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LAMPIRAN I 

 

    DAFTAR TERJEMAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. S  Al-Mujadilah : 11 

 

bahwa orang yang berilmu Allah beri 

derajat yang tinggi baginya, jika 

mereka mengusahakan dirinya untuk 

menuntut ilmu baik ilmu akhirat 

maupun dunia, hendaklah dalam 

menuntut ilmu juga memberikan 

kemudahan bagi orang lain dalam 

menuntut ilmu itu seperti kita juga, 

sebab Allah juga akan memudahkan 

kita baik didunia dan akhirat bagi siapa 

yang memudahkan saudaranya dalam 

kesulitan. Orang yang beriman dan 

berilmu, berbeda derajatnya dengan 

mereka yang hanya beriman atau 

hanya berilmu saja.Baik itu ilmu agama 

maupun ilmu pengetahuan umum yang 

akan menjadi acuan untuk penghidupan 

bangsa yang lebih baik di masa yang 

akan datang 
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INSRUMEN PENELITIAN 

 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati secara langsung lokasi penelitian di TK Anggun Kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten Banjar 

2. Mengamati secara langsung bagaimana strategi mengajar guru di TK 

Anggun Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar 

3. Mengamati secara langsung bagaimana perngadaan sarana dan prasarana 

di TK Anggun Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar 

4. Mengamati secara langsung minimnya fasilitas sekolah di TK Anggun 

Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar 
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LAMPIRAN II 

   INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA  

  INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Instrumen Wawancara 

a. Kepala Sekolah 

1) Siapa nama lengkap ibu ? 

2) Sejak kapan menjabat menjadi kepala sekolah di TK Anggun 

Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

3) Bagaimana sejarah berdirinya TK Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten Banjar?  

4) Sarana dan prasarana apa saja yang ada di TK Anggun Kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

5) apa saja strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran di TK 

Anggun Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

6) Media apa saja yang digunakan guru dalam meng   gunakan strategi  

pembelajaran dengan fasilitas minim di TK Anggun Kecamatan Aluh-

aluh Kabupaten Banjar? 

7) Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi guru dalam 

mengajar dengan sarana prasarana yang minim TK Anggun 

Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

8) Apa saja jenis fasilitas yang diperlukan dan yang belum tersedia TK 

Anggun Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 
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9) Media apa saja yang tersedia di TK Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten Banjar? 

10) Berapa jumlah pendidik dan peserta didik di TK Anggun Kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

11) Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi guru dalam 

mengajar dengan sarana prasarana yang minim TK Anggun 

Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

b. Guru (Kamelia) 

1) Siapa nama lengkap ibu ? 

2) Sejak kapan menjabat menjadi guru di TK Anggun Kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

3) Sarana dan prasarana apa saja yang ada di TK Anggun Kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

4) Berapa Jumlah murid kelas Blueberry? 

5) apa saja strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran di TK 

Anggun Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

6) Media apa saja yang digunakan guru dalam menggunakan strategi  

pembelajaran dengan fasilitas minim di TK Anggun Kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

7) Apa saja jenis fasilitas yang diperlukan dan yang belum tersedia 

TK Anggun Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

8) Media apa saja yang tersedia di TK Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten Banjar? 
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2. Instruumen Observasi 

a. Mengetahui langsung lokasi penelitian TK Anggun Kecamatan Aluh-

aluh Kabupaten Banjar 

b. Mengamati langsung pembelajharan di TK Anggun Kecamatan Aluh-

aluh Kabupaten Banjar 

c. Mengamati langsung bagaimana strategi guru dengan media yang minim 

fasilitasnya. 

 

3. Pedoman Dokumentasi 

a. Sejarah berdirinya TK Anggun Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar 

b. Sarana dan prasarana yang tersedia di TK Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten Banja 

c. Jumlah Pendidik dan peserta didik yang ada di TK Anggun 

d. profile guru yang di desa  x kecamatan aluh-aluh kabupaten banjar 

e. Rapot anak 

f. Rpph 

g. Foto media pembelajaran, alat permainan dan sebagainya? 
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LAMPIRAN III 

 

DATA HASIL WAWANCARA 

 

CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA KEPALA SEKOLAH ) 

 

Kode   :  CWKSR 

Hari, Tanggal : Senin,3 Januari 2022 

Jam   : 10.00 -Selesai 

Tempat  : di Sekolah  

Interview  : Kepala Sekolah ( Rahmaniyah ) 

Interviewer  : Peneliti ( Norhasanah ) 

Deskripsi :  

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Siapa nama lengkap ibu? - Rahmaniyah 

2. Sejak kapan menjabat menjadi 

kepala sekolah di TK Anggun 

Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten 

Banjar? 

