
90 

Lampiran 1 : Daftar Terjemah 

DAFTAR TERJEMAH 

No BAB Kutipan Hal Terjemah 

1 1 Qur’an Surah 

Hud ayat 120 

2 Dan semua kisah rasul-rasul, Kami 

ceritakan kepadamu (Muhammad), 

agar dengan kisah itu Kami teguhkan 

hatimu; dan di dalamnya telah 

diberikan kepadamu (segala) 

kebenaran, nasihat, dan peringatan 

bagi orang yang beriman. 

2 4 Qur’an Surah 

hijr ayat 99 

55 Dan sembahlah Tuhanmu sampai 

datang kepadamu yang diyakini 

(ajal). 
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Lampiran II : Instrumen Pengumpulan Data 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati lokasi penelitian. 

2. Mengamati keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. 

 

Tabel Lembar Observasi Sarana dan Prasarana dalam Mematuhi Protokol 

Kesehatan. 

No  Nama  Jumlah  Kondisi 

Baik  Rusak  

1 Kran air    

2 Thermogun    

3 Sabun/hand sanitizer    

 

3. Mengamati proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di dalam kelas. 

 

Tabel Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

Indikator No Aspek yang diamati Dilakukan  Keterangan 

Ya  Tidak   

Persiapan Pra 

Pembelajaran 

1 Guru menganalisis 

Materi  

   

2 Guru membuat Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran  

   

3 Guru menyiapkan 

Media Pembelajaran 

   

4 Guru menyiapkan 

Metode Pembelajaran 

   

Kegiatan 

Pendaahulun 

5 Guru mengkondisikan 

Siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran 

   

6 Guru memberikan 

Salam dan 

Berdoa/Basmallah 

   

7 Guru mengabsensi 

Siswa 
   

8 Guru melakukan 

apresiasi  
   

9 Guru memotivasi siswa    

10 Guru menuliskan judul 

materi dipapan tulis 
   

11 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 
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Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

12 Siswa melakukan 

kegiatan mengamati 

pada proses 

pembelajaran 

   

13 Siswa melakukan 

kegiatan menanya pada 

proses pembelajaran 

   

14 Siswa melakukan 

kegiatan mencoba pada 

proses pembelajaran 

   

15 Siswa melakukan 

kegiatan menalar pada 

proses pembelajaran 

   

16 Siswa melakukan 

kegiatan 

mengkomunikasikan 

pada proses 

pembelajaran 

   

17 Guru menjelaskan 

pembelajaran dengan 

baik 

   

18 Guru menguasai kelas    

19 Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran  

   

20 Guru melaksanakan 

pembbelajaran sesuai 

alokasi waktu 

   

21 Guru menggunakan 

media yang dapat 

membuat siswa aktif 

dalam pembelajaran 

   

22 Guru mengutamakan 

keterlibatan siswa dalam 

pemanfaatan media 

pembelajaran 

   

23 Guru menggunakan 

metode pembelajaran 

yang bervariasi 

   

24 Guru menggunakan 

metode yang dapat 

membuat siswa aktif 

dalam pembelajaran 

   

25 Guru dapat memusatkan 

perhatian siswa hanya 
   



93 
 

 

pada pembelajaran 

26 Guru memberikan 

reward kepada siswa 
   

Kegiatan 

Penutup 

27 Guru melakukan postest    

28 Guru menyimpulkan 

materi pembelajaran 

dengan melibatkan 

siswa 

   

29 Guru memberikan 

pesan/nasehat kepada 

siswa 

   

30 Guru memberikan 

tugas/pekerjaan rumah 
   

31 Guru menutup 

pembelajaran dengan 

membaca doa/hamdalah 

   

 

4. Mengamati keadaan siswa dalam mengikuti pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di dalam kelas. 

Tabel Lembar Observasi Keadaan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Indikator No Aspek yang diamati Timb

ul 

Tidak 

timbul 

Keterangan 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1 Persiapan siswa ketika 

menghadapi proses 

pembelajaran 

   

2 Kehadiran siswa dikelas 

pada saat pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan 

Islam pada Masa 

Pandemi Covid-19 

   

3 Menyiapkan alat-alat 

tulis pembelajaran 

   

Kegiatan Inti 4 Perhatian siswa ketika 

guru menjelaskan materi 

   

5 Selalu tanggap 

menjawab pertanyaan 

guru 

   

6 Keseriusan siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran melalui 

metode atau media 

pembelajaran yang 

digunakan 

   

7 Antusiasme siswa dalam 

mengikuti pembelajaran  
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Kegiatan 

Penutup 

8 Keberanian siswa 

menyimpulkan materi 

   

 

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

mengikuti pembelajaran. 

6. Mengamati keadaan lingkungan sekolah pada saat pembelajaran. 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

Kepada kepala sekolah 

1. Apa alasan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati melaksanakan 

pembelajaran luring pada masa pandemi Covid 19? 

2. Persiapan apa yang dilakukan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-

Bati sebelum melaksanakan pembelajaran luring pada masa pandemi Covid 

19? 

3. Bagaimana sistematika pembelajaran luring selama masa pandemi Covid 19 

di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati? 

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

pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid 19 ini? 

5. Bagaimana cara agar semua warga sekolah dapat mematuhi protokol 

kesehatan? 

6. Bagaimana tanggapan orang tua siswa terkait pelaksanaan pembelajaran 

luring selama pandemi Covid 19 ini? 

 

Kepada guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

1. Sejak kapan ibu mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati? 

2. Apa latar pendidikan ibu? 

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

ikuti? 

4. Apa saja yang ibu siapkan dalam menghadapi pelaksanaan pembelajaran SKI 

pada masa pandemi Covid 19 ini? 

5. Apakah ibu menggunakan metode serta media  pembelajaran pada saat 

pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid 19 ini? 

6. Bagaimana proses pembelajaran SKI secara luring yang berlangsung di kelas 

IV Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati? 

7. Apakah dalam melaksanakan pelaksanaan pembelajaran, ibu membuat 

program tahunan, program semester, silabus, RPP? 

8. Berapa alokasi waktu pembelajaran SKI pada masa pandemi Covid 19 selama 

seminggu? 

9. Buku apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran SKI di kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati? 

10. Bagaimana ibu melaksanakan kegiatan evaluasi dalam pembelajaran SKI di 

masa pandemi Covid 19 ini? 
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11. Menurut ibu adakah yang berubah dari pelaksanaan pembelajaran SKI di 

Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati selama pandemi Covid 19 ini? 

12. Bagaimana respon siswa kelas IV yang ibu ketahui terhadap pembelajaran 

SKI secara luring di masa pandemi Covid 19 ini? 

13. Menurut ibu, apakah sarana dan prasarana di MI Ubudiyah Bati-Bati sudah 

lengkap untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Covid 19? 

Terutama dalam melaksanakan protokol kesehatan 

14. Menurut ibu, apakah keadaan lingkungan kondusif untuk dilaksanakan 

pembelajaran? 

15. Bagaimana respon orang tua dan masyarakat yang ibu liat terkait pelaksanaan 

pembelajaran luring yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah 

Bati-Bati? 

 

Kepada siswa kelas IV  

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran SKI? Mengapa kamu menyukainya? 

2. Apakah pembelajaran SKI secara luring di masa pandemi Covid 19 ini 

menyenangkan? 

3. Apakah kamu selalu memperhatikan penjelasan guru ketika menyampaikan 

materi? 

4. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran pada masa 

pandemi Covid 19 ini? 

5. Bagaimana guru memberikan pembelajaran di masa pandemi Covid 19 ini? 

 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumentasi mengenai sejarah singkat berdirinya Madrasah Ibtidaiyah 

Ubudiyah Bati-Bati 

2. Dokumentasi mengenai Visi, Misi, dan Tujuan berdirinya Madrasah 

Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati 

3. Dokumentasi mengenai keadaan guru Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-

Bati 

4. Dokumentasi mengenai keadaan siswa Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-

Bati 

5. Dokumentasi mengenai keadaan sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah 

Ubudiyah Bati-Bati 

6. Dokumentasi mengenai Silabus, RPP serta soal pada pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam  kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati 

7. Dokumentasi mengenai kebijakan Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah terkait 

pembelajaran luring pada masa pandemi Covid 19 
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Lampiran III : Hasil Observasi 

Tabel Lembar Observasi Sarana dan Prasarana dalam Mematuhi Protokol 

Kesehatan 

No  Nama  Jumlah  Kondisi 

Baik  Rusak  

1 Kran air 9 9 - 

2 Thermogun 2 2 - 

3 Sabun/hand sanitizer 30 30 - 

 

Pertemuan pertama Tanggal 28 Juli 2021 

Tabel Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

Indikator No Aspek yang 

diamati 

Dilakukan Keterangan 

Ya  Tidak  

Persiapan 

Pra 

Pembelajar- 

an 

1 Guru 

menganalisis 

Materi  

   Guru menganalisis materi 

pembelajaran 

2 Guru membuat 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran  

   Guru membuat dan 

menggunakan RPP 

sebelum terjadinya 

Pandemi Covid 19 

3 Guru 

menyiapkan 

Media 

Pembelajaran 

   Guru tidak menggunakan 

media dalam pelaksanaan 

pembelajar pada Masa 

Pandemi Covid 19 

4 Guru 

menyiapkan 

Metode 

Pembelajaran 

   Guru menyiapkan metode 

tanya jawab dan ceramah 

Kegiatan 

Pendaahul- 

an 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Guru 

mengkondisik

an Siswa agar 

siap mengikuti 

pembelajaran 

   Guru mengkondisikan 

siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran 

6 Guru 

memberikan 

Salam dan 

Berdoa/Basma

llah 

   Guru setiap masuk kelass 

memberikan salam dan 

selalu berdoa (Basmallah) 

7 Guru 

mengabsensi 

Siswa 

   Guru mengabsen siswa 

dengan bertanya yang 

tidak hadir hal ini guna 

menghemat waktu 

pembelajaran  
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8 Guru 

melakukan 

apresiasi  

   Guru tidak melaksanakan 

apresiasi 

9 Guru 

memotivasi 

siswa 

   Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 

10 Guru 

menuliskan 

judul materi 

dipapan tulis 

   Guru selalu menuliskan 

judul materi di papan tulis 

11  Guru 

menyampaik-

an tujuan 

pembelajaran 

   Guru tidak menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

Kegiatan 

Inti 

Pembelaja

ran  

11 Siswa 

melakukan 

kegiatan 

mengamati 

pada proses 

pembelajaran 

   Siswa memperhatikan 

perkataan guru yang 

meminta siswa untuk 

menggaris bawahi point-

point materi yang 

dipelajari 

12 Siswa 

melakukan 

kegiatan 

menanya pada 

proses 

pembelajaran 

   Dalam pembelajaran tidak 

ada kegiatan menanya 

13 Siswa 

melakukan 

kegiatan 

mencoba pada 

proses 

pembelajaran 

   Dalam pembelajaran tidak 

ada kegiatan mencoba 

14 Siswa 

melakukan 

kegiatan 

menalar pada 

proses 

pembelajaran 

   Dalam pembelajaran tidak 

ada kegiatan menalar 

15 Siswa 

melakukan 

kegiatan 

mengkomunik

asikan pada 

proses 

pembelajaran 

   Dalam pembelajaran tidak 

ada kegiatan 

mengkomunikasikan 

16 Guru    Guru menjelaskan 
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menjelaskan 

pembelajaran 

dengan baik 

pembelajaran dengan baik 

17 Guru 

menguasai 

kelas 

   Guru menguasai kelas 

18 Guru 

melaksanakan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran  

   Tidak sesuai dengan RPP 

yang dicetak 

19 Guru 

melaksanakan 

pembelajaran 

sesuai alokasi 

waktu 

   Alokasi pembelajaran 15 

menit 

20 Guru 

menggunakan 

media yang 

dapat 

membuat 

siswa aktif 

dalam 

pembelajaran 

   Guru tidak menggunakan 

media pembelajaran 

21 Guru 

mengutamaka

n keterlibatan 

siswa dalam 

pemanfaatan 

media 

pembelajaran 

   Guru tidak menggunakan 

media pembelajaran 

22 Guru 

menggunakan 

metode 

pembelajaran 

yang 

bervariasi 

   Guru hanya menggunakan 

metode ceramah dan tanya 

jawab 

23 Guru 

menggunakan 

metode yang 

dapat 

membuat 

siswa aktif 

dalam 

pembelajaran 

   Dengan metode tanya 

jawab membuat siswa aktif 

dalam pembelajaran 
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24 Guru dapat 

memusatkan 

perhatian 

siswa hanya 

pada 

pembelajaran 

   Guru masih perlu 

memusatkan perhatian 

siswa karena masih ada 

beberapa siswa yang asik 

mengobrol dengan 

temannya 

25 Guru 

menumbuhkan 

partisipasi 

aktif siswa 

dalam 

pembelajaran 

   Guru sudah bisa 

menumbuhkan partisipasi 

aktif siswa dalam 

pembelajaran 

26 Guru 

memberikan 

reward kepada 

siswa 

  Guru memberikan pujian 

terhadap siswa yang aktif 

bertanya dan menjawab 

Kegiatan 

Penutup 

27 Guru 

melakukan 

posttest 

   Guru tidak melakukan 

postest 

28 Guru 

menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

dengan 

melibatkan 

siswa 

   Guru tidak menyimpulkan 

pembelajaran  

29 Guru 

memberikan 

pesan/nasehat 

kepada siswa 

   Guru selalu memberikan 

nasehat kepada siswa agar 

menjaga kesehatan serta 

rajin belajar dirumah 

dengan mengulang-

ngulang pembelajaran 

30 Guru 

memberikan 

tugas/pekerjaa

n rumah 

   Guru memberikan tugas 

dengan menuliskan ulang 

dikertas selembar 

mengenai strategi dakwah 

Nabi Muhammad SAW 

dikumpulkan minggu 

depan. 

