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LAMPIRAN I : TABEL TERJEMAHAN 

NO BAB KETERANGAN HAL TERJEMAHAN 

1 I Surah Al-Isra ayat 66  66) Tuhanmulah yang 

melayarkan kapal-

kapal di lautan 

untukmu, agar kamu 

mencari karunia-Nya. 

Sungguh, Dia Maha 

Penyayang terhadapmu 
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LAMPIRAN II : CATATANLAPANGAN LAPANGAN OBSERVASI  

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS A) 

Kode : CL.RKA.01 

Hari, Tanggal : Senin, 8 Agustus 2022 

Pukul : 08:00-11:00 

Tempat : TK Hang Tuah Banjarmasin  

Observer : Rizky Amalia  

Diskirsi :  

Pada hari senin 8 Agustus 2022 peneliti datang ke TK Hang Tuah Banjarmasin untuk 

melakukan observasi pertama kali. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10:00 WITA. Pada 

hari itu  Anak-anak sedang membuat topi untuk sebagai tema kemaritiman yang di 

sisipkan. Pada tema anggota tubuh, guru menyiapkan kertas karton warna-warni untuk 

membuat topi kemudian anak memilih karton tersebut sesuai warna kesukaan mereka. 

Anak-anak melipat kertas membentuk topi dibantu oleh guru didalam kelas ada 

orangtua yang mendampingi anak-anak membuat topi dari kertas kemudian 

mengenakan nya di kepala mereka. Sarana dan prasarana TK Hang Tuah Banjarmasin bisa 

dikatakan baik dengan berbagai macam alat permainan outdoor dan ruangan kelas yang 

nyaman untuk anak. Peneliti melakukan dokumentasi sarana dan prasarana TK Hang Tuah 

Banjarmasin  

Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas A memperkenalkan diri kepada 

guru Kelas A dan menanyakan tentang bagaimana proses pembelajaran kemaritiman ini. 

Guru-guru di TK Hang Tuah Banjarmasin membuat RPPH mereka sendiri dan tema mereka 
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berbeda-beda di setiap kelas. Ibu guru menjelaskan bahwa setiap tahun itu ada kegiatan 

yayasan yaitu gemar makan ikan. Setiap ada kompetisi atau lomba guru dalam merancang 

pembelajaran tema kemaritiman pasti selalu disangkut pautkan dengan kemaritiman.  

Ibu guru juga menjelaskan bahwa anak-anak yang bersekolah di TK Hang Tuah 

Banjarmaasin tidak dipaksa untuk menjadi TNI-AL namun, pembelajaran tema kemaritiman 

ini bertujuan agar anak dapat mengenal laut, mencintai laut, dan dapat menjaga kekayaan laut 

di Indonesia. Tema kemaritiman sudah ada sejak TK Hang Tuah dibangun, karena tema 

kemartiman adalah visi misi TK Hang Tuah Banjarmasin.  
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CATATAN LAPANGAN  

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS B) 

Kode : CL.RKB.02 

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022 

Pukul : 08:00-11:00 

Tempat : TK Hang Tuah Banjarmasin  

Observer : Rizky Amalia  

Diskirsi :  

Pada Hari Rabu, 9 Agustus 2022 peneliti datang kembali ke TK Hang 

Tuah Banjarmasin untuk observasi yang kedua kali. Saat itu waktu 

menunjukkan pukul 07:30 WITA. Peneliti menyambut anak-anak didepan 

gerbang dan  mengarahkan anak  untuk mencuci tangan terlebih dahulu 

sebelum masuk kelas, menggunakan sabun dan mengeringkan tangan mereka 

dengan tisu. Setelah itu mereka masuk ke kelas untuk menaruh tas mereka.  

Pada pukul 08:00 WITA lonceng berbunyi anak-anak berkumpul 

dihalaman sekolah untuk berbaris dan senam sebelum masuk sekolah. Guru 

memimpin senam kemudian anak-anak mengikuti senam dengan semangat, 

meskipun beberapa anak ada yang menangis saat senam mereka tetap 

mengikuti senam sampai selesai.  Sesudah senam anak masuk kedalam kelas 

dengan antri dan  salim dengan semua guru.  

Pada pukul 08:30 WITA kegiatan belajar mengajar dimulai, guru 

melakukan pijakan awal sebelum belajar, anak-anak duduk melingkar dan 

membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar,  setelah itu guru menanyakan 
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kabar mereka dan teman yang tidak masuk,Anak-anak memiliki aspek sosial 

emosional yang bagus terlihat dari cara anak-anak menjawab pertanyaan guru 

dengan jelas tidak malu-malu, anak-anak berbincang dengan teman-temannya 

Setelah bercakap-cakap dengan anak guru menjelaskan tema yang akan 

dipelajari hari ini yaitu tema lingkungan dengan sub tema sekolahku. Guru 

mempersiapkan media pembelajaran seperti buku, kertas,  pensil warna, dan 

pancingan mainan ikan. Salah satu anak yang  orang tua nya ber profesi TNI-

AL mengikuti pembelajaran secara online melalui Video Call WhatsApp 

karena ayahnya pendidikan di Jawa. Pada Video Call tersebut anak ikut berdoa 

bersama, menyanyi lagu mars Hang Tuah  sebagai pembiasaan si anak. Untuk 

tugas anak tersebut mengerjakan sendiri dirumah dan dikirim melalui Whats 

App.  