- 14 April 2014 
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3. Bagaimana sejarah berdirinya TK 

Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten Banjar?  

 

- TK Anggun kecamatan Aluh-

aluh kabupaten banjar, 

didirikan pada tanggal 26 

April 2014 Dibawah naungan 

yayasan Pembakal Adnani 

kala itu, Tokoh yang paling 

berjasa pada lahirnya TK 

Anggun kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten banjar adalah Bapa 

Adnani pada saat itu beliau 

menjabat sebagai pembakal di 

desa X kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten banjar. Beliau 

diperintahkan oleh bapa camat 

untuk membangun satu 

PAUD satu desa, beliau pun 

mengajak istrinya untuk 

mengakat guru yang kala itu 

ada tiga orang guru dan 

mempunyai 20 murid, di 

mana pada saat itu proses 

belajar mengajar dilakukan 

dirumah HJ.Ramlah yang 
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suka rela memimjamkan 

bangunan rumahnya yang 

tidak ditempati untuk TK 

Anggun kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten banjar .pada saat 

belajar hanya menggunakan 

media buku tulis untuk belajar 

calistung yang tanpa adanya 

mainan satu pun yang 

membuat anak kadang-kadang 

cepat bosan terhadap 

pembelajaran dan cendrung 

Ingin pulang atau pun minta 

bantuan ibunya untuk menulis 

sehingga ruangan kelas 

menjadi penuh ada ibu dari 

anak-anak yang mengantar 

masuk kedalam kelas untuk 

membantu anak untuk belajar, 

sehingga cedrung 

mengganggu kegaiatan belajar 

dan anak cedrung tidak 

mendiri. 
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4. Sarana dan prasarana apa saja yang 

ada di TK Anggun Kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

- Sarana yang ada di TK 

kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten banjar di semua 

kelas mempunyai meja kecil   

perorangan sebanyak 22 meja, 

tambah Meja besar 2 buah, 

sedangkan untuk papan tulis 

berjumlah 3 buah, spidol 1 

kotak, print an 1, penghapus 

3, Rak sepatu, 3 buah bak 

sampah 2, kertas origami 1 

pak, dan satu buah sepanduk 

besar penyekat dinding 

dengan kelas sebelah.   

5. apa saja Strategi yang digunakan 

guru dalam pembelajaran di TK 

Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten Banjar? 

- Strategi yang digunakan guru 

di TK kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten banjar khususnya 

kelas bolubery mempunyai 

strategi demotrasi yang  mana 

dilakukan dalam proses 

pembelajaran dengan 

memperagakan dan 

mempertunjukan kepada 
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siswa tentang suatu proses, 

situasi atau benda tertentu, 

baik sebenarnya atau hanya 

sekedar tiruan. 

6. Media apa saja yang digunakan 

guru dalam meng   gunakan strategi  

pembelajaran dengan fasilitas 

minim di TK Anggun Kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten  

Banjar? 

- Media yang digunakan guru 

dalam pembelajaran 

menggunakan media, Kardus 

bekas, daun, ampas kelapa, 

batang pisang dan daun 

pisang bahan nya mudah 

didapat disekitar lingkungan 

sekolah. 

7. Apa saja faktor pendukung dan 

penghambat strategi guru dalam 

mengajar dengan sarana prasarana 

yang minim TK Anggun 

Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten 

Banjar? 

 

- Guru harus mencari informasi 

di Internit untuk 

mempersiapkan bahan 

mengajar sebelum 

pembelajaran dilaksanakan, 

Dalam menjelaskan kepada 

anak, anak cenderung sibuk 

sendiri dengan mainan lain 

yang dibawanya sehingga 

kurang konsentrasi saat media 

dicoba dikelas untuk diajarkan 
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dikalas. 

8. Apa saja jenis fasilitas yang 

diperlukan dan yang belum tersedia 

TK Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten Banjar? 

- Ruang kelas, APE luar, 

halaman, wc, APE dalam. 

 

9. Media apa saja yang tersedia di TK 

Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten Banjar? 

 

- Ada beberapa Ape dalam 

yang ada seperti pearaga 

whudu, Peraga sholat, Balok 

masjid, pearaga keluarga, 

boneka keluarga, balok 

asesoris warna 

10. Berapa jumlah pendidik dan peserta 

didik di TK Anggun Kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten Banjar? 