31 Guru menutup 

pembelajaran 

dengan 

membaca 

doa/hamdalah 

   Guru menutup 

pembelajaran dengan 

mengucapkan hamdallah 
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Tabel Lembar Observasi Keadaan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Indikator No Aspek yang 

diamati 

Timbu

l 

Tidak 

timbul 

Keterangan 

Kegiatan 

Pendahulu

-an 

1 Persiapan siswa 

ketika menghadapi 

proses 

pembelajaran 

   Siswa sudah 

melakukan persiapan 

ketika menghadapi 

proses pembelajaran 

seperti duduk di 

kursinya 

2 Kehadiran siswa 

dikelas pada saat 

pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan Islam 

pada Masa 

Pandemi Covid 19 

   1 orang siswa tidak 

berhadir kesekolah 

3 Menyiapkan alat-

alat tulis 

pembelajaran 

   Beberapa siswa sudah 

menyiapkannya 

terlebih dahulu 

sebelum guru masuk 

ke kelas 

4 Tanggapan atau 

reaksi siswa ketika 

diberi apresiasi 

atau motivasi 

   Guru tidak melakukan 

apresiasi 

Kegiatan 

Inti 

5 Perhatian siswa 

ketika guru 

menjelaskan materi 

   Beberapa siswa masih 

ada yang asik ngobrol 

sehingga tidak 

memperhatikan 

penjelasan guru. 

6 Selalu tanggap 

menjawab 

pertanyaan guru 

   Banyak siswa yang 

belum tanggap 

menjawab pertanyaan 

guru. 

7 Keseriusan siswa 

dalam mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

melalui metode 

atau media 

pembelajaran yang 

digunakan 

   keseriusan siswa 

dalam belajar hilang 

ketika siswa yang lain 

ngajak ngobrol. 

8 Antusiasme siswa 

dalam mengikuti 

   Banyak siswa yang 

antusiasme dalam 
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pembelajaran  mengikuti 

pembelajaran. 

Kegiatan 

Penutup  

9 Keberanian siswa 

menyimpulkan 

materi 

   Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 

 

Pertemuan Kedua tanggal 4 Agustus 2021 

Tabel Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

Indikator No Aspek yang 

diamati 

Dilakukan Keterangan 

Ya  Tidak  

Persiapan 

Pra 

Pembelaja

-ran 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pendahulu

an 
 
 
 

 

1 Guru 

menganalisis 

Materi  

   Guru menganalisis materi 

pembelajaran 

2 Guru membuat 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran  

   Guru membuat dan 

menggunakan RPP 

sebelum terjadinya 

Pandemi Covid 19 

3 Guru 

menyiapkan 

Media 

Pembelajaran 

   Guru tidak menggunakan 

media dalam pelaksanaan 

pembelajar pada Masa 

Pandemi Covid 19 

4 Guru 

menyiapkan 

Metode 

Pembelajaran 

   Guru menyiapkan metode 

ceramah dan tanya jawab 

5 Siswa 

melakukan 

kegiatan 

mengamati pada 

proses 

pembelajaran 

   Siswa memperhatikan 

perkataan guru untuk 

meminta siswa maju 

mengumpulkan tugas 

secara bergantian  

6 Siswa 

melakukan 

kegiatan 

menanya pada 

proses 

pembelajaran 

   Dalam pembelajaran 

siswa tidak ada kegiatan 

menanya 

7 Siswa 

melakukan 

kegiatan 

mencoba pada 

proses 

pembelajaran 

   Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mencoba 

8 Siswa    Dalam pembelajaran 
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melakukan 

kegiatan 

menalar pada 

proses 

pembelajaran 

tidak ada kegiatan  

menalar  

9 Siswa 

melakukan 

kegiatan pada 

proses 

mengkomunikas

ikan 

   Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mengkomunikasikan 

10 Guru 

mengkondisikan 

Siswa agar siap 

mengikuti 

pembelajaran 

   Guru mengkondisikan 

siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran 

11 Guru 

memberikan 

Salam dan 

Berdoa/Basmall

ah 

   Guru setiap masuk kelas 

memberikan salam dan 

selalu mengucapkan 

Basmallah 

12 Guru 

mengabsensi 

Siswa 

   Guru mengabsen siswa 

dengan bertanya yang 

tidak hadir hal ini guna 

menghemat waktu 

pembelajaran 

13 Guru 

memberikan 

apresiasi  

   Guru memberikan 

apresiasi dengan sedikit 

mengulang pembelajaran 

yang sudah dipelajari 

minggu lalu 

14 Guru 

memotivasi 

siswa 

   Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 

15 Guru 

menuliskan 

judul materi 

dipapan tulis 

   Guru menuliskan judul 

materi di papan tulis 

Kegiatan 

Inti 

Pembelaj

aran  

16 Guru 

menjelaskan 

pembelajaran 

dengan baik 

   Guru menjelaskan 

pembelajaran dengan 

baik 

17 Guru menguasai 

kelas 
   Guru menguasai kelas 

18 Guru 

melaksanakan 
   Tidak sesuai dengan RPP 

yang dicetak 
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pembelajaran 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran  

19 Guru 

melaksanakan 

pembelajaran 

sesuai alokasi 

waktu 

   Alokasi pembelajaran 

kurang lebih 20 menit. 

20 Guru 

menggunakan 

media yang 

dapat membuat 

siswa aktif 

dalam 

pembelajaran 

   Guru tidak menggunakan 

media pembelajaran. 

21 Guru 

mengutamakan 

keterlibatan 

siswa dalam 

pemanfaatan 

media 

pembelajaran 

   Guru tidak menggunakan 

media pembelajaran 

22 Guru 

menggunakan 

metode 

pembelajaran 

yang bervariasi 

   Guru hanya 

menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab 

23 Guru 

menggunakan 

metode yang 

dapat membuat 

siswa aktif 

dalam 

pembelajaran 

   Dengan metode tanya 

jawab membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran. 

24 Guru dapat 

memusatkan 

perhatian siswa 

hanya pada 

pembelajaran 

   Guru masih perlu 

memusatkan perhatian 

siswa karena masih ada 

beberapa siswa yang asik 

mengobrol dengan 

temannya 

25 Guru 

menumbuhkan 

partisipasi aktif 

siswa dalam 

pembelajaran 

   Guru sudah bisa 

menumbuhkan partisipasi 

aktif siswa dalam 

pembelajaran dengan 

kegiatan tanya jawab 
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26 Guru 

menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

dengan 

melibatkan 

siswa 

   Guru sedikit 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang sudah 

dipelajari 

Kegiatan 

Penutup 

27 Guru 

melakukan 

postest 

   Guru melakukan post test 

kepada siswa 

28 Guru 

memberikan 

reward kepada 

siswa 

   Guru memberikan pujian 

terhadap siswa yang 

dapat menjawab 

pertanyaan dari guru. 

29 Guru 

memberikan 

pesan/nasehat 

kepada siswa 

   Guru selalu memberikan 

nasehat kepada siswa 

agar menjaga kesehatan 

serta rajin belajar 

dirumah dengan 

mengulang-ngulang 

pembelajaran 

30 Guru 

memberikan 

tugas/pekerjaan 

rumah 

   Guru tidak memberikan 

tugas/pekerjaan rumah 

31 Guru menutup 

pembelajaran 

dengan 

membaca 

doa/hamdalah 

   Guru menutup 

pembelajaran dengan 

mengucapkan Hamdallah 



105 
 

 

Tabel Lembar Observasi Keadaan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Indikato

r 

No Aspek yang 

diamati 

Timb

ul 

Tidak 

timbu

l 

Keterangan 

Kegiatan 

Pendahul

uan  

1 Persiapan siswa 

ketika menghadapi 

proses 

pembelajaran 

   Siswa sudah melakukan 

persiapan ketika 

menghadapi proses 

pembelajaran seperti 

duduk di kursinya 

2 Kehadiran siswa 

dikelas pada saat 

pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan Islam 

pada Masa 

Pandemi Covid 19 

   2 orang siswa tidak 

dapat berhadir ke 

sekolah  

3 Menyiapkan alat-

alat tulis 

pembelajaran 

   Beberapa siswa sudah 

menyiapkannya terlebih 

dahulu sebelum guru 

masuk kelas 

4 Tanggapan atau 

reaksi siswa ketika 

diberi apresiasi 

atau motivasi 

   Siswa menjadi lebih 

percaya diri lagi dalam 

belajar  

Kegiatan 

Inti 

5 Perhatian siswa 

ketika guru 

menjelaskan 

materi 

   Beberapa siswa masih 

ada yang asik ngobrol 

sehingga tidak 

memperhatikan 

penjelasan guru 

6 Selalu tanggap 

menjawab 

pertanyaan guru 

   Beberapa siswa belum 

tanggap menjawab 

pertanyaan guru. 

7 Keseriusan siswa 

dalam mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

melalui metode 

atau media 

pembelajaran yang 

digunakan 

   Keseriusan siswa dalam 

belajar hilang ketika 

siswa yang lain ngajak 

ngobrol.  

8 Antusiasme siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran  

   Banyak siswa yang 

antusiasme yang 

mengikuti pembelajaran 

Kegiatan 

Penutup  

9 Keberanian siswa 

menyimpulkan 

materi 

   Siswa sudah berani 

menyimpulkan materi 

pembelajaran 
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Pertemuan Ketiga tanggal 18 Agustus 2021 

 

Tabel Lembar Observasi Proses Pembelajaran 

   Dilakukan  Keterangan 

Ya  Tidak  

Persiapan 

Pra 

Pembelaja

ran   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Guru menganalisis 

Materi  

   Guru menganalisis 

materi pembelajaran 

2 Guru membuat 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran  

   Guru membuat dan 

menggunakan RPP 

sebelum terjadinya 

Pandemi COVID-19 

3 Guru menyiapkan 

Media 

Pembelajaran 

   Guru tidak 

menggunakan media 

dalam pelaksanaan 

pembelajar pada Masa 

Pandemi COVID-19 

4 Guru menyiapkan 

Metode 

Pembelajaran 

   Guru hanya 

menggunakan metode 

ceramah dan tanya 

jawab 

5 Guru 

mengkondisikan 

Siswa agar siap 

mengikuti 

pembelajaran 

   Guru 

mengkoordinasikan 

siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran 

6 Guru memberikan 

Salam dan 

Berdoa/Basmallah 

   Guru setiap masuk 

kelas memberikan 

salam dan selalu berdoa 

(Basmallah) 

7 Guru mengabsensi 

Siswa 
   Guru mengabsen siswa 

dengan bertanya yang 

tidak hadir hal ini guna 

menghemat waktu 

pembelajaran 

8 Guru memberikan 

apresiasi 
   Guru memberikan 

apresiasi dengan sedikit 

mengulang 

pembelajaran yang 

sudah dipelajari minggu 

lalu 

9 Guru memotivasi 

siswa 
   Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 

10 Guru menuliskan 

judul materi 

dipapan tulis 

   Guru selalu menuliskan 

judul materi di papan 

tulis 

Kegiatan 11 Siswa melakukan    Siswa memperhatikan 
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Inti 

Pembelaj

aran  

kegiatan 

mengamati pada 

proses 

pembelajaran 

penjelasan guru 

12 Siswa melakukan 

kegiatan menanya 

pada proses 

pembelajaran 

   Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

menanya 

13 Siswa melakukan 

kegiatan mencoba 

pada proses 

pembelajaran 

   Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mencoba 

14 Siswa melakukan 

kegiatan menalar 

pada proses 

pembelajaran 

   Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

menalar 

15 Siswa melakukan 

kegiatan 

mengkomunikasik

an pada proses 

pembelajaran 

   Dalam pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mengkomunikasikan 

16 Guru menjelaskan 

pembelajaran 

dengan baik 

   Guru menjelaskan 

pembelajaran dengan 

baik 

17 Guru menguasai 

kelas 
   Guru menguasai kelas 

18 Guru 

melaksanakan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran  

   Tidak sesuai dengan 

RPP yang dicetak 

19 Guru 

melaksanakan 

pembelajaran 

sesuai alokasi 

waktu 

   Alokasi pembelajaran 

15 menit 

20 Guru 

menggunakan 

media yang dapat 

membuat siswa 

aktif dalam 

pembelajaran 

   Guru tidak 

menggunakan media 

pembelajaran 

21 Guru 

mengutamakan 

keterlibatan siswa 

   Guru tidak 

menggunakan media 

pembelajaraan 
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dalam 

pemanfaatan 

media 

pembelajaran 

22 Guru 

menggunakan 

metode 

pembelajaran yang 

bervariasi 

   Guru hanya 

menggunakan metode 

ceramah dan tanya 

jawab 

23 Guru 

menggunakan 

metode yang dapat 

membuat siswa 

aktif dalam 

pembelajaran 

   Dengan metode tanya 

jawab membuat siswa 

aktif dalam 

pembelajaran 

24 Guru dapat 

memusatkan 

perhatian siswa 

hanya pada 

pembelajaran 

   Guru masih perlu 

memusatkan perhatian 

siswa karena masih ada 

beberapa siswa yang 

asik mengobrol  

25 Guru 

menumbuhkan 

partisipasi aktif 

siswa dalam 

pembelajaran 

   Guru sudah bisa 

menumbuhkan 

partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran 

26 Guru memberikan 

reward kepada 

siswa 

   Guru memberikan 

pujian terhadap siswa 

yang aktif bertanya dan 

menjawab 

Kegiatan 

Penutup 

27 Guru melakukan 

postest 
   Guru melakukan 

Posttest  

28 Guru 

menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

dengan melibatkan 

siswa 

   Guru mengajak siswa 

untuk menyimpulkan 

pembelajaran hati ini 

29 Guru memberikan 

pesan/nasehat 

kepada siswa 

   Guru selalu 

memberikan nasehat 

kepada siswa agar 

menjaga kesehatan serta 

rajin belajar dirumah 

dengan mengulang-

ngulang 

30 Guru memberikan 

tugas/pekerjaan 
   Guru memberikan tugas 

dengan menjawab 
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rumah penilaian harian no 1-

