
Lampiran I Daftar Terjemah 

NO Kutipan Halaman Terjemah 

1 Q.S Al-Mujadalah ayat 11 543 11. Wahai orang-orang yang 

beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam 

majelis-majelis”, maka 

lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “Berdirilah 

kamu”, maka berdirilah, 

niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui terhadap apa 

yang kamu kerjakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II Pedoman Observasi dan dokumentasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Meninjau secara langsung lokasi penelitian, serta keadaan di sekitar SDN 

Tanjung Pagar 4 Banjarmasin. 

2. Mengamati sarana dan prasarana  yang mendukung proses belajar mengajar. 

3. Mengamati keadaan tenaga pengajar, peserta didik, dan staf  tata usaha secara 

umum di SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin. 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Dokumen tentang sejarah singkat berdirinya SDN Tanjung Pagar 4 

Banjarmasin. 

2. Dokumen tentang keadaan pendidik dan karyawan di SDN Tanjung Pagar 4 

Banjarmasin. 

3. Dokumen tentang jumlah tenaga pengajar, staf tata usaha, dan karyawan lain 

serta pendidikan terakhir di SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin. 

4. Dokumen tentang jumlah peserta didik secara keseluruhan dan jumlah peserta 

didik pada masing-masing kelas di SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin. 

5. Dokumen tentang keadaan sarana dan prasarana serta fasilitas di SDN 

Tanjung Pagar 4 Banjarmasin. 

 

 

 



Lampiran III Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru PAI SDN 

Tanjung Pagar 4 Banjarmasin 

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2020 

Waktu   : 10.00 Wita 

Tempat  : Ruangan Kepala Sekolah 

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

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut Bapak 

bagaimana 

perkembangan SDN 

Tanjung Pagar 4 

Banjarmasin sejak 

berdirinya hingga 

sekarang? 

Jadi, SDN Tanjung Pagar 4 berdirinya tahun 

1979 yang sebelumnya bernama SDN 

Markasari, jadi alamatnya di Kelayan Besar I 

RT. 03 RW. 32, jadi akreditasinya sudah A 

dari tahun 2011, jadi statusnya Negeri juga 

berstatus sebagai sekolah Adiwiyata tahun 

2018. Saat ini terdiri dari 6 rombongan belajar 

dengan siswa berjumlah 214 orang, gurunya 

terdiri dari 3 PNS, 6 guru tidak tetap, dan 1 

tenaga administrasi atau pegawai tidak tetap. 

Selama berdirinya ini sudah ada 6 orang 

kepada sekolah yang pernah menjabat di 

sekolah ini yaitu Bapak Musram, Bapak Idjas, 

Bapak Drs. H. A. Sapami, Bapak Drs. A. 

Trianto, Bapak Drs. Anang Yusran, M. M, 

dan Ibu Hj. Nelly Mariani, S. Pd. Jadi, saaat 

ini sudah apa berstatus sekolah adiwiyata 

kemudian akreditasinya A. 

2. Menurut Bapak 

bagaimana kinerja guru 

Pendidikan Agama 

Islam di SDN Tanjung 

Pagar 4 Banjarmasin 

dalam proses 

pembelajaran? 

Kepala Sekolah “Menurut saya gini, kinerja 

sudah cukup baik mengingat status gurunya 

adalah sebagai GTK, GTT mohon maaf tapi 

sudah bisa melaksanakan tugas atau fungsinya 

dengan baik karena mengingat pendidikan 

sendiri sudah sesuai kemudian saya juga 

sudah melihatnya bahwasanya kompetensi 

profesionalnya sudah bagus, kepribadiannya 

juga sudah bagus, sosialnya bagus, kemudian 

pedagogiknya saya yakin juga sudah bagus, 

itu saja kira-kira”. 



3. Setelah menonton video 

tentang strategi round 

robin apakah strategi 

round robin sudah 

relevan untuk 

diterapkan dalam 

pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam Bapak? 