Sesudah anak melakukan pembiasaan sebelum belajar tersebut guru 

mematikan Video Call dengan anak TNI-AL tadi dan meminta dia 

mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Tugas yang dikerjakan anak tersebut 

difoto oleh orangtua anak tersebut dan dikirim melalui Whatsapp sebagai 

dokumentasi.  

Peneliti mengamati proses pembelajaran dikelas Guru membuka 

pembelajaran dengan membaca doa dan surah-surah pendek kemudian 

membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Pada Tema Lingkungan 

dengan subtema sekolahku, tema kemaritiman yang disisipkan adalah 

Kegiatan pertama ada memancing ikan mainan. Kegiatan kedua anak 

diminta untuk menyusun kata I-K-A-N, kegaiatan ketiga anak diminta 
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mewarnai gambar baju seragam, kegiatan ke empat anak diminta 

menghitung dasi dan topi, kegiatan ke 5 menebali kata dibawah gambar 

sekolahku, kegiatan ke 6 kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah 

dan kelas. Anak- anak mengerjakan kegiatan yang telah dibagikan oleh 

guru. Karena guru menyediakan 6 tugas  setiap 5-10 menit sekali murid 

akan bergantian mengerjakan semua tugas itu. Anak-anak mengerjakan 

tugasnya masing-masing, saat kegiatan pembelajaran berlangsung guru 

mengawasi anak satu persatu dan membantu anak yang kesulitan dalam 

mengerjakan tugasnya. Terlihat beberapa anak ada yang tidak mengerti 

tugasnya dan guru membantu anak tersebut untuk menyelesaikan 

tugasnya. Selama pembelajaran berlangsung anak-anak saling menyapa 

dan bercanda dengan temannya dan anak-anak berlari-larian dalam 

kelas,  guru menegur murid untuk menyelesaikan tugasnya terlebih 

dahulu setelah itu mereka boleh beristirahat.  

Pada pukul 09:00 WITA anak-anak diarahkan oleh guru untuk 

istirahat, sebelum makan anak diminta untuk mencuci tangan nya dengan 

sabun yang sudah disediakan dan anak mengeringkan tangannya dengan tisu. 

terlebih dahulu, setelah itu mereka makan bekal mereka masing-masing .  

Waktu menunjukkan pukul 09:45 WITA. Anak-anak bersiap-siap 

untuk pulang Sebelum pulang Ibu guru menanyakan pelajaran yang sudah di 

lakukan (Recalling). Anak-anak ditanya oleh guru bagaimana perasaaanya 

saat melakukan kegiatan pembelajaran dan meminta anak menceritakan 
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pengalamannya saat main.   Setelah itu mereka membaca doa sebelum pulang 

setelah itu mereka salim kepada ibu guru kemudian anak-anak memasang 

sepatu mereka  dan pukul 10:00 WITA mereka pulang. 
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CATATAN LAPANGAN  

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS B) 

Kode : CL.RKB.03 

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022 

Pukul : 08:00-11:00 

Tempat : TK Hang Tuah Banjarmasin  

Observer : Rizky Amalia  

Diskirsi :  

Pada hari Rabu,  10 Agustus 2022 peneliti datang kembali ke TK Hang 

Tuah Banjarmasin untuk melakukan observasi yang ke tiga kali. Saat itu waktu 

menunjukkan pukul 07:30 WITA. Peneliti menyambut anak-anak didepan 

gerbang dan  mengarahkan anak  untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum 

masuk kelas ,anak-anak mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah 

disediakan kemudian anak masuk ke kelas masing-masing untuk menaruh 

tasnya.  

Pada pukul 08:00 WITA lonceng berbunyi anak-anak berkumpul 

dihalaman sekolah untuk berbaris dan senam sebelum masuk sekolah. Guru 

memimpin senam kemudian anak-anak mengikuti senam dengan semangat, 

meskipun beberapa anak ada yang menangis saat senam mereka tetap mengikuti 

senam sampai selesai.  Sesudah senam anak masuk kedalam kelas dengan antri 

dan  salim dengan semua guru 

 Pada pukul 08:30 WITA kegiatan belajar mengajar dimulai, guru 

melakukan pijakan awal sebelum belajar, anak-anak duduk melingkar dan 
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membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar,  setelah itu guru menanyakan 

kabar mereka dan teman yang tidak masuk dengan mengajak bernyanyi sambil 

menyebutkan nama anak-anak. Anak-anak memiliki aspek sosial emosional 

yang bagus terlihat dari cara anak-anak menjawab pertanyaan guru dengan jelas 

tidak malu-malu, anak-anak berbincang dengan teman-temannya Setelah 

bercakap-cakap dengan anak guru menjelaskan tema yang akan dipelajari hari 

ini yaitu tema lingkungan dengan sub tema sekolahku. Salah satu anak yang  

orang tua nya ber profesi TNI-AL mengikuti pembelajaran secara online 

melalui Video Call WhatsApp karena ayahnya pendidikan di Jawa. Pada Video 

Call tersebut anak ikut berdoa bersama, menyanyi lagu mars Hang Tuah  

sebagai pembiasaan si anak. Untuk tugas anak tersebut mengerjakan sendiri 

dirumah dan dikirim melalui Whats App.  