10 halaman 18 

mengerjakannya di 

kertas selembar  

31 Guru menutup 

pembelajaran 

dengan membaca 

doa/hamdalah 

   Guru menutup 

pembelajaran dengan 

mengucapkan 

Hamdallah 

 

 

 

Tabel Lembar Observasi Keadaan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Indikator No Aspek yang 

diamati 

Timb

ul 

Tida 

timbu

l 

Keterangan 

Kegiatan 

Pendahulu

an 

1 Persiapan siswa 

ketika menghadapi 

proses 

pembelajaran 

   Siswa sudah melakukan 

persiapan ketika 

menghadapi proses 

pembelajaran seperti 

duduk di kursinya 

2 Kehadiran siswa 

dikelas pada saat 

pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan Islam 

pada Masa 

Pandemi Covid 19 

   Semua murid hadir ke 

sekolah 

3 Menyiapkan alat-

alat tulis 

pembelajaran 

   Beberapa siswa sudah 

menyiapkan terlebih 

dahulu sebelum guru 

masuk ke kelas 

4 Tanggapan atau 

reaksi siswa ketika 

diberi apresiasi 

atau motivasi 

   Siswa nampak 

bersemangat dan 

percaya diri lagi dalam 

belajar 

Kegiatan 

Inti 

5 Perhatian siswa 

ketika guru 

menjelaskan 

materi 

   Beberapa siswa masih 

ada yang asik ngobrol 

sehingga tidak 

memperhatikan 

penjelasan ibu 

6 Selalu tanggap 

menjawab 

pertanyaan guru 

   Beberapa siswa sudah 

tanggap dalam 

menjawab pertanyaan 

guru 

7 Keseriusan siswa 

dalam mengikuti 

   Keseriusan siswa 

berkurang ketika ada 
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kegiatan 

pembelajaran 

melalui metode 

atau media 

pembelajaran yang 

digunakan 

teman yang ngajak 

ngombrol 

8 Antusiasme siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran  

   Siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran 

Kegiatan 

Penutup 

9 Keberanian siswa 

menyimpulkan 

materi 

   Beberapa siswa sudah 

berani menyimpulkan 

pembelajaran  
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Lampiran IV : Hasil Wawancara 

Kepada kepala sekolah Ibu Maida Shofa, S.Pd 

1. Apa alasan Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati melaksanakan 

pembelajaran luring pada masa pandemi Covid 19? 

Hasil wawancara: Alasan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran luring 

agar memaksimalkan belajar siswa selama pandemi Covid 19 dan agar siswa 

masih bisa merasakan pembelajaran walaupun dengan terbatasnya waktu 

pembelajaran dan tetap melaksanakan protokol kesehatan, hal ini juga tentu 

dilakukan atas dasar rapat pimpinan dengan orang tua siswa. Beliau juga 

mengatakan bahwa orang tua siswa menyetujui akan adanya kebijakan ini 

dikarenakan sebagian orang tua siswa tidak memiliki HP selain itu juga 

banyak keluhan-keluhan diantaranya kurangnya pengetahuan yang dimiliki 

orangtua, orangtua yang tidak selalu bisa mendampingi anak belajar, mereka 

juga mengatakan bahwa selama belajar dirumah anak menjadi malas belajar 

dan pikiran mereka hanya bermain game saja, sedangkan kalau mereka 

belajar di sekolah semangat untuk belajar mereka tinggi, sehingga 

pelaksanaan pembelajaran luring ini dianggap pilihan yang tepat. 

2. Persiapan apa yang dilakukan Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati 

sebelum melaksanakan pembelajaran luring pada masa pandemi Covid 19? 

Hasil wawancara: Kami dari pihak sekolah sebelum melaksanakan 

pembelajaran luring yang pertama itu kami melaksanakan vaksinasi tenaga 

pendidik sebelum melaksanakan tatap muka, melaksanakan rapat bersama 

orangtua siswa, selanjutnya kami juga menyiapkan beberapa hal yang 

berkaitan dengan protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan, 

menginformasikan kepada warga sekolah untuk tidak masuk sekolah jika 

tidak sehat, membagikan masker untuk masing-masing siswa, melarang 

pendampingan/pengantaran masuk ke lingkungan area sekolah, membagikan 

jadwal hadir siswa ke sekolah, membagi jadwal pelajaran, untuk mata 

pelajaran SKI kelas IV sendiri dilaksanakan pada hari rabu,  menghimbau 

siswa untuk menjaga jarak dan membawa bekal mulai dari rumah, 

menyediakan tempat cuci tangan di depan gerbang sekolah dan di depan kelas 

masing-masing, menyiapkan thermogun dan hand sanitizer dan membagi 

jadwal guru yang bertugas mengecek suhu  badan siswa di depan gerbang. 

3. Bagaimana sistematika pembelajaran luring selama masa pandemi Covid 19 

di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati? 

Hasil wawancara: Adapun prosedur pelaksanaan pembelajaran luring di 

Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati, yang pertama setiap guru 

menyiapkan RPP, materi, dan tugas untuk dikerjakan siswa di rumah dan 

siswa hadir ke sekolah itu dari jam 09.00-11.00 Wita, jadwal berhadir 

kesekolah pun dilaksanakan secara bergantian yang dilaksanakan 2 kali dalam 

seminggu, untuk kelas 1 dan kelas VI dilaksanakan pada hari senin dan 

kamis, untuk kelas II dan V dilaksanakan pada hari selasa dan jumat dan 

untuk kelas III dan IV dilaksanakan pada hari rabu dan sabtu. Siswa juga 

harus menggunakan masker, sebelum memasuki area sekolah dan siswa di 
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cek suhu tubuhnya terlebih dahulu, dan juga sebelum masuk kelas siswa 

harus mencuci tangan dengan sabun, untuk guru pelajaran agama dan tematik 

secara bergantian masuk ke dalam kelas untuk memberikan materi dan tugas 

dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk mata pelajaran SKI sendiri diberi 

waktu 10-15 menit untuk memberikan materi secara langsung maupun 

mengumpul atau memberikan tugas yang baru. 

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

pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid 19 ini? 

Hasil wawancara: Ya, saya selalu memberikan pengarahan kepada guru-

guru mengenai pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid 19  

5. Bagaimana cara agar semua warga sekolah dapat mematuhi protokol 

kesehatan? 

Hasil wawancara: caranya kami menghimbau anak-anak agar selalu 

memakai masker, mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Untuk didalam 

kelas sendiripun tempat duduk semua siswa sudah kami beri jarak yang satu 

dengan yang lainnya di dalam kelas pun kami selalu menghimbau peserta 

didik agar selalu menggunakan masker walau ada beberapa yang 

mengacuhkan dengan berbagai macam alasan. 

6. Bagaimana tanggapan orang tua siswa terkait pelaksanaan pembelajaran 

luring selama pandemi Covid 19 ini? 

Hasil wawancara: Orang tua siswa menyetujui akan adanya kebijakan ini 

dikarenakan sebagian orang tua siswa tidak memiliki HP selain itu juga 

banyak keluhan-keluhan, diantaranya kurangnya pengetahuan yang dimiliki 

orangtua, orangtua yang tidak selalu bisa mendampingi anak belajar, mereka 

juga mengatakan bahwa selama belajar dirumah siswa menjadi malas untuk 

belajar dan pikiran mereka hanya bermain game saja, sedangkan kalau 

mereka belajar disekolah semangat untuk belajar mereka tinggi, sehingga 

pelaksanaan pembelajaran luring pada masa pandemi ini dianggap pilihan 

yang tepat. 

 

 

Kepada guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

 

1. Sejak kapan ibu mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati? 

Hasil wawancara: saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-

Bati kira-kira sekita 4 tahunan, semenjak tahun 2017 s.d sekarang 

2. Apa latar pendidikan ibu?  

Hasil wawancara: saya lulusan MTs dan MA Ubudiyah Bati-Bati, kemudian 

saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi  di UIN Antasari 

Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi SKI 

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

ikuti? 

Hasil wawancara: untuk pelatihan terbaru yang ibu ikuti berkenaan dengan 

pembelajaran masa pandemi yang diadakan oleh kemenag Tanah Laut lewat 

zoom meeting pada hari/tanggal Senin, 8 Agustus 2021 
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4. Apa saja yang ibu siapkan dalam menghadapi pelaksanaan pembelajaran SKI 

pada masa pandemi Covid 19 ini? 

Hasil wawancara: yang ibu persiapkan untuk melaksanakan proses 

pembelajaran SKI pada Masa Pandemi Covid 19 ini seperti biasanya jua ibu 

menyiapkan RPP Silabus serta menganalisis materi terlebih dahulu sebelum 

melaksanakan pembelajaran 

5. Apakah ibu menggunakan metode serta media pembelajaran pada saat 

pelaksanaan pembelajaran  SKI di masa pandemi Covid 19 ini? 

Hasil wawancara: Sebenarnya di masa Pandemi Covid 19 nih sulit untuk 

menggunakan metode dan media pembelajaran, amun ada waktu aku hanya 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja untuk media tu paling 

aku menggunakan buku LKS, papan tulis dan spidol saja karena menurut ku 

mun menggunakan metode dan media yang lain itu perlu waktu yang banyak, 

sedangkan dimusim pandemi kaya ini ngalih banar waktunya berkejar-kejaran 

masuk dengan guru lain. 

6. Bagaimana proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam secara luring 

yang berlangsung di kelas IV Madrasah I Ubudiyah Bati-Bati? 

Hasil wawancara: pada pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati proses/langkah 

pembelajaran ada tiga, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 

7. Apakah dalam melaksanakan pelaksanaan pembelajaran, ibu membuat 

silabus, RPP? 

Hasil wawancara: iya ibu membuatnya. Namun untuk pelaksanaan 

pembelajaran ini ibu masih menggunakan RPP sebelum pandemi Covid-19, 

dikarenakan secara isi pembelajaran sama saja yang berbeda hanya alokasi 

waktu nya saja. 

8. Berapa alokasi waktu pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada masa 

pandemi Covid-19 selama seminggu? 

Hasil wawancara: untuk alokasi waktu pada masa pandemi ini sangat 

terbatas, yang dulunya 1 kali pertemuan alokasi waktunya 45 menit sekarang 

waktunya hanya 10-15 menit untuk 1 kali pertemuan, namun saya sering 

minta waktu tambahan untuk memberikan materi kepada siswa  

9. Buku apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah  Ubudiyah Bati-Bati? 

Hasil wawancara: buku yang ibu gunakan dalam pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam ialah buku LKS dari kemenag kurikulum 2013 

10. Bagaimana ibu melaksanakan kegiatan evaluasi pada pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di masa pandemi Covid-19 ini? 

Hasil wawancara: untuk bab pertama ini ibu ada dua kali melakukan 

penilaian, penilaian yang ibu lakukan pada masa pandemi ini cuman secara 

tertulis aja karena untuk penilaian secara lisan itu memerlukan banyak waktu 

sedangkan kita di masa seperti ini waktunya sangat terbatas sekali, walaupun 

penilaian secara lisan itu menurut ku lebih efektif ketimbang penilaian secara 

tertulis, tapi yah mau bagaimana lagi 
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11. Menurut ibu adakah yang berubah dari pelaksanaan pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati selama 

pandemi Covid 19 ini? 

Hasil wawancara: menurut ibu banyak yang berubah, salah satunya masalah 

waktu yang sangat terbatas, terkadang ibu rancak tergasak-gasak dalam 

penyampaian materi karena sudah ditunggui ibu yang lain diluar 

12. Bagaimana respon siswa kelas IV yang ibu ketahui terhadap pembelajaran 

SKI secara luring di masa pandemi Covid 19 ini? 

Hasil wawancara: anak-anak senang dengan pelaksanaan pembelajaran 

luring ini, anak-anak bersemangat untuk hadir kesekolah setelah hampir 1 

tahun lebih anak belajar dirumah bahkan ada anak yang datang lebih awal 

dari jam yang telah ditetapkan karena saking semangat nya untuk sekolah. 

13. Menurut ibu, apakah sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah 

Bati-Bati sudah lengkap untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi 

Covid 19? Terutama dalam melaksanakan protokol kesehatan? 

Hasil wawancara: Inggih menurut ibu lengkap banar sudah, mulai dari 

termometer, hand sainitizer/ sabun, kran, bahkan masker pun disiapkan dari 

pihak sekolah jaga-jaga jika ada murid yang tidak ingat pakai masker jadi 

diberikan dll 

14. Menurut ibu, apakah keadaan lingkungan kondusif untuk dilaksanakan 

pembelajaran? 

Hasil wawancara: lingkungan nya menurut ibu cukup nyaman untuk 

kegiatan belajar mengajar. Karena sekitar sekolah dan di dalam kelas sangat 

dijaga kebersihannya sehingga membuat peserta didik nyaman saat proses 

pembelajaran. Akan tetapi letak sekolah yang berada di tengah pemukiman 

wargan dan di pinggir jalan mengakibatkan terkadang terdapat gangguan dari 

bisingnya suara motor yang lewat. 

15. Bagaimana respon orang tua dan masyarakat yang ibu liat terkait pelaksanaan 

pembelajaran luring yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah 

Bati-Bati? 

Hasil wawancara: sebelum melaksanakan pembelajaran luring pihak sekolah 

membuat surat persetujuan antara orang tua dengan guru terlebih dahulu 

alhamdulillah semua orang tua siswa menyetujui dengan adanya pelaksanaan 

pembelajaran secara luring ini, bahkan orang tua menyuruh gasan turunan 

haja sudah saban hari disebabkan anak sering malas belajar dirumah 
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Kepada siswa kelas IV inisial N 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran SKI? Mengapa kamu menyukainya? 

Hasil wawancara: Inggih ulun menyukai mata pelajaran SKI, karena ulun 

suka dengan kisah-kisah nabi 

2. Apakah pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang dilaksanakan secara 

luring pada masa pandemi Covid 19 ini menyenangkan? 

