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LAMPIRAN I : Daftar Terjemah 

N

o 

B

ab 

Kutipan H

al 

Terjemah 

1 I Q. S Al-

Mujaddalah ayat 11 

2 Hai orang-orang yang beriman 

apabila dikatakan kepadamu 

“berlapang-lapang lah dfalam 

majlis” maka Allah akan 

memberikan kelapamgan 

kepadamu dan apanbila 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. 
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LAMPIRAN II : Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Kepala Sekolah SD  Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

Nama    : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

Instrument Wawancara Penelitian 

No Daftar Pertanyaan Jawaban Informan 

1. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai 

kepala sekolah disini? 
 

2. Kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini?  

3. Bagaimana sejarah singkat berdirinya SD Islam 

Terpadu Al-Hikmah ini? Kapan berdirinya 

sekolah ini? 

 

4. Apa saja visi dan misi sekolah ini?  

5.  Bagaimana perkembangan di SD Islam Terpadu 

Al-Hikmah Banjarmasin ini? 
 

6. Berapa jumlah tenaga pendidik di sekolah ini?  

7. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah ini? 
 

8. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang mampu 

mengembangkan kekreativitasan guru disini? 
 

9. Apakah disini ada bentuk dukungan atau tuntutan 

bagi guru dalam mengembangkan media aau 

strategi pembelajaran? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Guru Kelas II SD Terpadu Al-Hikmah 

Nama    :  

Hari/Tanggal Wawancara : 

Instrument Wawancara Penelitian 

No Daftar Pertanyaan Jawaban Informan 

1. Sudah berapa lama ibu mengajar disini?  

2. Apakah ibu selalu membuat RPP sebelum 

pelajaran berlangsung? 
 

3. Model RPP seperti apa yang biasa ibu buat?  

4. Apa ibu biasa menyapa anak ketika awal 

pembelajaran? 
 

5.  Apakah ibu pada saat menutup pembelajaran 

sering bertanya kepada anak mengenai materi? 
 

6. Apakah ibu sering memberikan reward kepada 

siswa? 
 

7. Bagaimana cara ibu biasanya menyikapi kalau 

anak murid terlihat bosan dalam pembelajaran? 
 

8. Apakah ibu biasanya menggunakan variasi 

mengajar yang berbeda? 
 

9. Apakah ibu biasanya menggunakan media 

pemebalajaran yang beragam ? 
 

10. Apakah ibu pernah ikut pelatihan-pelatihan yang 

membangun kinerja ibu? 
 

11. Apakah ibu selalu berpatokan dengan RPP ketika 

mengajar? 
 

12. Penilaian seperti apa yang ibu terapkan?  
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LAMPIRAN III: Pedoman Dokumentasi 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Menanyakan data tentang sejarah singkat berdirinya SD Islam Terpadu Al- 

Hikmah Banjarmasin. 

2. Data tentang keadaan guru-guru, peserta didik dan staf administrasi SD Islam 

Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin. 

Data tentang fasitilas sekolah di SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin. 
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LAMPIRAN IV: Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati proses kegiatan belajar mengajar secara langsung meliputi:  

a. Kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir 

b. Guru 

c. Peserta Didik  

d. Fasilitas 

e. Lingkungan  

2. Mengamati secara langsung bagaimana kreativitas yang digunakan guru 

kelas II di SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin.. 

Lembar Observasi 

Nama Sekolah  : 

Nama Guru  : 

Kelas    : 

Hari/ tanggal  : 

No Aspek-aspek yang diamati 

Pemunculan Hasil 

Pengamatan 

Ya Tidak 

1.  Guru selalu mengajak bermain atau 

menyapa siswa diawal pembelajaran. 

  

2. Guru menyajikan materi pelajaran yang 

diorganisaikan secara sistematis. 

  

3.  Guru melaksanakan evaluasi di akhir 

pemelajaran. 

  

4.  Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya pada saat 

pembelajaran. 
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5. Guru memberikan reward kepada siswa.   

6. Guru meciptakan siklus belajar yang 

kondusif. 

  

7. Guru mengajar menggunakan komuikasi 

nonverbal untuk menghilangkan 

kebosanan siswa melalui variasi gaya 

seperti suara, mimik, kontak mata dan 

semangat. 

  

8. Guru menggunakan media pembelajaran 

yang membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

  

9. Guru menggunakan media pembelajaran 

secara efektif dan efisien 

  

10. Guru melakukan apersepsi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran 

  

11. Guru menciptakan suasana yang nyaman.   

12. Guru mengajar sesuai RPP   

13. Guru menggunakan lebih dari 1 metode 

dalam pembelajaran 

  

 

 

Penulis/Observer 

 

 

Nor Aida Sari 
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LAMPIRAN V: RPP Tematik Tema 8 Subtema 3  Kelas II SD Islam 

Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan  : SD Islam Terpadu Al-Hikmah 
Kelas / Semester  :  2 /2 
Tema                         :  Keselamatan di Rumah dan Perjalanan (Tema 8)  
Sub Tema                   :  Aturan Keselamatan di Perjalanan (Sub Tema 3) 
Muatan Terpadu :  Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP 
Pembelajaran ke :  1 
Alokasi waktu          :  1 Hari 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati gambar dan teks percakapan, siswa dapat membaca teks pendek yang di 
dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital (nama Tuhan) dengan lafal dan intonasi 
yang tepat. 

2. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital (nama Tuhan) 
sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. 

3. Dengan mengamati contoh, siswa dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan 
penggunaan huruf kapital (nama Tuhan) dengan benar. 

4. Dengan penugasan, siswa dapat membacakan teks pendek yang telah ditulis dengan lafal 
dan intonasi yang tepat. 

5. Dengan mengamati gambar kalender, siswa dapat menentukan konversi satuan waktu 
dengan benar. 

6. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang 
satuan waktu dengan benar. 

7. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif tiga dimensi 
dengan bahan alami dengan benar. 