Pada hari ini ada lomba mewarna yang diadakan oleh rocket chicken, 

anak mengikuti lomba tersebut. Guru menyiapkan crayon untuk anak mewarna, 

menyiapkan terpal di halaman sekolah dan meja untuk anak mewarna di 

halaman sekolah 

 Pada  pukul 09:00 WITA anak mengumpulkan hasil mewarna anak 

tersebut. Guru mengarahkan anak-anak untuk istirahat, anak-anak mencuci 

tangan mereka menggunakan sabun dan mengeringkan tangan mereka pakai 

tisu. Setelah itu mereka memakan bekal mereka. Setelah anak istirahat dan 

memakan bekal mereka anak kembali lagi kehalaman sekolah dan berbaris 

untuk mendengarkan  pengumuman  lomba mewarna. Tidak ada proses 
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pembelajaran pada hari ini setelah pengumuman lomba mewarna selesai anak 

pulang.  

 

 

CATATAN LAPANGAN  

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS B) 

Kode : CL.RKB.04 

Hari, Tanggal : Kamis , 11 Agustus 2022 

Pukul : 08:00-10:00 

Tempat : TK Hang Tuah Banjarmasin  

Observer : Rizky Amalia  

Pada hari Kamis,  10 Agustus 2022 peneliti datang kembali ke TK Hang 

Tuah Banjarmasin untuk melakukan observasi yang ke empat kali. Saat itu waktu 

menunjukkan pukul 07:30 WITA. Peneliti menyambut anak-anak didepan 

gerbang dan  mengarahkan anak  untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum 

masuk kelas, anak-anak mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah 

disediakan menggunakan sabun dan mengeringkan tangan mereka menggunakan 

tisu. 
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 Pada pukul 08:00 WITA lonceng berbunyi anak-anak berkumpul 

dihalaman sekolah untuk berbaris dan senam sebelum masuk sekolah. Guru 

memimpin senam kemudian anak-anak mengikuti senam dengan semangat, 

meskipun beberapa anak ada yang menangis saat senam mereka tetap mengikuti 

senam sampai selesai.  Sesudah senam anak masuk kedalam kelas dengan antri 

dan  salim dengan semua guru.  

Pada pukul 08:30 WITA kegiatan belajar mengajar dimulai, guru 

melakukan pijakan awal sebelum belajar, anak-anak duduk melingkar dan 

membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar,  setelah itu guru menanyakan 

kabar mereka dan teman yang tidak masuk,Anak-anak memiliki aspek sosial 

emosional yang bagus terlihat dari cara anak-anak menjawab pertanyaan guru 

dengan jelas tidak malu-malu, anak-anak berbincang dengan teman-temannya 

Setelah bercakap-cakap dengan anak guru menjelaskan tema yang akan dipelajari 

hari ini yaitu tema lingkungan dengan sub tema sekolahku. Salah satu anak yang  

orang tua nya ber profesi TNI-AL mengikuti pembelajaran secara online melalui 

Video Call WhatsApp karena ayahnya pendidikan di Jawa. Pada Video Call 

tersebut anak ikut berdoa bersama, menyanyi lagu mars Hang Tuah  sebagai 

pembiasaan si anak. Untuk tugas anak tersebut mengerjakan sendiri dirumah dan 

dikirim melalui Whats App. 

Peneliti mengamati proses pembelajaran guru membagi anak-anak 

menjadi 4 kelompok. Pada Tema Lingkungan, tema kemaritiman yang 

disisipkan adalah Kegiatan pertama ada menghitung jumlah ikan dan kura-

kura. Kegiatan kedua anak diminta bermain balok-balok, ketiga, anak 
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diminta mengelompokkan alat-alat permainan dalam kelas dengan 

meminta anak untuk menggambar alat permainan yang ada di dalam kelas 

pada buku gambar, ke empat meronce sesuai pola. Anak-anak mengerjakan 

tugasnya masing-masing, Karena guru menyediakan 4 tugas  setiap 5-10 

menit sekali murid akan bergantian mengerjakan semua tugas itu. Anak-

anak mengerjakan tugasnya masing-masing, saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung guru mengawasi anak satu persatu dan membantu anak yang 

kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Terlihat beberapa anak ada yang 

tidak mengerti tugasnya dan guru membantu anak tersebut untuk 

menyelesaikan tugasnya. Selama pembelajaran berlangsung anak-anak 

saling menyapa dan bercanda dengan temannya dan anak-anak berlari-

larian dalam kelas,  guru menegur murid untuk menyelesaikan tugasnya 

terlebih dahulu setelah itu mereka boleh beristirahat.  

Pada pukul 09:00 WITA anak-anak diarahkan oleh guru untuk istirahat, 

sebelum makan anak diminta untuk mencuci tangan nya terlebih dahulu 

menggunakan sabun dan mengeringkan tangan mereka menggunakan tisu. 

setelah itu mereka makan bekal mereka masing-masing bersama-sama.  

Waktu menunjukkan pukul 09:45 WITA. Anak-anak bersiap-siap untuk 

pulang Sebelum pulang Ibu guru menanyakan perasaan mereka saat belajar dan 

pelajaran yang sudah di lakukan (Recalling). Setelah itu mereka membaca doa 

sebelum pulang setelah itu mereka salim kepada ibu guru dan pukul 10:00 WITA 

pembelajaran berakhir dan mereka pulang. 
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CATATAN LAPANGAN  

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS B) 

Kode : CL.RKB.05 

Hari, Tanggal : Jumat , 12 Agustus 2022 

Pukul : 08:00-10:00 

Tempat : TK Hang Tuah Banjarmasin  

Observer : Rizky Amalia  

Pada hari Jumat,  11 Agustus 2022 peneliti datang kembali ke TK Hang 

Tuah Banjarmasin untuk melakukan observasi yang kelima kali. Saat itu waktu 

menunjukkan pukul 07:30 WITA. Peneliti menyambut anak-anak didepan 

gerbang dan  mengarahkan anak  untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum 

masuk kelas, anak-anak mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah 

disediakan.  

