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LAMPIRAN I  : DAFTAR TERJEMAH 

 

LAMPIRAN TERJEMAH 

No BAB Kutipan Terjemah 

1 I Q. S. Al- Mujadilah ayat 

11 

Wahai orang-orang yang 

beriman apabila dikatakan 

kepadamu, “Berilah 

kelapangan didalam majelis-

majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan,”Berdirilah 

kamu,” maka berdirilah, 

niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui Terhadap apa 

yang kamu kerjakan.   

2 I Q.S An-Nahl ayat 89 Dan (ingatlah) pada hari 

(ketika) Kami bangkitkan 

pada setiap umat seorang 

saksi atas mereka dari mereka 

sendiri, dan Kami datangkan 

engkau (Muhammad) menjadi 

saksi atas mereka. Dan Kami 

turunkan Kitab (Al-Qur’an) 

kepadamu untuk menjelaskan 

segala sesuatu, sebagai 

petunjuk, serta rahmat dan 

kabar gembira bagi orang 

yang berserah diri (muslis).  

3 I HR. Bukhari “Nabi saw. membuat gambar 

persegi panjang, ditengah-

tengah ditarik suatu garis 

sampai keluar. Kemudian 

beliau membuat garis pendek-

pendek di sebelah garis yang 

ditengah-tengah seraya 

bersabda: “ini adalah 

manusia, dan persegi panjang 

yang mengelilinginya adalah 
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ajal. Garis yang di luar ini 

adalah cita-citanya, serta garis 

yang pendek-pendek adalah 

hambatan-hambatannya. 

Apabila ia dapat menghadapi 

hambatan yang satu, maka ia 

akan menghadapi hambatan 

yang lain. Dan apabila ia 

dapat mengatasi hambatan 

yang lain, maka ia akan 

menghadapi hambatan yang 

lain lagi.” (H.R Bukhari) 
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LAMPIRAN II : RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN    

(RPP) 
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LAMPIRAN III : INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

PANDUAN WAWANCARA GURU 

Kode    : cwg (catatan wawancara guru) 

Nama Guru   :  

Hari/Tanggal Wawancara :  

No Wawancara Jawaban 

1 Apa latar belakang pendidikan 

Ibu? 

  

2 Sudah berapa lama Ibu 

mengajar di MIN 2 Kapuas? 

 

3 Sebelum mengajar disini 

apakah Ibu pernah mengajar 

ditempat lain? 

 

4 Dengan latar belakang 

pendidikan yang Ibu miliki, 

apakah Ibu memiliki kendala 

atau kesulitan dengan kegiatan 

pembelajaran? 

 

5 Apa saja persiapan ibu sebelum 

mengajar dengan menggunakan 

media papan pintar pancasila? 

 

6 Mengapa ibu memilih media 

Papan Pintar Pancasila? 

 

7 Apa tujuan penggunaan media 

papan pintar pancasila? 

 

8 Bagaimana gambaran singkat 

penggunaan media Papan Pintar 

Pancasila? 

 

9 Dengan menerapkan Media 

Papan Pintar Pancasila dalam 

proses pembelajaran tematik 

muatan PKn, apakah tujuan 

pembelajarannya tercapai? 

 

10 Apakah Ibu sebelum mengajar 

mengadakan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran terlebih dahulu? 

 

11 Apakah Ibu mengadakan 

apersepsi pada setiap 

pertemuan? 
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12 Apakah Ibu sering mengajukan 

pertanyaaan pada saat pelajaran 

berlangsung? 

 

13 Apakah dengan Media Papan 

Pintar Pancasila yang ada siswa 

mampu menyerap pelajaran 

yang diberikan? 

 

14 Bagaimana cara Ibu agar dapat 

menarik perhatian siswa dalam 

memberikan pelajaran? 

 

15 Bagaimana cara Ibu 

menghadapi karakter siswa 

yang berbeda-beda dalam satu 

kelas? 

 

16 Menurut Ibu apa yang menjadi 

faktor pendukung penggunaan 

Media Papan Pintar Pancasila? 

 

17 Menurut Ibu apa yang menjadi 

faktor penghambat penggunaan 

Media Papan Pintar Pancasila? 

 

 

PANDUAN WAWANCARA PESERTA DIDIK 

Kode    : cws1, cws2, cws3, cws4, cws5, cws6 (catatan  

  wawancara siswa) 

Nama Peserta Didik  : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

No Wawancara Jawaban 

1 Hai siapa nama kamu?  

2 Apakah guru tematik menerapkan 

Media Papan Pintar Pancasila 

dalam pembelajaran dikelasmu? 

