
73 
 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN  



74 
 

 
 

DAFTAR TERJEMAH 

No Hal Bab Terjemah 

1 2 1 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 

dikatakan kepadaku. “Berlapang-lapanglah dalam 

majlis.” Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan: “Berdirilah kamu.” Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Observasi 

1. Mengamati hal-hal apa saja yang dipersiapkan guru sebelum mengajar 

dikelas 

2. Mengamati penerapan metode show and tell dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas dengan memperhatikan langkah-langkah penerapan metode show 

and tell. 

3. Mengamati proses pelaksanaan pembelajaran (aktivitas guru dan peserta 

didik) di kelas. 

4. Mengamati keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 

5. Meninjau secara langsung lokasi penelitian. 

 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Data tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

2. Data tentang sejarah singkat berdirinya sekolah. 

3. Data tentang visi dan misi sekolah. 

4. Data tentang keadaan guru, staf tata usaha, dan peserta didik. 

5. Data tentang keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 

 

C. Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Layuh Kecamatan Batu 

Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Sejak kapan bapak menjabat 

sebagai kepala sekolah SDN 

Layuh? 

Menjabat kepala sekolah SDN Layuh 

sejak dari tahun 2016 

2 Bagaimana sejarah berdirinya 

SDN Layuh? 

SDN Layuh berdiri pada tahun 1980 

dengan status bangunan milik Pemerintah 

Daerah dan yang dulu bangunannya hanya 

terbuat dari kayu 
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D.  Hasil Wawancara dengan Guru Tematik Kelas 5 SDN Layuh Kecamatan 

Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Siapakah nama bapak? M.Riza, S.Pd 

2 Apa latar belakang 

pendidikan bapak? 

Pendidikan terakhir saya S1 Prodi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lambung Mangkurat 

Banjarmasin (UNLAM) 

3 Sudah berapa lama bapak 

mengajar di SDN Layuh? 

Terhitung sejak tahun 2019 sampai 

sekarang, sekitar 2 tahun lebih 

4 Berapa jumlah peserta didik 

di kelas 5? 

Kelas 5 berjumlah 6 siswa, yang terdiri 

dari 5 siswa laki-laki dan 1 siswa 

perempuan 

5 Apakah bapak selalu 

membuat RPP sebelum 

melakukan kegiatan 

pembelajaran dikelas 5? 

Ya selalu membuat RPP sebagai bahan 

acuan agar pembelajaran menjadi terarah 

3 Apakah guru-guru pernah 

mengikuti pelatihan yang 

berkenaan dengan metode 

pembelajaran? 

Sejak saya masuk di SDN Layuh, setahu 

saya ada beberapa guru yang pernah 

mengikuti pelatihan kegiatan metode 

pembelajaran, akan tetapi hanya 1 atau 2 

kali saja 

4 Bagaimana perkembangan 

SDN Layuh dari tahun ke 

tahun? 

Dilihat dari beberapa sudut pandang untuk 

perkembangan SDN Layuh cukup baik, 

baik dari segi pembelajaran, keaktifan, dan 

kedisiplinan para dewan guru atau para 

siswa ada peningkatan setiap tahunnya. 
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6 Menurut bapak bagaimana 

keterampilan berbicara 

Bahasa Indonesia kelas 5? 

Ya, karena latar belakang sekolah di 

pedesaan dan jauh dari kota, bisa dibilang 

cukup kurang dalam menggunakan 

Bahasa Indonesia, jadi dalam kegiatan 

belajar mengajar anak-anak 

menggunakan Bahasa daerah 

kesehariannya 

7 Menurut bapak apa yang 

dimaksud dengan metode 

show and tell? 

Metode show and tell ini siswa 

menunjukkan sebuah benda atau barang 

favorit dia untuk dibawa kesekolahan 

kemudian diceritakan menggunakan 

Bahasa Indonesia  

8 Bagaimana kondisi kelas 

dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode 

show and tell yang bapak 

gunakan? 

Untuk kondisi kelas cukup baik, hanya 

saja karena sering terdengar suara bising 

yang mengganggu pembelajaran seperti 

suara knalpot kendaraan 

9 Menurut bapak metode show 

and tell ini bagus atau tidak 

selama ini digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan 

berbicara Bahasa Indonesia? 