- Untuk jumlah murid yang ada 

di TK Anggun kecamatan 

Aluh-aluh Kabupaten banjar, 

tahun Ajaran 2021-2022 

berjumlah sekitar 52 orang 

dan guru, gurunya ada 5 orang 

4 kelas,1 kepala sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN 

( WAWANCARA GURU KAMELIA ) 

 

Kode   : CWGK 

Hari, Tanggal : Senin 3 Januari 2022 

Jam    : 09.00 WIB- Selesai 

Tempat   : Ruang Kelas Blueberry 

Interview  :  Guru Kelas Blueberry ( Kamelia ) 

Deskripsi :  

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Siapa nama lengkap ibu - Kamelia  

2. Sejak kapan ibu mulai mengajar di TK 

Anggun Kecamatan aluh-aluh 

kabupaten banjar?  

- Sejak 14 April 2014 

 

3. Sarana dan prasarana apa saja yang ada 

di TK Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten Banjar? 

 

- Sarana yang ada di TK 

kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten banjar DI kelas 

bolubery ada 1 buah meja segi 

empat berukurang dua kali dua, 

papan tulis whteboard spidol 

penghapus  Rak sepatu bak 

sampah, dan satu buah sepandu 

besar penyekat dinding dengan 
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kelas sebelah. 

4. Berapa Jumlah murid kelas Blueberry - Untuk murid dikelas Blueberry 

berjumlah 10 orang 5 laki-laki 

dan 5 perempuan. dipegang 

satu orang pendidik (Guru) 

5. apa saja strategi yang digunakan guru 

dalam pembelajaran di TK Anggun 

Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten 

Banjar? 

- Strategi yang digunakan guru 

di TK kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten banjar khususnya 

kelas bolubery mempunyai 

strategi demotrasi yang  mana 

dilakukan dalam proses 

pembelajaran dengan 

memperagakan dan 

mempertunjukan kepada siswa 

tentang suatu proses, situasi 

atau benda tertentu, baik 

sebenarnya atau hanya sekedar 

tiruan 

6. Apa saja jenis fasilitas yang diperlukan 

dan yang belum tersedia TK Anggun 

Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten 

Banjar? 

- Ruang kelas, APE luar, 

halaman, wc, APE dalam. 

 

7. Media apa saja yang digunakan guru - Media yang digunakan guru 
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dalam menggunakan strategi  

pembelajaran dengan fasilitas minim di 

TK Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten   

      Banjar? 

dalam pembelajaran 

menggunakan media, Kardus 

bekas, daun, ampas kelapa, 

batang pisang dan daun pisang 

bahan nya mudah didapat 

disekitar lingkungan sekolah 

8. Media apa saja yang tersedia di TK 

Anggun Kecamatan Aluh-aluh 

Kabupaten Banjar? 

- Ada beberapa Ape dalam yang 

ada seperti pearaga whudu, 

Peraga sholat, Balok masjid, 

pearaga keluarga, boneka 

keluarga, balok asesoris warna 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  



132 

 

 

 

 

LAMPIRAN IV 

 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI SEKOLAH TK X KECAMATAN 

ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR) 

 

Kode    : CL.S A 

Hari, Tanggal  : Senin 3 Januari 2022 

Jam    : 07.30-10.00  

Tempat   : TK Anggun 

Observer   : Norhasanah 

Diskrisi :  

     Pada hari Senin pertama 3 Januari 2022  peneliti datang kesekolahan TK Anggun yang 

bertempat di desa podok Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar. Saat itu waktu 

menunjukkan Pukul 07:30 anak-anak berbaris dan bersiap untuk upacara, setiap hari senin 

bersama guru-guru disekolah. Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, guru 

yang memimpin upacara tersebut, didepan teras sekolah karena tidak mempunyai lapangan 

untuk upacara diluar, setelah upacara selesai ibu guru mengajak anak-anak memasuki 

ruang kelas, Peneliti berjalan menuju  kelas  Blueberry yang Cuma di bari pembatas 

dengan spanduk yang besar  dan 2 meja yang besar cukup umtuk 10 orang anak, dan 

anak-anak duduk dan mulai mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar dan 

beberapa surah pendek seperti Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas,Al-Falaq, An-Nas 
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yang dipimpin ibu guru Kamelia, kegiatan pembukaan ini rutin dilakukan setiap hari 

sebelum masuk pada kegiatan inti. 

     Waktu menunjukkan pukul 09:00 , Lonceng pun berbunyi waktu pertanda 

istirahat, guru-guru mengarahkan anak-anak untuk beristirahat dan bermain diluar. 