 

3 Apakah kamu selalu memahami 

materi pelajaran jika disampaikan 

dengan menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

 

4 Pernahkah kamu bertanya pada 

gurumu saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung? 
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5 Apakah pertanyaanmu dijawab 

oleh gurumu? 

 

6 Menurut kamu bagaimana dengan 

penerapan Media Papan Pintar 

Pancasila pada mata pelajaran 

Tematik muatan PKn? 

 

7 Apakah kamu lebih menyukai 

pembelajaran Tematik muatan 

PKn ketika menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

 

8 Adakah hal yang kamu tidak sukai 

dari media papan pintar pancasila 

ini? 

 

9 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu 

menyukai pembelajaran PKn? 

 

10 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu lebih 

aktif dikelas? 

 

11. Apakah yang kamu sukai dari 

papan pintar, gambarnya, 

warnanya atau cara 

menggunakannya? 

 

 

PANDUAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

Kode     : cwks (catatan wawancara kepala sekolah) 

Nama Kepala Sekolah : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

No Wawancara Jawaban 

1 Bagaimana sejarah berdirinya 

MIN 2 Kapuas? 

 

2 Apakah Visi, Misi dan tujuan 

MIN 2 Kapuas? 

 

3 Sejak berdirinya MIN 2 Kapuas 

ini sudah berapa kali pergantian 

kepala sekolah? 

 

4 Berapa jumlah tenaga pengajar di 

MIN 2 Kapuas? 

 

5 Berapa jumlah siswa MIN 2 

Kapuas? 
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6 Berapa jumlah ruangan yang ada 

di MIN 2 Kapuas? 

 

7 Sejak kapan sekolah MIN 2 

Kapuas ini menggunakan 

Kurikulum 2013? 

 

8 Adakah kendala yang dihadapi 

guru saat mulai menggunakan 

Kurikulum 2013? 

 

9 Apa saja sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan pembelajaran 

di MIN 2 Kapuas? 

 

10 Adakah guru lain yang 

menggunakan media 

pembelajaran di MIN 2 Kapuas? 

 

11 Apakah dana dari sekolah untuk 

pembuatan media pembelajaran 

disekolah? 

 

12 Apa harapan bapak untuk 

penggunaan media pembelajaran 

di MIN 2 kapuas ini? 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

PENGGUNAAN MEDIA PAPAN PINTAR PANCASILA DALAM 

PEMBELAJARAN TEMATIK MUATAN PKN 

Nama Guru : 

Hari/Tanggal : 

Aspek Yang 

di Amati 
Indikator Y T Deskripsi 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Guru mengucapkan salam 

dan doa saat memulai 

pembelajaran 

   

Guru mengecek kehadiran 

peserta didik  

   

Guru mengadakan apersepsi    

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

   

Guru tidak membedakan 

peserta didik satu dan 

lainnya 
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Guru memberikan 

pertanyaan untuk 

merangsang pengetahuan 

peserta didik 

   

Guru dapat menarik 

perhatian peserta didik dalam 

pembelajaran dengan 

menggunakan media 

   

Guru menggunakan media 

pembelajaran dengan baik 

dan interaktif 

   

Guru menemukan kendala 

saat menggunakan media 

papan pintar  

   

Guru menggunakan waktu 

yang tersedia dengan tepat 

   

 

Aspek Yang 

di Amati Indikator Y T Deskripsi 

Kegrafikan 

dan 

Visualisasi 

Ukuran media sesuai dengan 

isi materi  

   

Warna dari media papan 

pintar menarik minat belajar 

peserta didik 

   

Huruf yang digunakan pada 

media papan pintar menarik 

dan mudah dibaca oleh 

peserta didik 

   

Gambar atau ilustrasi pada 

media papan pintar 

menggambarkan isi materi 

ajar 

   

Gambar atau ilustrasi pada 

media papan pintar dapat 

menarik minat belajar peserta 

didik 

   

Bentuk media papan pintar 

termasuk kreatif  

   

Kebahasaan Komunikatif (dapat 

memunculkan pemahaman 
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terhadap pesan dan 

informasi) 

Sesuai dengan kaidah bahasa 

(ketepatan tata bahasan dan 

ejaan) 

   

 

Keterangan: 

Y = Ya 

T = Tidak 

 

LEMBAR DAFTAR CEKLIS DOKUMENTASI 

Nama Sekolah : 

Hari/Tanggal  : 

No Dokumen yang dibutuhkan 
Keterangan 

Ada Tidak 

1. Gambaran umum lokasi 

penelitian 

  

2. Data tentang visi, misi dan tujuan 

MIN 2 Kapuas 

  

3.  Data tentang letak lokasi 

penelitian 

  

4. Data tentang sarana dan prasarana 

yang ada di lokasi penelitian 

  

5. Data tentang identitas siswa kelas 

II di MIN 2 Kapuas 

  

6. Foto kegiatan penelitian   
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LAMPIRAN IV : CATATAN LAPANGAN 

WAWANCARA GURU 

Kode    : cwg (catatan wawancara guru) 

Nama Guru   : Hj. Hamidah S.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 26 dan 27 Juli 2022 

No Wawancara Jawaban 

1 Apa latar belakang pendidikan 

Ibu? 