8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya 
imajinatif tiga dimensi dengan benar. 

9. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami 
untuk membuat karya imajinatif tiga dimensi dengan benar. 

10. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya 
imajinatif tiga dimensi dengan bahan alami dengan benar. 

11. Dengan penugasan, siswa dapat membuat karya imajinatif tiga dimensi berdasarkan gagasan 
atau objek dengan bahan alami secara kreatif. 
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B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  Melakukan Pembukaan dengan Salam dan Dilanjutkan Dengan Membaca 

Doa (Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan dipelajari dan 

diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 menit 

Kegiatan 
Inti 

(Sintak Model Discovery Learning) 
Ayo Mengamati  

 siswa mengamati gambar yang berisi percakapan tentang aturan dalam 
perjalanan. 

Ayo Membaca 
 Siswa membaca teks tentang “Aturan Keselamatan dalam Bus”. (Literasi) 

 Bertanya jawab tentang isi teks yang telah dibaca.(Communication) 
Ayo Mengamati  
 Siswa membaca kembali teks “Aturan Keselamatan dalam Bus”. (Literasi) 

 Siswa menjelaskan aturan penggunaan huruf kapital pada teks “Aturan 
Keselamatan dalam Bus”. 

 Siswa menyebutkan beberapa kata yang menggunakan huruf kapital pada 
kalimat yang telah dibaca. 

Ayo Berlatih  

 Siswa menulis 5 kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan 
penggunaan huruf kapital. 

 Siswa membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi 
yang tepat.(Critical Thingking and Problem Solving) 

Ayo Mengamati  
 Siswa  mengamati gambar kalender yang ada pada buku siswa. 
 Berdasarkan gambar yang diamati, siswa diminta menyebutkan jumlah 

dan nama hari dalam 1 minggu. 
Ayo Berlatih  
 Siswa mengerjakan soal latihan tentang konversi satuan waktu. 
Ayo Berkreasi   (Sintak Model Project Based Learning) 

 Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk membuat “Kerajinan Kulit 
Kerang”. 

 Guru memberikan bimbingan dalam membuat kerajinan kulit kerang 
berdasarkan petunjuk yang ada pada buku siswa. 
(Creativity and Innovation) 

Ayo Berlatih  
1. Dalam membuat kerajinan, diperlukan bimbingan dari guru agar hasil 

karya siswa maksimal.(Creativity and Innovation) 

150  
menit 

Penutup Kerjasama dengan Orang Tua 

Dengan bantuan orang tuanya, siswa dapat menunjukkan sikap 
menghormati terhadap teman yang memiliki perbedaan fisik. (Mandiri) 

Peserta Didik : 
 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-

point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi 
yang baru dilakukan.  

Guru :   

Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa 

15 menit 
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C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 
sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 
penilaian.  

  
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah, 

 
Mohammad Natsir, S.Pd.I 

 

Banjarmasin,     Februari 2022 
Guru Kelas 2  

 
Mauladiah, S.Pd 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Satuan Pendidikan  : SD Islam Terpadu Al-Hikmah 
Kelas / Semester  :  2 /2 
Tema                         :  Keselamatan di Rumah dan Perjalanan (Tema 8)  
Sub Tema                   :  Aturan Keselamatan di Perjalanan (Sub Tema 3) 
Muatan Terpadu :  Bahasa Indonesia, PPKn, PJOK 
Pembelajaran ke :  2 
Alokasi waktu          :  1 Hari 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat 
aturan penggunaan huruf kapital (nama tempat) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

b. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital (nama tempat) sesuai 
aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. 

c. Dengan membaca teks, siswa dapat menyunting teks pendek sesuai dengan kebenaran aturan 
penggunaan huruf kapital (nama tempat) dengan benar. 

d. Dengan penugasan, siswa dapat memperbaiki teks pendek hasil tempat) dengan benar. 
e. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara gerak berjalan dan berlari dalam bentuk 

permainan dan menjaga keselamatan diri di pantai dengan benar. 
f. Dengan mengamati gambar dan pemodelan, siswa dapat mempraktikkan menggunakan gerak 

berjalan dan berlari dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air dengan 
percaya diri. 

g. Dengan tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh kegiatan belajar yang menunjukkan 
persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar. 

h. Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang 
mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah secara lisan dengan bahasa 
yang santun. 

 
 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  Melakukan Pembukaan dengan Salam dan Dilanjutkan Dengan Membaca Doa (Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan 

dengan pengalaman peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 menit 
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Kegiatan 
Inti 

Ayo Mengamati  

 Siswa  mengamati gambar “Udin dan Teman-teman Membuat Kerajinan dari Kulit Kerang”. 
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang gambar yang diamati. 

 (Critical Thingking and Problem Solving) 
Ayo Berlatih  

 Siswa menuliskan pada tabel, lima kegiatan belajar yang pernah dilakukan bersama 
temannya. (Hots) 

Ayo Bercerita  

 Siswa menceritakan kegiatan yang paling disukai dari lima kegiatan yang telah dituliskan. 
(Communication) 

Ayo Membaca 
 Siswa membaca teks tentang “Aturan Bermain Lomba Jalan dan Lari di Pantai”. (Literasi) 

 Bertanya jawab tentang isi teks yang telah dibaca. (Communication) 
Ayo Mengamati (Sintak Model Discovery Learning) 
 Siswa membaca kembali teks “Aturan Bermain Lomba Jalan dan Lari di Pantai”. (Literasi) 
 Siswa diminta menemukan penggunaan huruf kapital yang ada pada teks, khususnya aturan 

penulisan nama tempat. 
 Siswa memperhatikan beberapa contoh penggunaan huruf kapital pada awal kata nama 

tempat. 
 Siswa menyebutkan kata-kata yang menggunakan huruf kapital yang terdapat pada contoh. 
Ayo Berlatih  

 Siswa mengerjakan latihan tentang aturan penggunaan huruf kapital. 
Ayo Mencoba 
 Siswa diingatkan kembali tentang aturan lomba jalan dan lomba lari di pantai. 
 Siswa dengan temannya berdiskusi tentang kegunaan gerakan berjalan dan berlari di pantai. 
 Hasil diskusi siswa dituliskan pada gambar mind mapping yang ada pada buku siswa. 
 Guru dengan siswa secara bersama-sama membahas hasil diskusi yang telah dilakukan. 

