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LAMPIRAN I: 

DAFTAR TERJEMAH 

No. Hal BAB Kutipan Terjemah 

1. 1 I Q.S. Al- Nahl 

ayat 78 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari 

perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia 

memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur. 

2. 5 I Hadits Riwayat 

Muslim 

Ada seorang lelaki yang membuang 

dahan pohon yang menghalangi jalan, 

lalu ia berkata, “Demi Allah, aku akan 

singkirkan dahan ini agar tidak 

mengganggu dan menyakiti kaum 

muslimin,” maka Allah pun 

memasukkannya ke surga. 
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LAMPIRAN II: 

INSTRUMEN PENELITIAN
1
 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati proses persiapan pembelajaran teknik kolase pemanfaatan daun 

kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 4C. 

2. Mengamati proses pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan daun kering pada 

mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 4C. 

3. Mengamati evaluasi pembelajaran teknik kolase pemanfaatan daun kering 

pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 4C. 

4. Mengamati faktor pendukung pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan daun 

kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 4C. 

5. Mengamati faktor penghambat pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan daun 

kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 4C. 

6. Hasil yang diperoleh siswa pada pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan daun 

kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 4C. 

Berilah tanda cek (√) pada kolom “Ya” apabila aspek yang diamati muncul dan 

berilah tanda ceklis (X) pada kolom “Tidak” pada butir-butir yang tidak 

dilaksanakan. 

No. Kriteria/Aspek yang diamati Ya Tidak 

 Tahap Persiapan   

1. 
Membuat dan menggunakan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 
√  

2. Sumber materi tidak hanya terdiri dari 1 buku √  

                                                             
 1

 Modifikasi dari Skripsi Nurjanah, “Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan di SLB Negeri 2 Banjarmasin Provinsi Kalimantan Tahun Pelajaran 2019/2020, 

(Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020). 
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3. Mengucapkan Salam √  

4. Membaca doa sebelum belajar √  

5. Memeriksa kehadiran siswa  √  

6. Memeriksa kesiapan belajar siswa √  

7. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai 

√  

8. Memberikan apersepsi √  

 Tahap Pelaksanaan oleh Guru   

9. Memberikan contoh kolase pemanfaatan daun kering  √  

10. Menyampaikan materi kolase pemanfaatan daun 

kering 

√  

11. Memberikan pertanyaan terkait materi kolase 

pemanfaatan daun kering 

√  

12. Memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah 

membuat kolase pemanfaatan daun kering 

√  

13. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal yang belum dipahami 

√  

14. Memberikan tugas praktik membuat kolase 

pemanfaatan daun kering 

√  

15. Membimbing siswa dalam mengerjakan tugas praktik √  

 Tahap Pelaksanaan oleh Siswa   

16. Membawa dan menyiapkan alat dan bahan membuat 

kolase 

√  

17. Membuat sketsa gambar hewan pada kertas gambar 

atau karton 

√  

18. Menyesuaikan bentuk daun kering dengan sketsa 

gambar hewan 

√  

19. Menggunting daun kering sesuai dengan sketsa 

gambar hewan 

√  

20. Memperhatikan ukuran, perpaduan warna, dan 

bentuknya 

√  

21. Menempelkan daun kering pada kertas sketsa gambar 

dengan menggunakan lem 

√  

22. Menyelesaikan membuat karya kolase pemanfaatan 

daun kering 

√  

 Kegiatan Akhir   

23. Memberikan evaluasi (soal atau tanya jawab) √  

24. Menyimpulkan pembelajaran dan melibatkan siswa √  

25. Memberikan Pekerjaan Rumah  √ 

26. Membaca doa sesudah belajar √  

27. Mengingatkan siswa untuk belajar dirumah √  

28. Mengucapkan Salam √  
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LAMPIRAN III: 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

1. Nama, latar belakang pendidikan, dan berapa lama menjabat sebagai 

kepala sekolah? 

2. Berapa jumlah guru dan staf di MIN 1 Kota Banjarmasin? 

3. Bagaimana respon Bapak jika melihat guru melaksanakan pembelajaran 

diluar kelas? 

4. Apakah ada siswa yang berprestasi pada bidang Seni Budaya dan 

Prakarya, terlebih pada Karya Seni Kolase? 