Pada hari jumat anak yang ayah nya ber profesi TNI-AL tadi tidak di 

Video Call.  

Pada pukul 08:00 WITA Semua anak yang beragama islam di kumpulkan 

untuk melaksanakan jumat taqwa guru menyiapkan anak-anak untuk duduk di 

ruangan untuk Jumat Taqwa, guru menyiapkan mic, Speaker, dan juz amma 

untuk dibaca bersama anak. pada kegiatan tersebut anak-anak  membaca 

shalawat, mengaji surah-surah pendek, tausiah pendek tentang lingkungan 

sekolah dengan judul sayang teman, anak-anak di ajarkan untuk tidak kasar pada 
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teman-temannya seperti tidak menarik teman, memukul teman dan tindakan 

kasar lainnya.  

Setelah kegiatan jumat taqwa berkahir anak-anak masuk ke kelas masing-

masing dengan antri. Peneliti mengamati proses pembelajaran di dalam kelas,  

Peneliti mengamati proses pembelajaran, guru membagi anak-anak 

menjadi 4 kelompok. Pada Tema Lingkungan, kegiatan yang dilakukan 

yaitu: 1.Menggunting gambar ayunan dibawah pengawasan guru, 2. 

Bermain dihalaman, menggambar alat-alat permainan diluar kelas, dan 

terkahir menirukan gambar 2-3 urutan kata. . Anak-anak mengerjakan 

tugasnya masing-masing, saat kegiatan pembelajaran berlangsung guru 

mengawasi anak satu persatu dan membantu anak yang kesulitan dalam 

mengerjakan tugasnya. Terlihat beberapa anak ada yang tidak mengerti 

tugasnya dan guru membantu anak tersebut untuk menyelesaikan 

tugasnya. Karena guru menyediakan 3 tugas  setiap 5-10 menit sekali murid 

akan bergantian mengerjakan semua tugas itu. Selama pembelajaran 

berlangsung anak-anak saling menyapa dan bercanda dengan temannya 

dan anak-anak berlari-larian dalam kelas,  guru menegur murid untuk 

menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu setelah itu mereka boleh 

beristirahat.  

Pada pukul 09:00 WITA anak-anak diarahkan oleh guru untuk istirahat, 

sebelum makan anak diminta untuk mencuci tangan nya terlebih dahulu setelah 

itu mereka makan bekal mereka masing-masing bersama-sama .  
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Waktu menunjukkan pukul 09:45 WITA. Anak-anak bersiap-siap untuk 

pulang Sebelum pulang Ibu guru menanyakan pelajaran yang sudah di lakukan 

(Recalling). Setelah itu mereka membaca doa sebelum pulang setelah itu mereka 

salim kepada ibu guru dan pukul 10:00 WITA mereka pulang. 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN  

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS B) 

Kode : CL.RKB.06 

Hari, Tanggal : Sabtu , 13 Agustus 2022 

Pukul : 08:00-10:00 

Tempat : TK Hang Tuah Banjarmasin  

Observer : Rizky Amalia  

Pada hari Sabtu,  12 Agustus 2022 peneliti datang kembali ke TK Hang 

Tuah Banjarmasin untuk melakukan observasi yang keenam kali. Saat itu waktu 

menunjukkan pukul 07:30 WITA. Peneliti menyambut anak-anak didepan 

gerbang dan  mengarahkan anak  untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum 

masuk kelas, anak-anak mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah 

disediakan menggunakan sabun dan mengeringkan tangan mereka dengan tisu..  

Pada pukul 08:00 WITA lonceng berbunyi anak-anak bekumpul 

dihalaman sekolah untuk berbaris dan senam sebelum masuk sekolah. Sesudah 

senam anak masuk kedalam kelas dengan antri dan salim kepada semua guru. 
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Sesudah anak senam anak-anak masuk ke kelas dengan antri sambil ke semua 

guru.  

Pada pukul 08:30 WITA kegiatan belajar mengajar dimulai, Pada hari 

Sabtu anak yang ayah nya ber profesi TNI-AL tadi tidak di Video Call. sebelum 

belajar anak-anak membaca doa terlebih dahulu, setelah itu guru menanyakan 

kabar mereka dan teman yang tidak masuk.  

Pada hari ini ada kegiatan kelas inspirasi. Kegiatan ini biasanya diadakan 

sebulan sekali.  Pada kegiatan ini TK hang Tuah Banjarmasin meminta orangtua 

murid untuk mengenalkan profesi mereka pada anak-anak, kegiatan ini di infokan 

pada orangtua pada saat rapat komite setelah orangtua didata maka akan 

dibuatkan jadwal untuk orangtua tersebut menyesuaikan dengan jadwal orangtua 

tersebut juga. Pada hari ini profesi yang dikenalkan adalah profesi wartawan. 

