guru dan keterangan guru  

8. Wawancara inti dengan kepsek dan guru/pendidik IPA 

a. Kepsek 

1) Bagaimana keadaan awal berdirinya HSPG? 

2) Perizinan HSPG? 

3) Alasan mendasar diadakannya homeschooling? 

4) Bagaimana dengan alokasi waktu pembelajaran dihomeschooling? 

5) Teknik pembelajaran HSPG? 

6) Apalah diHSPG juga tersedia tata usaha? 

7) Apakah pernah diadakan pelatihan untuk guru/pendidik HSPG? 

8) Apakah kepala sekolah ikut serta dalam penyusunan jadwal 

pelajaran? 

9) Bagaimana dengan kurikulum yang digunakan HSPG? 

10) Apakah ada kendala dalam melaksanakan kurikulum saat ini? Jika 

ada kendala seperti apa? 

11) Bagaimana dengan teknisi pelaksanaan ujian yang dilaksanakan 

oleh kelas VI? 

12) Faktor pendukung apa saja yang mempengaruhi dalam 

pelaksanakan pendidikan di HSPG/dalam kegiatan belajar 

mengajar? 

13) Dalam pembelajaran di HSPG apa yang diperlukan oleh guru? 
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14) Bagaimana tanggapan anda mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi pembelajaran 

a) Faktor guru meliputi: 

(1) Latar belakang pendidikan guru 

(2) Pengalaman guru dalam mengajar 

b) Faktor siswa meliputi: 

(1) Minat siswa  

(2) Perhatian siswa 

c) Faktor sarana dan fasilitas meliputi: 

(1) lingkungan 

 

b. Guru IPA 

1) Apakah hanya mengajar di mata pelajaran IPA saja/lainnya? 

2) Apakah guru-guru di HSPG pernah mengikuti workshop? 

3) Bagaimana dengan buku pegangan guru saat mengajar? 

4) Apa yang menjadi kendala guru dalam melaksanakan pembelajaran? 

5) Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 

6) Bagaimana guru mengatasi siswa yang kurang paham/lambat memahami 

ketika pembelajaran berlangsung? 

7) Jenis pembelajaran HSPG? 

8) Bagaimana dengan teknisi Perencanaan pembelajaran IPA? (rpp dan 

silabus dokumentasi) 

9) Bagaimana dengan pelaksanaan pembelajaran IPA (media, model, 

pendekatan, strategi dan metode)? 

10) Evaluasi untuk mengetahui keberhasilann siswa? 

11) Bagaimana agar siswa termotivasi untuk mengkuti pembelajaran? 

12) Bagaimana dengan alokasi waktu yang tersedia apakah cukup untuk 

mencapai tujuan belajar? 

13) Apakah pembelajaran yang direncanakan sudah terlaksanakan dengan 

baik dan tercapai? 

14) Materi pokok untuk pelajaran IPA kelas IV? 

15) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran ipa? 

a) Latar pendidikan guru 

b) Pengalaman guru dalam mengajar 

c) Bagaimana dengan minat siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPA 

d) Bagaimana dengan perhatian siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPA 

e) Bagaimana dengan faktor lingkungan seperti sarana/fasilitas apakah 

mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

16) Mata pelakajaran apa saja yang dilaksanakan oleh kelas IV? 
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Lampiran 8 

Lembar Hasil Wawancara 

a. Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 Awal berdirinya diadakan Homeschooling  itu pada Juni 2014, 

tahun ajaran 2014-2015. Waktu awal-awal nya Homeschooling 

Primagama (HSPG) Banjarmasin hanya mempunyai tiga orang siswa, satu 

anak ABK. Jadi Homeschooling Primagama (HSPG) Banjarmasin pada 

awalnya karena keterbatasan tenaga pengajar sehingga staf dimaksimalkan 

sebagai pengajar. Untuk staf rata-rata sarjana pendidikan sehingga 

dianggap mampu untuk mengajar. Tahun berikutnya jumlah siswa di 

Homeschooling Primagama (HSPG) Banjarmasin meningkat dari 13 

siswa, 17 siswa hingga tahun ini ada 45 orang siswa untuk keseluruhan 

dari tingkat SD, SMP dan SMA.  

Kemudian untuk perizinannya di Homeschooling Primagama 

(HSPG) Banjarmasin memiliki perizinan sendiri resmi dari dinas 

pendidikan kota yaitu PKBM (untuk pendidikan non formal), karena dinas 

pendidikan kota membawahi PK dan pendidikan non formal sedangkan 

dinas pendidikan provinsi membawahi SD, SMP dan SMA.  