5. Apakah sekolah memiliki ruangan khusus keterampilan atau mempunyai 

ketersediaan alat-alat pendukung keterampilan pada pembelajaran Seni 

Budaya dan Prakarya? 

6. Bagaimana upaya sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran 

Seni Budaya dan Prakarya? 

7. Bagaimana sekolah memberikan motivasi kepada siswa agar semangat 

dalam pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 
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B. Wawancara dengan Guru Seni Budaya dan Prakarya 

1. Siapakah nama Ibu? 

2. Sudah berapa lama Ibu mengajar di MIN 1 Kota Banjarmasin? 

3. Sudah berapa lama Ibu mengajar Seni Budaya dan Prakarya? 

4. Ada berapa jam mata pelajaran Seni Budaya dalam 1 minggu di kelas 

4C? 

5. Berapa jumlah siswa yang Ibu ajar di kelas 4C? 

6. Apakah sebelum pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dilaksanakan 

Ibu menyiapkan RPP? 

7. Bagaimana pendapat Ibu tentang melaksanakan pembelajaran Seni 

Budaya dan Prakarya diluar kelas? 

8. Bagaimana kondisi siswa belajar Seni Budaya dan Prakarya diluar kelas? 

9. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat membuka 

pelajaran? 

10. Apa metode pembelajaran yang Ibu terapkan pada materi kolase? 

11. Apakah Ibu menjelaskan materi bahan-bahan kolase seperti  kolase dari 

kertas, kulit telur, tutup botol, daun kering atau bahan lainnya? 

12. Bagaimana Ibu memberikan penjelasan kepada siswa mengenai materi 

kolase pemanfaatan daun kering? 

13. Bagaimana Ibu memberikan pemahaman tentang langkah-langkah 

pembuatan kolase pemanfaatan daun kering kepada siswa? 

14. Bagaimana proses pelaksanaan karya kolase pemanfaatan daun kering 

pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 
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15. Bagaimana cara Ibu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan 

menyenangkan pada materi kolase pemanfaatan daun kering? 

16. Bagaimana cara Ibu mengevaluasi pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya materi kolase? 

17. Apakah proses pelaksanaan karya kolase pemanfaatan daun kering 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dirancang oleh Ibu? 

18. Apakah ada kesulitan bagi Ibu dalam mengajar materi kolase 

pemanfaatan daun kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya? 

19. Apakah terdapat siswa yang kesulitan pada saat proses pelaksanaan karya 

kolase pemanfaatan daun kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya? 

20. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan karya kolase pemanfaatan 

daun kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 4C? 

21. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan karya kolase 

pemanfaatan daun kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya 

kelas 4C? 
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C. Wawancara dengan Siswa kelas 4C 

1. Apakah adik suka dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 

2. Apakah sebelum pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dilaksanakan 

adik belajar terlebih dahulu? 

3. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru Seni Budaya dan 

Prakarya pada saat membuka pelajaran? 

4. Apakah adik senang belajar diluar kelas pada mata pelajaran Seni 

Budaya dan Prakarya? 

5. Apakah menurut adik penjelasan dari guru Seni Budaya dan Prakarya 

materi kolase pemanfaatan daun kering mudah dipahami? 

6. Apakah dengan pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan daun kering  

memudahkan adik untuk memahami materi? 

7. Apakah adik mengalami kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

8. Bagaimana adik mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

9. Apakah guru Seni Budaya dan Prakarya memberikan bimbingan saat 

adik mengalami kesulitan pada proses pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 
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LAMPIRAN IV: 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumen tentang profil MIN 1 Kota Banjarmasin. 

2. Dokumen sejarah singkat berdirinya MIN 1 Kota Banjarmasin. 

3. Dokumen tentang visi, misi, dan tujuan MIN 1 Kota Banjarmasin. 

4. Dokumen tentang guru dan staf MIN 1 Kota Banjarmasin. 

5. Dokumen tentang siswa MIN 1 Kota Banjarmasin. 

6. Dokumen tentang RPP pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya materi 

Kolase kelas 4. 
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LAMPIRAN V: 

CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA KEPALA SEKOLAH) 

1. Nama, latar belakang pendidikan, dan berapa lama menjabat sebagai kepala 

sekolah? 