Orangtua tersebut diminta untuk presentasi dihalaman sekolah. Kelas inspirasi 

ini bertujuan agar anak mengenal berbagai macam profesi, tidak melulu hanya 

dokter,guru,polisi,TNI dll. Orangtua yang presentasi menejelaskan pekerjaan 

wartawan seperti apa kemudian menanyakan kepada anak-anak siapa yang ingin 

menjadi wartawan. Semua anak berteriak mengangkat tangan dan menjawab 

“SAYA BU!!!”. Kemudian orangtua tersebut meminta salah satu anak maju 

kedepan dan orangtua tersebut bertanya “kalau sudah besar mau jadi apa nak?” 

“kemudian anak menjawab mau jadi wartawan kayak ibu!!” kemudian guru-guru 

dan anak-anak yang lain memberi tepuk tangan kepada anak tersebut. 
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Pada pukul 09:00 WITA anak-anak diarahkan oleh guru untuk istirahat, 

sebelum makan anak diminta untuk mencuci tangan nya terlebih dahulu setelah 

itu mereka makan bekal mereka masing-masing .  

Waktu menunjukkan pukul 09:45 WITA. Anak-anak bersiap-siap untuk 

pulang Sebelum pulang Ibu guru menanyakan pelajaran yang sudah di lakukan 

(Recalling). Guru menanyakan kepada murid “Tadi dilapangan profesi apa yang 

dijelaskan?” anak-anak menjawab “Wartawan bu!!”, kemudian guru 

menjelaskan kembali secara singkat profesi wartawan itu kepada anak. Setelah 

itu guru bertanya “siapa yang mau jadi wartawan?” “SAYA BU!!!” Setelah itu 

mereka membaca doa sebelum pulang setelah itu mereka salim kepada ibu guru 

dan pukul 10:00 WITA mereka pulang.  
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUANG KELAS B) 

Kode : CL.RKB.06 

Hari, Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022 

Pukul : 08:00-10:00 

Tempat : TK Hang Tuah Banjarmasin   

Observer : Rizky Amalia  

Pada hari Senin,  15  Agustus 2022 peneliti datang kembali ke TK Hang 

Tuah Banjarmasin untuk melakukan observasi yang ketujuh kali. Saat itu waktu 

menunjukkan pukul 07:30 WITA. Peneliti menyambut anak-anak didepan 

gerbang dan  mengarahkan anak  untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum 

masuk kelas, anak-anak mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah 

disediakan.  

Pada pukul 08:00 WITA lonceng berbunyi anak-anak bekumpul 

dihalaman sekolah untuk upacara, kepala sekolah memberikan penyampaian 

mengenai  ikan dilaut dengan menanyakan kepada anak ikan dilaut apa saja dan 

apakah membawa bekal ikan, karena setiap hari senin orangtua diminta oleh guru 

untuk membutkan anak bekal ikan. Memakan bekal ikan merupakan program 

lanjutan dari TNI-AL yaitu gemar makan ikan yang dilaksanakan setiap satu 

tahun sekali hanya saja gerakan gemar makan ikan ini direalisasikan secara 

mandiri oleh orangtua. Setelah anak selesai upacara anak berbaris untuk masuk 

kelas dengan antri dan salim kepada semua guru.  
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Pada pukul 08:30 WITA kegiatan belajar mengajar dimulai, guru 

melakukan pijakan awal sebelum belajar, anak-anak duduk melingkar dan 

membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar,  setelah itu guru menanyakan 

kabar mereka dan teman yang tidak masuk,Anak-anak memiliki aspek sosial 

emosional yang bagus terlihat dari cara anak-anak menjawab pertanyaan guru 

dengan jelas tidak malu-malu, anak-anak berbincang dengan teman-temannya 

Setelah bercakap-cakap dengan anak guru menjelaskan tema yang akan dipelajari 

hari ini yaitu tema diriku/tubuhku dengan subtema ciri-ciri tubuh. . 

Peneliti mengamati proses pembelajaran guru membagi anak-anak 

menjadi 4 kelompok. Tema diriku/tubuhku, guru meminta anak untuk 

melakukan beberapa kegiatan pembelajaran yaiu : Bermain balok, 

mewarnai bentuk orang sesuai gender anak, membedakan ukuran tubuh 

anak dengan temannya, mengurutkan gambar anak dari ukuran kecil-besar 

dan menirukan 2-3 urutan kata. Anak-anak diminta untuk menyebutkan 

ciri-ciri laki-laki dan perempuan untuk mengenali gendernya sambil 

melihat temannya. Setelah itu, anak-anak mengerjakan tugasnya masing-

masing, saat kegiatan pembelajaran berlangsung guru mengawasi anak satu 

persatu dan membantu anak yang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. 

Terlihat beberapa anak ada yang tidak mengerti tugasnya dan guru 

membantu anak tersebut untuk menyelesaikan tugasnya. Selama 

pembelajaran berlangsung anak-anak saling menyapa dan bercanda 

dengan temannya dan anak-anak berlari-larian dalam kelas,  guru menegur 
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murid untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu setelah itu mereka 

boleh beristirahat.  

Pada pukul 09:00 WITA anak-anak diarahkan oleh guru untuk istirahat, 

sebelum makan anak diminta untuk mencuci tangan nya dengan sabun dan 

mengeringkan tangan mereka menggunakan tisu. Kemudian guru menanyakan 

apakah mereka membawa bekal ikan mereka. Ada beberapa anak yang tidak 

membawa bekal dengan lauk ikan karena anak tersebut tidak bisa makan ikan, 

orangtua yang lupa membuatkan bekal ikan tersebut karena sibuk jadi ada anak 

yang hanya membawa roti saja.  