Hal yang menjadi dasar HSPG Banjarmasin didirikan karena dari 

pihak HSPG melihat adanya kasus disekolah anak-anak yang tidak 

nyaman dengan kurikulum yang ada disekolah misalnya dengan perubahan 

full day yang awalnya sekolah hanya sampai siang kemudian perubahan 
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kurikulum mengharuskan sampai sore sehingga anak-anak tidak bisa 

langsung menerima adanya perubahan dari kurikulum tersebut. Kemudian 

ada juga karena anak yang kesulitan untuk bersosialisasi dengan baik 

misalnya dilingkungan sekolah tidak bisa berbaur dengan teman sebaya 

sehingga anak lebih mengurung diri untuk mogok sekolah. Untuk orang 

tua tidak paham bagaimana dengan anak disekolah namun karena masuk 

di HSPG, dimana HSPG ada tenaga psikolog sehingga dapat melakukan 

eksporing kenapa anak sampai berhenti atau mogok sekolah dan ternyata 

yang dijelaskan diatas tadi yang menjadi penyebab masalahanya. 

Kemudian ada juga karena orang tua yang takut dengan pergaulan saat ini 

karena disekolah dianggap sangat rentan bullying dan sering orang tua 

melakukan diskusi dengan pihak HSPG Banjarmasin mengenai 

pembelajaran di homeschooling apakah pembelajarannya terfokus pada 

individu atau ada komunitasnya karena tanggapan banyak orang mengenai 

homeschooling belajarannya dirumah saja dan jadwal untuk bertemu 

dengan orang lebih terbatas. Namun HSPG Banjarmasin dalam 

pembelajarannya dilaksanakan secara individu dan juga komunitas. 

Alokasi waktu pembelajarn HSPG terbagi menjadi 3 yaitu tatap 

muka, tutorial dan mandiri. Dalam 1 minggu untuk belajar full dari hari 

senin sampai hari sabtu hanya saja terbagi menjadi tatap muka, tutorial dan 

mandiri. Untuk yang tatap muka langsung dicover oleh pihak HSPG jadi 

untuk SD biasanya hari senin, selasa dan rabu dari pagi jam 09.00 sampai 

jam 11.00 dan untuk SMP dari siang jam 12.00 sampai jam 14.00 dan 
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untuk SMA untuk jam selanjutnya sampai jam 16.00. semuanya sama dari 

hari senin sampai hari sabtu ada pembelajaran hanya saja ada yang di 

cover langsung oleh pihak sekolah selanjutnya adalah orang tua.  

Pembelajaran daring (online) baik kelas individu maupun 

komunitas semua pembelajaran dilaksanakan secara daring yaitu 

menggunakan aplikasi goggle meet dikarenakan pandemi yang kita alami 

saat ini sehingga tidak memungkinkan untuk siswa belajar secara langsung 

didalam kelas. Karna banyak kendala bagi orang tua selama pembelajaran 

daring (online) berlangsung baik dari signal dan mengkondisikan anak 

untuk melaksanakan pembelajaran apalagi anak-anak saat ini karena 

terbiasa sekolah dari rumah jadi untuk memulai belajar daring (online)  

banyak yang menolak dan tidak mau mengikuti pembelajaran. Padahal 

belajar hanya 50 menit namun untuk mengkondisikan anak untuk mau 

belajar bisa sampai 15 menit sehingga waktu belajar dianggap kurang 

efektif. 

Teknik pembelajaran di HSPG tidak ada perbedaan dengan sekolah 

pada umumnya begitu juga untuk kurikulum yang digunakan adalah 

kurikulum 2013 mungkin perbedaannya hanya ada di modul pembelajaran. 

Kalau disekolah pada umumnya biasa ada buku paket kalo di sekolah 

homeschooling biasanya disebut dengan modul. Sistem ujinya juga 

berdeda jadi untuk K13 nya HSPG menggunakan uji modul apabila anak 

tidak lulus modul 1 maka tidak bisa naik modul 2 yang disebut modulasi 



140 
 

, 

untuk pendidikan non formal karena homeschooling masuk dipendidikan 

non formal.  

Tata usaha di HSPG merangkap lebih banyak di cover menjadi 

akademik, jadi seluruh kegiatan yang ada di HSPG khususnya 

pembelajaran itu dikerjakan oleh akademik dan bahkan untuk DAPODIK 

juga dikerjakan oleh akademik.  

Pelatihan untuk guru-guru biasanya dalam 1 tahun dilaksanakan 

minimal 1 sampai 2 kali sebelum masuk tahun pelajaran baru sekalian 

kalau ada informasi terbaru misalnya nanti akan dilaksanakan 

pembelajaran tatap muka jadi hal-hal itu nanti yang akan disampaikan 

kegurunya. Kemudian juga ada kegiatan sikologi yaitu mengajak guru-

guru unuk ikut dalam kegiatan yang nantinya guru diberikan seperti 

motivasi. 