Jawab: H. Abdul Kadir, S.Pd.I, masih Sarjana Pendidikan akan tetapi saat ini 

menjalankan kuliah S2, serta sudah 10 tahun menjadi kepala sekolah 

dan sudah 6 tahun menjadi kepala sekolah MIN 1 Kota Banjarmasin 

2. Berapa jumlah guru dan staf di MIN 1 Kota Banjarmasin? 

Jawab: Jumlah guru 30 orang dan staf 4 orang, dengan jumlah pegawai 26 

orang dan honor 8 orang 

3. Bagaimana respon Bapak jika melihat guru melaksanakan pembelajaran 

diluar kelas? 

Jawab: Bagi saya itu tidak masalah selama tidak mengganggu kelas lain pada 

saat proses pembelajaran dan guru masing-masing mempunyai strategi 

dalam proses mengajar jadi saya serahkan kepada guru bagaimana 

guru mengelola kelas pada saat pembelajaran, jika guru ingin 

mengajar diluar kelas itu tidak apa-apa karena dengan begitu proses 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan pembelajaran tidak 

membosankan karena tidak hanya didalam kelas 

4. Apakah ada siswa yang berprestasi pada bidang Seni Budaya dan Prakarya, 

terlebih pada Karya Seni Kolase? 
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Jawab: Tidak ada, akan tetapi pada saat proses pembelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya setiap kelas pasti memiliki nilai praktik membuat karya 

5. Apakah sekolah memiliki ruangan khusus keterampilan atau mempunyai 

ketersediaan alat-alat pendukung keterampilan pada pembelajaran Seni 

Budaya dan Prakarya? 

Jawab: Tidak ada ruangan khusus keterampilan 

6. Bagaimana upaya sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran Seni 

Budaya dan Prakarya? 

Jawab: Sekolah mendukung pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya melalui 

media seperti buku, sekolah mempunyai perpustakaan dengan 

berbagai macam buku-buku seperti buku tentang kesenian ada serta 

tentang kebudayaan dan tentang mengolah suatu karya. Sekolah juga 

bekerja sama dengan orang tua siswa supaya dapat mendukung proses 

pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta membuat siswa 

semnagat dalam belajar jika ada dorongan dan dukungan dari orang 

tua. Kemudian sekolah sangat terbuka dan mendukung jika siswa 

ingin membuat suatu karya misalnya seperti lukisan atau kaligrafi.  

7. Bagaimana sekolah memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam 

pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 

Jawab: Pertama sekolah MIN 1 Kota Banjarmasin menciptakan kompetensi 

dalam pembelajaran kepada siswa dengan adanya kompetensi ini agar 

dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan adanya persaingan 

sehat dalam pembelajaran dengan begitu siswa merasa termotivasi 
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dalam belajar. Lalu biasanya menyampaikan secara langsung kepada 

siswa agar selalu belajar dimana pun tempatnya. Mengajak siswa 

untuk aktif belajar sehingga dengan aktif belajar membuat siswa 

semangat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran menggunakan 

metode dan media agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 

dan tidak mudah bosan. 
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CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA GURU SENI BUDAYA DAN PRAKARYA) 

1. Siapakah nama Ibu? 

Jawab: Dharmatasiah 

2. Sudah berapa lama Ibu mengajar di MIN 1 Kota Banjarmasin? 

Jawab: Mengajar di MIN 1 Kota Banjarmasin sudah 17 tahun 

3. Sudah berapa lama Ibu mengajar Seni Budaya dan Prakarya? 

Jawab: Mengajar Seni Budaya dan Prakarya di MIN 1 Kota Banjarmasin 

sudah 15 tahun 

4. Ada berapa jam mata pelajaran Seni Budaya dalam 1 minggu di kelas 4C? 

Jawab: Dalam seminggu terdapat 3 jam pelajaran untuk mata pelajaran Seni 

Budaya dan Prakarya, pada hari Jum’at 1 jam pelajaran dan hari Sabtu 

2 jam pelajaran 

5. Berapa jumlah siswa yang Ibu ajar di kelas 4C? 

Jawab: Untuk kelas 4C MIN 1 Kota Banjarmasin berjumlah 30 orang siswa  

6. Apakah sebelum pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dilaksanakan Ibu 

menyiapkan RPP? 

