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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I 

Terjemahan 

Halaman Bab Terjemah 

2 1 “Sungguh, Kami 

menciptakan manusia 

dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya” 

 

Lampiran II 

Daftar Nama Guru dan Karyawan, dan Siswa 

a. Daftar Nama Guru 

No Nama/NIP Golongan Jabatan/Mengajar 

1 Drs. H. Fakhrurrazi, HN S1 FEKON Kepala Madrasah 

2 Drs. Fauzani S1 PAI Wakamad Kesiswaan 

3 Dra. Fauziati S1 Bahasa Arab Wakamad Kurikulum 

4 H.Hasan Basri, HN SMA Wakamad Humas 

5 Salimi DIII PAI Guru IPS Terpadu 

6 Hamidah, S.Ag S1PAI 
Guru Al-Qur’an dan  

Hadits 

7 Umi Afifah S.Ag S1 PAI 
Guru IPS 

Terpadu/Gografi 

8 Fauzah S.Ag S1 Syariah 
Guru IPA 

Terpadu/Fisika 

9 Erpan Malik, S.Pd S1 Bahasa Inggris 
Wakamad Sapras/ Guru 

Bahasa Inggris 

10 Mahrita. SE S1 FEKON Guru Matematika 

11 Irpani, S.Ag S1 PAI 
Guru Sejarah dan 

Kebudayaan Islam 

12 Husnul Khatimah, SE S1 FEKON Guru Bahasa Indonesia 
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13 Muhammad Ahsani, S.Ag S1 Dakwah 
Guru PKN dan Seni 

Budaya 

14 Isnawati, S.Pd S1 Bahasa Inggris Guru Bahasa Inggris 

15 Ripqiyati, S.Sos.I S1 Dakwah 
Guru PKN dan Seni 

Budaya 

16 Rif’atul Hasanah, SE S1 Akutansi Guru Seni Budaya 

17 Sarbini Oman, S.Ag S1 PAI Guru Fikih 

18 Meina Rahmadhani S.Si S1 MIPA Guru IPA Terpadu 

19 Siti Aisyah S.Pd S1 Matematika Guru Matematika 

20 Sun Wijaya, S.Th.I S1 Ushuludin 
Guru Fikih/ Aqidah 

Akhlak 

21 Fauzur Rahman, S.H.I S1 Syariah Guru Fikih 

22 Fakhratusobah 
S1 Bimbingan 

Konseling 

Guru BK 

Sumber : Tata Usaha MTs Inayatuththalibin Banjarmasin Tahun 2020/2021 

b. Keadaan Siswa MTs Inayatuththalibin 

No Tingkatan Kelas 
Siswa 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Kelas VII 67 53 120 

2 Kelas VIII 53 67 120 

3 Kelas IX 69 57 126 

Jumlah 189 177 366 
Sumber : Tata Usaha MTs Inayatuththalibin Banjarmasin Tahun 2020/2021 

c. Keadaan sarana dan prasarana di MTs Inayatuththalibin  

No Fasilitas Jumlah Keterangan 

1 Fasilitas Kantor  

a. Mesin tik 

b. Mesin steril 

c. Komputer  

d. LCD 

 

2 buah 

1 buah 

6 buah 

1 buah 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

2 Fasilitas Keterampilan 

a. Peralatan memasak  

b. Peralatan musik 

c. Peralatan berkebun 

 

5 buah 

4 buah 

7 buah 

 

Baik 

Baik 

Baik 

3 Fasilitas Praktikum 

a. Alat-alat praktik olahraga 

b. Alat praktik ips 

c. Alat praktik matematika 

d. Alat praktik biologi 

e. Alat praktik fisika 

 

9 buah 

1 buah 

2 buah 

2 buah 

2 buah 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 
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f. Alat praktik agama 1 buah Baik 

4 Fasilitas Perpustakaan  

a. Buku teks 

b. Buku referensi 

c. Majalah 

d. Surat kabar 

e. Buletin  

 