Penyusunan jadwal pelajaran seluruhnya dilaksanakan oleh pihak 

akademik tetapi untuk pelaksanaannya apakah sudah benar atau perlu 

diperbaiki perlu dikoreksi oleh kepala sekolah sehingga secara tidak 

langsung kepala sekolah juga ikut serta dalam penyusunan jadwal 

pelajaran.  

Pelaksanaan kurikulum 2013 di HSPG tidak mengalami kendala 

hanya saja perubahan dari buku paket biasa kemodul pihak sekolah harus 

extra menerapkan presepsi kepada orang tua karena otua berpikirnya ujian 

untuk anak sangat banyak baik uji modul maupun ulangan dan saat ini 

sudah modul ke 4 dan untuk semester ganjil modulnya lebih banyak dari 
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pada semester genap karena dari sisi bulan yang efektif untuk belajar yaitu 

semester 1 dan untuk semester 2 ada ujian nasional. Jadi kalau untuk 

semster ganjil ini lebih banyak modulnya sehingga penyamaan presepsi ke 

orang tua yang menjadi tantangan untuk pihak sekolah. Dan untuk 

pelaksanaan pembelajaran lancar tidak ada kendala. 

Pelaksanaan ujian untuk siswa kelas VI di HSPG ada 2 layanan 

bentuk ujian nasional, jadi opsi untuk orang tua memilih pilihan yang 

mana. Pertama ujian kesetaraan jadi SD menggunakan paket A sedangkan 

pilihan kedua yaitu sekolah payung yang mana pihak sekolah bekerja sama 

dengan SD Kebun Bunga 9 Banjarmasin. Jadi untuk tahun ini ujian 

nasionalnya lebih kepada pilihan kedua yaitu di SD Kebun Bunga 9 

banjarmasin dan untuk ijazahnya negeri.  

Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan belajar 

mengajar di HSPG misalnya sarana dan prasarana dikarenakan 

pembelajaran dilaksanakan secara daring otomatis pihak sekolah 

menyediakan fasilitas yang memungkinkan seperti tablet untuk 

pembelajaran daring berlangsung. Karena untuk pemebelajaran daring 

dianggap tidak efektif menggunakan papan tulis dan anak-anak juga 

cenderung kurang memperhatikan. Dalam pembelajaran di HSPG untuk 

kelengkapan pengajar sudah terpenuhi baik alat dan bahan maupun materi.  

Di HSPG untuk guru seluruhnya S1 bahkan ada yang S2 dan 

pengajar mengajar sesuai dengan jurusan misalnya guru lulusan dari 

jurusan matematika maka harus mengajar mata pelajaran matematika 
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sehingga untuk latar belakang guru dianggap sesuai. Dan pengalam guru 

untuk pengajar sekitar 75% dari guru Pimagama karena sebelumnya 

mengajar di sekolah bimbingan belajar Primagama, ada juga yang 

pengajar di HSPG yang berstatus sebagai dosen. Jadi untuk sisi 

pengalaman sudah dianggap cukup. 

Pihak HSPG dalam menghadapi siswa harus lebih menekankan lagi 

karena pada saat pembelajaran online banyak mengalami kendala, 

misalnya anak dan orang tua sudah mengetahui mengenai jadwal pelajaran 

tetapi terkadang anak jarang masuk karena lupa dan terlambat bangun. 

Sehingga menjadi tantangan dari guru-guru untuk memaksimalkan 

pemahaman belajar dari segi materi pelajaran kepada siswa. Dan dari segi 

minat siswa di HSPG meskipun kurang dari sisi akademik namun pihak 

sekolah lebih mengembangkan kebakat dan minat sesuai dengan opsi 

sekolah yaitu sekolah berbasis bakat dan minat. Dimana sebelum siswa 

masuk ke HSPG maka akan dites terlebih dahulu bakat dan minatnya 

dengan tujuan anak itu menjadi terampil dan akademik hanya sebagai 

penggiring saja. 

b. Hasil Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran IPA kelas IV 

Guru IPA yang diwawancarai untuk homeschooling khusus 

mengajar mata pelajaran IPA dan kimia karena basic guru yang 

bersangkutan lulusan kuliah jurusan Kimia. Selain mengajar dikelas IV 

beliau juga mengajar IPA dikelas II dan dikelas III dan untuk mata 

pelajaran kimia mngajar dikelas X, XI dan XII. Mata pelajar dikelas IV 
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selain mata pelajaran IPA ada Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPA, 

IPS, Pendidikan Agama, Penjaskes dan Seni Budaya. 

Workshop sendiri dari pihak HSPG sering mengadakan biasanya 

guru-guru mengikuti tapi karena waktu workshop sering dilaksanakan 

ketika beliau ada kesibukan sehingga beberapa kali tidak mengikuti 

workshop tersebut.  