Menurut saya metode show and tell ini 

bagus digunakan dalam pembelajaran, 

karena tidak terlalu menuntut perangkat-

perangkat yang sulit, anak-anak cukup 

membawa benda favorit dan diceritakan, 

mungkin dalam menceritakan ini yang 

menjadi kendala karena anak-anak 

kurang lancar dalam Berbahasa 

Indonesia 

10 Apakah peserta didik senang 

belajar menggunakan metode 

show and tell? 

Untuk pembelajaran show and tell ini 

rasa senang ataupun minat siswa cukup 

baik, kiranya sekitar 50% dari 6 siswa.  

11 Bagaimana persiapan bapak 

sebelum melakukan metode 

show and tell? 

Untuk persiapannya sebelum hari 

penerapam pembelajaran show and tell, 

dihari sebelumya saya meminta siswa 

untuk membawa benda atau barang 

favorit dari rumah, yang nantinya akan 

diceritakan didepan kelas  

12 Bagaimana kemampuan 

peserta didik dalam 

menerima pelajaran dengan 

menggunakan metode show 

and tell? 

Untuk menerima pembelajarannya 

menggunakan metode show and tell ini 

saya rasa cukup cepat, karena dengan 

metode ini anak-anak terfokus dalam 

mempraktekkan bercerita 



78 
 

 
 

13 Bagaimana dengan waktu 

yang tersedia, apakah sudah 

cukup apabila bapak 

menggunakan metode show 

and tell? 

Untuk waktu pembelajaran yang tersedia 

cukup banyak, karena siswa yang terdiri 

hanya 6 orang  siswa yang bercerita 

14 Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam 

penerapan metode show and 

tell? 

Faktor yang mempengaruhi, yang 

pertama karena anak belum terbiasa 

Bahasa Indonesia. Karena latar belakang 

sekolah pedesaan atau pedalaman yang 

membuat anak-anak cukup sulit dalam 

bercerita Bahasa Indonesia seperti 

banyak tidak mengetahui kosa kata 

Bahasa Indonesia, terbata-bata dalam  

Menyusun kalimat keterampilan 

Berbahasa Indonesia, dan anak tidak 

teralalu menyiapakan ceritanya terlebih 

dahulu  

15 Bagaimana cara bapak dalam 

mengefektifkan penggunaan 

metode show and tell dalam 

pembelajaran? 

Cara saya mengefektifkan show and tell 

yaitu agar anak membawa benda favorit 

tidak sama, karena mungkin ada yang 

sama hobi, kesukaan, dan lainnya. Oleh 

karena itu saya diskusikan dengan siswa 

terlebih dahulu agar ditetapkan benda 

yang dibawa bebeda, sehingga yang 

diceritakan pun juga berbeda-beda 

16 Bagaimana keberhasilan yang 

dicapai dalam pembelajaran 

ketika menggunakan metode 

show and tell? 

Untuk tingkat keberhasilan dalam 

keterampilan berbicara dalam 

pembelajaran show and tell sekitar 50%, 

artinya ada 3 siswa yang sudah cukup 

lancar, 2 siswa yang masih kurang, dan 1 

siswa yang masih sangat kurang dalam 

keterampilan berbicara show and tell ini 

17 Bagaimana bentuk evaluasi 

yang bapak berikan kepada 

peserta didik? 

Dalam penerapan show and tell ini saya 

melaksanakan evaluasi atau penilaian 

pada saat berlangsungnya pembelajaran 

show and tell, yaitu ketika siswa maju 

kedepan dan bercerita benda favorit yang 

dibawanya disini saya melaksanakan 

evaluasi dengan mengamati dia bercerita 

untuk memberikan penilaian, adapun 

kriteria penilaian dalam metode show and 

tell ini saya melihat dari segi penguasaan 

materi, penggunaan kosa kata yan tepat 

dalam menysun kalimat Bahasa 

Indonesia dalam keterampilan berbicara, 
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serta percaya diri siswa ketika tampil di 

depan untuk bercerita.  

 

E. Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas 5 SDN Layuh Kecamatan Batu 

Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

1. Wawancara siswa Muhammad Azril Maulana 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Siapa nama adik? Muhammad Azril Maulana 

2 Siapa nama guru pelaajran 

tematik Bahasa Indonesia 

kelas 5? 

Bapak Riza 

3 Hari apa saja mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia di 

ajarkan dikelas 5? 

Hari Rabu dan Jum’at 

4 Apakah guru jelas dalam 

menerangkan pemebelajaran 

tematik Bahasa Indonesia? 