1721 buah 

1153 buah 

32 buah 

446 buah 

82 buah 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

5 Fasilitas ruang/bangunan 

a. Kelas  

b. Perpustakaan  

c. Labolaturium bahasa 

d. Ruang guru 

e. Ruang kepala sekolah 

f. Ruang tata usaha 

g. Musholla 

h. Ruang komputer 

i. Ruang BK 

j. Ruang osis 

k. Ruang pramuka 

l. Ruang UKS 

m. Kamar mandi/wc 

 

12 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

10 buah 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 
Sumber : Tata Usaha MTs Inayatuththalibin Banjarmasin Tahun 2020/2021 

Lampiran III 

Pedoman Wawancara 

Pertanyaan Untuk Kepala Madrasah  

1. Menurut bapa apakah implementasi kegiatan pramuka disekolah ini sudah 

dilaksanakan dengan baik? 

2. Apa ada di dalam perencanaan kegiatan pramuka membuat program yang 

menanamkan social sesitivity atau sensitvitas sosial kepada para siswa 

yang mengukuti kegiatan pramuka? 

3. Bagaimana perencanaan social sensitivity yang dibuat sekolah untuk 

kegiatan pramuka? 
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4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan sensitivitas sosial yang dalam kegiatan 

pramuka di MTs Inayatuththalibin ? 

5. Setelah melakukan kegiatan social sensitivity perubahan atau hasil apa 

yang bapa lihat dari siswa ? 

6. Dalam perencanaan kegiatan pramuka apakah ada kegiatan seperti social 

insght yang dirancangkan untuk siswa dalam pelaksanaan kegiatan 

pramuka? 

7. Bagaiamana bentuk dari dari pelaksanaan social insght yang sudah di 

programkan untuk para siswa anggota pramuka? 

8. Dampak nya setelah adanya pelaksanaan social insght itu bagaimana ? 

9. Mengenai social communication atau komunikasi sosial, apakah juga 

masuk dalam perencanaan kegiatan pramuka? 

10. Bagaimana bentuk pelaksanaan dari kegiatan social communication yang 

sudah dirancangkan? 

11. Setelah melakukan kegiatan mengenai soscial communication ini apakah 

siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan mudah berkomunikasi dengan 

individu lain? 

Pertanyaan Untuk Pembina 

1. Berapa lama bapa sudah menjadi pembina di MTs Inayatuththalibin? 

2. Menurut bapa apakah implementasi kegiatan pramuka disekolah ini sudah 

dilaksanakan dengan baik? 

3. Dalam merencakan program kegiatan pramuka apakah ada program yang 

memuat hal social sensitivity? 
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4. Bagaimana bentuk kegiatan dari social sensitivity yang dilaksanakan? 

5. Perubahan dan hasil apa saja dari siswa yang bapa lihat dari pelaksanaan 

program tersebut? 

6. Evaluasi apa saja yang bapa lakukan dalam memperbaiki dan 

mengembangkan program ini? 

7. Dalam kegiatan pramuka apakah ada program yang memuat tentang social 

insght? 

8. Bagaimana bentuk pelaksanaan social insght pada kegiatan pramuka? 

9. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut apakah ada perubahan pada siswa 

anggota pramuka? 

10. Evaluasi seperti apa yang bapa lakukan dalam memperbaiki dan 

mengembangkan program ini? 

11. Dalam perencanaan kegiatan pramuka apakah ada program yang 

menekankan pada social communication pada siswa anggota pramuka? 

12. Bagaimana bentuk kegiatan social communication tersebut? 

13. Apa saja hasil dari kegiatan social communication yang bapa lihat pada 

siswa? 

14. Apa saja evaluasi yang bapa lakukan dalam memperbaiki dan 

mengembangkan program ini? 
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Pertanyaan Untuk Guru BK 

1. Apakah ibu juga ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pramuka? 

2. Sebagai guru BK, bagaimana tanggapan ibu mengenai kegiatan pramuka 

di sekolah ini? 

3. Bagimana ibu melihat perubahan yang terjadi pada diri siswa ketika 

mengikuti kegiatan pramuka? 