Kendala guru dalam mengajar sebenarnya tidak terlalu sulit, karena 

anak homeschooling adalah siswa-siswi yang memang membutuhkan 

sesuatu pembelajaran yang extra. Menurut beliau pembelajarannya harus 

lebih banyak guru yang menjelaskan seperti memberikan motivasi dan itu 

sudah dilakukan dengan sedemikian rupa. Untuk kendala ada di sisi 

lainnya karena motivasi terbagi atas motivasi dari luar dan motivasi dari 

dalam. Pada motivasi dari dalamlah yang biasanya apabila tidak benar-

benar diterapkan pada siswa akan membuat tujuan pembelajaran tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya siswa jarang masuk 

sedangkan dari guru harus mengejar materi dengan siswa agar sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Lebih kepada motivasi siswa 

untuk belajar masih kurang sehingga tidak ada feed back dari siswa dengan 

gurunya.  

Mengatasi kendala tersebut sebenarnya pihak HSPG sudah 

berusaha dan melakukan berbagai cara untuk menanganinya salah satunya 

seperti adanya kegaiatan mendatangkan motivator atau influencer tapi 
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kebanyakan tidak terlalu berdampak banyak jadi menurut beliau 

sebenarnya harus balik lagi kepada orang tua karena homeschooling ini 

orang tua juga sangat berperan didalam pemberian pendidikan bukan 

hanya guru saja tetapi orang tua juga ikut andil dalam memberikan 

pendidikan kepada anak secara langsung maupun tidak langsung untuk 

memotivasi siswanya. Menurut beliau dari orang tua lah yang pertama bisa 

memberi motivasi walaupun ada sedikit paksaan, kadang ada yang karena 

paksaan anak jadi terbiasa untuk mau belajar. Paksaan disini bukan artian 

seperti memarahi atau menekan hingga mengkekang anak tapi dari orang 

tua ada ketegasan sehingga anak mau belajar dengan giat dan bersungguh-

sungguh sehingga dapat mencapai tujuan belajar.  

Pelaksanaan pembelajaran IPA dikelas IV dilaksanakan secara 

daring (online) mengingat adanya wabah covid-19 sehingga anak didik 

tidak bisa masuk kelas melaksanakan pembelajaran secara  langsung. 

Media yang digunakan dalam pembelajaran IPA kelas IV daring 

(online) seperti materi yang dibagikan atau dipaparkan dalam bentuk PDF 

dan PPT. Metode pembelajaran sendiri yang digunakan antara lain 

ceramah seperti memberikan penjelasan materi-materi kepada siswa dan 

juga tanya jawab dari guru dengan siswa maupun sebaliknya. Pendekatan 

pembelajaran yang beliau gunakan 5M yaitu mengamati, menanya, 

mencoba, menaalar dan mengkomunikasikan. Dan untuk model 

pembelajarannya menggunakan blended learning yaitu model yang sering 

digunakan dalam pembelajaran online karena merupakan model 
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pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi 

secara online.  

Evaluasi yang diberikan untuk mengetahui hasil pencapaian siswa 

belajar biasanya beliau memberikan soal-soal yang berkaitan dngan materi 

sebelumnya yang sudah dipelajari. Kemudian apabila siswa sudah 

menyelesaikan soal beliau akan mengoreksi bersama sambil mengulang 

kembali pembelajaran yang sudah diajarkan agar anak mudah memahami 

dan mengingat materi. 

Alokasi waktu yang tersedia sekitar 50 menit dalam setiap 

pertemuan cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena dalam 

pembelajaran daring (online) sendiri anak cenderung kurang 

memperhatikan atau cepat bosan kalau terlalu lama berbeda dengan 

pembelajaran tatap muka langsung dimana anak lebih mudah untuk 

memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan.  

Pembelajaran yang sudah direncanakan menurut beliau sudah 

terlaksana seperti apa yang diharapkan dan sudah tercapai. 

Lampiran 9 

Pedoman Observasi dan Dokumentasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati impelementasi pembelajaran IPA pada siswa kelas V sekolah 

dasar (Kelas Komunitas) di Homeschooling Primagama Banjarmasin: 

a. Perencanaan  

b. Pelaksanaan 
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c. Evaluasi 

2. Mengamati faktor-faktor  yang mempengaruhi Implementasi Pembelajaran 

IPA pada siswa kelas V sekolah dasar (kelas komunitas) di 

Homeschooling Primagama Banjarmasin : 

a. Faktor guru 

b. Faktor siswa 

c. Faktor sarana dan prasarana 

3. Data penunjang, meliputi : 

a. Profil HSPG 

b. Keadaan sarana dan prasarana 

c. Keadaan guru  

d. Keadaan siswa 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Data silabus dan rpp (selama 4 kali pertemuan penelitian serta penilaian) 