Jawab: Iya, sebelum masuk kelas dan melakukan pembelajaran saya membuat 

RPP agar pembelajaran terencana 

7. Bagaimana pendapat Ibu tentang melaksanakan pembelajaran Seni Budaya 

dan Prakarya diluar kelas? 

Jawab: Menurut saya sangat bagus supaya pada saat proses pembelajaran 

Seni budaya dan Prakarya menjadi menyenangkan dan tidak 
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membosankan, terlebih pada pembelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya ini kan adanya kebebasan membuat karya misalnya seperti 

tugas menggambar itu terserah siswa ingin menggambar apa jika 

siswa melakukan pembelajaran diluar kelas siswa mendapatkan 

inspirasi dengan cara melihat alam maupun lingkungan sekitar 

8. Bagaimana kondisi siswa belajar Seni Budaya dan Prakarya diluar kelas? 

Jawab: Kondisi siswa belajar diluar kelas teratur saja akan tetapi harus tetap 

dalam pantauan saya, jika siswa melakukan pembelajaran diluar 

kelas siswa pasti aktif berjalan mencari tempat ternyaman itu adalah 

hal yang wajar karena melakukan pembelajaran diluar kelas siswa 

merasa bebas, akan tetapi jika pembelajaran diluar kelas dalam 

pantauan dan arahan dari guru maka siswa juga teratur mengikuti 

perintah guru 

9. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat membuka 

pelajaran? 

Jawab: Masuk kelas dengan mengucapkan salam, kemudian mengajak siswa 

berdoa sebelum belajar bersama-sama, kemudian saya melakukan 

absensi entah itu mengabsen siswa dengan cara menyebutkan nama 

atau bisa juga dengan bertanya kepada siswa apakah semuanya 

hadir, setelah melakukan absensi saya memeriksa kesiapan siswa 

sebelum belajar misalnya seperti siswa sudah menyiapkan buku yang 

akan diajarkan diatas meja, lalu saya menyebutkan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran, serta 
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saya biasanya melakukan sedikit pertanyaan mengenai materi yang 

telah diajarkan sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan 

10. Apa metode pembelajaran yang Ibu terapkan pada materi kolase? 

Jawab: Metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan 

11. Apakah Ibu menjelaskan materi bahan-bahan kolase seperti  kolase dari 

kertas, kulit telur, tutup botol, daun kering atau bahan lainnya? 

Jawab: Iya, diketahui sebelumnya kolase bisa dapat dibuat dengan berbagai 

macam bahan jadi saya memberikan penjelasan kepada siswa bahwa 

kolase bisa dibuat dengan berbagai macam tidak hanya bisa dibuat 

menggunakan daun kering saja, contoh umum nya seperti kolase 

dapat dibuat dengan menggunakan kertas atau kertas origami 

12. Bagaimana Ibu memberikan penjelasan kepada siswa mengenai materi kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Saya memberikan penjelasan kepada siswa mengenai materi kolase 

pemanfaatan daun kering ini dengan mengajak siswa untuk belajar 

diluar kelas yaitu dilapangan sekolah dan saya langsung membawa 

berbagai macam daun kering yang ada disekolah, dengan cara 

memperlihatkan kepada siswa tentang berbagai macam daun kering 

dengan segala bentuk-bentuknya dapat membuat siswa mengenal 

daun kering, kemudian agar daun kering menjadi hal yang berguna 

maka dibuatlah daun kering menjadi suatu karya seperti kolase 

pemanfaatan daun kering, dengan begitu siswa dapat memahami 
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bentuk-bentuk duan kering dan juga dapat berkreasi melalui daun 

kering 

13. Bagaimana Ibu memberikan pemahaman tentang langkah-langkah pembuatan 

kolase pemanfaatan daun kering kepada siswa? 