Waktu menunjukkan pukul 09:45 WITA. Anak-anak bersiap-siap untuk 

pulang Sebelum pulang Ibu guru menanyakan pelajaran yang sudah di lakukan 

(Recalling). Guru menanyakan perasaan anak-anak selama belajar dan 

menanyakan kembali kegiatan apa saja yang sudah dilalui dan menanyakan 

kepada anak mengenai ciri-ciri laki-laki dan perempuan anak-anak pun 

menjawab dengan suara yang keras “KALAU LAKI-LAKI PAKAI CELANA 

BU!”, “KALAU PEREMPUAN PAKAI ROK BU!”, “LAKI-LAKI RAMBUT 

NYA PENDEK BU!”, “PEREMPUAN RAMBUTNYA PANJANG BU!”. 

Setelah guru menanyakan ciri-ciri laki-laki dan perempuan kepada anak  Setelah 

itu mereka membaca doa sebelum pulang setelah itu mereka salim kepada ibu 

guru dan pukul 10:00 WITA mereka pulang. 
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA GURU TK Hang Tuah Banjarmasin) 

 

HARI,          : Senin, 30 Mei 2022 

JAM             : 10:00- Selesai 

Tempat         : TK HANG TUAH BANJARMASIN 

INTERVIEWER : Sya’bainal Wahidah, S.Pd..AUD 

INTREVIEWER : Rizky Amalia (peneliti)  

DESKRIPSI 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 untuk mengenalkan bidang kemaritiman 

pada anak Apakah semua guru di TK Hang 

Tuah Banjarmasin harus memiliki latar 

belakang kemaritiman?  

Tidak, karena bidang 

kemaritiman ini ibaratnya 

adalah muatan lokal di 

sekolah ini. Ibarat di 

warung itu menu spesial 

nya. Karena TK Hang Tuah 

ini milik TNI- AL maka 

kami harus menanamkan 

bidang kemaritiman ini. 

Paling tidak pengajar 
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memiliki pendidikan 

sarjana paud, sekolah kami 

juga apabila mengikuti 

lomba membuat tema 

pembelajaran tema 

kemaritiman pasti 

dimasukkan jadi mau tidak 

mau kami paham tentang 

kemaritiman, setiap tema 

harus dikaitkan dengan 

maritim  

2 Apakah anak-anak yang bersekolah di TK 

Hang Tuah ini wajib menjadi TNI-AL 

kelak mereka dewassa? 

Tidak, mereka diajarkan 

kemaritiman ini bertujuan 

untuk membuat anak cinta 

terhadap laut dan menjaga 

laut indonseia 

3 Bagaimana pembuatan RPPH di TK Hang 

Tuah Banjarmasin  

Kami membuat RPPH kami 

sendiri, RPPH kami 

memiliki tema yang 

berbeda disetiap kelas kami 

menyesuaikan tema 

tersebut dengan 

perkembanagan anak. 
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4 Kapan Pembelajaran tema kemaritiman ini 

dilaksanakan? 

Setiap hari dan diselipkan 

pada setiap tema, agar anak 

mendapatkan pengalaman 

dalam belajar kami juga 

ada kunjungan melihat 

langsung kapal perang di 

pelabuhan trisakti. Kami di 

hubungi langsung oleh 

TNI-AL apabila ada kapal 

yang datang. Satu tahun 

sekali pasti ada.  
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CATATAN LAPANGAN  

(WAWANCARA GURU) 

HARI,          : Selasa, 9 Agustus 2022 

JAM             : 10:00- Selesai 

Tempat         : TK HANG TUAH BANJARMASIN 

INTERVIEWER : Ibu Eka Merdekawati, S.Pd..AUD 

INTREVIEWER : Rizky Amalia (peneliti)  

 

NO Pertanyaan Jawaban  

1 Apakah ada pelatihan khusus untuk 

guru di TK Hang Tuah banjarmasin ? 

Ada, jadi kami mendapatkan pelatihan dari 

yayasan Hang Tuah se Indonesia dan 

diadakan di zoom dalam bentuk seminar. 

Terkadang juga ada kunjungan kerja ke 

lanal Banjarmasin dari komandan TNI AL 

. Kommandan tersebut diminta untuk ke 

TK Hang Tuah Banjarmasin dan yang 

paling sering datang itu dari makassar.  

Sehingga anak-anak melihat secara 

langsung prajurit TNI-AL dan ajudannya.  
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2 Apakah ada buku pedoman 

kemaritiman di TK Hang Tuah 

Banjarmasin? 

Ada, kami diberi dari pusat sebagai acuan 

kami dalam membuat tema kemaritiman 

ini jadi itu kami dokumentasikan 

kegiatannya dan di berikan kepada TNI-

AL bahwa kami sudah melaksanakan 

kegiatan kemaritiman. 

 

3 Apakah ada kesulitan dalam 

menanamkan tema kemaritiman ini 

pada anak?  

Sewaktu pembelajaran berubah menjadi 

online kami di bimbing dan ditanya 

kesulitan nya apa saja dan diberikan solusi 

agar pembelajaran menjadi menarik dan 

tema kemaritiman tetap tersampaikan 

semua guru diminta menceritakan 

ksulitannya apa pada pelatihan tersebut. 