Hasil wawancara: ulun senang bu, karena ulun bisa langsung belajar dengan 

ustadzah, penjelasan sidin sangat mudah dipahami rinci sidin dalam 

menjelaskan materi, rami jua bu ay belajar lawan sidin. 

3. Apakah kamu selalu memperhatikan penjelasan guru ketika menyampaikan 

materi? 

Hasil wawancara: inggih ulun selalu memperhatikan bu ay 

4. Apakah penjelasan materi tersebut mudah untuk dipahami? 

Hasil wawancara: inggih penjelasan sidin sangat mudah dipahami 

5. Bagaimana cara guru memberikan tugas di masa Pandemi Covid 19 ini? 

Hasil wawancara: ibu memberikan tugas yang ada di LKS dan disuruh 

mengerjakan dirumah, tugas nya di bab pertama ini ada 2 kali tugas, yang 

pertama ada tugas essay lawan yang kedua pilihan ganda 1-10 dikumpulnya 

minggu depannya bu. 

 

 

Kepada siswa kelas IV inisial D 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam? Mengapa 

kamu menyukainya? 

Hasil wawancara:  ulun kurang suka bu, karena Sejarah Kebudayaan Islam 

ini kebayakan bahan bacaannya, ulun kada tapi suka membaca 

2. Apakah pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang dilaksanakan secara 

luring pada masa pandemi Covid 19 ini menyenangkan? 

Hasil wawancara: ulun senang bu, selain bisa tadapat kakawanan dan bisa 

belajar besama-sama kakawanan yang lainnya jua. 

3. Apakah kamu selalu memperhatikan penjelasan guru ketika menyampaikan 

materi? 

Hasil wawancara: ulun selalu memperhatikan bu ay, karena ulun lebih suka 

mendengarkan penjelasan ustadzah nya langsung dari pada ulun disuruh 

membaca 

4. Apakah penjelasan materi tersebut mudah dipahami? 

Hasil wawancara: inggih, sangat mudah di pahami 

5. Bagaimana cara guru memberikan tugas di masa Pandemi Covid 19 ini? 

Hasil wawancara: tugasnya yang ada dalam buku LKS itu jua bu ay disuruh 

sidin mengerjakan dirumah 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

Kepada siswa kelas IV inisial ZA 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam? Mengapa 

kamu menyukainya? 

Hasil wawancara: inggih ulun sangat menyukai nya, karena dengan adanya 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ini ulun bisa mengetahui/mempelaji 

tentang sejarah nabi misalkan kayapa sidin bedakwah dll 

2. Apakah pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang dilaksanakan secara 

luring pada masa pandemi Covid 19 ini menyenangkan? 

Hasil wawancara: senang bu, karena ulun bisa secara langsung belajar lawan 

ustdzahnya. 

3. Apakah kamu selalu memperhatikan penjelasan guru ketika menyampaikan 

materi? 

Hasil wawancara: ulun memperhatikan penjelasan ibu, tapi ulun kadang 

ulun kada fokus rancak dipanderi kawan 

4. Apakah penjelasan materi tersebut mudah untuk dipahami? 

Hasil wawancara: menurut ulun sangat mudah untuk dipahami 

5. Bagaimana cara guru memberikan tugas di masa Pandemi Covid 19 ini? 

Hasil wawancara: ibu memberikan tugas yang ada di LKS ini jua tapi dikit 

ja bu lawan disuruh sidin mengerjakan dirumah dan dikumpul nya minggu 

depannya bu. 
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Lampiran V : Dokumentasi Wawancara dan Observasi 

Gambar Dokumentasi Wawancara  

 

Kegiatan wawancara penelitian dengan kepala sekolah MI Ubudiyah Bati-Bati 

(Kamis, 19 Agustus 2021) 

 

 

Kegiatan wawancara penelitian dengan guru pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam (Kamis, 19 Agustus 2021) 
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Kegiatan wawancara penelitian dengan siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Ubudiyah Bati-Bati (Sabtu, 21 Agustus 2021) 
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Gambar Dokumentasi Observasi 

1. Dokumentasi Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Observasi pertama pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dengan materi 

pembelajaran Masa Awal Dakwah Nabi Muhammad Saw. 
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b. Observasi kedua pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dengan 

materi pembelajaran Tantangan Dakwah Nabi Muhammad Saw. dan 

para Sahabat. 
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c. Observasi hari ketiga pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 dengan materi 

pembelajaran Ketabahan Nabi Muhammad Saw. dalam Berdakwah. 
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2. Dokumentasi Lembar Kerja Siswa 
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Lampiran VI : Silabus 
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128 
 

 

Lampiran VII :Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pertemuan ke-1 
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Pertemuan ke-2 
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Pertemuan ke-3 
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Lampiran VIII : Bank Soal Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 

IV Bab pertama. 

1. Tugas Rabu, 28 Juli 2021 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tugas Rabu, 18 Agustus 2021 
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Lampiran IX : Surat Penunjukan Pembimbing 
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Lampiran X : Bukti Seminar Proposal 
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Lampiran XI : Surat Perubahan Judul 
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Lampiran XII : Surat Izin Riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan 
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Lampiran XIII : Surat Izin Riset dari Kementrian Agama Kabupaten Tanah 

Laut 

 

 

 

 



137 
 

 

Lampiran IV : Surat Izin Riset dari MI Ubudiyah Bati-Bati 
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Lampiran XV : Surat Selesai Riset dari MI Ubudiyah Bati-Bati 
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Lampiran XVI : Surat Pernyataan Orangtua dalam Pembelajaran Tatap 

Muka pada Masa Transisi di Madrasah 
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Lampiran XVII : Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi 

1. Catatan konsultasi pembimbing konten dan metodologi dengan 

pembimbing I Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag. 

Bimbingan

ke- 
Tanggal 

CatatanPembimbing 

Konten dan Metode Penelitian 

Tanda 

Tangan 

I 

 

 

 

 

 

15-01-2021 - Latar belakang masalah 

dipertajam 

- penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan Covid 19. 

Jelaskan persammaan dan 

perbedaannya. 

- Pada teori di bab 2 ditambah 

penjelasan PJJ 

- Buat instrumen pengumpulan 

data. 

 

 

 

II 16-11-2021 - Untuk bab 1-5 secara keseluruhan 

sudah bagus, silahkan lanjutkan. 

 

III 6-12-2021 - Abstrak diperbaiki 

- Lampiran dilengkapi 

- Bagian awal skripsi dilengkapi 
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2. Catatan konsultasi pembimbing bidang Bahasa dan Teknik Penulisan, 

dengan pembimbing II Ibu Musyarrafah, S.Pd., M.Pd.I 

CATATAN PEMBIMBINGAN (1) 

16 Juni 2021 

 

Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

JUDUL:  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UBUDIYAH BATI-BATI 

 

NAMA/NIM: 

RUSNIDA INAYATI/170102070333 

 

1. Gunakan  nama sekolah dengan lengkap: Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah 

Bati-Bati 

2. Buat Cover dua lapis, cover bagian luar dan cover bagian dalam. Lihat 

petunjuk pembuatan cover sesuai dengan yang ada dalam pedoman 

penulisan skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

3. Lihat Posisi penulisan tahun masehi dan tahun hijriah yang ada di cover, 

lihat kembali pedoman 

4. Perbaiki konsistensi tahun, apakah menggunakan Hijriah pada halaman 

cover bagian dalam dan bagian luar. Konsisten! 

5. Perhatikan pengetikan spasi tulisan pada cover, lihat pedoman penulisan 

skripsi, perbaiki cover 

6. Revisi kata typo pada cover: Untuk Memenuhi, lihat lagi pada cover 

apakah anda Pendidikan AGAMA ISLAM? Jika gelar S.Pd.I., maka yang 

tepat adalah Pendidikan Islam! Lihat kembali pedoman. Apakah ini untuk 

jurusan PAI? Revisi! Sesuaika dengan yang seharusnya.  

7. Perhatikan penulisan tahun 2021 M, tulis huruf M untuk menunjukkan 

Masehi. REVISI, periksa kembali cover bagian dalam dan bagian luar.  

8. Tambahkan bagian lampiran depan seperti abstrak, daftar isi, daftar pustaka, 

surat-surat, dan pedoman lietrasi Arabic, dan lampiran bagian depan 

lainnya. Lengkapi lempiran bagian depan, sebelum BAB I lengkapi bagian 

bagian depan lampiran depan.  

9. Sebaiknya di bagian latar belakang juga diungkapkan hasil kajian atau 

penelitian terdahulu terkait BDR  

10. Pada latar belakang juga diungkapkan mengenai kajian terdahulu yang 

mendukung, menolak ataupun terkait dengan topik yang anda gali ini, 

sehingga ada diskusi akademik. Setelah itu, anda dapat memberikan ulasan 

mengapa penelitian ini penting dilakukan.  

11. Abstrak mengunakan font Times New Romans 
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12. Perhatikan juga typo dan huruf kapital serta tanda titik dan koma 

13. Di bagian Bab 1 masih banyak yang typo, silakan diperbaiki. 

 objek yang diamati atau objek itu sendiri 

 Pendidikan secara historis maupun filosofis 

 Beri tanda titik pada footnote nomor 1 dan nomor 2 pada bagian akhir 

setelah nomor halaman. Ingat setiap kalimat di bagian footnote diakhiri 

tanda titik. 

  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 berilmu, cukup, kreatif, mandiri, LIHAT KEMBALI ISI UNDANG-

UNDANG INI 

 Pada footnote 3, perbaiki nama Penerbit, CITRA UMBARA? 

 Pada footnote 4, keliru dalam menulis nama penulis, HERY? Lihat kembali 

Buku Watak Pendidikan Islam 

 Ingat setiap akhir footnote diberi tanda titik, perhatikan kembali footnote 3, 

footnote 4, footnote 5, footnote 6, dan footnote 7 

 Ilmu pengetahuan mampu mengantarkan manusia 

 Kosakata berbahasa arab, sebaiknya cetak miring, lihat pada kata yang ada 

pada footnote 5.  

 Konsisten dalam penulisan SWT atau Swt. SAW atau Saw. Sebaiknya lebih 

konsisten. REVISI 

 Paraphrase : Sebagaimana Ulama berpendapat bahwa dua pertiga isi Al-

Qur’an 

 Revisi, gunakan huruf kecil I’tibar (pelajaran) 

 Perhatikan font huruf untuk ayat Al-Qur’an Surah Hud ayat 120 yang anda 

gunakan, KONSISTEN dalam penggunaan jenis font untuk penulisan ayat. 

Dan pastikan membaca dari RATA KANAN. 

 kemudian dapat dimanfaatkan dan diterapkan, INGAT peletakan 

imbuhan atau awalan di- setelah kata kerja (digabungkan) dan kata 

tempat (dipisahkan) contoh 

DIBACA DI PERPUSTAKAAN 

REVISI 
 dalam pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

 media dan evaluasi yang harus dikelola secara profesional 

 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemarin  Kemarin sebelum terjadi 

wabah pandemi Covid-19 

 Konsisten dalam penulisan Covid-19 

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

 Ingat setiap footnote diakhiri tanda titik. Dan pastikan ada spasi setelah 

tanda titik, contoh:  

Hlm. 76. 

 Paragraf dengan footnote 9 dan paragraph berikutnya yang berbicara 

mengenai BDR memiliki spasi sangat jauh, REVISI 

 Footnote 9 dan 10, seharusnya rata kiri kanan, PERBAIKI semua footnote 

yang masih rata kiri agar menjadi RATA KIRI KANAN. Revisi 

 Surat Edaran Disdikbud 

 Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di sekolah tersebut 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemarin
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 Sebelumnya  di sekolah tersebut belum pernah 

 Consisten dalam penulisan Covid-19 

Apakah NADA MENGGUNAKAN Covid-19, COVID 19, atau Covid 19 

KONSISTEN 

 Footnote  nomor 11 sebaiknya disebutkan nama lembaga atau anam penulis, 

judul artikel lalu dilanjutkan dengan alamat website. LIHAT KEMBALI 

PEDOMAN cara penulisan FOOTNOTE untuk  

14. Gunakan Istilah Definisi Istilah untuk poin B 

15. Revisi pada bagian poin B definisi istilah, banyak sekali kalimat yang belum 

ditulis dengan tepat. REVISI: 

 Jadi, yang dimaksud pembelajaran di sini adalah kegiatan 

 mempelajari tentang berita atau peristiwa masa lampau yang memiliki asal 

muasal tertentu 

 Cetak Miring jika berbahasa asing dan konsisten dalam penulisan nama 

virus. Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) 

 Perhatikan penyebutan istilah halaman pada footnote 12 dan 13, sebaiknya 

konsisten menggunakan Hlm. sebagaigamana yang disebutkan pada 

footnote-footnote sebelumnya. REVISI. Pada footnote ini juga sebaiknya 

diakhiri dengan tanda titik. 

 Pada footnote 13, keliru dalam penulisan nama lembaga yang ebtul adalh 

Departemen Agama Republik Indonesia. Perhatikan Bagaimana menulis 

nomor cetakan buku apakah di bagian akhir? PERHATIKAN lagi pedoman 

penulisan skripsi 

 virus yang penularannya sangat cepat 

 

16. Revisi juga pada poin C fokus penelitian, perhatikan cara penulisan kalimat 

Tanya yang tepat dan perhatikan penulisan huruf kapital yang tepat. REVISI 

 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan pada masa 

pandemi Covid-19 di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam pada masa pandemi Covid 19 di Madrasah 

Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati? 