Jawab: Pertama-tama saya mengenalkan apa itu kolase, kemudian melaukan 

tanya jawab tentang alat dan bahan apa saja jika ingin membuat kolase 

serta alat dan bahan ini saya memperlihatkan langsung kepada siswa 

agar siswa dapat melihat dan menyebutkan apa saja alat dan bahan 

yang digunakan dalam membuat kolase, setelah melakukan tanya 

jawab mengenai alat dan bahan untuk membuat kolase selanjutnya 

saya menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam membuat kolase 

pemanfaatan daun kering, jika siswa telah mengetahui alat dan bahan 

maka siswa dengan mudah memahami tentang langkah-langkah 

membuat kolase ini 

14. Bagaimana proses pelaksanaan karya kolase pemanfaatan daun kering pada 

mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 

Jawab: Setelah saya memberikan pemahaman tentang kolase pemanfaatan 

daun kering melalui metode ceramah dan tanya jawab, selanjutnya 

melakukan praktek kepada siswa kelas 4C untuk membuat kolase 

dengan memakai daun kering. Semua siswa membuat kolase dengan 

menggunakan daun kering dan pada proses pelaksanaan karya kolase 

pemanfaatan daun kering ini menggunakan waktu 2 jam pelajaran. 

Dengan waktu 2 jam pelajaran ini pun alhamdulillah cukup dan 
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semua siswa kelas 4C selesai membuat kolase dengan menggunakan 

daun kering dengan waktu 2 jam pelajaran.  

15. Bagaimana cara Ibu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan 

menyenangkan pada materi kolase pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Saya melaukan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab, kemudian juga cara saya mengajar dengan santai 

sehingga membuat siswa ikut akif berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran, kadang-kadang juga saya melakukan pembelajaran 

diluar kelas agar pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan, 

akan tetapi catatan jika belajar diluar kelas siswa harus dalam 

pantauan guru agar siswa ada patokan dan arahan karena siswa 

masih anak-anak jika tidak dipantau oleh guru maka siswa merasa 

bebas akhirnya tidak belajar diluar kelas lagi melainkan bermain 

sesuka hati 

16. Bagaimana cara Ibu mengevaluasi pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya materi kolase? 

Jawab: Cara saya melakukan evaluasi pada materi kolase ini yaitu dengan 

cara melakukan tanya jawab kepada siswa dengan melakukan tanya jawab ini 

saya dapat melihat keaktifan siswa, kemudian saya memberikan tugas kepada 

siswa untuk membuat kolase dengan menggunakan daun kering pada tugas 

ini saya melihat kemampuan siswa dari 3 aspek yaitu kerapian, kebersihan, 

dan kreasi siswa terhadap kolase dengan menggunakan daun kering 
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17. Apakah proses pelaksanaan karya kolase pemanfaatan daun kering 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dirancang oleh Ibu? 

Jawab: Alhamudillah proses pelaksanaan kolase pemanfaatan daun kering 

sesuai dengan aa yang telah saya rencanakan 

18. Apakah ada kesulitan bagi Ibu dalam mengajar materi kolase pemanfaatan 

daun kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 

Jawab: Untuk kesulitan alhamdulillah saya tidak mengalami kesulitan dalam 

memberikan penjelasan kepada siswa karena saya telah menyiapkan 

materi dan telah merancang kegiatan apasaja yang akan saya lakukan 

pada proses pembelajaran, akan tetapi siswa kelas 4C ini rata-rata 

siswa nya terlalu aktif sehingga membuat kondisi kelas menjadi 

ricuh sehingga saya harus mengembalikan lagi kefokusan siswa 

dalam belajar 

19. Apakah terdapat siswa yang kesulitan pada saat proses pelaksanaan karya 

kolase pemanfaatan daun kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya? 

Jawab: Pada saat pelaksanaan kolase pemanfaatan daun kering ada beberapa 

siswa yang mengalami kesulitan dalam hal menyesuaikan bentuk daun 

kering dengan sketsa gambar hewan, jadi ada beberapa siswa yang 

mengalami pengulangan dalam hal memotong daun kering supaya 

bentuk daun kering sesuai dengan sketsa gambar, dan ada juga 

beberapa siswa mengalami kesulitan dalam hal menempel daun kering 

karena terlalu banyak mengambil lem sehingga membuat lem keluar 
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dari daun kering dan sketsa gambar sehingga menyebabkan kurang 

rapi, selain dari 2 kesulitan ini siswa aman-aman saja dalam 

melaksanakan kolase pemanfaatan daun kering 

20. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan karya kolase pemanfaatan 

daun kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 4C? 