2. Sarana dan prasarana Homeschooling Primagama Banjarmasin 

a. Jumlah ketersediaan buku dan pendukung lainnya 

1) Koleksi pepustakaan 

Ketersediaan buku paket IPA di HSPG 

2) Media pendidikan 

3) Prabot sekolah 

b. Jumlah ketersediaan ruang 

3) Ruang pokok (ruang kelas dan guru) 

4) Ruang penunjang lainnya 

3. Keadaan peserta didik Homeschooling Primagama Banjarmasin 

(dokumentasi) 

a. Format data siswa Homeschooling Primagama Banjarmasin 

b. Daftar nama peserta didik kelas IV dan V Homeschooling Primagama 

Banjarmasin 

4. Keadaan guru dan tenaga pendukung (dokumentasi) 

a. Jabatan dan tingkat  pendidikan terakhir 

b. Daftar nama guru dan keterangan guru 

5. Jadwal pelajaran kelas IV dan V 

6. Foto sekolah Homeschooling Primagama Banjarmasin (melengkapi Bab 

IV bagian sejarah) 

7. Foto brosur pendaftaran Homeschooling Primagama Banjarmasin 

8. Foto aturan tata tertib Homeschooling Primagama Banjarmasin 

9. Foto pembelajaran siswa ketika gogle meet 
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10. Observasi tabel kegiatan guru (4x pertemuan beserta foto) 

11. Foto wawancara dengan kepsek 

12. Foto kegiatan pembelajaran mandiri (RPP) *dengan guru 

13. Foto kegiatan pembelajaran tutorial (RPP) *dengan guru 

14. Foto wawancara dengan guru 

 

Lampiran 10 

Lembar Hasil Observasi Kegiatan 

 Hasil Observasi Daring (online) Pertama Kegiatan Guru 

No Indikator/Deskriptor 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1 Perencanaan proses pembelajaran   

 a. Guru memeriksa kesiapan 

perlengkapan proses belajar lainnya 
  

 b. Guru membimbing siswa berdoa   

 c. Guru melakukan kegiatan presensi   

 d. Guru memeriksa kesiapan belajar 

siswa seperti buku, alat tulis dll 

  

2.  Memberikan motivasi dan apersepsi 

kepada siswa 

  

 a. Guru memotivasi siswa agar 

mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik 

  

 b. Menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran 
  

 c. Mengajukan pertanyaan untuk 

penguasaan materi 
  

 d. Mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan materi sebelumnya 

  

3. Penyampaian materi pembelajaran   

 a. Mempresentasikan materi pokok 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 
  

 b. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 
  

 c. Materi disampaikan secara berurutan   
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 d. Materi pembelajaran baik 

kedalamannya dan keluasaannya 

disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan 

siswa 

  

4. Membimbing siswa selama kegiatan 

pembelajaran 

  

 a. Guru mengarahkan siswa untuk 

menemukan masalah yang relevan 

dengan materi pembelajaran 

  

 b. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa mengeluarkan 

pendapat 

  

 c. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 
  

 d. Guru bersikap terbuka dan tidak 

merespon negatif jika siswa 

melakukan kesalahan dalam proses 

belajarnya 

  

5. Melaksanakan penilaian proses dan 

hasil belajar 

  

 a. Melakukan penilaian awal 

pembelajaran 
  

 b. Menggunakan hasil penilaian awal 

sebagai  titik tolak melakukan 

pembelajaran 

  

 c. Guru memberikan penilaian soal   

 d. Guru memberikan penghargaan 

kepada siswa 
  

6. Menutup kegiatan pembelajaran   

 a. Guru membuat kesimpulan dengan 

melibatkan siswa 
  

 b. Menginfokan materi selanjutnya   

 c. Memberikan tugas individu   

 d. Mengakhiri pembelajaran dengan 

doa 
  

 

 Hasil Observasi Daring (online) Pertama Kegiatan Siswa 

No Aktivitas siswa Pelaksanaan 
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Ya Tidak 

1.  Menjawab salam dari guru   

2.  Bersama-sama berdoa dengan guru   

3.  
Memberikan respon ketika guru sedang 

mengabsen 
 

 

4.  
Mempersiapkan buku pelajaran dan alat 

tulis 
 

 

5.  Duduk dengan tertib   

6.  
Memperhatikan dengan seksama segala 

sesuatu yang disampaikan guru 
 

 

7.  Siswa menjawab absensi dari guru   

8.  
Siswa memperhatikan motivasi yang 

disampaikan oleh guru 
 

 

9.  