(Creativity and Innovation) 
Ayo Berlatih  

 Siswa mengamati gambar Udin dan teman-teman melakukan kegiatan bermain lomba jalan 
dan lari di pantai. 

 Berdasarkan gambar dan bimbingan guru siswa melakukan kegiatan bermain lomba jalan dan 
lari di pantai. 

 Ketika bermain, guru hendaknya membimbing agar siswa senantiasa menerapkan sikap 
sportif ketika bermain. 

 Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami. 

150  
menit 

Penutup Kerjasama dengan Orang Tua 

Dengan bantuan orang tuanya, siswa dapat menunjukkan sikap menghormati terhadap teman 
yang memiliki perbedaan fisik. (Mandiri) 

Peserta Didik : 
 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan.  
Guru :   

Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa 

15 e
n
i
t 

 
 
C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 
sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 
penilaian.  

  

Mengetahui 
Kepala Sekolah, 

 
Mohammad Natsir, S.Pd.I 

 

Banjarmasin,     Februari 2022 
Guru Kelas 2  

 
Mauladiah, S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan  : SD Islam Terpadu Al-Hikmah 
Kelas / Semester  :  2 /2 
Tema                         :  Keselamatan di Rumah dan Perjalanan (Tema 8)  
Sub Tema                   :  Aturan Keselamatan di Perjalanan (Sub Tema 3) 
Muatan Terpadu :  Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP 
Pembelajaran ke :  3 
Alokasi waktu          :  1 Hari 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan penugasan, siswa dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat 
aturan penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada 
kalimat yang telah dibaca dengan benar. 

3. Dengan mengamati gambar denah, siswa dapat menulis kalimat dengan memperhatikan 
aturan penggunaan tanda titik dengan benar. 

4. Dengan penugasan, siswa dapat membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan 
intonasi yang tepat. 

5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan konversi satuan waktu dengan benar. 
6. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang 

satuan waktu dengan benar. 
7. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif tiga dimensi 

dengan bahan alami dengan benar. 
8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya 

imajinatif tiga dimensi dengan benar. 
9. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami 

untuk membuat karya imajinatif tiga dimensi dengan benar. 
10. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya 

imajinatif tiga dimensi dengan bahan alami dengan benar. 
11. Dengan penugasan, siswa dapat membuat karya imajinatif tiga dimensi berdasarkan gagasan 

atau objek dengan bahan alami secara kreatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

 
B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  Melakukan Pembukaan dengan Salam dan Dilanjutkan Dengan Membaca Doa (Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan dipelajari dan diharapkan 

dikaitkan dengan pengalaman peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 menit 

Kegiatan 
Inti 

Ayo Membaca 

 Siswa membaca teks “Aturan Naik Sepeda” dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
 Siswa menyimpulkan isi teks yang telah dibaca. 
 Berdasarkan teks, guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang pentingnya mematuhi 

aturan.(Critical Thingking and Problem Solving) 
Ayo Mengamati  

 Siswa diingatkan kembali aturan penggunaan tanda titik. 
 Siswa memperhatikan beberapa contoh penggunaan tanda titik pada kalimat (pada akhir 

kalimat dan akhir singkatan nama orang). 
Ayo Menulis 

 Siswa mengamati denah rumah Udin dan teman-temannya. 
 Dari hasil pengamatan, siswa menuliskan alamat rumah Udin dan teman-teman dengan 

memperhatikan penggunaan tanda titik yang benar. 
 Siswa membacakan alamat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

(Communication) 
Ayo Mengamati  

 Siswa mengamati gambar dan membaca teks percakapan “Udin Membeli  
 Jagung Bakar di Perempatan”. 
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang gambar yang telah diamati. 
 Siswa mengamati gambar “Jagung dan Kulit Jagung”. 
 Siswa menceritakan kegunaan dari setiap gambar. 
 Siswa memperhatikan gambar “Kerajinan dari Kulit Jagung”. (Communication) 
Ayo Berkreasi  
 Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kerajinan dari kulit jagung. 
 Sebelum memulai kegiatan, guru memberikan penjelasan dan bimbingan cara membuat 

kerajinan terlebih dahulu. 
 Siswa membuat kerajinan dari kulit jagung. (Creativity and Innovation 
Ayo Berlatih  

 Siswa mengerjakan soal latihan yang berhubungan dengan konversi satuan waktu. 
 Siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal latihan, diberikan bimbingan. 
 Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami. 
 Menyimpulkan pembelajaran dan memberikan penguatan terutama berkaitan dengan sikap-

sikap yang berhubungan dengan penguasaan KI-1 dan KI-2. 
 Menutup pelajaran dengan pembiasaan berdoa dan bersyukur. 

(Critical Thingking and Problem Solving) 

150  
menit 

 

Penutup Kerjasama dengan Orang Tua 
Dengan bantuan orang tuanya, siswa dapat menunjukkan sikap menghormati terhadap 
teman yang memiliki perbedaan fisik. (Mandiri) 

Peserta Didik : 
 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan.  
Guru :   

Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa 

15 menit 
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C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 
sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 
penilaian.  