Jawab: Faktor pendukung dalam pelaksanaan kolase pemanfaatan daun 

kering ini yaitu yang pertama dari guru dulu bagaimana guru 

membuat perencanaan, kemudian bagaimana guru mengajar dikelas 

dan bagaimana guru memberikan pemahaman kepada siswa terkait 

materi, dan apakah yang telah dirancang sesuai dengan kegiatan 

pembelajaran. Faktor pendukung yang ke 2 yaitu siswa bagaimana 

siswa mengikuti pembelajaran, siswa dapat memahami materi 

pembelajaran. Faktor pendukung yang ke 3 yaitu lingkungan pada 

pelaksanaan teknik kolase ini menggunakan daun kering dan 

disekolah MIN 1 Kota Banjarmasin ini pun setiap sudut memiliki 

pohon dan tanaman sehingga sangat mudah untuk mendapatkan daun 

kering. 

21. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan karya kolase pemanfaatan 

daun kering pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 4C? 

Jawab: Faktor penghambat nya ini yaitu siswa mengalami kesulitan dalam hal 

menyesuaikan bentuk daun kering dengan sketsa gambar hewan 

sehingga siswa mengalami beberapa kali memotong daun kering agar 

bentuk daun kering yang dipotong sesuai dengan sketsa gambar dan 
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ada beberapa siswa yang megalami kesulitan menempelkan daun 

kering menggunakan lem karena berlebihan dalam pengaplikasi an 

lem ke daun kering sehingga membuat lem keluar dari daun kering 

dan sketsa gambar sehingga menyebabkan kurang rapi, selain dari itu 

untuk faktor penghambat tidak ada lagi karena semua siswa dalam 

jangka waktu 2 jam pelajaran semua siswa kelas 4C telah selesai 

membuat kolase pemanfaatan daun kering 
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CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA SISWA KELAS 4C) 

Nama   : Inayah 

Jenis Kelamin : Perempuan 

10. Apakah adik suka dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 

Jawab: Iya saya suka dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya 

11. Apakah sebelum pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dilaksanakan adik 

belajar terlebih dahulu? 

Jawab: Kadang-kadang 

12. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru Seni Budaya dan 

Prakarya pada saat membuka pelajaran? 

Jawab: Masuk kelas Ibu mengucapkan salam, lalu Ibu mengajak berdoa 

sebelum mulai belajar 

13. Apakah adik senang belajar diluar kelas pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya? 

Jawab: Iya senang sekali jika belajar diluar kelas 

14. Apakah menurut adik penjelasan dari guru Seni Budaya dan Prakarya materi 

kolase pemanfaatan daun kering mudah dipahami? 

Jawab: Iya penjelasan Ibu mudah untuk dipahami 

15. Apakah dengan pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan daun kering  

memudahkan adik untuk memahami materi? 
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Jawab: Iya jadi saya ingat apa itu kolase karena membuat kolase dengan daun 

kering 

16. Apakah adik mengalami kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Iya, saya kesulitan memotong daun kering agar bentuk daun kering 

pas dengan sketsa gambar 

17. Bagaimana adik mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Saya tempel daun kering ke sketsa gambar lalu saya garis pakai pensil 

supaya pas dengan sketsa gambar, kemudian baru saya potong daun 

kering 

18. Apakah guru Seni Budaya dan Prakarya memberikan bimbingan saat adik 

mengalami kesulitan pada proses pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan 

daun kering? 

Jawab: Iya, Ibu membantu saya dan memberikan arahan kepada saya 

 

Nama   : Muslimah 

Jenis Kelamin : Perempuan 

1. Apakah adik suka dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 

Jawab: Iya, saya suka karena Ibu nya mengajar seru  

2. Apakah sebelum pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dilaksanakan adik 

belajar terlebih dahulu? 

Jawab: Iya, sebentar saja  
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3. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru Seni Budaya dan 

Prakarya pada saat membuka pelajaran? 

Jawab: Mengucapkan salam, berdoa bersama-sama, lalu Ibu menanyakan 

siapa yang tidak hadir ke sekolah, biasanya ada sedikit pertanyaan 

mengenai materi  

4. Apakah adik senang belajar diluar kelas pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya? 

Jawab: Iya senang, karena lebih nyaman belajar diluar kelas dan tidak gerah 

5. Apakah menurut adik penjelasan dari guru Seni Budaya dan Prakarya materi 

kolase pemanfaatan daun kering mudah dipahami? 