Saya lulusan MTs Nurul Hidayah, MA 

Nurul Hidayah , S1 di STAI Kuala 

Kapuas Fakultas Tarbiyah Jurusan 

Pendidikan Agama Islam.  

2 Sudah berapa lama Ibu 

mengajar di MIN 2 Kapuas? 

Saya mengajar di MIN 2 Kapuas ini 

sejak Juli 1997 awalnya saya mengajar 

mata pelajaran Akidah Akhlak. Namun, 

sejak sertifikasi tahun 2013 saya 

mengajar menjadi guru kelas. 

3 Sebelum mengajar disini 

apakah Ibu pernah mengajar 

ditempat lain? 

Pernah, saya pernah menjadi guru 

kontrak di MI. Miftahussalam pada 

tahun 2006 tetapi tetap mengajar di MIN 

2 Kapuas. 

4 Dengan latar belakang 

pendidikan yang Ibu miliki, 

apakah Ibu memiliki kendala 

atau kesulitan dengan kegiatan 

pembelajaran? 

Kedala pasti ada. Kendalanya pada 

pengetahuan yang saya miliki, sehingga 

saya harus mencari-cari buku yang 

sesuai dengan apa yang diajarkan. saya 

juga memperbanyak membaca buku. 

5 Apa saja persiapan ibu 

sebelum mengajar dengan 

menggunakan media papan 

pintar pancasila? 

Persiapan yang saya lakukan sebelum 

masuk mengajar dikelas yaitu saya 

menyiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan tentunya 

menyiapkan media pembelajaran yang 

akan digunakan. 

6 Mengapa ibu memilih media 

Papan Pintar Pancasila? 

Saya melihat siswa-siswi saya dikelas 

sebelumnya kurang mendengarkan 

penjelasan pada pembelajaran tematik 

yang saya ajarkan, mereka cenderung 

sibuk sendiri dibangku masing-masing. 

Saya memikirkan hal apa yang bisa 

membuat mereka fokus terhadap 

pelajaran tetapi tidak membebani 

mereka. Disekolah ini jarang sekali guru 

yang menggunakan media pembelajaran 
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untuk siswanya. Saya mencoba media 

papan pintar ini untuk pelajaran tematik 

muatan PKn. Media ini membuat peserta 

didik belajar sekaligus bermain secara 

berkelompok yang dimana hal tersebut 

dapat membangkitkan semangat belajar 

siswa. 

7 Apa tujuan penggunaan media 

papan pintar pancasila? 

Tujuan utamanya adalah sebagai media 

pelajaran yang mempermudah siswa 

dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru yaitu mengenai 

nilai-nilai pancasila yang umumnya 

siswa kurang mampu memahaminya 

jikalau dengan ceramah saja. Pada 

media terdapat berbagai gambar dan 

warna yang dapat membangkitkan 

semangat belajar, karena siswa kelas 2 

umumnya masih menyukai hal yang 

seperti itu. 

8 Bagaimana gambaran singkat 

penggunaan media Papan 

Pintar Pancasila? 

Saya melakukan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang saya buat sebelumnya 

dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

hingga kegiatan penutup secara runtut. 

9 Dengan menerapkan Media 

Papan Pintar Pancasila dalam 

proses pembelajaran tematik 

muatan PKn, apakah tujuan 

pembelajarannya tercapai? 

Alhamdulillah selama saya 

menggunakan media ini tujuan 

pembelajarannyadapat tercapai. 

10 Apakah Ibu sebelum mengajar 

mengadakan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran terlebih dahulu? 

Ya, saya mengadakan apersepsi diawal 

pelajaran seperti pertanyaan-pertanyaan 

untuk memancing pengetahuan siswa. 

Sebelum itu saya juga menyampaikan 

tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran hari ini. 

11 Apakah Ibu mengadakan 

apersepsi pada setiap 

pertemuan? 