17. Sebaiknya juga direvisi pada tujuan penelitian,  

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

tidak sekedar mengetahui, namun 

1. mendeskripsikan  

2. mengidentifikasi factor-faktor yang …. 
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PADA BAGIAN INI REVISI JUGA penulisan huruf besar yang tepat, tidak 

semua huruf pada awal kata yang menjadi huruf besar, hanya pada kata-kata 

tertentu. Sesuaikan dengan fokus penelitian. JANGAN GUNAKAN 

KALIMAT PERTANYAAN DI SINI 

 

Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memperngaruhi 

 

 

18. Pada poin E Alasan Memilih Judul 

Sebaiknya antar poin A, B, C, dan D, serta poin E diberikan spasi 1x agar jarak 

antar sub bagian bab terlihat lebih jelas, REVISI 

 

Revisi: beberapa alasan yang melatarbelakangi 

Revisi: memilih judul tersebut antara lain, adalah: 

Revisi: Karakteristik mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang sifatnya 

luas serta menuntut penguasaan wawasan, inspiratif 

Jangan ada jarak antara kata dan koma setelahnya. REVISI 

Contoh: wawasan, inspiratif 

 

19. Perhatikan poin F, SIGNIFIKANSI 

Revisi: Manfaat secara praktis yang didapat 

Pada bagian pembuka anda menyebutkan diantaranya oleh siswa, guru dan 

mahasiswa. NAMUN pada bagian pon a, b, dan c, mengapa ada bagi 

sekolah? Dan tidak bagi mahasiswa? SEBAIKNYA KONSISTEN 

Revisi kata: yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

 

20. Kata yang tepat adalah TEORITIS 

Revisi: pembelajaran di masa pandemi Covid-19 

 

21. Penelitian Terdahulu 

Revisi: ORISINALITAS PENELITIAN 

Sebaiknya kata yang berada pada kepala tabel diposisikan di tengah kolom 

REVISI 

 Periksa kembali nama penulis pada penelitian nomor 1 dan nomor 3. 

REVISI 

 Di masa 

 Sebaiknya pada kolom 1, juga ditulis rata kiri, tidak perlu rata kiri kanan, 

agar tampilan lebih rapid an tidak berantakan 

 Konsisten dalam penulisan Covid-19 

 

22. Perhatikan typo pada sistematika penulisan: 

 memberikan gambaran awal 

 signifikansi penelitian, fokus penelitian BUKAN RUMUSAN 

MASALAH, DEFINISI ISTILAH, bukan definisi operasional 
- Pada BAB II sebaiknya disebutkan dan dijabarkan lebih spesifik, teori apa 

saja yang dimaksudkan. TIDAK MENGULANG JUDUL 
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- Faktor-faktor yang memperngaruhi 

- PERHATIKAN CARA PENULISAN HURUF BESAR YANG TEPAT, 

TIDAK DI SELURUH KALIMAT meskipun ini bagian dari judul 

saudara. Namun dalam konteks kalimat ini, dia bukan menunjukkan 

sebuah judul, tapi hanya sebuah kalimat biasa. 
- Bab III, Typo: prosedur 

- Bab V perbaiki kata: kesimpulan 

23. Perhatikan pembuatan cover dengan ukuran logo UIN yang sesuai standar 

lihat kebali pedoman.  

24. Konsisten dalam penulisan nama lembaga sekolah lihat kembali di seluruh 

teks 

25. Judul di cover bagian dalam perhatikan kembali. ditulis dengan spasi 1, 

rapat. Ukuran 16 atau 14 font TIMES NEW ROMANS 

26. Tahun, tulis 2021M, jika menggunakan tahun Hijriah maka berikan tanda 

miring dan sebutkan tahun Hijriah yang tepat 1443H 

27. Tambahkan daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. HARUS LENGKAP 

28. Pernyataan keaslian tulisan harus menggunakan materai. 

29. Lengkap seluruh tanda tangan tidak ada kolom yang kosong 

30. Belum ada KATA PENGANTAR, sebaiknya dilengkapi  

31. Ingat konsisten dalam penulisan nama sekolah, konsisten dalam penulisan 

nama lembaga, Madrasah Ibtidaiyah Khadijah Banjarmasin 

32. Alinea baru digeser satu kali TAB 

33. Perbaiki penulisan footnote atau catatan kaki sesuaikan dengan pedoman 

dan akhiri dengan tanda titik untuk setiap footnote. Lihat footnote 14 dan 

15, sebaiknya juga konsisten dalam penulisan peneyebutan halaman. 

APAKAH hlm. Hlm. hal. h. Hal. SEBAIKNYA KONSISTEN 

34. Pada BAB I, revisi kata yang masih typo 

35. Perbaiki kalimat pada DEFINISI ISTILAH, langsung dipaparkan sesuai 

dengan konteks penelitian anda, gunakan kalimat seperti ini, setelah teori... 

Jadi, yang dimaksud ..... dalam penelitian ini adalah...... 

36. Revisi: Signifikansi Penelitian 

37. Sesuaikan tujuan penelitian dengan fokus penelitian, periksa kembali 

susunan kata dan kalimatnya 

38. Konsisten dalam penggunaan istilah siswa atau peserta didik, harus 

konsisten 

39. Signifikansi Penelitian 

40. Tanda titik dua (:) TIDAK TERPISAH dengan kata sebelumnya, contoh 

sebagai berikut: 

41. Kalimat pada Penelitian Terdahulu yang betul adalah 

42. Penelitian yang dilakukan oleh....... pada tahun ..... dengan judul..... Tujuan 

penelitian ini adalah .... metode yang dipergunakan... hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa ........... Adapun persamaan yang ada dengan penelitian 

ini adalah ... dan perbedaannya adalah .... 

 

Untuk setiap bagian ini sebaiknya penulis menunjukkan footnote sesuai 

pedoman, bagaimana cara menulis footnote untuk skripsi atau disertasi atau 
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penelitian. Sehingga lengkap terdiri dari nama penulis, judul dan 

lembaganya.  

 

Unsur yang ditampilkan dalam kalimat penelitian terdahulu ini adalah, adanya 

nama peneliti, tahun, judul, tujuan penelitian, metode yang dipergunakan 

termasuk juga subjek yang dipergunakan, hasil penelitian, persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian anda.  

REVISI pada bagian penelitian terdahulu 

 

Banjarmasin 16 Juni 2021 

Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

 

 

 

Musyarrafah, S.Pd, M.Pd.I 

NIP. 198901032015032001 

 

 

 

CATATAN PEMBIMBINGAN (2) 

23 Juni 2021 

 

Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

JUDUL:  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UBUDIYAH BATI-BATI 

 

 

NAMA/NIM: 

RUSNIDA INAYATI/170102070333 

 

 

1. Dalam BAB II Landasan Teori, menggunakan footnote yang konsisten, lihat 

pedoman. Pastikan di setiap akhir footnote ada tanda titik. 

2. Alinea baru menjorok satu kali TAB 

3. REVISI kalimat yang typo: 

- Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kontribusi 



147 
 

 

- peristiwa Fathul Makkah 

- Konsisten dalam penulisan Saw. Swt. 

- Gunakan TIMES NEW ROMANS untuk font pada footnote. 

- Footnote 16 Menteri 

- yang telah dikemukakan di atas, 

- nilai efektivitas dan efisiensi 

- bagaimana cara menyampaikannya, alat atau media apa yang diperlukan. 

-  konsep perencanaan pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut: 

- membawa keberhasilan itu adalah guru 

- Perbaiki nama penulis pada footnote 17 Fakhrul Razi 

- Konsisten dalam penggunaan Hal. Hlm. h. hal. PERHATIKAN CARA 

PENULISAN  FOOTNOTE sesuaikan dengan pedoman pendulisan skripsi  

- atau mata kuliah yang disusun secara sistematik 

- dari suatu materi pokok atau tema tertentu 

- agar lebih terarah, efektif dan efisien. 

- tidak menutup kemungkinan dilakukan penyesuaian dan adaptasi 

- didik untuk berpartisipasi aktif 

- Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup 

- Konsisten dalam penulisan halaman pada footnote 

- nspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, 

- mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan 

- mengumpulkan data dari narasumber 

- KONSISTEN dalam penulisan FOOTNOTE, setelah tanda kurung harap 

diletakkan tanda koma (Banjarmasin: Penerbit, 2021), h. 45. 

- mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan 

- Poin D Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran SKI MI 
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- Harap antar sub BAB, poin A, poin B, poin C, dan D seterusnya diberikan 

spasi jarak dengan paragraph sebelumnya, agar sub bab lebih terlihat. 

- yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya 

- keadaan baik segenap badan 

- Perhatikan footnote 23, perbaiki penulisan judul buku 

- Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. 

- hakikatnya adalah proses psikologis. Oleh karena itu, semua keadaan atau 

fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang 

- Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas 

-  Ke satu objek di dalam suatu aktivitas tertentu, dengan disertai usaha 

untuk tidak memperdulikan objek-objek lain 

- Misalnya siap anggota tubuhnya untuk belajar 

- menentukan aktivitas belajar siswa. Siswa yang belum siap belajar, 

cenderung akan berperilaku tidak kondusif 

- menjadi dua macam, yaitu kelelahan 

- kecenderungan untuk membaringkan tubuh karena terjadi kekacauan 

substansi sisa pembakaran didalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang 

lancar pada bagian-bagian tertentu. Sedangkan kelelahan rohani dapat 

dilihat dengan adanya kelesuan atau kebosanan, sehingga minat dan 

dorongan untuk menghasilkan 

- menghasilkan sesuatu hilang, kelelahan ini sangat terasa pada bagian 

kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk konsentrasi diolah-olah 

- Seorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar, sistem akalnya tidak 

akan bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memperoses 

- seakan-akan mending tidak mendatangkan hasil 

- Lihat kembali nama penulis pada footnote 24, SARDIYANA? 

“MEMPENGARUHI BELAJAR 

- misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya 

- Relasi Antar Anggota Keluarga 

- mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi itu misalnya apakah hubungan itu 

penuh dengan kasih sayang dan pengertian, 
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- suka keluar rumah (nglayur) 

- dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang 

- pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak 

dalam belajar 

- ekolah yang mempengaruhi belajar ini 

- Mengajar adalah menyajikan bahan pelajaran 

- Jelaslah bahan pelajaran itu mempengaruhi belajar siswa 

- Guru yang kurung berinteraksi dengan siswa secara akrab 

- melihat bahwa di sdalam kelas ada rup yang saling bersaing 

- Akibatnya makin parah masalahnya dan akan mengganggu belajarnya 

- baik antar siswa adalah perlu 

- disiplin sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa 

- kebersihan/ketentuan kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-lain 

- Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar 

- sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. 

- Standar Pelajaran di atas Ukuran 

- Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. 

- Menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. 

- belajarnya akan terganggu, lebih-lebih 

- Covid-19 (corona virus disease 2019) 

- Slameto, FOOTNOTE perbaiki judul dan  

- KONSISTEN dalam penulisan Covid-19 

- seperti isolasi, social and physical distancing hingga pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB). 

- Coronavirus Disease (COVID-19). 

- Konsiten dalam penulisan Covid-19 

- video conference, telepon atau live chat dan lainnya 

- bisa melalui video call maupun foto kegiatan belajar anak di rumah 
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- menyelenggarakan KBM daring 

- dapat menggunakan sumber belajar yang ada yaitu buku siswa sesuai 

dengan tema-tema yang diajarkan susuai jadwal 

- jarak yang sangat jauh 

- instruksi-instruksi detail yang bersifat khusus dikirimkan 

- terpisah tidak hanya secara geografis namun juga waktu. 

- Footnote 28, Efektivitas, Cendekia Purwakarta 

4. Silakan Direvisi 

 

Banjarmasin 23 Juni 2021 

Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

 

 

 

Musyarrafah, S.Pd, M.Pd.I 

NIP. 198901032015032001  
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CATATAN PEMBIMBINGAN (3) 

28 Juni 2021 

 

Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

JUDUL:  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UBUDIYAH BATI-BATI 

 

NAMA/NIM: 

RUSNIDA INAYATI/170102070333 

 

1. BAB III revisi: field research 

2. Pandemi Coronavirus 19, bukan Corona-19 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya 

4. Menghasilkan fakta atau karakteristik 

5. suatu nilai di balik data yang tepat 

6. menggambarkan keadaan secara keseluruhan tentang Pelaksanaan 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

7. menggambarkan keadaan secara keseluruhan. 

8. fakta atau karakteristik fenomena tersebut 

9. suatu nilai di balik data yang tepat 

10. tentang pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di tengah 

pandemi Covid-19 kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati 

11. Footnote 29, konsisten dalam penggunaan hal. h. hlm. 

12. Akhiri setiap footnote denga tanda titik 

13. Dalam subjek penelitian sebutkan berapa orang jumlah peserta didik yang 

dimamksud, lebih spesifik. Sebaiknya anda sebutkan berapa jumlah peserta 

didik laki-laki dan peserta didik perempuan. 

14. Kalimat pada objek penelitian sebaiknya menggunakan huruf kapital yang 

tepat, hanya nama mata pelajaran dan nama sekolah yang menggunakan 

huruf besar. Selain pelaksanaan, berdasarkan fokus penelitian saudara, 

saudara juga menjadikan factor yang mempengaruhinya menjadi objek 

penelitian. Perhatikan kembali fokus penelitian saudara. 
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15.  Pada data pokok, anda menyebutkan pelaksanaan dalam pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan islam. Sebaiknya disebutkan lebih spesifik apa saja 

yang akan digali pada pelaksanaan ini, apakah seperti kegiatan pembuka, 

inti dan kegiatan penutup? Sebaiknya dijabarkan lebih spesifik agar 

pembaca memahami apa yang anda maksudkan dengan pelaksanaan dalam 

pembelajaran. Ini juga sebaiknya sudah diungkap di dalam definisi istilah di 

bab 1. Selain itu, sebaiknya juga anda rincikan apa yang anda maksudkan 

dengan evaluasi pelaksanaan pembelajaran ini. 

16. Revisi kata kata yang masih typo. 

17. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

18. Sejarah singkat berdirinya 

19. Di dalam subjek penelitian anda menyebutkan bahwa peserta didik juga 

menjadi subjek penelitian, tapi mengapa pada sumber data anda tidak 

mencantumkan peserta didik menjadi sumber data? Apakah peserta didik 

juga menjadi informan utama? Atau apakah peserta didik menjadi informan 

pendukung. Sebaiknya anda konsultasikan kembali subjek penelitian anda. 