Ketika istirahat berlangsung peneliti wawancara dengan kepala sekolah. Sesudah 

wawancara peneliti mengamati gedung sekolah TK Anggun depan, samping, 

belakang, gedung TK Anggun terbuat dari kayu, dan hanya terdapat 1 bangunan 

tetapi dibagi menjadi 4 kelas 2 didalam dan di beri pembatas  dengan calsi board, dan 

2 diluar teras /pelataran disekat dengan spanduk yang besar untuk menutupi kelas 

disekolahan. Waktu menunjukkan pukul 09:30. Lonceng kembali dibunyikan anak-anak 

pun memasuki rungan kelasnya masing-masing dan bersiap untuk pulang. 
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CATATAN LAPANGAN  

OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS BLUEBERRY  

Kode  : COGK.01 

Hari, Tanggal  : Selasa, 04 Januari 2022 

Jam    : 08.00-10.00  

Tempat   : TK Anggun 

Observer   : Norhasanah 

Deskripsi :  

Pada hari Selasa, kedua 4 Januari 2022 peneliti datang kembali kesekolah TK X 

untuk melakukan observasi yang kedua kali. Saat itu waktu menunjukkan pukul 

08.00. Terlihat anak-anak sudah kumpul bersama teman-temannya untuk 

menunggu guru yang belum kumpul, peneliti pun menghampiri satu persatu guru 

untuk bersalaman, peneliti menunggu sebentar ternyata pada hari itu semua anak 

hadir untuk makan tambah yang di adakan 1 bulan sekali, anak-anak sangat 

semangat karena akan makan Telur puyuh dan minum susu, setelah selesai 

makan tambah waktu menunjukkan pukul 09.00 anak-anak segera memasuki 

kembali ruangan kelasnya masing-masing. Peneliti berjalan menuju ruangan 

Blueberry untuk melakukan observasi kembali. Peneliti Mengamati  

Bagaimana Strategi guru mengajar pada hari Selasa kemudian  ibu guru 

mengenalkan media yang dibawa guru yaitu kardus, dan kertas origami 

yang sudah di buat guru dari rumah,  kemudian  guru menjelaskan media 

tersebut dengan  anak-anak blueberry untuk mengenalkan Angka, Warna, 

dan Melipat jari Tangan, Anak pada saat itu semangat sekali melakukan 
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permainan yang sudah guru ajarkan kepada Anak yaitu media Origami 

hitungan, guru menjelaskan kembali kepada anak bagaimana cara 

menggunakan media origami hitungan, kemudian guru menyebutkan ini 

warna apa kemudian anak menjawab warna merah , sesudah itu guru 

menanyakan kembali  kepada anak ini ada Angka bilangan „„Ayo ada yang 

tahu ini Angka berapa„„ Anak menjawab dengan teriak itu angka 1 sesudah 

anak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian anak maju satu 

persatu kedepan bergiliran untuk memasangkan dan mencocokkan warna 

dan angka origami yang sama warna dan bentuk tersebut. Semua anak 

sudah maju kedepan kemudian anak-anak berkumpul kembali 

mendengarkan penjelasan ibu tentang media tersebut dan anak-anak mulai 

memahmi warna, angka dan bisa menyebutkan dengan lantang, untuk 

mengikuti ibu yang sedang meangkat jari tangan misalnya disitu ibu minta 

tunjukkan angka empat dan warna nya apa anak ikut mengangkat tangan 

seperti guru dan menunjukkan angka empat dan beserta warnanya. 

Sesudah belajar anak sangat semngat sekali dengan media yang kreatif 

yang di bawakan gurunya  Waktu menunjukkan pukul 09.30. Lonceng pun 

berbunyi oleh salah satu guru dan ibu Hikmah mengarahkan anak-anak untuk 

istirahat dan bermain diluar. Saat waktu istirahat berlangsung peneliti bertanya-

tanya kepada guru Kamel untuk menanyai tentang media yang diajarkan kepada 

anak. Saatnya lonceng masuk dibunyikan anak-anak pun memasuki ruangan 

kembali bersiap-siap untuk pulang kerumah masing.masing. 
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CATATAN LAPANGAN  

OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS BLUEBERRY 

Kode    : COGK.02 

Hari, Tanggal  : Rabu 5 Januari 2022 

Jam    : 08:45-10.00  

Tempat   : TK Anggun 

Observer   : Norhasanah 

Deskripsi :   