Ya, saya selalu berusaha mengadakan 

apersepsi untuk mengingatkan peserta 

didik tentang pembelajaran terdahulu. 

12 Apakah Ibu sering 

mengajukan pertanyaaan pada 

saat pelajaran berlangsung? 

Saya lumayan jarang memberikan 

pertanyaan ketika pembelajaran 

berlangsung. 

13 Apakah dengan Media Papan 

Pintar Pancasila yang ada 

siswa mampu menyerap 

pelajaran yang diberikan? 

Ya, siswa dapat menyerap pelajaran 

dengan sangat baik ketika saya 

menggunakan media papan pintar 

pancasila. Bahkan siswa yang biasanya 

tertinggal dalam hal pelajaran mampu 

menyerap dengan baik dan cepat 
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pelajaran yang diberikan melalui media 

ini. 

14 Bagaimana cara Ibu agar dapat 

menarik perhatian siswa dalam 

memberikan pelajaran? 

Salah satunya dengan menggunakan 

media yag menarik perhatian para 

peserta didik seperti media papan pintar 

pancasila ini. 

15 Bagaimana cara Ibu 

menghadapi karakter siswa 

yang berbeda-beda dalam satu 

kelas? 

Dengan cara memberikan perhatian 

khusus, tetapi dengan media ini semua 

siswa antusias dan bersemangat dalamm 

pelajaran PKn. 

16 Menurut Ibu apa yang menjadi 

faktor pendukung penggunaan 

Media Papan Pintar Pancasila? 

a. Siswa yang antusias dalam 

pembelajaran menggunakan media 

ini dan persiapan yang matang. 

b. Kelas yang cukup nyaman untuk 

kegiatan belajar mengajar. 

17 Menurut Ibu apa yang menjadi 

faktor penghambat 

penggunaan Media Papan 

Pintar Pancasila? 

a. Siswa yang sibuk sendiri. 

b. Siswa yang agak sulit mencocokkan 

lambang dan contoh-contoh 

penerapan sila-sila pancasila. 

c. Keterbatasan waktu pelajaran 

d. Biaya juga menjadi salah satu faktor 

penghambat penggunaan media, 

guru mengeluarkan biaya pribadi 

untuk keberhasilan pelajaran yang ia 

ajarkan. 

 

WAWANCARA PESERTA DIDIK 

Kode    : cws1 (catatan wawancara siswa) 

Nama Peserta Didik 1 : Nada Farah Maulida 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 26 Juli 2022 

No Wawancara Jawaban 

1 Hai siapa nama kamu? Nada Farah Maulida 

2 Apakah guru tematik menerapkan 

Media Papan Pintar Pancasila 

dalam pembelajaran dikelasmu? 

Iya, guru menggunakan media papan 

pintar pancasila dikelas saya 

3 Apakah kamu selalu memahami 

materi pelajaran jika disampaikan 

dengan menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Iya paham 
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4 Pernahkah kamu bertanya pada 

gurumu saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung? 

Tidak pernah 

5 Apakah pertanyaanmu dijawab 

oleh gurumu? 

- 

6 Menurut kamu bagaimana dengan 

penerapan Media Papan Pintar 

Pancasila pada mata pelajaran 

Tematik muatan PKn? 

Menyenangkan dan seru 

7 Apakah kamu lebih menyukai 

pembelajaran Tematik muatan 

PKn ketika menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Iya, saya lebih suka pelajaran 

memakai media papan pintar 

pancasila 

8 Adakah hal yang kamu tidak 

sukai dari media papan pintar 

pancasila ini? 

Tidak ada 

9 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu 

menyukai pembelajaran PKn? 

Suka 

10 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu lebih 

aktif dikelas? 

Iya, lebih aktif dan semangat 

11. Apakah yang kamu sukai dari 

papan pintar, gambarnya, 

warnanya atau cara 

menggunakannya? 

Saya suka gambarnya yang menarik 

 

Kode    : cws2 (catatan wawancara siswa) 

Nama Peserta Didik 2 : Muhammad Amin Al-Khalifi 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 26 Juli 2022 

No Wawancara Jawaban 

1 Hai siapa nama kamu? Muhammad Amin Al-Khalifi 

2 Apakah guru tematik menerapkan 

Media Papan Pintar Pancasila 

dalam pembelajaran dikelasmu? 

Iya  

3 Apakah kamu selalu memahami 

materi pelajaran jika disampaikan 

dengan menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Iya paham 
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4 Pernahkah kamu bertanya pada 

gurumu saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung? 

Pernah saya suka bertanya 

5 Apakah pertanyaanmu dijawab 

oleh gurumu? 

