LAMPIRAN 1
TERJEMAH QUR’AN SURAH AR-RA’AD AYAT 11
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,
dimuka

dan

dibelakangnya,

mereka

menjaganya

atas

perintah

Allah.

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain
Dia.”

LAMPIRAN II
PEDOMAN OBSERVASI
A. Melakukan penelusuran di SLB Negeri 2 Banjarmasin.
B. Melihata bagaimana pelaksanaan pembelajaran prakarya sapu lidi.
C. Mengamati bagaimana guru melakukan perencanaan baik itu terkait
materi, metode, media dan evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran
prakarya.

LAMPIRAN III
PEDOMAN DOKUMENTASI
1. Mencari data tentang tujuan, materi, metode, media dan evaluasi dalam
pembelajaran keterampilan sapu lidi.
2. Mencari data tentang gambaran umum lokasi penelitian.
3. Mencari data tentang sejarah singkat berdirinya sekolah.
4. Mencari data tentang keadaan guru, peserta didik dan staf tata usaha di
SLB Negeri 2 Banjarmasin.
5. Mencari data tentang keadaan sarana dan prasarana sekolah.

LAMPIRAN IV

LAMPRAN V
FOTO DOKUMENTASI

I
Proses Membuat Prakarya

Hasil Prakarya

Bersama Kepala Sekolah

Bersama Guru Mata Pelajaran

LAMPIRAN VI
PEDOMAN WAWANCARA
A. Kepala Sekolah
1. Bagaimana sejarah atau latar belakang berdirinya SLB Negeri 2
Banjarmasin?
2. Apa visi dan misi serta tujuan SLB Negeri 2 Banjarmasin?
3. Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SLB Negeri 2
Banjarmasin?
4. Bagaimana keadaan guru, peserta didik dan staf tata usaha di SLB
Negeri 2 Banjarmasin?
5. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di SLB Negeri 2
Banjarmasin?
B. Guru
1. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar

disekolah SLB Negeri 2

Banjarmasin?
2. Sejauh ini, apa hambatan yang bapak/ ibu alami dalam menggajar?
Bagaimana cara mengatasinya?
3. Pernahkah siswa mengutarakan keluhan saat proses pembelajaran?
Jika iya, seperti apa?
4. Apakah siswa nampak cukup aktif dalam mengikuti kegiatan proses
pembelajaran?
No.

Aspek Yang Dinilai

1.

Tahap Perencanaan
a. Membuat silabus
b. Membuat RPP
Tahap Pelaksanaan
a. Kegiatan Pendahuluan
1) Menyiapkan
siswa
secara psikis dan fisik
2) Mengajukan
pertanyaan-pertanyaan
yang
mengaitkan
pengetahuan
3) Menjelaskan
tujuan

2.

Dilakukan

Tidak
Dilakukan

Keterangan

3.

pembelajaran
4) Menyampaikan
cakupan materi dan
penjelasan
uraian
kegiatan
b. Kegiatan Inti
1) Menyampaikan tujuan
dan
materi
pembelajaran
2) Menggunakan metode
yang efektif dan efisien
3) Menggunakan media
4) Menggunakan strategi
pembelajaran
5) Menggunakan sumber
belajar yang relevan
c. Kegiatan penutup
1) Meminta
siswa
membuat simpulan dari
materi
yang
telah
diajarkan
2) Melakukan
refleksi
terhadap
kegiatan
pembelajaran
yang
telah dilakukan
3) Memberikan
umpan
balik terhadap proses
dan hasil pembelajaran
4) Merencanakan kegiatan
tindak lanjut
Tahap Evaluasi
a. Test
b. Non test

LAMPIRAN VII
HASIL WAWANCARA
A. Wawancara dengan kepala sekolah
1. Bagaimana sejarah atau latar belakang berdirinya SLB Negeri 2
Banjarmasin?
Dulunya SLB Negeri B/C Dharma Wanita Persatuan Banjarmasin
menjadi SLB Negeri 2 Banjarmasin.
2. Apa visi misi serta tujuan SLB Negeri 2 Banjarmasin?
a. Visi
Unggul dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
berprestasi dan mandiri sesuai potensi yang dimiliki berdasarkan
iman dan taqwa
b. Misi


Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan
keagamaan.



Mengembangkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh.



Melaksanakan pembelajaran berdasarkan karakteristik dan
kebutuhan siswa.



Mewujudkan pembelajaran yang inovatif .



Mengupayakan fasilitas sekolah yang memadai, relevan, dan
mutakhir .



Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai dan
wajar.



Memberdayakan

guru

dan

tenaga

kependidikan

yang

kompeten dan tangguh.


Pembinaan

kompetensi

siswa

secara

kompetitif

dan

kolaboratif.


Memberdayakan potensi kecerdasan, bakat dan minat yang
dimiliki oleh peserta didik.



Mewujudkan sekolah bersih, sehat, aman, kekeluargaan dan
kegotongroyongan.



Meningkatkan kedisiplinan peserta didik.



Melaksanakan nilai-nilai solidaritas bagi kehidupan sekolah,
tanggung jawab, kejujuran, percaya diri dan semangat
berprestasi peserta didik.

c. Tujuan Sekolah


Mampu

mengembangkan

Manajemen

Berbasis

Sekolah

dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan
partisipatif.


Mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, kompetitif, cinta
tanah air, beriman, dan bertakwa dengan kompetensi sesuai
potensi yang dimilikinya.