Baik, terimakasih. Jadi, setelah melihat video 

tentang strategi round robin, saya melihat 

adanya kelebihan, kelebihan dahulu 

bahwasanya strategi round robin itu bisa 

melatih keterampilan berbicara, 

menumbuhkan kepercayaan diri karena 

siswanya selalu aktif semuanya aktif dalam 

pembelajaran. Jadi mereka berlatih untuk 

berani berpendapat, cuman sedikit kelemahan 

yaitu berupa perlunya banyak waktu, banyak 

waktu yang diperlukan karena semuanya 

harus berbicara, semuanya harus terlibat. Jadi 

apakah sudah relevan, menurut saya karena 

ini strategi pastinya relevan, hasilnya pastilah 

relevan bahwasanya dengan kelebihan yang 

ada itu bisa digunakan untuk pembelajaran ke 

depan, demikian kira-kira. 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2020 

Waktu   : 10.00 Wita 

Tempat  : Kantor Sekolah 

Narasumber :  Azkiyatul Fitriah, S.Pd (Guru PAI) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa buku panduan yang 

Ibu gunakan dalam 

membantu pembelajaran 

PAI? 
 

Untuk buku panduannyakan yang pertama 

mengarah pada buku paket kurikulum yang 

biasa disebut K-13 bu lah, yaitu yang jadi 

buku pegangan pertama,lalu diacu oleh buku-

buku yang bisa membantu seperti juz amma, 

buku-buku materi tambahan lainnya begitu 

bu yang jelas membantu dalam rangka 

menambah materi karena di dalam buku 

panduan K-13 itu bukunya agak perlu 

dikembangkan kaya gitu”. 

2. Apakah ibu membuat 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran PAI dalam 

proses belajar mengajar? 

Ya, tentu. 
 

3. Pernahkah Ibu mengikuti 

pelatihan yang terkait 

dengan pembelajaran PAI? 
 

Pernah bu, biasanya kalo kami guru-guru PAI 

yaitu mengadakan pelatihan dalam setiap 

yang namanya kelompok kerja guru PAI 

khusus disana menyediakan apa-apa yang 

biasanya harus diseragamkan harus dilatih 

untuk menambah pengetahuan keterampilan 



wawasan guru PAI. 

4. Menurut Ibu, apakah 

pembelajaran PAI perlu 

menggunakan strategi 

pembelajaran? 

Untuk pembelajaran PAI tentunya pasti 

memerlukan strategi pembelajaran, namun 

strategi pembelajaran itu tergantung kepada 

kita lagi dalam menggunakannya, apabila kita 

menggunakan strateginya tapi belum masak 

maka mungkin strategi itu akan menjadi 

bomerang gasen gurunya sendiri, tapi kalau 

kita memahami betul strateginya dan yakin 

menggunakannya maka itu akan lebih 

maksimal dan efektif untuk anak-anak”. 

5. Setelah menonton video 

tentang strategi round 

robin, apakah strategi 

round robin sudah relevan 

untuk diterapkan dalam 

pembelajaran PAI? 

Kalau dari segi pembelajaran PAI, jenjangnya 

ini menurut saya bagusnya kejenjang anak 

yang mulai sudah mulai bisa berpikir agak 

berpikir kritis,kalaunya hitungan ke SMA, 

SMK, itu sangat bagus diadakan, SMP sudah 

bisa mengeluarkan pendapat, adapun untuk di 

SD juga bisa sesederhana mungkin, 

namunkan yang kita harapkan juga di sini 

membantu anak untuk menambah kosa kata, 

jadi saya kira di kelas IV, V, dan VI itu sudah 

bisa diadakan dipakai strategi round robin ini 

dan juga selain melihat ke jenjangnya bu kita 

lihat juga materinya yang cocok, kayanya 

kada semua materi cuman ada materi 

beberapa materi yang pas dengan teori 

strategi round robin ini. 

6. Menurut Ibu apa kelebihan 

strategi round robin jika 

diterapkan dalam 

pembelajaran PAI?. 