Pertanyaan Untuk Siswa 

1. Sejak kapan adik sudah mengikuti kegiatan pramuka? 

2. Apakah adik tertarik dan merasa senang selama mengikuti kegiatan 

pramuka? 

3. Dalam melaksanakan kegiatan pramuka, apakah adik diajarkan mengenai 

social sensitivity ? 

4. Kegiatan seperti apa yang diajarkan pembina mengenai social sensitivity? 

5. Apa dampak yang adik rasakan dari kegiatan social sensitivity? 

6. Pada kegiatan pramuka, apakah adik diajarkan mengenai social insght? 

7. Bagaimana kegiatan yang adik lakukan mengenai social insght ? 

8. apa dampak yang adik rasakan dari kegiatan social insght? 

9. Pada kegiatan pramuka, apakah adik diajarkan mengenai social 

communication? 

10. Bagaimana kegiatan  yang adik lakukan mengenai social communication? 

11. Apa dampak yang adik rasakan dari kegiatan social communication? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati lokasi penelitian 

2. Mengamati keadaan sarana prasarana yang ada disekolah 

3. Mengamati kegiatan pramuka yang dilaksanakan. 

4. Mengamati siswa yang mengikuti kegiatan pramuka. 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

2. Sejarah singkat berdirinya MTs Inayatuththalibin Banjarmasin 

3. Visi dan Misi MTs Inayatuththalibin Banjarmasin 

4. Keadaan guru di MTs Inayatuththalibin Banjarmasin 

5. Ruang Pramuka di MTs Inayatuththalibin Banjarmasin 

 

LAMPIRAN IV 

CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA TERHADAP KEPALA MTS INAYATUTHTHALIBIN 

BANJARMASIN) 

Hari/Tanggal   : Kamis, 06 Januari 2022 

Pukul     : 08.00-10.00 

Tempat    : Depan Ruangan Lab.Komputer 

Interviewe   : Kepala MTs Inayatuththalibin Banjarmasin 

      (Drs. H. Fakhurrazi, HN) 

Interviewer   : Nadia Maudyna Ikrimah 
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No Pertanyaan Jawaban 

1 Menurut bapa apakah implementasi 

kegiatan pramuka disekolah ini 

sudah dilaksanakan dengan baik? 

implementasi kegiatan pramuka 

yang dilaksanakan disekolah ini 

cukup baik karena kami saling 

bekerjmasama dengan pembina 

untuk merencanakan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi 

kegiatan pramuka. 

2 Apa ada di dalam perencanaan 

kegiatan pramuka membuat 

program yang menanamkan social 

sensitivity atau sensitvitas sosial 

kepada para siswa yang mengukuti 

kegiatan pramuka? 

Dalam perencanaan kegiatan 

pramuka tentunya banyak kegiatan 

yang menanamkan social 

sensitivity. Seperti yang ada pada 

kode etik pramuka. 

3 Bagaimana bentuk perencanaan 

social sensitivity yang dibuat 

sekolah untuk kegiatan pramuka? 

Dibuatkan program dan tidak jauh 

dan tidak melenceng dari tri satya 

dan dasa dharma,bentuk 

perencanaannya misalnya seperti 

dibiasakan saling bekerjasama, 

saling menolong, melatih kepekaan 

yang dilakukan setiap latihan 

mingguan maupun kegiatan 

perkemahan. 

4 Bagaimana pelaksanaan kegiatan 

sensitivitas sosial yang dalam 

kegiatan pramuka di MTs 

Inayatuththalibin ? 

Pelaksanaan kegiatannya pada 

latihan mingguan maupun 

perjusami ataupun waktu ada 

lomba. Pada saat latihan rutin 

mereka diajarkan untuk 

bekerjamsama dengan tim, saling 

tolong menolong dan biasanya 

diberi soal untuk memecahkan 

masalah yang satu sama lain harus 

peka dan bekerjasama. 

5 Setelah melakukan kegiatan social 

sensitivity perubahan atau hasil apa 

yang bapa lihat dari siswa ? 