Dijawab 

6 Menurut kamu bagaimana dengan 

penerapan Media Papan Pintar 

Pancasila pada mata pelajaran 

Tematik muatan PKn? 

Rame  

7 Apakah kamu lebih menyukai 

pembelajaran Tematik muatan 

PKn ketika menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Lebih suka pakai media 

8 Adakah hal yang kamu tidak sukai 

dari media papan pintar pancasila 

ini? 

Tidak ada 

9 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu 

menyukai pembelajaran PKn? 

Suka 

10 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu lebih 

aktif dikelas? 

Iya, lebih aktif 

11. Apakah yang kamu sukai dari 

papan pintar, gambarnya, 

warnanya atau cara 

menggunakannya? 

Cara bermainnya seru 

 

Kode    : cws3 (catatan wawancara siswa) 

Nama Peserta Didik 3 : Zuhairiyah 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 26 Juli 2022 

No Wawancara Jawaban 

1 Hai siapa nama kamu? Zuhairiyah 

2 Apakah guru tematik menerapkan 

Media Papan Pintar Pancasila 

dalam pembelajaran dikelasmu? 

Iya  

3 Apakah kamu selalu memahami 

materi pelajaran jika disampaikan 

dengan menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Iya paham 
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4 Pernahkah kamu bertanya pada 

gurumu saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung? 

Pernah 

5 Apakah pertanyaanmu dijawab 

oleh gurumu? 

Dijawab 

6 Menurut kamu bagaimana dengan 

penerapan Media Papan Pintar 

Pancasila pada mata pelajaran 

Tematik muatan PKn? 

Seru belajarnya jadi ramai 

7 Apakah kamu lebih menyukai 

pembelajaran Tematik muatan 

PKn ketika menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Pakai media 

8 Adakah hal yang kamu tidak sukai 

dari media papan pintar pancasila 

ini? 

Tidak ada 

9 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu 

menyukai pembelajaran PKn? 

Suka saya jadi lebih memahami 

pelajaran 

10 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu lebih 

aktif dikelas? 

Iya, lebih aktif 

11. Apakah yang kamu sukai dari 

papan pintar, gambarnya, 

warnanya atau cara 

menggunakannya? 

Suka cara bermainnya karna 

kerjasama kelompok 

 

Kode    : cws4 (catatan wawancara siswa) 

Nama Peserta Didik 4 : Ahmad Aufa Nabil 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 26 Juli 2022 

No Wawancara Jawaban 

1 Hai siapa nama kamu? Ahmad Aufa Nabil 

2 Apakah guru tematik menerapkan 

Media Papan Pintar Pancasila 

dalam pembelajaran dikelasmu? 

Iya  

3 Apakah kamu selalu memahami 

materi pelajaran jika disampaikan 

dengan menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Iya paham 
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4 Pernahkah kamu bertanya pada 

gurumu saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung? 

Pernah 

5 Apakah pertanyaanmu dijawab 

oleh gurumu? 

Dijawab 

6 Menurut kamu bagaimana dengan 

penerapan Media Papan Pintar 

Pancasila pada mata pelajaran 

Tematik muatan PKn? 

Belajarnya seru  

7 Apakah kamu lebih menyukai 

pembelajaran Tematik muatan 

PKn ketika menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Lebih suka pakai media  

8 Adakah hal yang kamu tidak sukai 

dari media papan pintar pancasila 

ini? 

Tidak ada, suka semua 

9 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu 

menyukai pembelajaran PKn? 

Iya suka 

10 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu lebih 

aktif dikelas? 

Iya, lebih aktif 

11. Apakah yang kamu sukai dari 

papan pintar, gambarnya, 

warnanya atau cara 

menggunakannya? 

Cara belajarnya ketika maju 

berkelompok dengan teman-teman 

saling berlomba 

 

Kode    : cws5 (catatan wawancara siswa) 

Nama Peserta Didik 5 : Indah Sari 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 26 Juli 2022 

No Wawancara Jawaban 

1 Hai siapa nama kamu? Indah Sari 

2 Apakah guru tematik menerapkan 

Media Papan Pintar Pancasila 

dalam pembelajaran dikelasmu? 

Iya  

3 Apakah kamu selalu memahami 

materi pelajaran jika disampaikan 

dengan menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Iya paham 
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4 Pernahkah kamu bertanya pada 

gurumu saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung? 

Pernah 

5 Apakah pertanyaanmu dijawab 

oleh gurumu? 

Dijawab langsung oleh guru 

6 Menurut kamu bagaimana dengan 

penerapan Media Papan Pintar 

Pancasila pada mata pelajaran 

Tematik muatan PKn? 