  
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah, 

 
Mohammad Natsir, S.Pd.I 

 

Banjarmasin,     Februari 2022 
Guru Kelas 2  

 
Mauladiah, S.Pd 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Satuan Pendidikan  : SD Islam Terpadu Al-Hikmah  
Kelas / Semester  :  2 /2 
Tema                         :  Keselamatan di Rumah dan Perjalanan (Tema 8)  
Sub Tema                   :  Aturan Keselamatan di Perjalanan (Sub Tema 3) 
Muatan Terpadu :  Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP 
Pembelajaran ke :  4 
Alokasi waktu          :  1 Hari 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati gambar denah, siswa dapat membaca kalimat sederhana yang di 
dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada 
kalimat yang telah dibaca dengan benar. 

3. Dengan membaca teks yang belum benar, siswa dapat menyunting kalimat yang telah ditulis 
sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan tanda titik dengan benar. 

4. Dengan penugasan, siswa dapat memperbaiki teks pendek hasil  menyunting sesuai dengan 
aturan penggunaan tanda titik dengan benar. 

5. Dengan mengamati gambar kalender, siswa dapat menentukan konversi satuan waktu 
dengan benar. 

6. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang 
satuan waktu dengan tepat. 

7. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif tiga dimensi 
dengan bahan alami dengan benar. 

8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya 
imajinatif tiga dimensi dengan benar. 

9. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami 
untuk membuat karya imajinatif tiga dimensi dengan benar. 

10. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya 
imajinatif tiga dimensi dengan bahan alami dengan benar. 

11. Dengan penugasan, siswa dapat membuat karya imajinatif tiga dimensi berdasarkan gagasan 
atau objek dengan bahan alami secara kreatif. 
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B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  Melakukan Pembukaan dengan Salam dan Dilanjutkan Dengan Membaca 

Doa (Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan dipelajari dan 

diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 menit 

Kegiatan 
Inti 

Ayo Mengamati  
 Pembelajaran diawali dengan pengamatan gambar “Denah Lokasi Pesta” 

yang dilalui Udin dan ayah. 
 Setelah mengamati denah, siswa menyebutkan nama-nama jalan yang 

dilalui Udin dan ayah untuk menuju lokasi pesta. 
(Critical Thingking and Problem Solving) 

Ayo Membaca 

 Siswa membaca teks “Aturan Mengendarai Sepeda Motor”. Pada kegiatan 
membaca ini, guru hendaklah mengingatkan siswa agar membaca dengan 
menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. 

 Setelah kegiatan membaca, dilakukan tanya jawab terhadap isi teks 
bacaan. (Literasi, Communication) 

Ayo Mengamati  

 Siswa diingatkan kembali dengan aturan penggunaan tanda titik. 
 Siswa memperhatikan beberapa contoh kalimat dari teks “Aturan 

Mengendarai Sepeda Motor” yang menggunakan aturan penggunaan 
tanda titik (setiap akhir kalimat dan akhir singkatan nama orang). 
(Communication) 

Ayo Menulis 

 Siswa mengerjakan latihan yang berhubungan dengan aturan penggunaan 
tanda titik. Latihan yang dikerjakan berupa kegiatan menemukan 
kesalahan penggunaan tanda titik pada kalimat. 

 Siswa memperbaiki kesalahan pada kalimat tersebut dengan menuliskan 
kembali pada kolom yang tersedia di buku siswa. 

(Creativity mand Innovation)  
Ayo Mengamati  

 Siswa mengamati gambar “Udin dan Ayah Menikmati Hidangan di Lokasi 
Pesta”. 

 Siswa dan guru bertanya jawab tentang gambar yang telah diamati. 
 Siswa mengamati gambar “Salak dan Kulit Salak”. 
 Siswa menceritakan kegunaan dari masing-masing gambar. 

(Communication) 
Ayo Berkreasi  

 Siswa menyiapkan alat dan bahan dalam membuat kerajinan kulit salak. 
 Sebelum membuat kerajinan, guru memberikan penjelasan dan bimbingan 

terlebih dahulu. 
 Siswa membuat kerajinan kulit salak di bawah bimbingan guru. 

(Creativity and Innovation) 
Ayo Mengamati  

 Menghubungkan dengan pembelajaran matematika, siswa mengamati 
gambar kalender yang berisi beberapa penjelasan.  

 Siswa menjelaskan maksud dari gambar yang telah diamati. 
 Siswa dan guru bertanya jawab tentang gambar. 
 Guru memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan gambar. 
 Guru dan siswa secara bersama-sama menyelesaikan contoh soal yang 

diberikan.(Critical Thingking and Problem Solving 
 
Ayo Berlatih  
 Siswa mengerjakan latihan yang berhubungan dengan gambar kalender 

yang telah diamati. 
 Siswa yang mengalami kesulitan diberikan bimbingan.  
 Memberikan skor dan penilaian terhadap hasil kerja siswa. 

150  
menit 
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 Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami. 
 Menyimpulkan pembelajaran dan memberikan penguatan terutama 

berkaitan dengan sikap-sikap yang berhubungan dengan penguasaan KI-1 
dan KI-2. 

 Menutup pelajaran dengan pembiasaan berdoa dan bersyukur. 
(Critical Thingking and Problem Solvin 

Penutup Kerjasama dengan Orang Tua 

Dengan bantuan orang tuanya, siswa dapat menunjukkan sikap 
menghormati terhadap teman yang memiliki perbedaan fisik. (Mandiri) 

Peserta Didik : 
 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-

point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi 
yang baru dilakukan.  

Guru :   

Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa 

15 menit 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 
sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 
penilaian.  

  

Mengetahui 
Kepala Sekolah, 

 
Mohammad Natsir, S.Pd.I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Banjarmasin,     Februari 2022 
Guru Kelas 2  

 
Mauladiah, S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Satuan Pendidikan  : SD Islam Terpadu Al-Hikmah 
Kelas / Semester  :  2 /2 
Tema                         :  Keselamatan di Rumah dan Perjalanan (Tema 8)  
Sub Tema                   :  Aturan Keselamatan di Perjalanan (Sub Tema 3) 
Muatan Terpadu :  Bahasa Indonesia, PPKn, PJOK 
Pembelajaran ke :  5 
Alokasi waktu          :  1 Hari 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan penugasan, siswa dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat 
aturan penggunaan tanda tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

2. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya sesuai aturan pada 
kalimat yang telah dibaca dengan benar. 