Jelas 

5 Apakah adik tahu apa itu 

metode show and tell? 

Tau, menceritakan benda kesukaan dari 

rumah  

6 Apakah adik senang ketika 

bapak/ibu guru memberikan 

pembelajaran metode show 

and tell pada mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia? 

Suka dan senang, karena menujukkan 

benda kesukaan dan menceritakan didepan 

kelas kepada teman-teman 

7 Apa perasaan adik ketika 

tampil didepan kelas untuk 

menceritakan benda favorit 

yang ditunjukkan kepada 

teman-teman yang lain? 

Sedikit malu 

8 Apakah adik bertanya jika ada 

materi yang belum bisa adik 

pahami? 

Terkadang 
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2. Wawancara Siswa Muhammad Fadil 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Siapa nama adik? Muhammad Fadil 

2 Siapa nama guru mata 

pelajaran tematik Bahasa 

Indonesia kelas 5? 

Bapak Riza 

3 Hari apa saja mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia di 

ajarkan dikelas 5? 

Rabu dan Jum’at 

4 Apakah guru jelas dalam 

menerangkan pelajaran mata 

pelajaran tematik Bahasa 

Indonesia? 

Jelas 

5 Apakah adik tahu apa itu 

metode pembelajaran show 

and tell? 

Menceritakan benda  

6 Apakah adik senang ketika 

bapak/ibu guru memberikan 

pembelajaran metode show 

and tell pada mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia? 

Suka dengan mata pelajaran tematik 

Bahasa Indonesia, tapi untuk metode show 

and tell ini kurang menyukainya karena 

saya malu maju bercerita menggunakan 

Bahasa Indonesia 

7 Apa perasaan adik ketika 

tampil didepan kelas untuk 

menceritakan benda favorit 

yang ditunjukkan kepada 

teman-teman yang lain? 

Malu 

8 Apakah adik bertanya jika ada 

materi yang belum bisa adik 

pahami? 

Tidak bertanya 

 

3. Wawancara siswa Muhammad Nabiel 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Siapa nama adik? Muhammad Nabiel 

2 Siapa nama guru tematik 

Bahasa Indonesia kelas 5? 

Bapak Riza 

3 Hari apa saja mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia di 

ajarkan dikelas 5? 

Hari Rabu dan Kamis 
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4 Apakah guru jelas dalam 

menerangkan pelajaran mata 

pelajaran tematik Bahasa 

Indonesia? 

Jelas  

5 Apakah adik tahu apa itu 

metode pembelajaran show 

and tell? 

Menceritakan benda kesukaan yang 

dibawa dari rumah 

6 Apakah adik senang ketika 

bapak/ibu guru memberikan 

pembelajaran metode show 

and tell pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia? 

Saya merasa gembira dan senang 

7 Apa perasaan adik ketika 

tampil didepan kelas untuk 

menceritakan benda favorit 

yang ditunjukkan kepada 

teman-teman yang lain? 

Sedikit malu 

8 Apakah adik bertanya jika ada 

materi yang belum bisa adik 

pahami? 

Terkadang bertanya 

 

4. Wawancara siswa Muhammad Nursyah Zailani 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Siapa nama adik? Muhammad Nurysah Zailani 

2 Siapa nama guru tematik 

Bahasa Indonesia kelas 5? 

Bapak Riza 

3 Hari apa saja mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia di 

ajarkan dikelas 5? 

Hari Rabu dan Kamis 

4 Apakah guru jelas dalam 

menerangkan pelajaran mata 

pelajaran tematik Bahasa 

Indonesia? 

Jelas 

5 Apakah adik tahu apa itu 

metode pembelajaran show 

and tell? 

Membawa benda kemudian diceritakan 
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6 Apakah adik senang ketika 

bapak/ibu guru memberikan 

pembelajaran metode show 

and tell pada mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia? 

Tidak menyukai karena diminta maju 

kedepan untuk bercerita saya malu apalagi 

menggunakan Bahasa Indonesia 

7 Apa perasaan adik ketika 

tampil didepan kelas untuk 

menceritakan benda favorit 

yang ditunjukkan kepada 

teman-teman yang lain? 

Malu  

8 Apakah adik bertanya jika ada 

materi yang belum bisa adik 

pahami? 

Tidak 

 

 

5. Wawancara Siswa Muhammad Ridwan Saputra 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Siapa nama adik? Muhammad Ridwan Saputra 

2 Siapa nama guru tematik 

Bahasa Indonesia kelas 5? 