Mampu menghasilkan kurikulum sekolah dan SKL dengan
mengembangkan Kurikulum Sekolah Standar nasional (KTSPSSN) fleksibel dan adaptif.



Mampu menyelesaikan akreditasi sekolah dengan nilai A.



Mampu menghasilkan proses pembelajaran yang inovatif,
kreatif, variatif, dan berbasis TIK yang disesuaikan dengan
kondisi peserta didik (akomodatif, fleksibel-adaptif).



Mampu menghasilkan sarana dan prasarana pendidikan yang
relevan, mutakhir, dan aksesibilitas.



Mampu menghasilkan pembiayaan pendidikan memadai,
wajar, adil, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.



Mampu menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan
beretos kerja, tangguh, profesional, dan memiliki kompetensi
sesuai standar.



Mampu menghasilkan penilaian pendidikan sesuai standar.



Mampu menghasilkan prestasi unggul bidang akademik dan
nonakademik.



Mampu mengembangkan budaya baca, budaya bersih, budaya
takwa, dan budaya sopan kepada semua warga sekolah.



Mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman,
rindang, asri, dan bersih.

3. Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SLB Negeri 2
Banjarmasin?
Saya menjabat dari tahun 2015.

4. Bagaimana keadaan guru, peserta didik dan staf tata usaha di SLB Negeri 2
Banjarmasin?
Keadaan guru, peserta didik dan staf tata usaha baik.

5. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di SLB Negri 2
Banjarmasin?
Keadaan sarana dan prasarana lumayan lengkap dan baik.
6. Kebijakan seperti apa yang bapak gunakan dalam setiap kegiatan
prakarya di sekolah?
Melakukan pendataan guru, kebiasaan yang dimiliki guru.
B. Wawancara dengan Guru
1. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar

disekolah SLB Negeri 2

Banjarmasin?
Saya mengajar sejak tahun 2018.
2. Apa latar belakang pendidikan yang bapak tempuh sebelumnya?
S1 Pendidikan Luar Biasa, UNLAM
3. Berapa kali dalam seminggu dilaksanakannya pembelajaran prakarya
ini?
1x dalam seminggu.
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran
keterampilan prakarya sapu lidi?
Faktor yang mendukung adalah tersedianya alat-alat untuk melakukan
praktek yang sudah disediakan guru dan antusias peserta didik yang
tinggi, sedangkan faktor yang menghambat adalah waktu pelaksanaan
yang singkat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam
pengerjaannya.

5. Metode apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran prakarya
sapu lidi?
Metode demonstrasi-eksperimen.
6. Media apa saja yang bapak gunakan dalam menunjang pembelajaran
prakarya sapu lidi?
Medianya botol atau kotak yang masih layak pakai, lem perekat dan
lidi yang sudah dipotong rapi.
No.

Aspek Yang Dinilai

1.

Tahap Perencanaan
c. Membuat silabus
d. Membuat RPP
Tahap Pelaksanaan
d. Kegiatan Pendahuluan
5) Menyiapkan
siswa
secara psikis dan fisik
6) Mengajukan
pertanyaan-pertanyaan
yang
mengaitkan
pengetahuan
7) Menjelaskan
tujuan
pembelajaran
8) Menyampaikan
cakupan materi dan
penjelasan
uraian
kegiatan
e. Kegiatan Inti
6) Menyampaikan tujuan
dan
materi
pembelajaran
7) Menggunakan metode
yang efektif dan efisien
8) Menggunakan media
9) Menggunakan sumber
belajar yang relevan
f. Kegiatan penutup
5) Meminta
siswa
membuat simpulan dari
materi
yang
telah

2.

Dilakukan

Tidak
Dilakukan
√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√

Keterangan

3.

diajarkan
6) Melakukan
refleksi
terhadap
kegiatan
pembelajaran
yang
telah dilakukan
7) Memberikan
umpan
balik terhadap proses
dan hasil pembelajaran
8) Merencanakan kegiatan
tindak lanjut
Tahap Evaluasi
c. Test
d. Non test

√

√
√
√
√

Lampiran VIII
BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Lampiran IX

SURAT GANTI JUDUL

Lampiran X
SURAT IZIN PENELITIAN

Lampiran XI
SURAT SELESAI PENELITIAN

Lampiran XII
SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING

Lampiran XIII
RIWAYAT HIDUP
1. Nama Lengkap

: Muhammad Syahfikri Hidayatullah

2. Tempat dan Tanggal Lahir

: , 27 Mei 1998

3. Agama

: Islam

4. Kebangsaan

: Indonesia

5. Status Perkawinan

: Belum Kawin

6. Alamat

: Jl. Veteran Sungai Bilu, No. 39, Gadang,
Kec.

Banjarmasin

Tengah,

Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan
7. Orang Tua
Ayah
Nama

: A. W. Syahrazi

Pekerjaan

: Wirausaha

Alamat

: Jl. Griya Pemurus Indah Blok L, Rt 13, No. 5

Ibu
Nama

: Hidayatulhuda

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Alamat

: Jl. Griya Pemurus Indah Blok L, Rt 13, No. 5

8. Saudara

: Haura Aisyah

9. Pendidikan
TK Islam Bakti

: 2002-2004

MIN Pemurus Dalam

: 2004-2010

MTsN 1 Banjar Selatan

: 2010-2013

MAN 2 Model Banjarmasin

: 2013-2016