20. yaitu seluruh arsip di sekolah yang berhubungan dengan data yang 

diperlukan dalam penelitian 

21. Sebaiknya sub BAB, seperti poin B, C, D dan seterusnya memiliki jarak 

satu spasi dengan paragraph sebelumnya, agar pembaca lebih jelas dengan 

pembagian sub-sub BAB ini. 

22. dalam proses pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 

tengah pandemi Covid-19 serta bagaimana evaluasi yang digunakan oleh 

guru tersebut 

23. bagaimana pertanyaan dijabarkan secara konkret dalam kalimat tanya 

24. tanpa harus merasa canggung dan tertekan 

25. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian 

26. Tabel I sebaiknya kepala tabel seperti No, Data. Sumber Data, dan Teknik 

Pengumpulan Data ditulis dengan huruf tebal dan posisi berada di tengah 

tabel. TIDAK BERADA DI ATAS KIRI ATAU DI ATAS KANAN, tapi 

dia betul-betul berada pada posisi TENGAH TABEL 

27. Jika di dalam tabel disebutkan peserta didik sebagai sumber data, maka 

sebaiknya juga diungkapkan dalam poin SUMBER DATA sebelumnya. 

Ingat konsisten dalam penggunaan istilah siswa atau peserta didik 

28. Pastikan baris antar sub kolom sejajar, perhatikan kembali penulisan Kepala 

Madrasah, seharusnya sejajar dengan data yang dicari 
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29. Interpretasi data, dalam tahap ini pemberi penjelasan data yang diperoleh 

sehingga mudah dalam pememakainya 

30. Pada POIN F, PROSEDUR 

31. Penjajakan awal ke lokasi penelitian 

32. Mengajukan skripsi ke sidang munaqasah skripsi 

33. Ingat penulisan imbuhan ked an di setelah nama tempat maka dia harus 

dipisah. Jika awalan atau imbuhan ke dan di diiringi oleh kata kerja, maka 

dia akan ditulis bergabung. 

34. Konsisten dalam penulisan nama sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah 

Bati-Bati 

35. Sekali lagi gunakan awalan “di” dengan tepat. Jika nama tempat, maka 

sebaiknya dipisah, jika kata kerja maka harus digabung. revisi 

36. Contoh: di luar, di dalam; dilihat, didengar 

37. Paragraf diawali dngan alinea baru menjorok ke dalam sebesar 1x TAB. 

Perbaiki seluruh paragraf. 

38. Perbaiki penulisan footnote. Sesuaikan dengan pedoman. Perhatikan cara 

penulisan nama penulis, judul, nama jurnal, tanggal dan tahun.  Footnote 

untuk jurnal. nama jurnal dicetak miring, sedangkan judul tidak perlu 

dicetak miring 

39. Sebelum penegasan judul di bagian latar belakang, sebaiknya tulis 

berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara awal di lokasi penelitian  

40. Gunaka referensi 2 tahun terakhir, boleh menggunakan referensi yang lebih 

lama jika teori tersebut merupakan referensi atau sumber kunci dari 

penelitian anda. Tambahkan referensi yang lebih up to date untuk teori anda. 

41. Perbaiki kata yang typo dalam setiap paragraf. 

42. Perhatikan penulisan kata “di” 

43. Tambahkan referensi dan lihat pedoman penulisan footnote  

44. Akhiri setiap footnote dengan tanda titik (.) setelah nomor halaman.  

45. Gunakan kata halaman yang konsisten, menggunakan h. atau hal.  

46. Lihat juga pada Teori, ada pada footnote 16, sebaiknya dijadikan footnote 

jika ada tahun di dalam naskah maka disebutk bodynote/ innote, sedangkan 

pedoman meminta menggunakan footnote 

Cara penulisan catatan kaki yang tepat adalah: 
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1
Nama Penulis Tidak Perlu Dibalik, Judul Ditulis dengan Cetak Miring, (Nama 

Kota: Nama Penerbit, Tahun), h. 3. 
2
Nama Penulis Tidak Perlu Dibalik, Judul Ditulis dengan Cetak Miring, (Nama 

Kota: Nama Penerbit, Tahun), h. 89. 
4
Ibid., h. 90 

5
Nama Penulis Tidak Perlu Dibalik, Judul Buku Ditulis Singkat Jika Telah 

Dikutip Sebelumnya...,h. 4. 
6
Nama Penulis Jurnal Tidak Perlu Dibalik, “Judul Artikel Jurnal Ditulis Tegak 

dan Dimasukkan ke Dalam Tanda Petik”, dalam Tulis Nama Jurnal dan 

Diketik Cetak Miring, Vol. 14 No.1 Juni, 2021, h. 12. 

47. Silakan Direvisi 

  

Banjarmasin 28 November  2021 

Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

 

 

 

Musyarrafah, S.Pd, M.Pd.I 

NIP. 198901032015032001 

 

 

 

CATATAN PEMBIMBINGAN (4) 

01 Juli 2021 

 

Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

JUDUL:  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UBUDIYAH BATI-BATI 

 

NAMA/NIM: 

RUSNIDA INAYATI/170102070333 

 

 

Pada bagian Bab III ini anda perlu lebih cermat dalam memaparkan: 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

C. Data dan Sumber Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

G. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

H. Prosedur Penelitian 

1. Pada Bab III sebaiknya juga diungkapkan bagaimana cara anda melihat 

keabsahan atau kevalidan data kualitatif yang dikumpulkan. Di bagian ini 

belum anda jelaskan. PERLU DITAMBAHKAN 

2. Di bagian BAB III juga perlu anda tambahkan terkait Lokasi dan Jadwal 

Penelitian. SILAKAN DITAMBAHKAN 

3. Ketika menyebutkan ini adalah jenis penelitian lapangan, jelaskan apa 

yang anda maksud penelitian lapangan, dan berikan footnote atas 

penjelasan terseut. Jenis penelitian lapangan ini menurut teori siapa, 

disebutkan di bagian footnote.  

4. Pada sub subjek penelitian, apakah anda bias mneyebutkan lebih spesifik, 

berapa jumlah peserta didik laki-laki dan jumlah peserta didik perempuan 

yang dijadikan subjek penelitian. Periksa kembali pada bagian SUMBER 

DATA, bagian ini sebaiknya lebih linear. 

5. Konsisten dalam penulisan nama sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah 

Bati-Bati 

6. Pada bagian observasi diperjelas apa saja data yang dikumupulkan dengan 

observasi. Jika di tabel observasi apakah betul dipergunakan untuk 

mengumpulkan data utama? Coba periksa kembali. Apakah pada telah 

meletakkan posisi denga tepat 

7. Perhatikan kata-kata yang masih typo, perbaiki pengetikan.  

8. Objek penelitian sesuaikan dengan tujuan penelitian anda, periksa 

kembali. 

9. Siapa subjek penelitian anda, maka deskripsikan dengan detil jika perlu 

sebutkan jumlahnya dan ANDA PERLU MENYEBUTKAN alasan 

mengapa guru dan peserta didik di kelas ini yang dijadikan subjek 

penelitian, berikan gambaran dalam bentuk paragraf menggunakan kalimat 

yang efektif.  

10. Berikan alasan mengapa menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara; observasi, dokumentasi? Perlu dipaparkan dengan jelas.  

11. Perbaiki alinea baru dan paragraf serta spasinya. Termasuk spasi antar sub 

bab 
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12. PERHATIKAN bahwa setiap alinea baru ditulis dengan 1x TAB menjorok 

ke dalam bukan setengah TAB.  

13. Penomoran dan kepala tabel, silakan diperbaiki 

14. Tabel I Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

15. Menggunakan teori siapa teknik pengolahan data ini? Apakah ada tidak 

menggunakan tahapan reduksi data? APAKAH REFERENSI YANGA 

NDA GUNAKAN. Sebutkan teori siapa yang dipergunakan dalam 

pengolahan data ataupun analisis data.  

16. Perbaiki bentuk tabel, periksa kembali bagaimana cara menulis judul tabel. 

17. Up date referensi atau DAFTAR PUSTAKA dua-lima tahun terakhir. 

TAMBAHKAN! Di sini anda emnggunakan referensi tahun 2010 ke 

bawah, usahakan menggunakan referensi yang lebih up to date. 

18. Anda belum melampirkan bagian lampiran, seperti dokumen-dokumen 

untuk penelitian. Lengkapi juga di lampiran mengenai pedoman 

Wawancara, Pedoman Observasi, Pedoman Dokumentasi di bagian akhir, 

yakni di bagian lampiran. 

19. Hasil wawancara juga sebaiknya naanti ditunjukkan di bagian lampiran.  

20. BAB IV dan V dikirimkan dalam bentuk WORD 

21. Kirimkan seluruh file ke e-mail secara berurutan, tanpa membuka kolom 

atau halaman box yang baru. 

22. Silakann Revisi 

 

Banjarmasin 01 Juli 2021 

Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

 

 

 

Musyarrafah, S.Pd, M.Pd.I 

NIP 198901032015032001 
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CATATAN PEMBIMBINGAN (5) 

16 November 2021 

 

Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

JUDUL:  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UBUDIYAH BATI-BATI 

 

NAMA/NIM: 

RUSNIDA INAYATI/170102070333 

 

 

1. Pastikan semua file dikirim dalam bentuk word 

2. Untuk surat menyurat word yang di dalamnya dalam bentuk tulisan bukan 

image, agar bisa ditandatangani. Kirimkan file asli, bukan dalam bentuk 

image. 

3. merupakan lembaga yang didirikan oleh Alm. KH. Anang Ramli Haq 

4. Sekali lagi perhatikan cara penulisan imbuhan atau awalan di dan ke 

5. yang dikepalai oleh H. Sarifin, S.Pd. PASTIKAN penulisan nama dengan 

tepat, apakah menggunakan F atau P 

6. Alinea baru menjorok 1X TAB, bukan setengah TAB. Silakan direvisi 

untuk alinea baru agar menjorok ke dalam sebesar 1X TAB 

7. Konsisten dalam penulisan Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati 

8. Konsisten dalam penyebutan nama sekolah 

9. yang sekarang ibu Maida Shopa, S.Pd. PERHATIKAN penulisan nama 

orang dengan tepat apakah SHOPA atau Sopha? Perhatikan lagi 

10. periode masa jabatannya di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati 

11. Sebutkan nomor tabel, contoh Tabel II Daftar Nama Kepala Madrasah 

12. Kepala tabel ditulis cetak tebal dan berada di tengah tabel posisinya 

13. Perhatikan kembali penulisan nama Kepala Madrasah. PERIKSA 

KEMBALI 

14. Organisasi Penyelenggara: Kementerian Agama 

15. Perhatikan lagi alamat e-mail sekolah tulis dengan tepat apakah betul ini e-

mail sekolah? miubudiyah@gmail.com-ubud1y4h- 

16. Penulisan Q.S. Al H 

17. ijr ayat 99 

18. Untuk terjemahan bisa diletakkan di bagian lampiran  

19. Gunakan font arab yang konsisten dari BAB I hingga BAB V ini 

20. Ingat alinea baru diketik dengan menjorok 1X TAB 
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21. dengan semangat ubudiyah (pengabdian  

22. secara vertikal dan horizontal) 

23. 1 orang tenaga Tata Usaha 

24. Sebutkan nama tabel dan nomor tabel berapa yang berisi mengenai 

guru ini, misalnya Tabel IV Tabel Daftar Nama Guru di Madarash 

Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati 

25. Konsisten dalam menulis nama madrasah tidak perlu disingkat menjadi 

MI 

26. Nama Guru ditulis rata kiri, bukan berada pada posisi tengah 

27. Berikan juga Nomor dan Tabel untuk tabel pada sub keadaan siswa  

28. Ingat konsisten dalam penulisan nama madrasah 

29. Ingat kepala tabel berada di posisi tengah, perhatikan penempatan kata No. 

dan Kelas, serta Jumlah 

30. Untuk poin keadaan sarana dan prasarana, juga sebaiknya konsisten dalam 

penulisan nama madarsahnya. Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati 

31. Pada narasi, sebutkan tabel berapa yang anda maksudkan? Urutkan 

kembali dengan benar tidak boleh kosong 

32. Berikan juga judul tabel untuk sub bagian ini 

33. Ingat kepala tabel ditulis cetak tebal dan berada pada posisi tengah tabel, 

No. Fasilitas, Jumlah, Keterangan 

34. Silakan direvisi 

35. Perhatikan aturan dalam penulisan tanda titik dua (:) agar lurus sejajar 

dengan tanda titik dua yang berada di baris berikutnya 

36. Pada bagian lampiran, sertakan yang berkaitan dengan seluruh lampiran, 

daftar terjemah, biodata penulis, bukti hasil wawancara, atau bukti hasil 

observasi, selain itu juga dipaparkan terkait pedoman wawancara, 

pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Hasil wawancara yang 

telah diklasifikasikan juga dapat dilampirkan. Lampiran mengenai surat 

menyurat izin penelitian dari fakultas dan dari sekolah juga dapat 

dilampirkan di bagian lampiran 

37. REVISI 

 

Banjarmasin 16 November 2021 

Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

 

 

 

Musyarrafah, S.Pd, M.Pd.I 

NIP. 198901032015032001 
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CATATAN PEMBIMBINGAN (6) 

19 November 2021 

 

Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

JUDUL:  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UBUDIYAH BATI-BATI 

 

NAMA/NIM: 

RUSNIDA INAYATI/170102070333 

 

1. Di bagian bab IV pada sub penyajian data sebaiknya diperhatikan kembali 

cara menarik alinea baru agar menjorok ke dalam sebesar 1x TAB, bukan 

setengah TAB 

2. penulis mengumukakannya berdasarkan permasalahan yang telah 

dikemukakan DIGANTI KALIMATNYA MENJADI lebih efektif 

Dalam penyajian data ini, penulis memaparkan data berdasarkan 

permasalahan yang sebelumnya telah dipaparkan yakni mengenai 

pelaksanaan 

INGAT jangan menggunakan huruf kapital jika bukan sebuah judul. Hanya 

nama sekolah dan mata pelajaran yang menggunakan huruf kapital 

mengenai pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada 

masa pandemi Covid-19 siswa Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah 

Bati-Bati 

3. Konsisten dalam penulisan Covid-19 

4. Cetak miring untuk berbahasa asing: online 

5. Jika dalam tanda petik adalah pernyataan langsung dari guru maka tidak 

perlu ada kata Beliau juga mengatakan bahwa. Jika ini pernyataan tidak 

langsung maka bisa saja ditulis dalam sebuah paragraph. BUKAN menjorok 

seperti paragraph untuk pernyataan langsung. PERHATIKAN lagi 

bagaimana cara menulis pernyataan langsung dan pernyataan tidak 

langsung. REVISI 

6. Apakah ini pernyataan langsung atau tidak langsung? Jika tidak langsung, 

maka sebaiknya keluarkan kalimat ini dari paragraph yang menjorok 

tersebut. Anda bisamenulisnya dalam bentuk paragraph biasa jika ini bukan 

kalimat langsung: Beliau juga mengatakan bahwa orang tua siswa 

menyetujui akan adanya kebijakan ini dikarenakan sebagian orang tua siswa 

tidak memiliki HP selain itu juga banyak keluhan-keluhan… 
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7. tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu: 

8. ke sekolah dari jam 09.00-10.00 Wita 

9. berhadir ke sekolah pun dilaksanakan secara bergantian 

10. Gunakan kalimat efektif. Paraphrase kalimat menjadi: 

siswa harus menggunakan masker, dan sebelum mereka memasuki area 

sekolah,  suhu tubuh mereka diperiksa terlebih dahulu. Selain itu, 

sebelum masuk kelas siswa juga harus mencuci tangan dengan sabun. 