Jawab: Iya, mudah dipahami apalagi dengan disuruh membuat kolase pakai 

daun kering jadi tau apa itu kolase 

6. Apakah dengan pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan daun kering  

memudahkan adik untuk memahami materi? 

Jawab: Iya, sangat mudah dipahami 

7. Apakah adik mengalami kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Tidak, akan tetapi pada saat memotong daun kering dengan 

menyesuaikan bentuk perlu hati-hati agar bentuk daun kering sesuai 

8. Bagaimana adik mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Perlu hati-hati dan teliti 
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9. Apakah guru Seni Budaya dan Prakarya memberikan bimbingan saat adik 

mengalami kesulitan pada proses pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan 

daun kering? 

Jawab: Iya, Ibu berkeliling kelas untuk melihat siswa membuat kolase dan 

Ibu sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat kolase 

 

Nama   : Ubaidillah 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

1. Apakah adik suka dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 

Jawab: Iya suka 

2. Apakah sebelum pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dilaksanakan adik 

belajar terlebih dahulu? 

Jawab: Iya, kadang-kadang  

3. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru Seni Budaya dan 

Prakarya pada saat membuka pelajaran? 

Jawab: Ibu masuk kelas dan mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama-

sama, lalu bertanya mengenai kehadiran 

4. Apakah adik senang belajar diluar kelas pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya? 

Jawab: Iya senang soalnya belajar diluar kelas ini jarang dilakukan oleh guru 

lain kecuali Olahraga dan Seni Budaya dan Prakarya 

5. Apakah menurut adik penjelasan dari guru Seni Budaya dan Prakarya materi 

kolase pemanfaatan daun kering mudah dipahami? 
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Jawab: Iya mudah dipahami 

6. Apakah dengan pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan daun kering  

memudahkan adik untuk memahami materi? 

Jawab: Iya, karena disuruh membuat kolase langsung jadi alat dan bahan serta 

cara membuat nya jadi tau dengan begitu memudahkan dalam 

memahami materi 

7. Apakah adik mengalami kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Iya, pada saat menempelkan daun kering menggunakan lem  

8. Bagaimana adik mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Pelan-pelan saat megambil lem dan mengoleskan ke daun kering agar 

lem tidak mengenai tangan dan di kertas sketsa gambar lem rapi tidak 

keluar melebihi daun kering 

9. Apakah guru Seni Budaya dan Prakarya memberikan bimbingan saat adik 

mengalami kesulitan pada proses pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan 

daun kering? 

Jawab: Iya, membantu saya dan mengajarkan saya cara mengelem agar lem 

tidak belepotan 

 

Nama   : Putri Olivia 

Jenis Kelamin : Perempuan 

1. Apakah adik suka dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 



111 

 

Jawab: Iya suka 

2. Apakah sebelum pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dilaksanakan adik 

belajar terlebih dahulu? 

Jawab: Kadang-kadang 

3. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru Seni Budaya dan 

Prakarya pada saat membuka pelajaran? 

Jawab: Mengucapkan salam, kemudian berdoa, lalu mengabsen kehadiran 

4. Apakah adik senang belajar diluar kelas pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya? 

Jawab: Iya senang karena langsung melihat lingkungan sekitar sehingga 

pembelajaran menjadi menyenangkan 

5. Apakah menurut adik penjelasan dari guru Seni Budaya dan Prakarya materi 

kolase pemanfaatan daun kering mudah dipahami? 

Jawab: Iya mudah dipahami karena Ibu menjelaskan langsung melihatkan 

benda nya seperti daun kering, gunting, lem, dan Ibu menjelaskan 

bagaimana cara membuat kolase dengan daun kering 

6. Apakah dengan pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan daun kering  

memudahkan adik untuk memahami materi? 