Siswa memperhatikan dengan baik ketika 

guru menjelaskan tentang tujuan dari 

materi pmebelajaran daring (online)  

 
 

10.  Siswa melakukan eksplorasi   

11.  
Siswa menyimak materi yang 

disampaikan guru 
 

 

12.  
Siswa aktif menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru ketika proses 

pembelajaran berlagsung 

 

 

13.  
Siswa aktif bertanya ketika proses 

pembelajaran 
 

 

14.  
Siswa saling berinteraksi positif dalam 

pembelajaran 
 

 

15.  
Siswa mencatat materi yang disampaikan 

oleh guru 
 

 

16.  
Siswa antusias terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru 
 

 

17.  
Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang materi yang belum terselesaikan 
 

 

18.  
Siswa membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari 
 

 

19.  
Siswa dan guru merefleksi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 
 

 

20.  Siswa berdoa bersama guru   

21.  Siswa menjawab salam penutup dari guru   

 

Hasil Observasi Daring (online) Kedua Kegiatan Guru 

No Indikator/Deskriptor 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 
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1 Perencanaan proses pembelajaran   

 a. Guru memeriksa kesiapan 

perlengkapan proses belajar lainnya 
  

 b. Guru membimbing siswa berdoa   

 c. Guru melakukan kegiatan presensi   

 d. Guru memeriksa kesiapan belajar 

siswa seperti buku, alat tulis dll 

  

2.  Memberikan motivasi dan apersepsi 

kepada siswa 

  

 a. Guru memotivasi siswa agar 

mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik 

  

 b. Menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran 
  

 c. Mengajukan pertanyaan untuk 

penguasaan materi 
  

 d. Mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan materi sebelumnya 

  

3. Penyampaian materi pembelajaran   

 a. Mempresentasikan materi pokok 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 
  

 b. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 
  

 c. Materi disampaikan secara berurutan   

 d. Materi pembelajaran baik 

kedalamannya dan keluasaannya 

disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan 

siswa 

  

4. Membimbing siswa selama kegiatan 

pembelajaran 

  

 a. Guru mengarahkan siswa untuk 

menemukan masalah yang relevan 

dengan materi pembelajaran 

  

 b. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa mengeluarkan 

pendapat 

  

 c. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 
  



151 
 

, 

 d. Guru bersikap terbuka dan tidak 

merespon negatif jika siswa 

melakukan kesalahan dalam proses 

belajarnya 

  

5. Melaksanakan penilaian proses dan 

hasil belajar 

  

 a. Melakukan penilaian awal 

pembelajaran 
  

 b. Menggunakan hasil penilaian awal 

sebagai  titik tolak melakukan 

pembelajaran 

  

 c. Guru memberikan penilaian soal   

 d. Guru memberikan penghargaan 

kepada siswa 
  

6. Menutup kegiatan pembelajaran   

 a. Guru membuat kesimpulan dengan 

melibatkan siswa 
  

 b. Menginfokan materi selanjutnya   

 c. Memberikan tugas individu   

 d. Mengakhiri pembelajaran dengan 

doa 
  

 

 

Hasil Observasi Daring (online) Kedua Kegiatan Siswa 

No Aktivitas siswa 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1.  Menjawab salam dari guru   

2.  Bersama-sama berdoa dengan guru   

3.  
Memberikan respon ketika guru sedang 

mengabsen 
 

 

4.  
Mempersiapkan buku pelajaran dan alat 

tulis 
 

 

5.  Duduk dengan tertib   

6.  
Memperhatikan dengan seksama segala 

sesuatu yang disampaikan guru 
 

 

7.  Siswa menjawab absensi dari guru   

8.  
Siswa memperhatikan motivasi yang 

disampaikan oleh guru 
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9.  

Siswa memperhatikan dengan baik ketika 

guru menjelaskan tentang tujuan dari 

materi pmebelajaran daring (online)  

 

 

10.  Siswa melakukan eksplorasi   

11.  
Siswa menyimak materi yang 

disampaikan guru 
 

 

12.  
Siswa aktif menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru ketika proses 

pembelajaran berlagsung 

 
 

13.  
Siswa aktif bertanya ketika proses 

pembelajaran 
 

 

14.  
Siswa saling berinteraksi positif dalam 

pembelajaran 
 

 

15.  
Siswa mencatat materi yang disampaikan 

oleh guru 
 

 

16.  
Siswa antusias terhadap materi ayng 

disampaikan oleh guru 
 

 

17.  
Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang materi yang belum terselesaikan 
 

 

18.  
Aiawa membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari 
 

 

19.  
Siswa dan guru merefleksi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 
 

 

20.  Siswa berdoa bersama guru   

21.  Siswa menjawab salam penutup dari guru   

 

Hasil Observasi Daring (online) Ketiga Kegiatan Guru 

No Indikator/Deskriptor 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1 Perencanaan proses pembelajaran   

 a. Guru memeriksa kesiapan 

perlengkapan proses belajar lainnya 
  

 b. Guru membimbing siswa berdoa   

 c. Guru melakukan kegiatan presensi   

 d. Guru memeriksa kesiapan belajar 

siswa seperti buku, alat tulis dll 

  