Menurut saya, untuk jenjang kalo tadi di 

khususkan dari kelas IV, V, VI klo kita awal-

awal menggunakan mungkin anak-anak 

kurang aktif sedikit masih minta bimbingan 

dari gurunya terutama dalam langkah-langkah 

kemudian dalam menjawab dan memberikan 

pendapat dengan kata-kata yang berbedakan, 

otomatis di situ gurunya harus ekstra 

memberikan contohnya bagaimana dalam 

menggunakan strategi itu, meskipun guru 

tidak menyebutkan entah strategi apa yang 

dia pakai tapi menjelaskan sedetail mungkin 

supaya langkah-langkahnya sesuai dengan 

kehendak guru. Kemudian mengenai 

kelebihan berbicara tentang kelebihan strategi 

round robin ini kalau kita gunakan di kelas 

IV, V, dan VI terutama yang pastinya anak-

anak itu merasa ditantang oleh gurunya, 

kemudian lebih mengajak untuk berpikir, 



berpikir bagaimana caranya dia menjawab 

agar jawaban soal yang diberikan oleh guru 

itu jawabannya berbeda dengan kawan-kawan 

yang lainkan bu, kemudian juga dia juga bisa 

menumbuhkan rasa solidaritas saya rasa juga 

bisa karena di situ dia menghargai bagaimana 

pendapat-pendapat kawannya karena 

langsung dituliskan dalam satu kertas 

tersebut, untuk kelebihan yang lainnya saya 

rasa banyak tapi itu tergantung pada cara 

gurunya lagi dalam langkah-langkah 

strateginya. 

7. Apakah strategi round 

robin dapat membantu 

keaktifan siswa dalam 

pembelajaran PAI? 

Saya rasa iya, karena selain dia aktif 

berkelompok kan biasanya kalau 

berkelompok saja hanya beberapa orang yang 

bekerjasama, tapi kalaunya round robin ini 

karena semuanya dapat giliran maka mau 

kada mau, sederhana ataupun tidak dia akan 

aktif juga ikut. 

8. Apakah strategi round 

robin efektif jika 

diterapkan dalam proses 

pembelajaran PAI bu? 

Untuk efektif tidaknya tadi kembali kepada 

kecocokan materi dan kecocokan jenjang 

usinya bu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran IV  Hasil Dokumentasi 

1. Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wawancara dengan Guru PAI SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Keadaan Sekolah SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. UKS SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Perpustakaan SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ruang Kepala Sekolah SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Toilet Guru dan Siswa SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ruang Kelas SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Video Penjelasan tentang strategi round robin 

 

Video dapat di lihat pada link: 

https://youtu.be/0m6XZ0FfUal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0m6XZ0FfUal


 

Lampiran V Surat-surat  

Sidang PGMI Penetapan Judul & Dosen Pembimbing 

 

 

 

 



 

Surat Telah Melaksanakan Seminar proposal 

 

 

 



 

Catatan Seminar Proposal 

 

 



 

Surat Perubahan Judul 

 

 

 

 



 

Surat Permohonan Riset 

 



 

Surat Riset Penelitian 

 

 

 



 

Surat Izin Penelitian di SDN Tanjung Pagar 4 Banjarmasin 

 

 

 

 



 

Surat Selesai Penelitian 

 

 

 

 



 

Catatan Hasil Konsultasi Skripsi oleh Dosen Pembimbing 

Bimbingan 

ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing Konten 

dan Metode Penelitian 

Tanda 

Tangan 

1. 15/07/2020  Penulisan proposal sesuai 

dengan buku pedoman 

penilitian.  

 Rumusan masalah dan 

tujuan masalah diperbaiki 

dan sesuaikan dengan latar 

belakang masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  28/08/2020  Masih teradapat typo. 

 Tujuan masalah sesuaikan 

dengan rumusan masalah. 

 Latar bekang masih terlalu 

umum. 

 

 

 

 

 

3. 24/09/2020  Penelitian terdahulu belum 

menjelaskan secara 

signifikan antara penelitian 

penulis dengan penelitian 

orang lain. 

 Gunakan sistematika 

penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catatan Hasil Koreksian Skripsi oleh Dosen Pembimbing 

Bimbingan 

ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing 

Konten dan Metode 

Penelitian 

Tanda 

Tangan 

1. 15/07/2020  gunakan kalimat yang 

efektif (SPOK) 

 Masih terdapat kata 

hubung di awal 

kalimat. 

 Halaman proposal 

sesuaikan dengan 

buku pedoman 

 

 

 

2. 28/08/2020  Tabel spasi 1 

 Coba gunakann Mode 

liey/zeetew. 

 Masih terdapat banyak 

kutipan dan tidak di 

tarik benang 

merahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 24/09/2020  Surah Al-Qur’an di 

cari tafsirnya, jangan 

di simpulkan dengan 

pendapat anda. 

 Untuk penulisan 

usahakan sesuai 

dengan pedoman 

skripsi. 

 Masih banyak kutipan 

orang lain. 
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