Bapak Riza 

3 Hari apa saja mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia di 

ajarkan dikelas 5? 

Hari Rabu dan Kamis 

4 Apakah guru jelas dalam 

menerangkan pelajaran mata 

tematik Bahasa Indonesia? 

Ya jelas 

5 Apakah adik tahu apa itu 

metode pembelajaran show 

and tell? 

Bercerita benda 

6 Apakah adik senang ketika 

bapak/ibu guru memberikan 

pembelajaran metode show 

and tell pada mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia? 

Sedikit suka, tapi saya malu maju kedepan 

dan bercerita menggunakan Bahasa 

Indonesia 

7 Apa perasaan adik ketika 

tampil didepan kelas untuk 

menceritakan benda favorit 

yang ditunjukkan kepada 

teman-teman yang lain? 

Malu  



83 
 

 
 

8 Apakah adik bertanya jika ada 

materi yang belum bisa adik 

pahami? 

Terkadang  

 

6. Wawancara Siswa Irmawati 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Siapa nama adik? Irmawati 

2 Siapa nama guru tematik  

Bahasa Indonesia kelas 5? 

Bapak M. Riza 

3 Hari apa saja mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia di 

ajarkan dikelas 5? 

Hari Rabu dan Jum’at 

4 Apakah guru jelas dalam 

menerangkan pelajaran mata 

pelajaran tematik Bahasa 

Indonesia? 

Jelas 

5 Apakah adik tahu apa itu 

metode pembelajaran show 

and tell? 

Diminta maju kedepan lalu menceritakan 

benda kesukaan yang dibawa 

6 Apakah adik senang ketika 

bapak/ibu guru memberikan 

pembelajaran metode show 

and tell pada mata pelajaran 

tematik Bahasa Indonesia? 

Saya menyukai pelajaran tematik Bahasa 

Indonesia dan juga senang ketika belajar 

bicara Bahasa Indonesia. 

7 Apa perasaan adik ketika 

tampil didepan kelas untuk 

menceritakan benda favorit 

yang ditunjukkan kepada 

teman-teman yang lain? 

Senang tapi sedikit malu 

8 Apakah adik bertanya jika ada 

materi yang belum bisa adik 

pahami? 

Terkadang bertanya 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : SDN Layuh 

Mata pelajaran : Tematik 

Tema   : III 

Subtema  : III 

Kelas/Semester  : V/I 

Materi Pokok  : Makanan Sehat 

Alokasi Waktu  : 2 x 30  menit  

A. Kompetensi Inti 

No. Kompetensi Inti 

1 Menerima dan menjalankan ajaran agama islam. 

 

2 
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

 

 

3 
Memahami pemahaman faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat membaca) dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya,   makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

 

 

4 

 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis,dalam 

karya  yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

No. Kompetensi Dasar Indikator 

 

3.4 

 

 

4.4 

Menganalisis informasi 

yang disampaikan paparan 

iklas dari media cetak atau 

elektronik. 

Memeragakan Kembali 

informasi yang disampaikan 

paparan iklan dari media 

cetak atau elektronik 

dengan abntuan lisan, tulis, 

dan visual. 

 

1. Menentukan benda favorit dari 

rumah 

2. Menetapkan benda favorit dari 

rumah 

3. Menceritakan benda favorit dari 

rumah. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menentukan benda favorit dari rumah dengan baik dan benar 

2. Siswa mampu menetapkan benda favorit dari rumah dengan baik dan benar 

3. Siswa mampu menceritakan benda favorit dari rumah dengan baik dan benar 

 

D. Materi Pembelajaran 

Keterampilan berbicara siswa 

 

E. Pendekatan/ Metode  

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Metode  : Show and Tell 

 

F. Media/alat Pembelajaran 

Media  : Benda Favorit Siswa 

  

G. Sumber Belajar 

1. Buku tematik kelas 5 tema 3 berjudul “Makanan Sehat”. 
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2. Internet 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan  Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan berdo’a bersama. 

b. Menanyakan kabar peserta didik  

c. Mengabsen peserta didik 

d. Memberikan appersepsi. 

e. Meminta peserta didik mengeluarkan benda favorit 

yang dibawa dari rumah 

 

 

 

 

     7 

 Menit 

Inti  a. Mengamati. 