2.  Memberikan motivasi dan apersepsi 

kepada siswa 

  

 a. Guru memotivasi siswa agar 

mengikuti proses pembelajaran 
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dengan baik 

 b. Menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran 
  

 c. Mengajukan pertanyaan untuk 

penguasaan materi 
  

 d. Mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan materi sebelumnya 

  

3. Penyampaian materi pembelajaran   

 a. Mempresentasikan materi pokok 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 
  

 b. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 
  

 c. Materi disampaikan secara berurutan   

 d. Materi pembelajaran baik 

kedalamannya dan keluasaannya 

disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan 

siswa 

  

4. Membimbing siswa selama kegiatan 

pembelajaran 

  

 a. Guru mengarahkan siswa untuk 

menemukan masalah yang relevan 

dengan materi pembelajaran 

  

 b. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa mengeluarkan 

pendapat 

  

 c. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 
  

 d. Guru bersikap terbuka dan tidak 

merespon negatif jika siswa 

melakukan kesalahan dalam proses 

belajarnya 

  

5. Melaksanakan penilaian proses dan 

hasil belajar 

  

 a. Melakukan penilaian awal 

pembelajaran 
  

 b. Menggunakan hasil penilaian awal 

sebagai  titik tolak melakukan 

pembelajaran 

  

 c. Guru memberikan penilaian soal   

 d. Guru memberikan penghargaan 

kepada siswa 
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6. Menutup kegiatan pembelajaran   

 a. Guru membuat kesimpulan dengan 

melibatkan siswa 
  

 b. Menginfokan materi selanjutnya   

 c. Memberikan tugas individu   

 d. Mengakhiri pembelajaran dengan 

doa 
  

 

     Hasil Observasi Daring (online) Ketiga Kegiatan Siswa 

No Aktivitas siswa 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1.  Menjawab salam dari guru   

2.  Bersama-sama berdoa dengan guru   

3.  
Memberikan respon ketika guru sedang 

mengabsen 
 

 

4.  
Mempersiapkan buku pelajaran dan alat 

tulis 
 

 

5.  Duduk dengan tertib   

6.  
Memperhatikan dengan seksama segala 

sesuatu yang disampaikan guru 
 

 

7.  Siswa menjawab absensi dari guru   

8.  
Siswa memperhatikan motivasi yang 

disampaikan oleh guru 
 

 

9.  

Siswa memperhatikan dengan baik ketika 

guru menjelaskan tentang tujuan dari 

materi pmebelajaran daring (online)  

 
 

10.  Siswa melakukan eksplorasi   

11.  
Siswa menyimak materi yang 

disampaikan guru 
 

 

12.  
Siswa aktif menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru ketika proses 

pembelajaran berlagsung 

 

 

13.  
Siswa aktif bertanya ketika proses 

pembelajaran 
 

 

14.  
Siswa saling berinteraksi positif dalam 

pembelajaran 
 

 

15.  
Siswa mencatat materi yang disampaikan 

oleh guru 
 

 

16.  
Siswa antusias terhadap materi ayng 

disampaikan oleh guru 
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17.  
Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang materi yang belum terselesaikan 
 

 

18.  
Aiawa membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari 
 

 

19.  
Siswa dan guru merefleksi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 
 

 

20.  Siswa berdoa bersama guru   

21.  Siswa menjawab salam penutup dari guru   

 

Hasil Observasi Daring (online) Keempat Kegiatan Guru 

No Indikator/Deskriptor 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1 Perencanaan proses pembelajaran   

 a. Guru memeriksa kesiapan 

perlengkapan proses belajar lainnya 
  

 b. Guru membimbing siswa berdoa   

 c. Guru melakukan kegiatan presensi   

 d. Guru memeriksa kesiapan belajar 

siswa seperti buku, alat tulis dll 

  

2.  Memberikan motivasi dan apersepsi 

kepada siswa 

  

 a. Guru memotivasi siswa agar 

mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik 

  

 b. Menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran 
  

 c. Mengajukan pertanyaan untuk 

penguasaan materi 
  

 d. Mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan materi sebelumnya 

  

3. Penyampaian materi pembelajaran   

 a. Mempresentasikan materi pokok 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 
  

 b. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 
  

 c. Materi disampaikan secara berurutan   

 d. Materi pembelajaran baik 

kedalamannya dan keluasaannya 
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disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan 

siswa 

4. Membimbing siswa selama kegiatan 

pembelajaran 

  

 a. Guru mengarahkan siswa untuk 

menemukan masalah yang relevan 

dengan materi pembelajaran 

  

 b. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa mengeluarkan 

pendapat 

  

 c. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 
  

 d. Guru bersikap terbuka dan tidak 

merespon negatif jika siswa 

melakukan kesalahan dalam proses 

belajarnya 

  