Perubahan dan hasil yang dilihat 

dari siswa biasanya mereka akan 

lebih inisiatif untuk melakukan 

sesuatu hal, kemudian mereka akan 

lebih berani saat di kelas entah 

tampil atau mengemukakan 

pendapat. 

6 Dalam perencanaan kegiatan 

pramuka apakah ada kegiatan 

seperti social insght yang 

dirancangkan untuk siswa dalam 

Tentunya pasti ada, perencanaan 

mengenai social insght yang kami 

rancangkan dengan pembina. 
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pelaksanaan kegiatan pramuka? 

7 Bagaiamana bentuk dari dari 

pelaksanaan social insght yang 

sudah di programkan untuk para 

siswa anggota pramuka? 

Bantuk rencangan social insght ini 

pastinya dengan program dengan 

catatan yang sudah dirancangkan, 

kemudian bentuk kegiatan nya 

seperti dalam perkemahan biasanya 

ada game, sandi, teka teki yang 

mana siswa harus memecahkan 

masalah. Kemudian dalam kegiatan 

pramuka biasanya ada aturan-

aturan yang mana siswa harus 

mengerti dan memahami norma nah 

seperti itulah kiranya. 

8 Dampak nya setelah adanya 

pelaksanaan social insght itu 

bagaimana ? 

Tentunya siswa lebih paham akan 

situasi sosial, paham akan aturan, 

dan bisa memecahkan masalah. 

9 Mengenai social communication 

atau komunikasi sosial, apakah juga 

masuk dalam perencanaan kegiatan 

pramuka? 

Pasti ada kegiatan pramuka yang 

merencanakan program mengenai 

social communication. 

10 Bagaimana bentuk pelaksanaan dari 

kegiatan social communication 

yang sudah dirancangkan? 

Bentuk nya seperti diajarkan 

menulis surat untuk pembina, orang 

tua atau teman, diajarkan maju 

untuk membaca UUD, ataupun 

menyampaikan amanat pada saat 

upacara lapangan, dan pidato saat 

ada pentas seni. 

11 Setelah melakukan kegiatan 

mengenai soscial communication 

ini apakah siswa menjadi lebih 

aktif, percaya diri, dan mudah 

berkomunikasi dengan individu 

lain? 

Terlihat sangaat jelas bahwa 

memang siswa lebih aktif dan 

percaya diri karena dilatih 

berkomunikasi dengan baik. 

 

CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA TERHADAP PEMBINA PRAMUKA DI MTS 

INAYATUTHTHALIBIN BANJARMASIN) 

Hari/Tanggal   : Senin, 03 Januari 2022 

Pukul     : 13.00-14.00 

Tempat    : Rumah Pembina 
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Interviewe   : Pembina Pramuka (Drs. Fauzani) 

Interviewer   : Nadia Maudyna Ikrimah 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Berapa lama bapa sudah menjadi 

pembina di MTs Inayatuththalibin? 

Bapa menjadi pembina ini dari 

1985-2022 (sekarang) 

2 Menurut bapa apakah implementasi 

kegiatan pramuka disekolah ini 

sudah dilaksanakan dengan baik? 

Yang kami lakukan untuk 

melaksanakan kegiatan pramuka 

pastinya direncanakan dengan baik, 

sesuai dengan kode etik gerakan 

pramuka dan bapak konsep dengan 

baik sedemikian rupa. 

3 Dalam merencakan program 

kegiatan pramuka apakah ada 

program yang memuat hal social 

sensitivity? 

Jelas ada, karena pramuka ini sangat 

erat kaitannya dengan keadaan 

sosial.  

4 Bagaimana bentuk kegiatan dari 

social sensitivity yang 

dilaksanakan? 

Kalau bentuk kegiatannya banyak, 

saat kegiatan siswa diajarkan untuk 

peka, berbagi, kadang ada 1 orang 

anggota yang lapar dan tidak 

membawa makanan, maka yang 

anggota yang lain biasanya memberi 

makanan pada teman yang 

kelaparan, kami mengajari untuk 

tidak mementingkan diri sendiri 

misalnya dengan tidak menyerobot 

antrian mandi, nah hal sederhana 

yang bapa lakukan tentang kepekaan 

sosial, kemudian lagi seperti 

meolong teman yang terjadi musibah 

kebakaran ataupun orang tua yang 

meninggal dunia maka anak-anak 

memberikan sumbangan. 