Seru dan menyenangkan 

7 Apakah kamu lebih menyukai 

pembelajaran Tematik muatan 

PKn ketika menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Iya saya menyukai pakai media 

8 Adakah hal yang kamu tidak 

sukai dari media papan pintar 

pancasila ini? 

Tidak ada 

9 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu 

menyukai pembelajaran PKn? 

Iya, tambah suka pelajaran PKn 

10 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu lebih 

aktif dikelas? 

Iya lebih aktif 

11. Apakah yang kamu sukai dari 

papan pintar, gambarnya, 

warnanya atau cara 

menggunakannya? 

Saya suka gambar dan warna 

medianya yang menarik 

 

Kode    : cws6 (catatan wawancara siswa) 

Nama Peserta Didik 6 : Muhammad Ilham 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 26 Juli 2022 

No Wawancara Jawaban 

1 Hai siapa nama kamu? Muhammad Ilham 

2 Apakah guru tematik menerapkan 

Media Papan Pintar Pancasila 

dalam pembelajaran dikelasmu? 

Iya  

3 Apakah kamu selalu memahami 

materi pelajaran jika disampaikan 

dengan menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Iya paham 
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4 Pernahkah kamu bertanya pada 

gurumu saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung? 

Tidak pernah 

5 Apakah pertanyaanmu dijawab 

oleh gurumu? 

- 

6 Menurut kamu bagaimana dengan 

penerapan Media Papan Pintar 

Pancasila pada mata pelajaran 

Tematik muatan PKn? 

Ramai  

7 Apakah kamu lebih menyukai 

pembelajaran Tematik muatan 

PKn ketika menggunakan Media 

Papan Pintar Pancasila? 

Iya saya suka pelajaran dengan 

media 

8 Adakah hal yang kamu tidak sukai 

dari media papan pintar pancasila 

ini? 

Tidak ada 

9 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu 

menyukai pembelajaran PKn? 

Iya lebih suka PKn 

10 Apakah dengan media papan 

pintar pancasila ini kamu lebih 

aktif dikelas? 

Iya saya lebih aktif dikelas 

11. Apakah yang kamu sukai dari 

papan pintar, gambarnya, 

warnanya atau cara 

menggunakannya? 

Saya suka ketika maju bersama 

teman berkelompok ataupun sendiri. 

 

WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

Kode    : cwks (catatan wawancara kepala sekolah) 

Nama Kepala Sekolah : Almaturidi, M. Pd. 

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 25 dan 26 Juli 2022 

No Wawancara Jawaban 

1 Bagaimana sejarah berdirinya 

MIN 2 Kapuas? 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kapuas 

adalah suatu lembaga pendidikan yang 

didirikan Pada tanggal 11 Nopember 

1994 dan Penegrian Madrasah 

tersebut Pada Tanggal 25 Nopember 

1995, yang beralamat di Jalan Trans 

Kalimantan Desa Anjir Serapat Barat 

Km. 9 Kecamatan Kapuas Timur 
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Kabupaten Kapuas Kalimantan 

Tengah. 

2 Apakah Visi, Misi dan tujuan 

MIN 2 Kapuas? 

Visi: Terwujudnya peserta didik yang 

terampil, berakhlakul karimah yang 

berguna bagi nusa dan bangsa serta 

agama 

Misi dan Tujuan bisa kamu minta saja 

dokumennya dengan tata usaha. 

3 Sejak berdirinya MIN 2 Kapuas 

ini sudah berapa kali pergantian 

kepala sekolah? 

Sudah 6 kali pergantian kepala 

sekolah. 

4 Berapa jumlah tenaga pengajar di 

MIN 2 Kapuas? 

Sekitar 16 orang beserta staff tata 

usaha 

5 Berapa jumlah siswa MIN 2 

Kapuas? 

Jumlah keseluruhan siswa adalah 140 

siswa. 

6 Berapa jumlah ruangan yang ada 

di MIN 2 Kapuas? 

Jumlah ruang kelas ada 6 dari kelas 1-

6 

7 Sejak kapan sekolah MIN 2 

Kapuas ini menggunakan 

Kurikulum 2013? 

Sejak tahun 2018 hingga sekarang 

8 Adakah kendala yang dihadapi 

guru saat mulai menggunakan 

Kurikulum 2013? 

Ada, kendala yang dihadapi guru 

menggunakan kurikulum 2013 yaitu 

cara penyampaiannya ke siswa sedikit 

sulit ketika awal-awal 

menggunakannya. Akan tetapi 

sekarang kesulitan itu sudah bisa 

diatasi. 