Pa Pada hari Rabu, ketiga 5 Januari 2022 peneliti datang kembali kesekolah TK 

Anggun untuk melakukan observasi yang ketiga kali. Saat itu ujan lebat sekali, 

ada beberapa anak yang datangnya terlambat di karenakan hujan lebat membuat 

anak terlambat ke sekolah. Saat itu waktu menunjukkan pukul 08:45 . Peneliti 

pun berjalan dan menghampiri guru yang sedang duduk kumpul menunggu 

anak- anak masuk kelas, setelah semua anak-anak masuk kelas peneliti berjalan 

menuju ruangan kelas Blueberry untuk melakukan observasi kembali, 

pembelajaran pun berlangsung dengan membaca surah-surah pendek, peneliti 

duduk di samping ibu guru dan ikut untuk membaca surah pendek, setelah 

selesai ibu guru memberi semangat kepada anak yang sudah mau ke sekolah 

meskipun hujan lebat. Peneliti mengamati guru yang sudah membawa media 

pertama guru mengenalkan media yang di bawa kepada Anak yaitu media  

yang berjudul Mencari potongan gambar (mets) ibu guru menyiapkan 

kardus, gunting, polpen, dan spidol warna sesudah itu guru menjelaskan 

kepada anak tentang media yang sudah dibuat ibu guru dari rumah. 
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Kemudian guru menjelaskan kepada anak tentang media Mencari 

potongan gambar (mets) bagaimana cara menggunakan media tersebut, 

Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mencari potongan gambar buah 

dengan pasangannya. Misalnya  anak dapat mengenal gambar buah-buah 

dan mencari pasangannya yang tepat kemudian anak di suruh mencoba 

menyusun seperti gambar tersebut dengan benar. Kemudian anak 

berdiskusi dan berkelompok dengan temannya untuk Mencari potongan 

gambar secara bersama-sama dengan temannya sesuai gambar pisang 

dengan pisang, semangka  dengan semangka, Anggur dengan anggur, 

Nanas dengan nanas,  dengan benar susunannya. anak sudah dapat 

menemukan gambar tersebut kemudian ibu guru menanyakan kepada 

anak buah apa yang di dapat anak dan apa warnanya, dan rasanya, anak 

menjawab dengan lantang pertanyaa ibu guru dengan benar. Itulah 

permainan (mets) yang dibuat oleh ibu guru. Waktu sudah menunjukkan 

pukul 10.00 hari itu tidak ada waktu istirahat buat anak dikarenakan sekolah 

masukknya sudah terlambat jadi pelajaran Cuma sebentaar. Karena waktu sudah 

menunjukkan jam sekolah pulang kerumah, anak-anak pun menyiapkan tas dan 

buku tulis untuk disimpan kembali, dan anak sudah duduk yang rapi, anak-anak 

membaca doa sebelum pulang sesudah membaca doa anak-anak berbaris dan 

bersalaman kepada guru Kamelia. 
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CATATAN LAPANGAN  

OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS BLUEBERRY 

Kode    : COGK.03 

Hari, Tanggal  :  Senin 10 Januari 2022 

Jam    : 08.15-10.00  

Tempat   : TK Anggun 

Observer   : Norhasanah 

Deskripsi :  

Pada hari Senin, keempat 10 Januari 2022 peneliti datang kembali ke sekolah 

TK Anggun untuk melakukan observasi yang keempat  kali. Saat itu waktu 

menunjukkan pukul 08:15. Terlihat  anak-anak mulai berbaris di pelataran 

sekolah untuk upacara apel pada hari senin cuaca sangat baik, peneliti pun ikut 

Apel berma guru-guru di TK Anggun, sesudah Apel peneliti pun berjalan  dan 

menghampiri salah satu guru untuk bersaliman, Waktu menunjukkan pukul 

08.30 anak-anak pun memasuki ruangan kelasnya masing-msing. Peneliti 

berjalan menuju rungan kelas Blueberry untuk melakukan observasi kembali, 

peneliti mengamati kembali tentang strategi guru pada pembelajaran hari 

Senin, pada hari itu pembelajaran guru Kamelia yang berjudul menara 

Geometri,  pertama ibu guru Kamelia menyiapkan kardus yang besar, 

gunting, polpen, sesudah itu guru menggambar kardus dengan bentuk 

goemetri yang bermacam-macam seperti bentuk hati, segi tiga sesudah 

digambar kardus dipotong sesuai gambar dan diberi warna yang sama 

dengan  bentuk hati warna merah berikutnya semuanya bentuk hati harus 
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warna merah kemudian sesudah diberi warna bentuk hati harus diberi 

lobang agar bisa memasukkan ke dalam sapu yang sudah ditajak dikardus 

yang panjang. Kemudian guru menjelaskan kepada anak tentang menara 

Geometri bagaimana cara menggunakan media pembelajaran hari ini, 

kemudian anak di suruh mencoba menyusun potongan secara bersama-

sama dengan temannya dan berdiskusi berkelompok dengan temannya 

untuk  menyusun sesuai gambar hati dengan hati, persegi, dengan persegi, 

segi tiga dengan segi tiga, persegi panjang dengan persegi panjang, dan 

meletakkannya di media susun yang tersedia dengan benar. Waktu 

menunjukkan pukul 09.00 lonceng pun diberbunyikan oleh salah satu guru dan 

ibu guru Kamelia mengarahkan anak-anak untuk istirahat dan bermaian di luar. 