3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan 
penggunaan tanda tanya dengan tepat. 

4. Dengan penugasan, siswa dapat membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan 
intonasi yang tepat. 

5. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara gerak melempar dan menangkap dalam 
bentuk permainan di air dengan benar. 

6. Dengan mengamati gambar dan pemodelan, siswa dapat mempraktikkan menggunakan gerak 
melempar dan menangkap dalam bentuk permainan. 

7. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memberikan contoh kegiatan bermain yang 
menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar. 

8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang 
mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah menggunakan gambar/poster 
dengan bahasa yang santun. 

 
B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  Melakukan Pembukaan dengan Salam dan Dilanjutkan Dengan Membaca Doa (Orientasi) 

 Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan dipelajari dan diharapkan 

dikaitkan dengan pengalaman peserta didik (Apersepsi) 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 menit 

Kegiatan 
Inti 

Ayo Mengamati  

 Siswa mengamati gambar “Aturan Keselamatan di Jalan Raya”. 
 Siswa menyebutkan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan pada gambar. 
 Siswa menyebutkan aturan berjalan di jalan raya yang diketahuinya. 
 Siswa menuliskan aturan berjalan di jalan raya yang diketahuinya pada kolom yang ada di 

buku siswa.(Critical Thingking and Problem Solving) 
Ayo Membaca 
 Siswa memperhatikan gambar yang berisi beberapa contoh kalimat tanya. 
 Siswa diminta mengajukan pertanyaan tersebut kepada temannya dengan lafal dan intonasi 

yang tepat. 
 Guru dan siswa melakukan tanya jawab terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 
 Guru menjelaskan aturan penulisan kalimat tanya.(Literasi) 
Ayo Menulis 

 Siswa diminta mengamati gambar “Orang Kecelakaan di Jalan Raya”. 
 Siswa mengajukan pertanyaan terhadap gambar dengan menggunakan kata apa, kapan, 

mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. 
 Pertanyaan yang diajukan ditulis pada kolom yang ada di buku siswa. 
 Siswa membacakan pertanyaan yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
Ayo Mengamati  

 Menghubungkan dengan 
pembelajaran PJOK, 
siswa mengamati gambar 
“Latihan Melempar dan 

150  
menit 
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Menangkap Bola”. 
 Siswa menceritakan isi 

gambar yang diamati. 
 Siswa dan guru bertanya 

jawab terhadap gambar. 
(Communication) 

Ayo Mencoba 
 Siswa mengamati gambar “Udin dan Teman-teman Bermain Bola Kasti”.  
 Kemudian dilanjutkan dengan membaca petunjuk yang ada di bawah gambar. 
 Siswa di bawah bimbingan guru melakukan kegiatan permainan bola kasti sesuai petunjuk 

yang telah dibaca.(Creativity and Innovation) 
Ayo Mengamati  

 Siswa mengamati kembali gambar “Udin dan Teman-teman Bermain Bola Kasti”. 
 Guru mengajukan beberapa pertanyaan terhadap gambar. Pertanyaan yang diberikan 

mengarah kepada persatuan dalam keberagaman. 
 Guru menegaskan kepada siswa tentang pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. 
Ayo Berlatih  

 Siswa mengerjakan latihan dengan memberi tanda centang (√) pada gambar yang 
menunjukkan kegiatan bermain dalam keberagaman. 

Ayo Bercerita  

 Siswa diminta memilih salah satu gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam 
keberagaman. 

 Siswa menceritakan gambar tersebut dengan bahasa yang santun. 
Penutup Kerjasama dengan Orang Tua 

Dengan bantuan orang tuanya, siswa dapat menunjukkan sikap menghormati terhadap 
teman yang memiliki perbedaan fisik. (Mandiri) 

Peserta Didik : 
 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan.  
Guru :   

Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa 

15 menit 

 
 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 
sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 
penilaian.  

  
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah, 

 
Mohammad Natsir, S.Pd.I 

 

Banjarmasin,     Februari 2022 
Guru Kelas 2  

 
Mauladiah, S.Pd 
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LAMPIRAN VI: Materi Pembelajaran Kelas II Tema 8 Subtema 3 

Pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan 5 
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Lampiran VII: Transkip Wawancara Kepala Sekolah dan Guru Kelas II SD 

Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah (Senin, 30 Mei 2022) 

Pertanyaan : 

1. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala sekolah disini? 

Jawaban: Sejak 2019 samapi sekarang berarti sudah berjalan selama 3 

tahun urang lebihnya. 

2. Kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini? 

Jawaban: Karena sekolah kami dibawah naungan Dinas Pendidikan maka 

memakai kurikulum 2013 dan juga dimasuki kurikulum dari yayasan 

seperti  tahfidz dan keagamaanseperti sholat dhuha berjamaah, sholat 

dzuhur berjamaah dan puasa senin-kamis. 

3. Bagaimana sejarah singkat berdirinya SD Islam Terpadu Al-Hikmah ini? 

Kapan berdirinya sekolah ini? 

Jawaban: awal berdirinya adalah melalui yayasan wakaf Mesjid Al-

Hikmah tahun 1988 lalu ada upgrade sekitar tahun 2018 pertama itu hanya 

ada ada Taman Al-Qur’an, Taman kanak-kanak, dan pondok pesantren 

tingkat tsanawiyah dan Aliyah lalu dikarenakan banyaknya minat dari 

pengunjung kenapa tidak ada Sekolah Dasar lalu diirikanlah Sekolah 

Dasar ini tahun 2019, sebenarnya rencana dari tahun 2017 dan terealisasi 

baru di tahun 2019. kenapa tidak dari dulu dikarenakan melihat fasilitas 

yang kita miliki. 