9 Apa saja sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan 

pembelajaran di MIN 2 Kapuas? 

Sarana dan prasara pendukung seperti 

ruang perpustakaan, mushola dll. 

Kalau dimasing-masing kelas kita 

fasilitasi dengan kipas angin agar 

ruang kelas sejuk dan nyaman 

10 Adakah guru lain yang 

menggunakan media 

pembelajaran di MIN 2 Kapuas? 

Ada, guru menggunakan media seperti 

LCD, computer yang ada disekolah 

ataupun menggunakan media seperti 

patung kerangka manusia, patung 

organ tubuh manusia dan gambar-

gambar yang ada disekolah. Misalnya 

pelajaran IPA dengan menggunakan 

media alam sekitar. 

11 Apakah dana dari sekolah untuk 

pembuatan media pembelajaran 

disekolah? 

Sebenarnya ada dana dari sekolah, 

tetapi lebih kita utamakan dana untuk 

buku-buku terlebih dahulu. Untuk 

sementara ini pembuatan media 

pembelajaran itu dari dana pribadi 

guru. 
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12 Apa harapan bapak untuk 

penggunaan media pembelajaran 

di MIN 2 kapuas ini? 

Harapan saya guru-guru disini bisa 

lebih mendalami dan menguasai 

penggunaan berbagai media secara 

bertahap. Yang mana media tersebut 

juga nantinya memberikan 

kemudahan guru dan siswa dalam 

proses belajar mengajar. 

 

LEMBAR OBSERVASI 

PENGGUNAAN MEDIA PAPAN PINTAR PANCASILA DALAM 

PEMBELAJARAN TEMATIK MUATAN PKN 

Nama Guru : Hj. Hamidah S.Pd.I 

Hari/Tanggal : Senin 25 Juli 2022 

Aspek Yang 

di Amati 
Indikator Y T Deskripsi 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Guru mengucapkan salam 

dan doa saat memulai 

pembelajaran 

√  - 

Guru mengecek kehadiran 

peserta didik  

√  - 

Guru mengadakan apersepsi √  - 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√  - 

Guru tidak membedakan 

peserta didik satu dan 

lainnya 

√  - 

Guru memberikan 

pertanyaan untuk 

merangsang pengetahuan 

peserta didik 

√  - 

Guru dapat menarik 

perhatian peserta didik 

dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media 

√  - 

Guru menggunakan media 

pembelajaran dengan baik 

dan interaktif 

√  - 

Guru menemukan kendala 

saat menggunakan media 

papan pintar  

 √ Kendalanya tidak 

semua siswa fokus 

dan memperhatikan 



 
 

96 
 

guru walaupun 

ketidakfokusan itu 

berlangsung hanya 

sebentar 

Guru menggunakan waktu 

yang tersedia dengan tepat 

 √ Guru kekurangan 

waktu jam pelajaran 

 

Aspek Yang 

di Amati Indikator Y T Deskripsi 

Kegrafikan 

dan 

Visualisasi 

Ukuran media sesuai dengan 

isi materi  

√  Sesuai karena media 

tidak terlalu besar 

dan tidak terlalu 

kecil untuk siswa 

kelas II 

Warna dari media papan 

pintar menarik minat belajar 

peserta didik 

√  Warna menarik dan 

mencolok sangat 

cocok untuk siswa 

kelas II yang masih 

menyukai warna 

mencolok dan cerah 

Huruf yang digunakan pada 

media papan pintar menarik 

dan mudah dibaca oleh 

peserta didik 

√  Huruf menggunakan 

ketikan computer 

yang diprint 

sehingga rapi dan 

mudah dibaca 

Gambar atau ilustrasi pada 

media papan pintar 

menggambarkan isi materi 

ajar 

√  Sangat sesuai dengan 

materi Pancasila 

(gambar lambang 

dan contoh 

penerapan sila-sila 

pancasila) 

Gambar atau ilustrasi pada 

media papan pintar dapat 

menarik minat belajar 

peserta didik 

√  Terlihat dari minat 

dan antusias siwa 

terhadap media 

papan pintar 

pancasila 

Bentuk media papan pintar 

termasuk kreatif  

√  Walaupun hanya 

berbentuk segi empat 

tetapi pengaplikasian 

gambar dan tata 



 
 

97 
 

letaknya bisa disebut 

kreatif 

Kebahasaan Komunikatif (dapat 

memunculkan pemahaman 

terhadap pesan dan 

informasi) 

√  Terlihat dari 

pemahaman seorang 

siswi yang biasanya 

kurang aktif dikelas 

dan sering tertinggal 

dalam hal pelajaran, 

tetapi ketika 

menggunakan media 

siswi tersebut 

menjadi mudah 

paham dan aktif saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Sesuai dengan kaidah bahasa 

(ketepatan tata bahasan dan 

ejaan) 

√  Kata-kata 

yangdipakai didalam 

media sudah sesuai 

dengan ejaan bahasa 

yang baik dan benar. 