5 Perubahan dan hasil apa saja dari 

siswa yang bapa lihat dari 

pelaksanaan program tersebut? 

Biasanya tuh lah bapa lihat dari 

siswa mereka yang sudah bapa latih, 

anak-anak nya peka, bapa beputik 

sampah atau ada sampah tanpa bapa 

suruh anggota pramuka sudah 

memutik sampah. Atau biasanya 

anak-anak pramuka yang  ada orang 

tua anggota yang meninggal, dia 

cepat untuk mengajak sumbangan. 

6 Evaluasi apa saja yang bapa 

lakukan dalam memperbaiki dan 

Evaluasi yang dilakukan yaitu 

dengan memperbaiki kegiatan agar 
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mengembangkan program ini? lebih bervariasi, atau biasanya kalau 

anak-anak belum berhasil 

menuntaskan SKU maka disitulah 

evluasi dilakukan.  

7 Dalam kegiatan pramuka apakah 

ada program yang memuat tentang 

social insght? 

Ya dalam kegiatan pramuka ada 

memuat tentang social insght. 

8 Bagaimana bentuk pelaksanaan 

social insght pada kegiatan 

pramuka? 

Pelaksanaan social insight biasanya 

bentuknya seperti anak-anak itu 

melakukan widegame lalu diberi 

soal untuk memecahkan masalah, 

atau jua biasanya saat perlombaan 

ada aturan, maka anggota harus 

menaati peraturan yang berlaku.  

9 Setelah melaksanakan kegiatan 

tersebut apakah ada perubahan pada 

siswa anggota pramuka? 

Pasti ada perubahan pada anggota, 

biasanya anak-anak punya berbagai 

tips atau solusi pada suatu 

permasalahan yang dihadapinya. 

Kemudian mudah berbaur dan 

paham akan keadaan sosialnya. 

10 Evaluasi seperti apa yang bapa 

lakukan dalam memperbaiki dan 

mengembangkan program ini? 

Evaluasi yang dilakukan disesuaikan 

dengan SKU apabila ada hal-hal 

yang perlu diperbaiki maka akan 

diperbaiki. Namun program juga 

selalu dievaluasi dengan kepala 

sekolah. 

11 Dalam perencanaan kegiatan 

pramuka apakah ada program yang 

menekankan pada social 

communication pada siswa anggota 

pramuka? 

Ada, dalam perencanaan kegiatan 

pramuka ada program yang memuat 

tentang social communication. 

12 Bagaimana bentuk kegiatan social 

communication tersebut? 

Bentuknya kegiatannya biasanya 

dalam SKU anak-anak diajarkan 

untuk berbahasa indonesia dengan 

baik dan benar. Kemudian ada point 

pada SKU itu yang mengharusnya 

siswa menyampaikan pesan baik 

entah melalui surat ataupun secara 

langsung. Kemudian diajarkan 

membaca tri satya dan dasa dharma 

saat upacara. Saat pentas seni juga 

ada yang pidato dan lain-lain. 

13 Apa saja hasil dari kegiatan social 

communication yang bapa lihat 

pada siswa? 

Hasilnya siswa terlihat lebih percaya 

diri dalam melakukan sesuatu, 

bahasanya yang biasa dia sampaikan 

lebih mudah dimengerti. 
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14 Apa saja evaluasi yang bapa 

lakukan dalam memperbaiki dan 

mengembangkan program ini? 

Semua evaluasi tentunya disesuaikan 

dengan SKU apabila belum berhasil 

maka anak-anak akan mengulang 

dan mencoba lagi. 