5. Melaksanakan penilaian proses dan 

hasil belajar 

  

 a. Melakukan penilaian awal 

pembelajaran 
  

 b. Menggunakan hasil penilaian awal 

sebagai  titik tolak melakukan 

pembelajaran 

  

 c. Guru memberikan penilaian soal   

 d. Guru memberikan penghargaan 

kepada siswa 
  

6. Menutup kegiatan pembelajaran   

 a. Guru membuat kesimpulan dengan 

melibatkan siswa 
  

 b. Menginfokan materi selanjutnya   

 c. Memberikan tugas individu   

 d. Mengakhiri pembelajaran dengan 

doa 
  

 

Hasil Observasi Daring (online) Ke empat Kegiatan Siswa 

No Aktivitas siswa 
Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1.  Menjawab salam dari guru   
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2.  Bersama-sama berdoa dengan guru   

3.  
Memberikan respon ketika guru sedang 

mengabsen 
 

 

4.  
Mempersiapkan buku pelajaran dan alat 

tulis 
 

 

5.  Duduk dengan tertib   

6.  
Memperhatikan dengan seksama segala 

sesuatu yang disampaikan guru 
 

 

7.  Siswa menjawab absensi dari guru   

8.  
Siswa memperhatikan motivasi yang 

disampaikan oleh guru 
 

 

9.  

Siswa memperhatikan dengan baik ketika 

guru menjelaskan tentang tujuan dari 

materi pmebelajaran daring (online)  

 

 

10.  Siswa melakukan eksplorasi   

11.  
Siswa menyimak materi yang 

disampaikan guru 
 

 

12.  
Siswa aktif menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru ketika proses 

pembelajaran berlagsung 

 
 

13.  
Siswa aktif bertanya ketika proses 

pembelajaran 
 

 

14.  
Siswa saling berinteraksi positif dalam 

pembelajaran 
  

15.  
Siswa mencatat materi yang disampaikan 

oleh guru 
  

16.  
Siswa antusias terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru 
  

17.  
Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang materi yang belum terselesaikan 
  

18.  
Siswa membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari 
 

 

19.  
Siswa dan guru merefleksi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 
 

 

20.  Siswa berdoa bersama guru   

21.  Siswa menjawab salam penutup dari guru   

 

 

Lampiran 11 

Surat Persetujuan Judul Skripsi 

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 
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Banjarmasin, 13 Juni 2020 

No : - 

Lamp : Satu Berkas Proposal Skripsi 

Hal : Mohon Persetujuan Judul Skripsi 

 

Kepada Yth 

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Cq Biro Skripsi 

di- 

 Tempat 

Assalamualaikum WR.WB. 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Nurya Azzuhra 

NIM  : 170102070997 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Semester : VI (enam) 

 

Memohon kepada Bapak/Ibu dapat menerima proposal skripsi saya yang 

berjudul “Implementasi Pembelajaran IPA Pada Siswa kelas V Sekolah Dasar 

(Kelas Komunitas) di Homeschooling Primagama Banjarmasin”. 
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Demikian surat permohonan ini saya ajukan, besar harapan saya kepada 

Bapak/Ibu untuk menerimanya. Sebagai pertimbangan, saya lampirkan berkas 

proposal skripsi bersama surat ini. Wassalamualaikum WR. WB. 

 

 

        Mengetahui,       

    Dosen Penasehat     Pemohon 

 

 

Khairunnisa, M.Pd.I               Nurya Azzuhra 

NIP 198604262015032004    NIM: 170102070997 

 

Lampiran 12 

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar 
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Lampiran 13 

Surat Keterangan Perubahan Judul 
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, 

 

 

Lampiran 14 

Surat Keterangan Riset 
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Lampiran 15 

Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan 
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Lampiran 16 
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Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran 17 

Gambar Penelitian 
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, 
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, 
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Lampiran 18 

Daftar Riwayat Hidup 

1. Nama    : Nurya Azzuhra 

2. Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 27 Mei 1998 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Belum Menikah 

6. Alamat    : Jl. Raya Stagen KM 5, Desa Sungai Taib 

Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten 

Kotabaru 

7. Pendidikan   : a. SDN Sungai Taib 

c. SMP Negeri 1 Kotabaru 

d. SMA Negeri 1 Kotabaru 

8. Organisasi   : HMJ PGMI 

9. Orang Tua 

      Ayah    : M. Kusairin 

Pekerjaan   : Swasta 

Ibu    : Winda Aprita  

Pekerjaan   : IRT 

10. Saudara   : - 

 