11. Akhiri setiap kalimat dengan tanda titik 

12. Konsisten dalam penulisan Covid-19 

13. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

14. Konsisten dalam penulisan nama madrasah. Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah 

Bati-Bati 

15. Guru mempersiapkan RPP sama seperti sebelum terjadinya pandemi 

Covid-19, 

16. Lihat kembali Bab IV secara keseluruhan, banyak keliru dan tidak konsisten 

dalam penulisan nama sekolah 

17. Imbuhan di dipisahkan dengan kata nama tempat, contoh: di sekolah 

18. Alinea baru digeser 1X TAB 

19. Sebaiknya kutipan langsung sudah mempergunakan Bahasa Indonesia. Jika 

ingin memaparkan bahasa local, maka perlu dilampirkan terjemahan dari 

bahasa tersebut dan paragraph pernyataan guru tersebut pada lampiran. 

Seperti kata nih, amun, lawan, aja, tu, lain tu, kaya ini, ngalih banar, 

bekejar-kejaran, lawan 

20. Ingat sebaiknya data yang ditampilkan sudah berbahasa Indonesia. Di sini 

anda tidak memunculkan terjemah dari teks tersebut. REVISI 

21. Setiap ada nama sekolah, sebaiknya konsisten dan ditulis lengkap 

22. Setiap ada kutipan wawancara tersebut, sebaiknya juga dituliskan footnote, 

dengan siapa anda wawancara, di mana, mengenai apa yang ditanyakan, 

kapan dan jam berapa serta di mana lokasi wawancara. LIHAT KEMBALI 

cara penulisan footnote untuk wawancara 

23. Geser 1X TAB untuk setiap alinea baru, bukan setengah tab. 

PERHATIKAN kembali cara menulis paragraph atau alinea baru. 

24. di musim pandemic, lebih bagus diganti menjadi pada saat pandemic Covid-

19  

25. Pilih bahasa yang baku, tidak mempergunakan bahasa percakapan. ANDA 

SEDANG menulis laporan hasil penelitian, sehingga membutuhkan kalimat 

efektif dan baku. 

26. Setiap kutipan langsung atas wawancara tersebut, sebaiknya juga diulas 

kembali. TIDAK HANYA berisi kutipan-kutipan hasil wawancara, namun 

peneliti memberikan ulasan terkait hasil wawancara tersebut. Tambahkan 

paragraph berisi ulasan setiap percakapan atau kutipan wawancara. INGAT 

untuk menambahkan FOOTNOTE wawancara 

27. semangat belajarnya 
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28. yang akan saya sampaikan kepada peserta didik 

29. Konsisten dalam penggunaan kata saya dan aku. Sebaiknya kalimat 

yang diutarakan oleh guru ini menggunakan kata “Saya”  

30. Konsisten dalam penggunaan istilah siswa dan peserta didik, 

konsistenlah dalam penggunaan dari bagian cover hinga akhir laporan 

31. di kelas 

32. TIDAK MENGGUNAKAN  BAHASA LOKAL atau DAERAH jika 

saudara tidak memberikan ulasan atau terjemahan. Langsung diterjemahkan 

ke Bahasa Indonesia. Saudara telah melakukan proses editing, klasifikasi 

dan interpretasi serta analisis data 

33. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran SKI sebaiknya juga perlu 

dtambahkan footnote. Jika ada penomoran, maka sebaiknya jadikan kalimat 

dalam bentuk paragraph biasa, atau apakah ini kalimat langsung atau 

kalimat tidak langsung? Sepertinya dijadikan kalimat tidak langsung jika 

ada penomoran. Jika guru menyebutkan pertama, kedua, maka tulislah 

dalam bentuk kata bukan nomor. Sebaiknya juga ditulis menjorok jika 

memang ingin dijadikan kalimat kutipan langsung. PERHATIKAN 

FOOTNOTE nya perlu ditambahkan 

34. Tidak mempergunakan bahasa lokal yang tidak ada terjemahannya, 

misalnya:  

- ibu mengajak siswa untuk membaca doa bersama 

- semangat belajarnya 

- Covid-19 

- Kata aku diganti menjadi saya 

- Aku rasa semua peserta paham. Perjelas peserta didik 

- Saya langsung memeberikan penilaian di kelas 

- Berikan Footnote 

- tugas essay 

- pada tahap ini dilaksanakan kegiatan pembelajaran sebanyak 3 kali 

- Di awal pembelajaran guru 

 

35.  Perhatikan imbuhan di dan ke 

36.  Tambahkan footnote di setiap kutipan wawancara. LIHAT 

PEDOMAN bagaimana cara menulis footnote untuk kutipan 

wawancara 

37. Nabi Muhammad Saw. 

38. Konsisten dalam menulis SAW, saw. Atau Saw. 

39. Demikian pula untuk menulis Allah Swt. Anda harus konsiste SWT Swt 

swt, lihat KBBI bagaimana cara menulis yang tepat 

40. Bersemangat belajar di rumahnya 

41. Akhiri setiap kalimat dengan tanda titik (.) 

42. Nabi Muhammad Saw. dan .. 

43. Di awal pembelajaran guru memasuki 
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44. guru sedikit memberi kesimpulan mengenai pembelajaran  

45. Berdasarkan hasil observasi, di awal pembelajaran seperti biasa guru 

memasuki 

46. Sekali lagi jika tidak ada terjemahan untuk bahasa local pada kutipan 

wawancara, maka sebaiknya langsung sudah menggunakan Bahasa 

Indonesia. Ada beberapa kata yang amsih menggunakan bahasa local, 

seperti: 

- Aja 

- Yah 

- Ada dua kali 

- Yanga ku lakukan 

- Cuman 10 soal saja 

- Kalo 

47. Gunakan kalimat efektif dalam kutipan langsung wawancara, terkadang 

menggunakan kata ibu, terkadang menggunakan kata aku.  

“untuk materi di bab pertama ini ibu ada telah dua kali mengadakan 

penilaian, ibu mengadakan penilaian yang aku dilakukan pada masa 

pandemi ini cuman hanay secara tertulis aja. Teknik ini dipilih karena untuk 

penilaian secara lisan itu tertulis tidak memerlukan banyak waktu yang 

banyak sedangkan kita di Pada masa pandemi seperti ini waktunya yang 

dimiliki untuk belajar sangat terbatas sekali, walaupun penilaian secara lisan 

itu menurut ku saya lebih efektif ketimbang penilaian secara tertulis, tapi 

yah mau bagaimana lagi” 

 

Selain itu SEHARUSNYA setiap kutipan langsung menggunakan bahasa 

yang efektif dan tidak bertele-tele atau terbolak balik. Ingat kaidah bahasa 

Indonesia SPOK, ada subjek, predikat, ada objek, dan ada keterangan, baik 

keterangan waktu maupun keterangan tempat.  

“Pada kegiatan evaluasi, ini kami menjawab soal yang  memang sudah ada 

di dalam buku LKS, kalo Jika biasanya kami mampu menjawab hingga 

25 soal, sekarang kami hanya mampu menjawab cuman hingga 10 soal 

saja dan tugas nya yang diberikan kepada peserta didik dapat dikerjakan 

di rumah nanti dan dikumpulkan kembali pada minggu pekan depan saat 

ada kelas tatap muka kami untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam” 

 

48.  Di buku LKS 

49. Sebutkan nomor Tabel untuk Tabel “?” Nilai Tugas Mata pelajaran  

Sejaarah Kebudayaan Islam kelas IV 

50. Kepala tabel ditulis cetak tebal untuk No, Nama, Nilai, Tugas 1 dan Tugas 

2 
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51. Posisikan kepala tabel tersebut tepat berada di tengah kolom, tidak 

melayang di atas kolom 

52. Faktor yang mempengaruhi 

53. Nama sekolah ahrus konsisten Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-

Bati 

54. Alinea baru untuk paragraph baru adalah menjorok sebesar 1x TAB, 

bukan setengahnya, lihat contoh:  

 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2021 diketahui 

bahwa latar belakang pendidikan guru Sejarah Kebudayaan Islam yang 

dijadikan sebagai responden, yakni Ibu Saidah, S.Pd, beliau mengatakan 

bahwa sebelumnya beliau adalah lulusan MTs dan MA Ubudiyah Bati-Bati, 

kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi  di UIN 

Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi SKI. 

Sejarah kebudayaan Islam 

 

55. PERHATIKAN SELURUH ALINEA BARU, agar ditarik menjorok ke 

dalam sebesar 1X TAB khusus untuk alinea baru atau kalimat pertama 

dalam paargraf tersebut. Lihat contoh. 

56. observasi di lapangan 

57. kelengkapan di dalam ruangan kelas 

58. dimasa pada masa pandemi ini sangat terbatas 

59. Konsisten dalam penulisan Covid-19 

60. Sekolah ini terletak di pinggir jalan yang mana dan rumah-rumah penduduk 

berdekatan dengan posisi sekolah, 

61. meskipun terletak di pinggir jalan 

62. faktor-faktor yang mempengaruhinya 

63. pembelajaran dengan sistem luring 

64. Perbaiki nama penulis pada footnote 30 Yacob 

65. Akhiri setiap footnote dengan tanda titik. FOOTNOTE DITULIS dengan 

font TIMES NEW ROMANS 

66. Covid-19 

67. sudah sesuai dengan yang terdapat dalam teori, yang menyebutkan bahwa 

ada sepuluh komponen silabus 

68. ada sebagian kecil langkah-langkah yang tidak sempat dilaksanakan sesuai 

dengan RPP dan silabus 

69. Konsisten nama sekolah dan penulisan Covid-19 

70. Pada analisis menegenai kegiatan pendahuluan, sebaiknya juga diungkapkan 

analsisnya baik berkaitan dengan kesesuaian dengan teori, manfaat, ataupun 

keefektifannya, tidak hanya sekedar menceritakan ulang apa yang anda 

ungkapkan di data seblumnya. Lihat lagi teori anda mengenai proses 

pembelajaran dan bahas dalam analisis ini. Tidak hanya sekedar 
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mengungkapkan ulang data tanpa mengkaitkannya dengan teori ataupun 

analisisnya belum terlihat. Perlu ada diskusi antara data dan teori.  

71. dengan mengarahkan peserta didik 

72. dapat berhadir ke sekolah, 

73. menggaris bawahi kalimat yang ada dalam buku LKS 

74. gar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan semestinya 

75. Covid-19 atau COVID-19 anda harus konsisten 

76.  di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati. INGAT ANDA HARUS 

MENAMBAHKAN KATA IBTIDAIYAH, karena ini hanya pada satu 

lokasi 

77. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan 

78. engalaman mengajar seorang guru akan mempengaruhi pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam 

79. Berdasarkan hasil penyajian di atas, bahwa motivasi yang diberikan 

pendidik ke peserta didik di akhir pembelajaran 

80. semangat motivasi siswa dalam belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

81. dikatakan cukup tetapi guru berusaha 

82. bahkan masih ada siswa yang tidak memakai 

83. semua orang tua siswa 

84. REVISI  

Banjarmasin 19 November 2021 

Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

 

 

 

 

Musyarrafah, S.Pd, M.Pd.I 

NIP. 198901032015032001 

 

 

CATATAN PEMBIMBINGAN (7) 

23 November 2021 

 

Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

JUDUL:  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UBUDIYAH BATI-BATI 
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NAMA/NIM: 

RUSNIDA INAYATI/170102070333 

 

1. Pada bagian BAB V sebaiknya kesimpulan disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. Jika tujuan penelitian ada dua, maka bisa saja kesimpulan di bagi 

menjadi dua bagian 

2. Perhatikan kosakata yang amsih banyak typo pada Bab IV dan V 

3. Di masa pandemic 

4. Perhatikan penggunaan di dan ke 

5. Di masa pandemic Covid-19 

6. Konsisten dalam penulisan Covid-19 

7. Pembelajaran dilaksanakan pada hari rabu dan Sabtu 

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas IV pada masa pandemi Covid-19 

9. Sarjana Strata I, jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) konsentrasi Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin 

10. serta observasi di lapangan 

11. di setiap 

12. dokumentasi telah diperoleh bahwa sarana dan prasarana 

13. Saran saran sebaiknya ditujukan sesuai dengan manfaat secara praktis, bagi 

sekolah, guru, siswa, dan juga bagi sekolah 

14. Harap tambahkan Surat Penyataan Keaslian tulisan di bagian awal  

15. Pada bagian Pernyataan Keaslian Tulisan sebagiknya ditandatangani dan 

diberikan materai yang lengkap, berikan tanggal untuk pada akhir revisi. 