Jawab: Iya memudahkan dalam memahami materi kolase 

7. Apakah adik mengalami kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Iya, saya kesulitan dalam menyesuaikan bentuk daun kering yang 

ingin ditempel dengan bentuk sketsa gambar 
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8. Bagaimana adik mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Hati-hati dalam memotong daun kering supaya tidak mengulang-

ngulang pada saat memotong daun kering 

9. Apakah guru Seni Budaya dan Prakarya memberikan bimbingan saat adik 

mengalami kesulitan pada proses pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan 

daun kering? 

Jawab: Iya, Ibu melihat saya kesulitan lalu mengarahkan saya agar memotong 

daun kering dengan hati-hati 

 

Nama   : Muhammad Zidan Mujaki 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

1. Apakah adik suka dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya? 

Jawab: Iya saya suka 

2. Apakah sebelum pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dilaksanakan adik 

belajar terlebih dahulu? 

Jawab: Tidak menentu 

3. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru Seni Budaya dan 

Prakarya pada saat membuka pelajaran? 

Jawab: Masuk kelas Ibu mengucapkan salam kemudian membaca doa 

bersama-sama 

4. Apakah adik senang belajar diluar kelas pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Prakarya? 
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Jawab: Iya senang karena tidak pengap dan pembelajaran terasa lebih asik 

5. Apakah menurut adik penjelasan dari guru Seni Budaya dan Prakarya materi 

kolase pemanfaatan daun kering mudah dipahami? 

Jawab: Iya mudah dipahami 

6. Apakah dengan pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan daun kering  

memudahkan adik untuk memahami materi? 

Jawab: Iya memudahkan karena langsung tahu bagaimana cara membuat 

kolase dengan daun kering 

7. Apakah adik mengalami kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Iya, saat menggunakan lem karena lem nya kebanyakan sehingga 

membuat lem menempel ke tangan 

8. Bagaimana adik mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan teknik kolase 

pemanfaatan daun kering? 

Jawab: Menggunakan lem dengan hati-hati dan untuk penggunaan lem lebih 

sedikit  

9. Apakah guru Seni Budaya dan Prakarya memberikan bimbingan saat adik 

mengalami kesulitan pada proses pelaksanaan teknik kolase pemanfaatan 

daun kering? 

Jawab: Iya, Ibu mengajarkan saya cara memberi lem ke daun kering supaya 

lem tidak belepotan kesana kemari 
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LAMPIRAN VI: 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Lapangan MIN 1 Kota Banjarmasin 
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Kelas 4C MIN 1 Kota Banjarmasin 
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Absen Kelas 4C MIN 1 Kota Banjarmasin 

 

 

Struktur Kelas 4C MIN 1 Kota Banjarmasin 
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Pembelajaran diluar Kelas 
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Pembelajaran didalam kelas 

  



119 

 

 

Siswa membuat sketsa gambar hewan 

 

Siswa memotong daun kering 
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Siswa menempelkan daun kering ke sketsa gambar 
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Guru membantu siswa yang kesulitan membuat kolase 
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Hasil Siswa membuat kolase pemanfaatan daun kering 
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Foto bersama Guru Seni Budaya dan Prakarya 
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LAMPIRAN VII: 

SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI 
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LAMPIRAN VIII: 

BERITA ACARA SELESAI SEMINAR PROPOSAL 
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LAMPIRAN IX: 

CATATAN SEMINAR PROPOSAL 
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LAMPIRAN X: 

SURAT SELESAI SEMINAR PROPOSAL 
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LAMPIRAN XI: 

SURAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI 
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LAMPIRAN XII:  

SURAT VALIDASI 
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LAMPIRAN XIII: 

LEMBAR VALIDITAS AHLI 
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LAMPIRAN XIV: 

SURAT PERSETUJUAN RISET PEMBIMBING 
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LAMPIRAN XV: 

SURAT RISET 
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LAMPIRAN XVI: 

SURAT RISET UNTUK SEKOLAH 
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 LAMPIRAN XVII: 

SURAT RISET UNTUK KEMENAG 
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LAMPIRAN XVIII: 

SURAT PERSETUJUAN RISET DARI MIN 1 KOTA BANJARMASIN 
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LAMPIRAN XIX: 

SURAT PERSETUJUAN RISET DARI KEMENAG BANJARMASIN 
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LAMPIRAN XX: 

SURAT SELEAI RISET 
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LAMPIRAN XXI: 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
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LAMPIRAN XXII: 

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI 
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