 

CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA TERHADAP SISWA DI MTS INAYATUTHTHALIBIN 

BANJARMASIN) 

Hari/Tanggal   : Kamis, 06 Januari 2022 

Pukul     : 10.00-11.00 

Tempat    : Dalam Ruangan Lab.Komputer 

Interviewe   : Siswa (Shafa Hiluwa dan Nur Hasanah) 

Interviewer   : Nadia Maudyna Ikrimah 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Sejak kapan adik sudah mengikuti 

kegiatan pramuka? 

Sejak dibangku MI. 

2 Apakah adik tertarik dan merasa 

senang selama mengikuti kegiatan 

pramuka? 

Sangat tertarik dan merasa senang 

ketika memgikuti kegiatan 

pramuka. 

3 Dalam melaksanakan kegiatan 

pramuka, apakah adik diajarkan 

mengenai social sensitivity ? 

Iya biasanya kami diajarkan 

mengenai hal-hal yang kaya 

berbau sosial 

4 Kegiatan seperti apa yang diajarkan 

pembina mengenai social 

sensitivity? 

Kami diajarkan biasanya untuk 

paham akan kondisi teman bila 

temannya kesusahan, lalu 

diajarkan saling berbagi kepada 

kawan-kawan yang kadang ada 

dapat musibah, saling tolong 

menolong lah. 

5 Apa dampak yang adik rasakan dari 

kegiatan social sensitivity? 

Kami merasa lebih punya simpati 

kaya lebih mudah memahami 

perasaan orang lain, kadang kalau 

teman merajuk kami merasa 

bahwa inya sedang merajuk. 

Sedangkan temna-teman yang lain 

belum tentu paham. 

6 Pada kegiatan pramuka, apakah adik 

diajarkan mengenai social insght? 

Iya di pramuka kami diajarkan 

tentang pemecahan masalah, 
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biasanya menaati peraturan 

pramuka yang ada di inayah, atau 

apa yang dikatakan pembimbing 

dan pembina. 

7 Bagaimana kegiatan yang adik 

lakukan mengenai social insght ? 

Waktu kegiatan itu biasanya ada 

persoalan-persoalan yang harus 

kami pecahkan sama-sama, lalu 

waktu misalnya kami di tempat 

lain atau kegiatan yang bukan di 

inayah, kami harus bisa berbaur 

paham terhadap kondisi 

lingkungan baru. 

8 Apa dampak yang adik rasakan dari 

kegiatan social insght? 

Kami jadi lebih kaya rakat, karena 

memecahkan masalah itu kami 

sama-sama bukan hanya 1 orang 

aja yang berfikir jadi semuanya 

kompak itu pang terlihat banar di 

diri kami yang ikut pramuka. 

9 Pada kegiatan pramuka, apakah adik 

diajarkan mengenai social 

communication? 

Iya kami diajarkan juga mengenai 

cara komunikasi atau kaya 

berbicara dengan orang lain dan 

yang berhubungan dengan sosial 

10 Bagaimana kegiatan  yang adik 

lakukan mengenai social 

communication? 

Kami itu kan harus memenuhi 

syarat yanga ada di SKU. 

Biasanya banyak kaya perintah 

yang membiasakan kami setiap 

minggu menyampaikan pendapat 

dengan teman, atau mama dan 

abah, lalu kami dilatih seperti kaya 

pesan berantai sejenjis game yang 

melatih tentang komunikasi 

dengan orang lain. 

11 Apa dampak yang adik rasakan dari 

kegiatan social communication? 

Dampak nya lebih pede kalau 

tampil di depan kelas karena sudah 

dilatih mental dan yang lainnya di 

pramuka. 
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LAMPIRAN V 

Foto Kegiatan Observasi dan Wawancara 

Dokumentasi wawancara bersama Pembina Pramuka MTs Inayatuththalibin Banjarmasin 

Dokumentasi wawancara bersama Kepala Madrasah MTs Inayatuththalibin Banjarmasin 
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Dokumentasi wawancara bersama siswa anggota pramuka 
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Program Kerja Pramuka MTs Inayatuththalibin Banjarmasin 
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Dokumentasi kegiatan pramuka di MTs Inayatuththalibin Banjarmasin 

 

Dokumentasi bersama anggota pramuka MTs Inayatuththalibin Banjarmasin 
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