Saat waktu istirahat peneliti bertanya kembali tentang pembelajaran tersebut 

kepada ibu guru Kamelia di dalam ruangan kelas Blueberry tersebut.Waktu 

menunjukkan pukul 09:30. lonceng kembali di bunyikan anak-anak pun 

memasuki ruangan kembali dan bersiap siap untuk pulang. 
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CATATAN LAPANGAN  

OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS BLUEBERRY 

Kode    : COGK04 

Hari, Tanggal  : Kamis 13 Januari 2022 

Jam    : 08.00-10.00  

Tempat   : TK Anggun 

Observer   : Norhasanah 

Deskripsi :  

Pa Pada hari Kamis kelima 13 Januari 2022 peneliti datang kembali kesekolah TK 

Anggun untuk melakukan observasi yang kelima kali. Saat itu waktu 

menunjukkan pukul 08.00. Terlihat anak-anak sudah kumpul bersama teman-

temannya untuk menunggu masuk kelas, peneliti pun menghampiri satu persatu 

guru untuk bersalaman, waktu menunjukkan pukul 09.00 anak-anak segera 

memasuki kembali ruangan kelasnya masing-masing. Peneliti berjalan menuju 

ruangan   Blueberry untuk melakukan observasi kembali. Peneliti Mengamati  

Bagaimana Strategi guru mengajar pada hari Kamis dengan media yang 

berjudul Kolase dari Ampas Kelapa pertama  guru menyiapkan  ampas  

kelapa  yang sudah di perkecil dan diberi pewarna makanan, kemudian 

guru menggabungkan ampas kelapa dengan pewarna makanan menjadi 

satu dan dijemur untuk mengeringkan ampas kelapa tersebut. Dan kertas 

yang sudah di cetak. Kemudian Anak yang sudah siap belajar pada hari itu 

melihat ibu guru sedang membawa gambar ikan yang sudah di cetak  dan 

membawa ampas kelapa yang sudah kering, dengan media yang berjudul 
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Kolase dari ampas kelapa dengan warna yang sudah berwarna warni, 

kemudian ibu guru membagikan gambar satu persatu kepada anak dan 

menyiapkan lem, dan ampas kelapa kedalam mangkok yang di sediakan, 

kemudian anak memberi lem ke gambar ikan tersebut, sesuai dengan 

warna yang dicontohkan ibu guru didepan kelas. kemudian guru 

menjelaskan. 

M media tersebut dengan anak-anak blueberry bagaimana anak 

mengerjakannya, Anak pada saat itu semangat sekali melakukan 

permainan dengan media tersebut yang sudah guru.  Rencanakan dari 

rumahWaktu menunjukkan pukul 09.30. Lonceng pun berbunyi oleh salah satu 

guru dan ibu Kamelia mengarahkan anak-anak untuk istirahat dan bermain 

diluar. Saat waktu istirahat berlangsung peneliti bertanya-tanya kepada guru 

Kamel untuk menanyai tentang media yang diajarkan kepada anak. Saatnya 

lonceng masuk dibunyikan anak-anak pun memasuki ruangan kembali bersiap-

siap untuk pulang kerumah masing.masing. 
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CATATAN LAPANGAN 

OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS BLUEBERRY 

Kode    : COGK.05 

Hari, Tanggal  : Jum‟at 21 Januari 2022 

Jam    : 07.30-10.00  

Tempat   : TK Anggun 

Observer   : Norhasanah   

Deskripsi :  