4. Apa saja visi dan misi sekolah ini? 
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Jawaban: -Visi ( Terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, cerdas, 

terampil, berprestasi, sadar   lingkungan berlandaskan Al-Qur’an dan 

Sunnah) sesuai dengan keinginan terbentuknya yayasan ini 

- Misi:Mengenalkan peserta didik kepada Allah, Rasul, dan Al-Qur’an, 

menciptakan lingkungan sekolah bersih, sejuk dan nyaman, 

meningkatkan kedisiplinan seluruh komponen sekolah, meningkatkan 

kemampuan berbahasa) 

5. Bagaimana perkembangan di SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

ini? 

Jawaban: Dibilang pesat juga tidak tapi dibilang tidak pesat juga tidak 

karena seiring tiap tahunnya selalu aada progress seiring juga kepercayaan 

matarakat bertambah maka ada peningkatan dari segi kuantitas yang 

dulunya hanya ada 30 murid sekarang penerimaan siswa baru sudah 

melebihi target. Nah dilihat dari sana mungkin sudah terlihat bagaimana 

perkembangannya. 

6. Berapa jumlah tenaga pendidik disini? 

Jawaban: Di Tahun ini ada 12 tenaga pendidik, insha Allah tahun 

berikutnya akan ditambah lagi. 

7. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini? 

Jawaban: Yang pertama ada sekolah kemudian kelas ada tersedia 6 kelas, 

1 kantor, ada lapangan untuk olahraga, lapangan sekolah, mushola, dan 

ada toilet. 
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8. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang mampu mengembangkan 

kekreativitasan guru disini? 

Jawaban: Iya ada, sementara masih mengikuti yang bersifat umum contoh 

mengikuti keompok kerja kepala sekolah dan pendidik, yang biasanya 1 

bulan ada satu kali dan bergantian tiap tenaga pendidik, dan mungkin nanti 

kita akan memanggil tenaga ahli-tenaga ahli untuk pelatihan-pelatihan 

nanti. 

9. Apakah disini ada bentuk dukungan atau tuntutan bagi guru dalam 

mengembangkan media aau strategi pembelajaran? 

Jawaban: iya betul, baik itu dari yayasan atau guru menginginkan hal 

tersebut, tetapi ada beberapa kendala seperti waktu yang tidak sempat 

namun pr tersebut insha Allah akan terlaksana secepatnya. 

 

Wawancara dengan Guru Kelas II  (Selasa, 24 Mei 2022) 

Pertanyaan:  

1. Sudah berapa lama ibu mengajar disini? 

Jawaban: Sudah hamper 1 tahun 

2. Apakah ibu selalu membuat RPP sebelum pelajaran berlangsung? 

Jawaban: Biasanya membuat RPP itu didahulukan membuatnya jadi kita 

biasanya membuat RPP terlebih dulu sampai satu semester dengan 

beberapa tema lalu digunakan ketika ingin mengajar di kelas. 
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3. Model RPP seperti apa yang biasa ibu buat? 

Jawaban: Model yang digunakan disini adalah RPP 1 lembar yang satu 

hari langsung selesai, seperti sub tema 3 pembelajaran 1 itu ada 1 RPP, 

jadi nanti dalam 1 sub tema ada 6 RPP yang di buat. Yang mana RPP 

tersebut hanya ada 3 komponen saja yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan penilaian. 

4. Apa ibu biasa menyapa anak ketika awal pembelajaran? 

Jawaban: Iya baisanya saya ketika ingin memulai pelajaran selalu 

menyapa anak seperti mengucapkan salam, menanyakan bagaimana kabar 

anak, menanyakan apakah siap belajar hari ini, absen, dan biasanya 

mengulang-ulang pelajaran yang lalu dan tentunya itu sudah menjadi 

kewajiban juga dan sudah ada di RPP. 

5. Apakah ibu pada saat menutup pembelajaran sering bertanya kepada anak 

mengenai materi? 

Jawaban: Iya sering, ya memang itu harus dilakukan. Misal hari ini belajar 

jam, nah besok ditanya lagi, masih ingat gak materi kemarin? Jadi bukan 

hanya bertanya materi hari ini saja tetapi materi kemarin juga ditanyakan, 

kemarin kita belajar apa ya nak? 

6. Apakah ibu sering memberikan reward kepada siswa? 

Jawaban: Kalau sering sepertinya tidak tapi saya pernah memberikan 

rewar kepada siswa waktu menjawab kuis itu dilakukan untuk 

memberikan semangat kepada siswanya. 
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7. Bagaimana cara ibu biasanya menyikapi kalau anak murid terlihat bosan 

dalam pembelajaran? 

Jawaban: Biasanya kalau sudah bosan dan tidak kondusif saya ditengah-

tengah pembelajaran langsung mengajak siswa menyanyikan yel-yel, ice 

breaking, tepuk semangat, atau di suruh siswa yang suka melucu ke depan 

lalu membuat lelucuan dan akhirnya itu membuat anak menjadi semangat 

lagi. 

8. Apakah ibu biasanya menggunakan variasi mengajar yang berbeda? 

Jawaban: Kebanyakan memang ceramah, tetapi terkadang ada juga saya 

selingi dengan variasi mengajar yang lain contohnya dengan demonstrasi, 

pembagian kelompok dll. 

9. Apakah ibu biasanya menggunakan media pemebalajaran yang beragam ? 

Jawaban: untuk saat ini saya hanya menggunakan buku saja dan papan 

tulis dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan media 

seperti LCD contohnya dikarenakan itu nanti di kelas II ini siswanya tidak 

bias melihat benda baru dan biasanya menjadi tidak focus dan konsisi 

tidak kondusif, tapi mungkin nanti saya akan mencoba berbagai media 

baru jika memungkinkan. 