16. Sebutkan tahun akademik pada surat persetujuan. LENGKAPI! Lengkapi 

juga nama dan NIIP Pembimbing. 

17. Penulisan revisi pada surat persetujuan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin. REVISI 

18. Pada surat pengesahan, perbaiki kata yang salah dalam penulisan kata 

KEBUDAYAAN 

19. Konsisten dalam penulisan nama sekolah: Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah 

Bati-Bati 

Perbaiki kata: Tarbiyah, Fakultas, Lihat kembali pada pernyataan surat dan pada 

kolom tanda tangan Dekan. FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN, 

REVISI! 

20. Perbaiki kolom tanda tangan pada surat pengesahan, kolom memanjang, lihat 

pedoman, BUKAN PERSEGI EMPAT, tapi seharusnya PERSEGI 

PANJANG. 
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21. Abstrak dilengkapi berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Memuat 

mengenai konteks penelitian (2-3 kalimat), tujuan penelitian, metode, subjek 

penelitian, dan juga hasil penelitian. Tidak lebih dari satu halaman.  

22. Lengkapi Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar lampiran, Daftar Tabel, dan 

berbagai lampiran yang ada di bagian depan halaman skripsi. LIHAT 

KEMBALI PEDOMAN. LENGKAPI. Ingat, Lengkapi seluruh lampiran 

bagia depan, seperti cover bagian dalam, surat persetujuan, daftar isi, daftar 

tabel, daftar lampiran, kata pengantar, motto, kata persembahan dan yang 

paling penting adalah abstrak 

23. Di bagian akhir juga perlu ditambahkan lampiran, seperti lampiran mengenai 

identitas diri penulis (Lihat pedoman penulisan skripsi) 

24. Lampiran pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, 

perintah yang diajukan untuk siswa dalam membuat karangan. LENGKAPI 

25. Lampiran berupa hasil wawancara yang diklasifikasi 

26. Terjemah 

27. Lengkapi juga berupa dokumentasi foto-foto riset 

28. Lengkapi juga surat-surat yang berkaitan dengan izin riset.  

29. Lampiran hasil observasi, terkait pelaksanaan pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas IV pada Masa Pandemi Covid-19. TIDAK ADA DI 

LAMPIRAN, harap dilampirkan.  

30. Surat izin riset harap dilampirkan 

31. Surat telah selesai riset harap dilampirkan 

32. Dokumen berupa foto-foto kegiatan siswa dan guru atau saat anda melakukan 

observasi maupun wawancara 

33. TAMBAHKAN DAFTAR REFERENSI, di sini belum ada daftar pustaka. 

Tambahkan 

34. Lampiran berupa catatan dosen dan konsultasi ini dan lebar bahwa sudah di 

ACC oleh dosen jika telah selesai revisi. 

35. Biodata Peneliti belum ada, LENGKAPI (lihat pedoman penulisan skripsi) 

36. Perhatikan kembali cara menulis ABSTRAK 

37. Revisi. Goodluck!  

38. Catatan dari pembimbing dilampirkan dalam lampiran.  

39. SILAKAN DIREVISI 

Banjarmasin 23 November 2021 

Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

 

 

 

Musyarrafah, S.Pd, M.Pd.I 

NIP. 198901032015032001 
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CATATAN PEMBIMBINGAN (8) 

17 Desember 2021 

 

Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

JUDUL:  

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

UBUDIYAH BATI-BATI 

 

NAMA/NIM: 

RUSNIDA INAYATI/170102070333 

 

 

1. Judul dijadikan tiga baris dengan konsep pyramid terbalik, sesuaikan 

penggalan kata 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN  

ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI MADRASAH  

IBTIDAIYAH UBUDIYAH BATI-BATI 

 

2. Surat pernyataan keaslian tulisan dibubuhi materai 10,000 

3. Pada bagian abstrak revisi: 

 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/Sarjana UIN Antasari 

Banjarmasin 

 Merebaknya kasus Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 

 Konsisten penulisan Covid-19 

 Menggunakan strip di tengah secara konsisten, jika anda tidak 

ingin menggunakan strip di tengah, maka tulis secara konsisten 

4. Pada kata pengantar: 

 Revisi nama dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

5. Pada halaman transliterasi terkait vocal: 

 seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

6. Pada daftar isi 

 Transliterasi Arab-Indonesia 

7. Daftar lampiran 

 Bukan surat izin orangtua untuk lampiran XV, tapi Surat 

Pernyataan Orangtua dalam Pembelajaran Tatap Muka pada Masa 

Transisi di Madrasah 

8. Pada bab I 
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 Oleh karena itu, Sejarah Kebudayaan Islam penting diajarkan pada 

setiap satuan berpendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai 

berpendidikan tinggi 

 Footnote 4 ad-Dimasyqi 

 Footnote 4 Syamilah 

 Konsisten dalam penulisan h. hlm. hal untuk footnote. Lihat 

footnote 4 dan 5 

 Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) pertama muncul di 

akhir tahun 2019 tepatnya di Wuhan, China. 

9. Penelitian terdahulu diberikan footnote, setelah nama penulis letakkan 

nomor urut footnotenya 

10. Bab II landasan teori 

 media dan penata lingkungan tempat belajar sehingga tercipta 

suatu proses pembelajaran yang memungkinkan terciptanya tujuan 

yang telah direncanakan 

 Menurut Permendikbud RI No. 81a Tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum dalam lampiran IV disebutkan bahwa 

 Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 komponen-

komponen tersebut ialah: 

 Footnote 23, berikan jarak antara tanda titik dan nomor 

halaman. Contoh: hlm. 2. 

 Footnote 25, Makassar 

 Penilaian (assesment) diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data 

 Footnote 39, Purwokerto 

 Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) pertama muncul di 

akhir tahun 2019 tepatnya di Wuhan, China. 

 Mengedukasi warga sekolah/madrasah untuk melakukan CTPS dan 

etika batuk/bersin yang benar. 

 Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, 

cara mencegah penularan Covid-19, 

11. Bab III 

 Faktor alokasi waktu 

 Mengetahui faktor alokasi waktu. 

 Di bab III sebaiknya ditambahkan mengenai sub bab…Teknik 

Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Mengajukan skripsi ke sidang munaqasah skripsi untuk diujikan 

dan dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji skripsi. 

12. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Minat terhadap suatu kegiatan memang mempengaruhi 

kelancaran dan kesuksesan dalam suatu kegiatan tersebut, 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan peserta didik, serta 

observasi di lapangan. 
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 hand sanitizer, sabun cuci tangan, kran air, bahkan masker sudah 

disiapkan pihak sekolah. yang berdasarkan hasil observasi 

peneliti thermogun ada 2, adapun untuk hand sanitizer, sabun cuci 

tangan, kran air sudah tersedia dalam kelas masing-masing. 

 silabus yang dibuat oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam sudah 

sesuai dengan yang ada di teori yang menyebutkan 

 Oleh karena itu, dengan ditambahkannya metode tanya jawab agar 

siswa tidak cenderung diam/pasif. ketika pembelajaran 

berlangsung dan agar siswa tidak merasa bosan. 

 JADIKAN FOOTNOTE BUKAN BODYNOTE 

Hal ini sesuai dengan teori Hasibuan dan Moedjiono (2009:13-14) 

menyatakan metode ceramah adalah penyampaian bahan 

pelajaran dengan komunikasi lisan. 

 elemahannya adalah bahwa siswa cenderung pasif, pengaturan 

kecepatan secara klasikal ditentukan oleh pengajar, kurang cocok 

untuk menentukan keterampilan dan sikap, dan cenderung 

menempatkan pengajar 

 Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap masalah 

yang sedang dibicarakan. 

 Mengembangkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap masalah 

yang sedang dibicarakan. 

 JADIKAN FOOTNOTE BUKAN BODYNOTE 

kemampuan membuka pembelajaran sebagaimana dijelaskan oleh 

Rusman (2011: 10) adalah sebagai berikut: 

 Kegiatan Inti pada kurikulum 2013 proses pembelajaran menurut 

 JADIKAN FOOTNOTE BUKAN BODYNOTE 

Nasir A. Baki (2012: 223-224) mengatakan bahwa, proses 

pembelajaran  menggunakan pendekatan scientific, yang meliputi: 

 Footnote 70, Makassar 

13. Bab V 

 Beliau adalah Sarjana Starata I, jurusan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

14. Daftar Pustaka 

 Aly, H. N dan H. Minzier. 

 Jakarta: Friska Agung Insani, 2021. 

 Purwokerto: Pena Persada, 2020. 

 Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009. 

 Dapartemen Pendidikan Nasional, 

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran.  Jakarta: 

Rineka Cipta, 2018. 

 Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur,  
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 Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Dapartemen Agama 

Republik Indonesia, Cet. Ke-1. 2009. 

 Panduan Kegiatan Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Langkah-

Langkah Desinfeksi Dalam Rangka Pencegahan Penularan Covid-

19. 

 Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Terpadu: Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD/MI, Jakarta: 

Prenada Media Group, 2015. 

 Nilai Sejarah Kebudayaan Islam dan Pengembangan Kurikulum. 

Jurnal Pendidikan Agama Islam. XII (1). 

 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta. 

2015. 

 Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia 

15. Pedoman Observasi 

 Nomor 20; Guru melaksanakan pembelajaran 

 Noor 27; Guru melakukan post-test 

16. Pedoman Dokumentasi 

 Dokumentasi kurikulum yang ditetapkan di Madrasah Ibtidaiyah 

Ubudiyah Bati-Bati 

 Dokumentasi mengenai kebijakan Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah 

terkait pembelajaran luring pada masa pandemi Covid-19 

17. Tabel Lembar Observasi Keadaan Siswa dalam Mengikuti 

Pembelajaran 

 Siswa sudah melakukan persiapan ketika menghadapi proses 

pembelajaran seperti duduk di kursinya 

 2 orang siswa tidak dapat berhadir ke sekolah 

 Keseriusan siswa dalam belajar hilang ketika siswa yang lain 

ngajak ngobrol. 

 Guru mengkoordinasikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran 

 Guru menuliskan judul materi di papan tulis 

 Guru selalu menuliskan judul materi di papan tulis 

 Dalam pembelajaran tidak ada kegiatan mencoba 

 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu 

 mengerjakannya di kertas selembar 

 Siswa sudah melakukan persiapan ketika menghadapi proses 

pembelajaran seperti duduk di kursinya 

 Semua murid hadir ke sekolah 

 Keseriusan siswa berkurang ketika ada teman yang ngajak ngobrol 

 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran 

18. Hasil Wawancara 

 Covid-19 



171 
 

 

 juga mengatakan bahwa selama belajar dirumah anak menjadi 

malas belajar dan pikiran mereka hanya bermain game saja, 

sedangkan kalau mereka belajar di sekolah semangat untuk 

belajar mereka tinggi, sehingga pelaksanaan pembelajaran luring 

ini dianggap pilihan yang tepat 

 menyiapkan thermogun dan hand sanitizer 

 jadwal berhadir ke sekolah pun dilaksanakan secara bergantian 

yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu 

 juga mengatakan bahwa selama belajar di rumah siswa menjadi 

malas untuk belajar dan pikiran mereka hanya bermain game saja, 

sedangkan kalau mereka belajar di sekolah 

 saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ubudiyah Bati-Bati kira-

kira sekitar 4 tahunan, semenjak tahun 2017 s.d sekarang 

 saya lulusan MTs dan MA Ubudiyah Bati-Bati, kemudian saya 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi  di UIN Antasari 

Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi SKI 

 Apa saja yang ibu siapkan dalam menghadapi pelaksanaan 

pembelajaran SKI pada masa pandemi Covid-19 ini? 

 pakah ibu menggunakan metode serta media pembelajaran pada 

saat pelaksanaan pembelajaran  SKI di masa pandemi Covid-19 

ini? 

 Sebenarnya di masa Pandemi Covid-19 nih sulit untuk 

menggunakan metode dan media pembelajaran, amun ada waktu 

aku hanya menggunakan metode ceramah lawan dan tanya jawab 

aja saja untuk media tu paling aku menggunakan buku LKS, papan 

tulis dan spidol aja karena menurut ku mun menggunakan metode 

dan media yang lain tu itu perlu waktu yang banyak, sedangkan 

dimusim pandemi kaya ini ngalih banar waktunya berkejar-

kejaran masuk lawan dengan guru lain. 

 GUNAKAN BAHASA INDONESIA, kecuali jika anda 

memaprakan ulang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia 

setelah bahasa daerah 

 untuk bab pertama ini ibu ada dua kali melakukan penilaian, 

 terkadang ibu rancak tegasak-gasak  tergesak-gesak alam 

penyampaian materi karena sudah ditunggui ibu yang lain diluar 

 hand sainitizer/ sabun, kran, 

 kada tidak  ingat pakai masker jadi dijulngi dll diberikan 

 kalo jika ada murid 

 di tengah pemukiman warga dan di pinggir jalan mengakibatkan 

terkadang terdapat gangguan dari bisingnya suara motor yang 

lewat. 
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 tugas nya di bab pertama ini ada 2 kali tugas, yang pertama ada 

tugas essay lawan yang kedua pilihan ganda 1-10 dikumpulnya 

minggu depannya bu ay. 

 Gunakan Bahasa Indonesia 

19. SILAKAN DIREVISI 

20. Goodluck! 

Banjarmasin 17 Desember 2021 

Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan 
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