Pada hari Jum‘at  keenam 21 Januari 2022 peneliti datang kembali ke Sekolah 

TK Anggun untuk melakukan observasi yang keenam kali.Saat itu peneliti 

datang pagi sekali tidak ada satu orang pun di sekolah  peneliti menyapu-nyapu 

sekolah dan membersihkan sampah untuk dibakar di depan sekolah, lalu ada 

beberapa anak yang datang. Saat itu waktu menunjukkan pukul 07;30. Peneliti 

pun berjalan dan menghampiri guru yang sedang duduk kumpul menunggu 

anak- anak masuk kelas, setelah semua anak-anak masuk kelas peneliti berjalan 

menuju ruangan kelas Blueberry untuk melakukan observasi kembali, 

pembelajaran pun berlangsung dengan membaca surah-surah pendek, peneliti 

duduk disamping ibu guru dan ikut untuk membaca surah pendek, Peneliti 

mengamati guru yang sudah membawa media yang berjudul Anyaman 

Daun Pisang Jum‟at 21 Januari 2022 pada hari itu Guru  menyiapkan 

pisau untuk memotong daun pisang yang tidak kering bewarna hijau dan 

yang kering bewarna kuning sesudah itu guru merobek-robek daun pisang 

yang berukuran kecil harus sama, kemudian guru  bemembagikan 
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potongan Daun pisang yang bewarna hijau dan bewarna kuning, yang 

sudah, di potong kecil-kecil kemudian guru membagikan daun pisang yang 

lebih besar dengan ada potongan tengahnya, tetapi tidak sampai tepi agar 

anak lebih mudah memasukkan daun pisang yang sudah di potong kecil-

kecil yang memanjang kemudian anak melakukannya dengan sendiri-

sendiri, dan anak mulai melakukannya dengan sendiri walaupun dalam 

prakteknyanya ada beberapa anak gagal dalam menjalin anyaman dari 

daun pisang,  

tetapi pas ibu guru menjelaskan bagaimana cara membuat yang benar 

anak mulai memahami cara membuat anyaman tersebut yang tadinya 

belum mengerti bagaimana memasukkan kesela-sela anyaman besar, 

sesudah dijelaskan ibu  guru semua  

anak berhasil memasukkan dengan baik dan benar anyaman 

tersebut.Waktu menunjukkan pukul 09.30. Lonceng pun berbunyi oleh salah 

satu guru dan ibu Kamelia mengarahkan anak-anak untuk istirahat dan bermain 

diluar. Saat waktu istirahat berlangsung peneliti bertanya-tanya kepada guru 

Kamel untuk menanyai tentang media yang diajarkan kepada anak. Saatnya 

lonceng masuk dibunyikan anak-anak pun memasuki ruangan kembali bersiap-

siap untuk pulang kerumah dan anak sudah duduk yang rapi, anak-anak 

membaca doa sebelum pulang sesudah membaca doa anak-anak berbaris dan 

bersalaman kepada guru Kamelia. 
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CATATAN LAPANGAN 

OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS BLUEBERRY 

Kode    : COGK.06 

Hari, Tanggal  : Senin 31  Januari 2022 

Jam    : 08.15-10.00  

Tempat   : TK Anggun 

Observer   : Norhasanah  

Deskripsi :  

       Pada hari Senin, ketujuh 31 Januari 2022 peneliti datang kembali kesekolah 

TK Anggun untuk melakukan observasi yang ketujuh  kali. Saat itu waktu 

menunjukkan pukul 08:15. Terlihat  anak-anak mulai berbaris di pelataran 

sekolah untuk upacara apel pada hari senin dipimpin oleh guru, peneliti pun ikut 

apel bersama guru-guru di TK Anggun, sesudah apel peneliti pun berjalan  dan 

menghampiri semua guru untuk bersaliman. 

Waktu menunjukkan pukul 08.30 anak-anak pun memasuki ruangan kelasnya 

masing-msing. Peneliti berjalan menuju rungan kelas Blueberry untuk 

melakukan observasi kembali, peneliti mengamati kembali tentang mengajar 

guru pada pembelajaran hari senin, dimana pada hari itu pembelajaran 

guru Kamelia yang berjudul Ronce Menara Sebelum memasuki ruangan 

ibu guru sudah membawa media kedalam kelas,dimana pada hari itu 

pembelajaran guru Kamelia yang berjudul Ronce Menara dimana pada 

saat itu pertama guru harus menyiapkan media lidi dan daun kelapa dan 

sedutan dan batang pisang yang sudah  potong kecil kemudian guru  
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mengguntung sedotan menjadi kecil- kecil sesudah itu guru menusukkan ke 

lidi daun kelapa kebatang pisang yang sudah dipotong.  Yang terbuat dari 

potongan sudutan dengan sapu lidi yang ditancapkan kebatang Pisang.  