10. Menurut ibu apakah kreativitas itu perlu dalam mengajar? 

Jawaban: Penting, karena dengan kreativitas akan membuat pelajaran lebih 

mudah terserap oleh siswa dan dengan kreativitas yang beragam akan 

membuat siswa menjadi lebih bersemangat dan tercipta kondisi yang 

nyaman jika tidak kreatif siswa di kelas akan bosan dan tidak antusias. 
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11. Apakah ibu pernah ikut pelatihan-pelatihan yang membangun kinerja ibu? 

Jawaban: Iya, biasanya itu ada pelatihan yang diadakan oleh gugus 

minimal satu bulan 1 kali seperti mengikuti Kelompok Kerja Guru (KKG). 

Kalau dari sekolah belum ada. 

12. Apakah ibu selalu berpatokan dengan RPP ketika mengajar? 

Jawaban: Iya biasanya sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. 

13. Penilaian seperti apa yang ibu terapkan? 

Jawaban: Penilaian biasanya yang saya lakukan bias tes dan non tes kalo 

tes biasanya dari buku langsung ada soal dan dijawab kalau non tes 

biasanya kuis dadakan siapa yang bias menjawab angkat tangan, penilaian 

mahakarya siswa biasanya juga ada seperti mwmbuat kerajinan tangan dll. 

14. Apakah ibu sering bertanya dan sharing sesama guru disini? 

Jawaban: Iya tentunya, karena disini semuanya terlihat kekeluargaan 

apabila ada yang kurang paham atau aa kendala bisa saja ditanyakan 

kepada yang lebih tahu, tidak pelit ilmu jadi sering sharing saja. 
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LAMPIRAN VIII: Hasil Lembaran Observasi Guru Kelas II  

Lembar Observasi 

Nama Sekolah  : SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

Nama Guru  : Mauladiah, S.Pd 

Kelas    : II (dua) 

Hari/ tanggal  : Selasa, 17 Mei 2022 

No Aspek-aspek yang diamati 

Pemunculan Hasil 

Pengamatan 

Ya Tidak 

1.  Guru selalu mengajak bermain atau 

menyapa siswa diawal pembelajaran. 
√  

2. Guru menyajikan materi pelajaran yang 

diorganisaikan secara sistematis. 
√  

3.  Guru melaksanakan evaluasi di akhir 

pembelajaran. 
√  

4.  Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya pada saat 

pembelajaran. 

√  

5. Guru memberikan reward kepada siswa.  √ 

6. Guru meciptakan siklus belajar yang 

kondusif. 
√  

7. Guru mengajar menggunakan komunikasi 

nonverbal untuk menghilangkan 

kebosanan siswa melalui variasi gaya 

seperti suara, mimik, kontak mata dan 

semangat. 

√ 

 

 

8. Guru menggunakan media pembelajaran 

yang membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

 √ 

9. Guru menggunakan media pembelajaran 

secara efektif dan efisien 

 √ 

10. Guru melakukan apersepsi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran 
√  



117 

 

11. Guru menciptakan suasana yang nyaman. √  

12. Guru mengajar sesuai RPP √  

13, Guru menggunakan lebih dari 1 metode 

pada saat pembelajaran 
√  

 

 

Penulis/Observer 

 

 

Nor Aida Sari 

 

Lembar Observasi 

Nama Sekolah  : SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

Nama Guru  : Mauladiah, S.Pd 

Kelas    : II (dua) 

Hari/ tanggal  : Kamis, 19 Mei 2022 

No Aspek-aspek yang diamati 

Pemunculan Hasil 

Pengamatan 

Ya Tidak 

1.  Guru selalu mengajak bermain atau 

menyapa siswa diawal pembelajaran. 
√  

2. Guru menyajikan materi pelajaran yang 

diorganisaikan secara sistematis. 
√  

3.  Guru melaksanakan evaluasi di akhir 

pembelajaran. 
√  
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4.  Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya pada saat 

pembelajaran. 

√  

5. Guru memberikan reward kepada siswa.  √ 

6. Guru meciptakan siklus belajar yang 

kondusif. 
√  

7. Guru mengajar menggunakan komunikasi 

nonverbal untuk menghilangkan 

kebosanan siswa melalui variasi gaya 

seperti suara, mimik, kontak mata dan 

semangat. 

√ 

 

 

8. Guru menggunakan media pembelajaran 

yang membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

 √ 

9. Guru menggunakan media pembelajaran 

secara efektif dan efisien 

 √ 

10. Guru melakukan apersepsi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran 
√  

11. Guru menciptakan suasana yang nyaman. √  

12. Guru mengajar sesuai RPP √  

13. Guru menggunakan lebih dari 1 metode 

pada saat pembelajaran 
√  

 

 

Penulis/Observer 

 

 

Nor Aida Sari 
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Lembar Observasi 

Nama Sekolah  : SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

Nama Guru  : Mauladiah, S.Pd 

Kelas    : II (dua) 

Hari/ tanggal  : Selasa, 24 Mei 2022 

No Aspek-aspek yang diamati 

Pemunculan Hasil 

Pengamatan 

Ya Tidak 

1.  Guru selalu mengajak bermain atau 

menyapa siswa diawal pembelajaran. 
√  

2. Guru menyajikan materi pelajaran yang 

diorganisaikan secara sistematis. 
√  

3.  Guru melaksanakan evaluasi di akhir 

pembelajaran. 
√  

4.  Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya pada saat 

pembelajaran. 

√  

5. Guru memberikan reward kepada siswa.  √ 

6. Guru meciptakan siklus belajar yang 

kondusif. 
√  

7. Guru mengajar menggunakan komunikasi 

nonverbal untuk menghilangkan 

kebosanan siswa melalui variasi gaya 

seperti suara, mimik, kontak mata dan 

semangat. 