Setelah pembelajaran menjadi offline lagi 

kesulitan yang dialami adalah lokasi 

pembelajaran jauh misalnya; Pelabuhan, 

Pantai.  

4 Apa fasilitas yang di gunakan untu 

menanamkan tema kemaritiman ini?  

Ada , kami di beri fasilitas bis untuk 

berangkat ke lokasi pembelajaran dari lanal 

Banjarmasin, apabila orang tua ingin 

mengikuti orang  tua membawa 
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transportasinya sendiri karena bis hanya 

untuk anak-anak 

5 Apakah ada program khusus tentang 

kemaritiman di TK Hang Tuah 

Banjarmasin? 

Ada, bisanya setiap hari senin kami 

meminta oraang tua anak untuk 

membuatkan anak bekal dengan lauk ikan 

program tersebut merupakan program 

lanjutan dari TNI-AL yaitu, gemar makan 

ikan yang didakan setiap tahun. Pada 

program tersebut anak diberikan konsumsi 

langsung dari anggota TNI-AL, anak juga 

ditanamkan rasa cinta terhadap laut, 

manfaat makan ikan, mengenalkan nama-

nama ikan laut yang dapat dikonsumsi 

,bagaimana cara menjaga laut, dan juga 

menjelaskan bahwa indonesia adalah 

negara yang manyoritasnya perairan/laut. 

Program tersebut dilaksanakan serentak 

oleh sekolah Hang Tuah se indonesia dari 

TK,SD,SMP,SMA. 

 6 Apakah ada anak yang tidak mau 

makan ikan  

Ada, jadi terkadang ada anak yang 

menangis tidak mau makan ikan karena 

tidak terbiasa, dan orang tua juga terkdang 

lupa menyiapkan bekal ikan.  
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7 Apakah TNI-AL memiliki latar 

belakang pendidikan anak usia dini?  

Ada, mereka dirangkul oleh TNI-AL itu 

sendiri dan dilihat mana yang cocok di 

TK,SD,SMP,SMA. Mereka yang mengabdi 

ini biasanya pensiunan dari TNI-AL. Jadi 

apabila menyusun suatu program itu sudah 

sesuai aja.  

8  Kegiatan kemaritiman apa saja bu 

yang sudah dilewati oleh anak 

“Untuk pengenalan bidang kemaritiman 

pada anak ini kami membuat RPPM yang 

wajib di selipkan tema kemaritiman pada 

setiap tema dan setiap satu minggu itu 

hanya dua kegiatan saaja tea kemaritiman 

yang diselipkan. Contoh tema yang memuat 

kemaritiman yang pernah saya buat itu ada: 

(1)  Tema Tanaman, tema kemaritiman 

yang disisipkan: 

(a) Nonton video tentang -pesisir pantai 

(b) Mengenal Tanaman Mangrove 
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(c) Menggambar Tanaman Mangrove 

dengan Jari (Finger Painting) 

(2) Tema Tanah Air, tema kemaritiman 

yang di selipkan: 

(a) Mengenal Indonesia  

(b) Menyebutkan Nama- nama Pulau 

(c) Menggambar Pulau Dan Laut 

(3) Tema Pekerjaan, tema kemaritiman 

yang diselipkan: Mengenal Seputar Tentara 

Nahkoda, Anak buah kapal (ABK), Serta 

Tugas-tugas nya. 

(4) Tema Lingkungan, Tema 

kemaritiman yang diselipkan: 

(a) Menuyusun kata I-K-A-N 

(b) Menghitung jumlah ikan dengan 

ikan mainan 

(c) Memancing ikan mainan 

(5) Tema Kebutuhanku, Tema 

Kemaritiman yang diselipkan: 

(a) Menonton prosespembuatan garam 

dari air laut 

(b) Mencicipi rasa garam 
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(6) Tema Binatang Tema kemaritiman 

yang disisipkan:  

(a) Melipat origami menjadi bentuk 

ikan paus 

(b) Membuat bentuk ikan dari Plastisin 

“Kami juga pernah mengenalkan anak 

alusista, dengan mengajak anak-anak ke 

kapal KRI Banjarmasin full alusista di 

Pelabuhan trsakti dan pameran alusista di 

QMall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN  
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(WAWANCARA GURU) 

 

HARI,          : Sabtu 14 Agustus 2022 

JAM             : 10:00- Selesai 

Tempat         : TK HANG TUAH BANJARMASIN 

INTERVIEWER : Emi Yuli Astutik, S.Pd..AUD 

INTREVIEWER : Rizky Amalia (peneliti)  

NO Pertanyaan Jawaban 

1 1. Apakah ada pelatihan 

khusus dari yayasan 

TNI AL untuk TK 

Hang Tuah ini? Jika ya, 

kapan pelatihan itu 

dilaksanakan? 

Ada, di Bulan Januari dalam bentuk Seminar 

2  Berapa lama pelatihan 

tersebut dilaksanakan? 

 

Dua Hari 

3 3. Apakah ada 

kurikulum tertentu 

untuk sekarang? 