Kemudian anak-anak mulai memegang media yang sudah di bawa guru 

kedalam kelas anak terlebih dahulu mencoba media sebelum guru 

menjelaskan aturan main dari media yang disediakan guru, Sebelum 

dijelaskan ibu guru kamelia ada beberapa anak yang sudah mengerti 

dengan pembelajaran yang diberikan guru pada waktu itu anak sangat 

senang belajar dengan menggunakan media seperti itu anak bisa sambil 

berhitung ada berapa sudutan yang dimasukkan anak ke lidi sapu yang 

sudah ditancapkan dengan batang pisang, guru mulai menjelaskan kepada 

anak aturan main yang disediakan guru sebagai media belajar hari itu 

kemudian guru membagikan batang pisang yang dipotong melingkar 

kepada anak 1 batang pisang untuk 2 orang anak, kemudian anak 

berdiskusi berkelompok dengan temannya untuk pertama anak 

menancapkan lidi sapu sebanyak 6 tusuk I orang anak bertugas 

menancapkan 3 lidi sapu kemudian di isi sesuai warna sudutan, seperti 

warna merah dengan merah hijau dengan hijau. Waktu menunjukkan pukul 

09.00. Lonceng pun diberbunyikan oleh salah satu guru dan ibu guru Kamelia 

mengarahkan anak-anak untuk istirahat dan bermaian diluar. Saat waktu istirahat 

peneliti bertanya kembali tentang pembelajaran tadi kepada ibu guru Kamelia 

didalam ruangan kelas Blueberry tersebut. 

         Waktu menunjukkan pukul 09:30. Lonceng kembali dibunyikan anak-anak 
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pun memasuki ruangan kembali dan bersiap siap untuk pulang. 

  



147 

 

 

 

LAMPIRAN  V 

 

DATA HASIL DOKUMENTASI 

CATATAN DOKUMENTASI 

 

Wawancara dengan 

Kepala Sekolah TK 

Anggun 
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Wawancara dengan 

Guru TK Anggun 

kelas Blueberry  

 

Observasi 

pembelajaran 

menggunakan media 

Origami Hitungan 
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Observasi 

pembelajaran 

menggunakan media 

Menara Geometri 

 

Observasi Senam  di 

depan Kelas 
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Observasi 

pembelajaran 

menggunakan media 

Colase dari Ampas 

Kelapa 

 

Observasi 

pembelajaran 

menggunakan media 

Anyaman Daun 

Pisang 
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Observasi 

pembelajaran 

menggunakan media 

Ronce Menra 

 

Observasi 

pembelajaran 

menggunakan media 

Mencari Potongan 

Gambar 
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Rapot Anak 
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LAMPIRAN  IV 

SURAT DAN PERNYATAAN 

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL 
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SURAT  IJIN  SEMINAR  PROPOSAL  SKRIPSI 
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SURAT PERSETUJUAN RISET 
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PERSETUJUAN 

SURAT PERNYATAAN SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    :  Helma Nuraini S.Psi., M.Pd 

NUP    : 197606302006042001 

Pembimbingan Bidang : Konten dan Metodologi 

Menyatakan telah selesai membimbing Skripsi mahasiswa/i 

Nama    : Norhasanah 

Nim    : 180101080562 

Judul    : 

“Strategi Mengajar Guru di TK  Anggun yang  Minim fasilitasnya di Desa  

Podok Kecamatan  Aluh-aluh Kabupaten Banjar” 

 Program Studi  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini  

 Untuk itu, masiswa dapat mendaftarkan  ujian skripsi. 

Demikian  Surat penyataan  ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Terima kasih. 

                                                Banjarmasin, 13 April, 2022 

        Tertanda. 

        

       Helma Nuraini S.Psi., M.Pd 

NUP. 197606302006042001 
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SURAT PERNYATAAN SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama    :  Rizki Noor Haida, S.Psi, M.Pd 

NUP    : 201703068 

Pembimbingan Bidang : Bahasa Dan Teknik Penulisan 

Menyatakan telah selesai membimbing Skripsi mahasiswa/i 

Nama    : Norhasanah 

Nim    : 180101080562 

Judul    : 

“Strategi Mengajar Guru di TK  Anggun yang  Minim fasilitasnya di Desa  

Podok  Kecamatan  Aluh-aluh Kabupaten Banjar” 

 Program Studi  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini  

 Untuk itu, masiswa dapat mendaftarkan  ujian skripsi. 

Demikian  Surat penyataan  ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Terima kasih. 

               Banjarmasin, 21 April, 2022 

       Tertanda. 

        

                 Rizki Noor Haida, S.Psi, M.Pd 

NUP. 201703068 
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SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF 
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Catatan Proposal dan Revisi Sidang Skripsi 
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