√ 

 

 

8. Guru menggunakan media pembelajaran 

yang membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

 √ 

9. Guru menggunakan media pembelajaran 

secara efektif dan efisien 

 √ 

10. Guru melakukan apersepsi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran 
√  

11. Guru menciptakan suasana yang nyaman. √  
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12. Guru mengajar sesuai RPP √  

13. Guru menggunakan lebih dari 1 metode 

pada saat pembelajaran 
√  

 

 

Penulis/Observer 

 

 

Nor Aida Sari 

 

Lembar Observasi 

Nama Sekolah  : SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

Nama Guru  : Mauladiah, S.Pd 

Kelas    : II (dua) 

Hari/ tanggal  : Rabu, 25 Mei 2022 

No Aspek-aspek yang diamati 

Pemunculan Hasil 

Pengamatan 

Ya Tidak 

1.  Guru selalu mengajak bermain atau 

menyapa siswa diawal pembelajaran. 
√  

2. Guru menyajikan materi pelajaran yang 

diorganisaikan secara sistematis. 
√  

3.  Guru melaksanakan evaluasi di akhir 

pembelajaran. 
√  

4.  Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya pada saat 

pembelajaran. 

√  
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5. Guru memberikan reward kepada siswa.  √ 

6. Guru meciptakan siklus belajar yang 

kondusif. 
 √ 

7. Guru mengajar menggunakan komunikasi 

nonverbal untuk menghilangkan 

kebosanan siswa melalui variasi gaya 

seperti suara, mimik, kontak mata dan 

semangat. 

√ 

 

 

8. Guru menggunakan media pembelajaran 

yang membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

 √ 

9. Guru menggunakan media pembelajaran 

secara efektif dan efisien 

 √ 

10. Guru melakukan apersepsi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran 
√  

11. Guru menciptakan suasana yang nyaman. √  

12. Guru mengajar sesuai RPP √  

13. Guru menggunakan lebih dari 1 metode 

pada saat pembelajaran 
√  

 

Penulis/Observer 

 

 

Nor Aida Sari 
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Lembar Observasi 

Nama Sekolah  : SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

Nama Guru  : Mauladiah, S.Pd 

Kelas    : II (dua) 

Hari/ tanggal  : Jum’at, 27 Mei 2022 

No Aspek-aspek yang diamati 

Pemunculan Hasil 

Pengamatan 

Ya Tidak 

1.  Guru selalu mengajak bermain atau 

menyapa siswa diawal pembelajaran. 
√  

2. Guru menyajikan materi pelajaran yang 

diorganisaikan secara sistematis. 
√  

3.  Guru melaksanakan evaluasi di akhir 

pembelajaran. 
√  

4.  Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya pada saat 

pembelajaran. 

√  

5. Guru memberikan reward kepada siswa.              √  

6. Guru meciptakan siklus belajar yang 

kondusif. 
√  

7. Guru mengajar menggunakan komunikasi 

nonverbal untuk menghilangkan 

kebosanan siswa melalui variasi gaya 

seperti suara, mimik, kontak mata dan 

semangat. 

√ 

 

 

8. Guru menggunakan media pembelajaran 

yang membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

 √ 

9. Guru menggunakan media pembelajaran 

secara efektif dan efisien 

 √ 

10. Guru melakukan apersepsi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran 
√  

11. Guru menciptakan suasana yang nyaman. √  
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12. Guru mengajar sesuai RPP √  

13. Guru menggunakan lebih dari 1 metode 

pada saat pembelajaran 
√  

 

 

Penulis/Observer 

 

 

Nor Aida Sari 
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LAMPIRAN IX: Biodata Guru Kelas II SD Islam Terpadu Al-Hikmah 

Banjarmasin 

Biodata Guru Kelas II SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

Nama     : Mauladiah, S.Pd 

Tempat Tanggal Lahir :  Banjarmasin, 04 Juni 1997 

Alamat  : Jl. Pekapuran Raya No. 20 RT.15 RW.01  

Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin 

Riwayat Pendidikan                : -   MI Al-Mujahidin Banjarmasin 

- SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin 

- MAN 2 Model Banjarmasin 

Pendidikan Terakhir   : S1 UIN Antasari Banjarmasin 
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LAMPIRAN X: Dokumentasi Kegiatan 

Kegiatan Guru Mengajar Siswa Kelas II Sekaligus Observasi Guru  
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Ruang Kelas II 
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Lapangan SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

Tampak depan SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 
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Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Guru Kelas II SD Islam Terpadu Al-Hikmah Banjarmasin  
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LAMPIRAN XI: Surat Selesai Seminar  
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LAMPIRAN XII: Surat Perubahan Judul 
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LAMPIRAN XIII: Surat Persetujuan Riset dari Mikwa Fakultas Tarbiyah 
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LAMPIRAN XIV: Surat Persetujuan Riset dari Sekolah 
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LAMPIRAN XV: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota 

Banjarmasin 
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LAMPIRAN XVI: Surat Selesai Riset 
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LAMPIRAN XVII: Catatan Konsul Skripsi 

Konten dan Metodelogi Penelitian 
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Bahasa dan Penulisan  
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

Nama Lengkap :   Nor Aida Sari 

Tempat/Tanggal Lahir   :   Gambut, 21 September 1997 

Jenis Kelamin :   Perempuan 

Agama :   Islam 

Warga Negara :   Indonesia 

Status Perkawinan :   Belum Kawin 

Alamat :  Jl. Pematang Panjang Km.5 RT.01 RW.01 

Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten 

Banjar  

Pendidikan :   a. SDN Gambut 6 

     b. MTsN 2 Gambut  

     c. MAN 2 Model Banjarmasin 

Orang Tua 

1. Ayah    

Nama :    M. Djaidi (Alm) 

Pekerjaan :   - 

Alamat :   Jl. Pematang Panjang Gambut 

2. Ibu 

Nama : Rabiatul Adawiyah (Alm) 

Pekerjaan :  - 

Alamat :   Jl. Pematang Panjang Gambut 

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila terdapat 

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Banjarmasin, 01 Juni 2022                                

Yang Membuat 

 

 

Nor Aida Sari 

1501290789 