Keterangan: 

Y = Ya 

T = Tidak 

 

LEMBAR DAFTAR CEKLIS DOKUMENTASI 

Nama Sekolah : MIN 2 Kapuas 

Hari/Tanggal  : Senin 25 dan Selasa 26 Juli 2022 

No Dokumen yang dibutuhkan 
Keterangan 

Ada Tidak 

1. Gambaran umum lokasi 

penelitian 
√  

2. Data tentang visi, misi dan tujuan 

MIN 2 Kapuas 
√  
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3.  Data tentang letak lokasi 

penelitian 
√  

4. Data tentang sarana dan prasarana 

yang ada di lokasi penelitian 
√  

5. Data tentang identitas siswa kelas 

II di MIN 2 Kapuas 
√  

6. Foto kegiatan penelitian √  
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LAMPIRAN V : DOKUMENTASI 

CATATAN DOKUMENTASI SEKOLAH 

Foto Deskripsi 

 

Tampak 

Depan 

Ruangan-

Ruangan di 

MIN 2 

Kapuas 

 

 

Kantor Guru 

di MIN 2 

Kapuas  
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Ruang Kelas 

II di MIN 2 

Kapuas 

 

Media Papan 

Pintar 

Pancasila  

 

Lorong Kelas  

di MIN 2 

Kapuas 
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Media-Media 

Pembelajaran 

di MIN 2 

Kapuas 
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CATATAN DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

Foto Deskripsi 

 

 

Wawancara bersama 

Kepala Sekolah MIN 

2 Kapuas Bapak 

Almaturidi M.Pd. 
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CATATAN DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA GURU 

Foto Deskripsi 

 

 

Wawancara bersama 

guru kelas II 

pembelajaran 

Tematik muatan 

PKn Ibu Hj. 

Hamidah S.Pd.I 
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CATATAN DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA SISWA 

Foto Deskripsi 

 

Wawancara 

bersama siswi 1: 

Nada Farah 

Maulida 

 

Wawancara 

bersama siswa 2: 

Muhammad 

Amin Al-Khalifi 

 

Wawancara 

bersama siswi 3: 

Zuhairiyah 
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Wawancara 

bersama siswa 4: 

Ahmad Aufa 

Nabil 

 

Wawancara 

bersama siswi 5: 

Indah Sari 

 

Wawancara 

bersama siswa 6: 

Muhammad 

Ilham 
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LAMPIRAN VI : SURAT KETERANGAN DOSEN PEMBIMBING 
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LAMPIRAN VII : SURAT KETERANGAN SEMINAR PROPOSAL 
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LAMPIRAN VIII : SURAT PERSETUJUAN RISET 
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LAMPIRAN IX : SURAT PERSETUJUAN RISET DARI KEMENAG 
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LAMPIRAN X : SURAT KETERANGAN SELESAI RISET  
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LAMPIRAN XI : SURAT KETERANGAN UJIAN KOMPREHENSIF 
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LAMPIRAN XII  : CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI 
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LAMPIRAN XIII : DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1. Nama    : Shofiatul Munawwarah 

2. NIM    : 180101070697 

3. Tempat dan Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 21 November 2000 

4. Agama    : Islam 

5. Kebangsaan   : Indonesia 

6. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

7. Alamat    : Anjir Serapat Barat Km 10, RT 02 RW 00, 

 Kapuas Timur, Kalimantan Tengah 

8. Alamat Email   : shofiatul.m00@gmail.com  

9. Pendidikan   : 

a. TK. AR-RAHMAN 

b. MIN 2 Kapuas 

c. MTsN Kapuas Timur 

d. MA. NAHDLATUSSALAM 

e. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Program S1 Angkatan 2018 

10. Nama Ayah   : Zamakh Syari 

11. Nama Ibu    : Hamidah 

12. Nama saudara kandung  : 

a. Hafizatul Munawwarah 

b. Muhammad Syarif Hidayatullah 

13. Pengalaman Organisasi  : Pengurus LDK Nurul Fata 

 

 

      Banjarmasin, 21 September 2022 

      Penulis, 

 

 

 

      Shofiatul Munawwarah 

 

mailto:shofiatul.m00@gmail.com