 

Kurikulum Kemaritiman 

4 Sarana dan prasarana 

apa yang di butuhkan 

Miniatur/peraga kapal laut beserta 

kelengkapany, peta kelautan, berbagai media 
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untuk mendukung 

program kemaritiman 

ini?? 

baik berupa gambar atau peraga tentang biota 

laut, dll 
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 LAMPIRAN III : CATATAN DOKUMENTASI FOTO-FOTO SARANA 

PRASARANA, DAN KEGIATAN DI TK HANG TUAH BANJARMASIN 

 

Kode               : CDFK01 

Tempat           : Tk Hang Tuah Banjarmasin  

Hari/Tanggal  : Selasa, 9 Agustus 2022 

 

 

 

 

 

CDFK01.1. Foto 

Bangunan TK Hang 

Tuah Banjarmasin  
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CDFK01.2 Gambar 

peraga kapal perang 

TK Hang Tuah 

Banjarmasin 

 

 

 

CDFK01.3 Gambar 

yang pernah menjadi  

Kepala sekolah TK 

Hang Tuah 

Banjarmasin.  

  



4 

 

 
 

 

 

 

 

CDFK01.4 Gambar 

sertifikat izn 

operasional yang 

diberikan oleh dinas 

pada yayasan TK Hang 

Tuah Banjarmasin.  

 

 

 

 

CDFK01.5  Gambar 

struktur Organisasi Tk 

Hang Tuah 

Banjarmasin 

 

 

 

CDFK01.6  Gambar 

struktur  

Komite Tk Hang Tuah 

Banjarmasin 
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 CDFK01.7  Gambar 

struktur  

Komite Tk Hang Tuah 

Banjarmasin 

 

 

 

 

CDFK01.8   Gambar 

struktur  

Komite Tk Hang Tuah 

Banjarmasin 

Banjarmasin 
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CDFK01.9 Gambar 

Data Personilia TK 

Hang Tuah 

Banjarmasin 

 

 

CDFK01.10 Gambar 

Menu Makanan TK 

Hang Tuah 

Banjarmasin 

 

 

CDFK01.11 Gambar 

alat bermain anak 

prosotan TK Hang 

Tuah Banjarmaasin 
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CDFK01.12 Gambar 

alat bermain anak 

ayunan TK Hang Tuah 

Banjarmasin 

 

 

 

CDFK01.13 Gambar 

alat perpustakaan TK 

Hang Tuah 

Banjarmasin 
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CDFK01.14 Gambar 

piala prestasi guru TK 

Hang Tuah 

Banjarmasin 
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CDFK01.15 Gambar 

visi misi   guru TK 

Hang Tuah 

Banjarmasin 
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CDFK01.16  Gambar 

Alat peraga edukatif 

pegangan guru.  

 

 

 

 

CDFK01.17  Gambar 

bendera merah putih dan 

bendera yayasan Tk 

Hang Tuah 

Banjarmasin.  
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CDFK01.18  Gambar 

alat musik TK Hang 

Tuah Banjarmasin  
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CATATAN DOKUMENTASI FOTO-FOTO SARANA PRASARANA, DAN 

KEGIATAN DI TK HANG TUAH BANJARMASIN 

 

Kode               : CDFK02 

Tempat           : Tk Hang Tuah Banjarmasin  

Hari/Tanggal  : Jumat 26 Agusutus 2022 

 

 

 

 

CDFK02.1  Gambar 

anak di kapal perang  
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CDFK02.2 Gambar 

anak di depan kapal 

perang.  

 

 

 

 

 

CDFK02.3 Gambar 

anak bersama TNI-AL 

dengan senjata TNI-AL  

 

 

 

 

 

 

 

 

CDFK02.4 Gambar 

anak bersama TNI-AL 
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didalam ruangan kapal 

perang dengan 

komputer TNI-AL   

 

 

 

 

CDFK02.5 Gambar 

anak di dalam ruangan 

kapal perang  dengan 

senjata TNI-AL   
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CDFK02.6 Gambar 

anak bersama 

pensiunan TNI-AL 

pada kegiatan gerakan 

makan ikan setiap 

tahun. 
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CDFK02.7 Gambar 

anak memancing ikan 

mainan untuk 

mengenalkan  tema 

kemaritiman 
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CDFK02.7 Gambar 

anak menyusun kata 

ikan  untuk 

mengenalkan  tema 

kemaritiman 

 

 

CDFK02.8  Gambar 

anak makan bekal 

dengan lauk ikan setiap 

hari senin  untuk 

mengenalkan  tema 

kemaritiman 
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CDFK02.9 Buku acuan 

untuk membuat tema 

kemaritiman dari Lanal 

Banjarmasin untuk TK 

Hang Tuah 

Banjarmasin 
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CDFK02.10 Gambar 

anak menggambar 

tanaman di pantai untuk 

mengenalkan tema 

kemaritiman pada anak.   
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LAMPIRAN IV : SURAT-SURAT 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

1. Nama : Rizky Amalia 

2. NIM : 180101080927 

3. Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 14 September 2000 

4. Kebangsaan  : Indonesia 

5. Orang Tua (Ayah) : Zahir Kasmi, SE 

6. Pekerjaan  : Pegawai Swasta  

7. Orang Tua ( Ibu)  : Reni Astini  

8. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga  

9. Jumlah Saudara 

Kandung 

: 3   

10. No. HP : 0895414560120 

11. Alamat Email : Rizkyamelia899999@gmail.com 

12. Asal Sekolah  : TK Ipqir  

: SDN- SN Karang mekar 1 

: SMPN 19 Banjarmasin  

: SMAN 13 Banjarmasin  

  