• Siswa diminta untuk menyimak penjelasan 

yang disampaikan oleh guru maupun siswa 

lainnya  tentang materi bercerita benda favorit. 

b. Menanya 

• Guru atau siswa mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi tentang bercerita 

benda favorit. 

c. Eksperimen/Explore 

• Masing-masing siswa maju kedepan kelas 

untuk menceritakan benda favorit yang 

dibawanya dari rumah secara bergantian, 

setelah masing-masing siswa bercerita, siswa 

yang lain boleh bertanya berkaitan benda 

favorit yang dibawa siswa dari rumah. 

d. Asosiasi 

• Siswa dapat menghubungkan atau mengaitkan  

materi tentang benda favoritnya dengan 

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Komunikasi. 

• Siswa dapat menceritakan benda favoritnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   50 

Menit 

Penutup  a. Guru memberikan kata motivasi kepada siswa 

agar selalu belajar di rumah. 

3 

 Menit 
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b. Guru memberi salam untuk menutup 

pembelajaran 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

a. Kognitif (Pengetahuan) 

o Bentuk : tes 

o Tekhnik : Soal Pilihan Ganda 

o Instrumen penilaian 

 

Pemberian Skor 

Soal Nomor 1-5 skornya 20 

Jadi Jika dijawab semua benar skornya 100 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100= skor akhir 

Kriteria penilaian 

A= 80-100  : Baik sekali 

B= 70-79   : Baik 

C= 60-69   : Cukup 

D= <60   : Kurang 

 

b.  Afektif (Sikap) 

o Tekhnik: non tes. 

o Bentuk: Mampu menjelaskan atau menceritakan kembali materi yang 

sudah di pelajari 

o instrumen Penilaian Sikap 

Menceritakan kembali materi yang sudah dipelajari 

Nama peserta didik :  .............................................  

Kelas :  ............................................. 

Tanggal pengamatan :  ............................................. 

Materi :  ............................................. 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1 Keaktifan     

2 Kerjasama     

3 Kemampuan menceritakan     
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4 Akhlak (Adab)     

Petunjuk penskoran 

Menggunkan skala 1 sampai 4, perhitungan akhir menggunakan rumus 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 4 = skor akhir 

Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh 

nilai adalah : 

Sangat Baik : apabila memperoleh skor  :  3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik  : apabila memperoleh skor  :  2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor   :  1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh skor  :  skor ≤ 1,33 

 

c.  Psikomotorik (keterampilan) 

o Teknik : Non Test 

o Bentuk : Pengamatan saat pembelajaran berlangsung 

o instrumen Penilaian keterampilan 

Nama peserta didik :  .............................................  

Kelas :  ............................................. 

Tanggal pengamatan :  ............................................. 

Materi :  ............................................. 

No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1 Keaktifan saat memberikan tanggapan     

2 Kerjasama dalam tim     

3 Kemampuan berbicara     

4 Akhlak (Adab)     

Petunjuk penskoran 

Menggunkan skala 1 sampai 4, perhitungan akhir menggunakan rumus 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 4 = skor akhir 

Sesuai Permendikbud No. 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh 

nilai adalah : 

Sangat Baik : apabila memperoleh skor  :  3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik  : apabila memperoleh skor  :  2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor   :   1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh skor  :  skor ≤ 1,33 
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Mengetahui 

Kepala Sekolah SDN Layuh,  

  

 

 

 

Rusdi Kelana, S.Pd 

NIP. 19681006 198804 1 002                            

Layuh, 24 Desember 2021 

Guru Kelas 5 SDN Layuh 

 

 

 

 

M.Riza, S.Pd 

NIP. 19950422 202012 1 006 
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LEMBAR KONSULTASI 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG KONTEN DAN METODOLOGI 

 

Bimbingan 

Ke- 

Tanggal Catatan Tanda 

Tangan 

1 24 januari 

2022 
• Latar belakang masalah masih 

kurang jelas, kira-kira ada 

kesenjangan apa di latar belakang 

masalah 

• Dilatar belakang maslah harus ada 

alasan memilih masalah 

• Deskripsikan dengan jelas latar 

belakang masalah keterampilan 

berbicara 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 2 Februari 

2022 
• Definisi istilah ganti dengan 

definisi operasional 

• Bahas tentang metode, show and 

tell, dan pembelajaran tematik pada 

definisi operasional 

• Rumusan masalah disesuaikan 

• Landasan teori tambhkan 

pembelajaran tematik 

 

3 3 Februari 

2022 
• Latar belakang dikoreksi 

pembelajaran keterampilan 

berbicara ganti dengan 

pembelajaran tematik muatan 

Bahasa Indonesia materi 

keterampilan berbicara 

• Rumusan masalah dan tujuan 

penelitian ditambahkan 

pembelajaran tematik muatan 

Bahasa Indonesia untuk menguji 

keterampilan berbicara 

• Penelitian terdahulu ganti dengan 

yang terkait metode show and tell, 

pembelajaran tematk muatan 
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Bahasa Indonesia, jenjang usia anak 

SD 

• Materi dijelaskan secara spesifik 

untuk dipakai alat meganalisis hasil 

temuan 

• Bab 3 mengapa menggunakan 

metode kualitatif 

• Teknik pengolahan data dan 

pengumpulan data dijelaskan 

prosesnya 

• Bab 4 dipakai sesuai dengan teori 

bab 2 

• Simpulan atau kesimpulan perlu 

diperjelas, abstrk diperbaiki 
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LEMBAR KONSULTASI 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN 

 

Bimbingan 

Ke- 

Tanggal Catatan Tanda 

Tangan 

1 26 januari 

2022 
• Ganti Judul menjadi Penerapan 

Metode Show and Tell pada 

pembelajaran tematik di kelas 5 

SDN Layuh Kecamatan Batu 

Benawa Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah 

• Sebaiknya ayat Al-Qur’an dari 

aplikasi 

• Penjelasan ayat diambil dari 

tafsir 

• Penelitian dibab 3 dibagian 

Teknik pengolahan data 

hendaknya menyampaikan 

teknis, jangan terlalu teori 

• Beri paragraph sebelum 

menyajikan table 

• Footnote jurnal kata dalam di 

hilangi 

• Pelajari Langkah-langkah 

Menyusun RPP 

• Sesuiakan dengan pedoman 

yang berlaku 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 8 Februari 

2022 
• NIP jangan pakai titik 

• Perbaiki ayat All-Qur’an 

• Kata untuk menguji ganti 

dengan ranah/aspek pada 

rumusan masalah dan latar 

belakang 

• Kata Berdasarkan dihapus 

• Ganti saran dengan rekomendasi 
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LAMPIRAN FOTO 
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FOTO SEKOLAH SDN LAYUH KECAMATAN BATU BENAWA 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 
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Foto wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru Tematik, dan Peserta didik 

Kelas 5  
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Foto Observasi Penerapan Metode Show and Tell Kelas 5 SDN Layuh 
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SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN SKRIPSI 
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SURAT KETERANGAN MENYELESAIKAN SEMINAR PROPOSAL 
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SURAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI 
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SURAT IZIN RISET 
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SURAT REKOMENDASI DARI SEKOLAH 
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SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN 
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SURAT SELESAI RISET 
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RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap   : Ahmad Ihsan 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Aluan Mati, 08 April 199 

3.      : Jln. Noorman Hasyim, RT 001 RW   

       001, Desa Aluan Mati, Kec. Batu   

       Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah,  

         Prov. Kalimantan Selatan 

4. Pendidikan    

a. SD  : SDN Aluan Mati 

b. SMP  : MTS Batu Benawa 

c. SMA  : MAN 2 HST 

d. S-1  : Jurusan Pendidikan guru Madrasah   

    Ibtidaiyah Angkatan 2017 UIN   

    Antasari Banjarmasin 

5. Pengalaman Organisasi  : Lembaga Pengajian dan Pengkajian  

         Al-Qur’an (LPPQ) UIN Antasari   

         Banjarmasin 

6. Orang Tua 

Ayah 

Nama     : Rusdi Kelana 

Pekerjaan    : PNS 

Alamat     : Jln. Noorman Hasyim, RT 001 RW   

       001, Desa Aluan Mati, Kec. Batu   

        Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah,   

        Prov.Kalimantan Selatan 

Ibu 

Nama     : Sri Hernawati 

Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga 
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Alamat     : Jln. Noorman Hasyim, RT 001 RW   

       001, Desa Aluan Mati, Kec. Batu   

         Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah,  

         Prov. Kalimantan Selatan 

7. Saudara    : Muhammad Ikhwan 

           Banjarmasin, 3 Februari 2022 

           Penulis 

 

 

           Ahmad Ihsan
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