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Lampiran 1. Daftar Terjemah 

 

Daftar Terjemah 

 

No Hal Bab Terjemahan 

1 13 II 

Demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam 

kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan 

beramal shaleh serta saling berwasiyat dalam hak dan 

kesabaran” 
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Lampiran 2. Pedoman dan Lembar Observasi 

 

Pedoman Dan Lembar Observasi 

Penanaman Karakter Disiplin Siswa Pada Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (Pjok) Di Kelas V SDIT AN-NAHL 

Kecamatan Angsana Tanah Bumbu 

 

 

No. Aspek 
Sub Aspek/Nilai 

yang Diamati 
Indikator 

Pernyataan 
Keterangan 

Ya Tidak 

1. Perencanaan Silabus Nilai karakter yang akan   

dikembangkan 

dicantumkan dalam 

Silabus 

 √ 

 

RPP Nilai karakter yang akan 

dikembangkandicantum

kan dalam RPP 

 √ 

 

Peraturan kelas - Guru datang tepat 

pada waktunya. 
√  

Terdapat pada  

KD 

- Siswa datang tepat 

pada waktunya. √  

Terdapat pada  

KD 

2. 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuka 

 

- Guru mengecek 

kehadiran siswa. √  

Guru datang 

pukul 08.00 

WITA 

Inti  - Siswa menyelesaikan 

tugas tepat pada 

waktunya. 
√  

Tidak ada siswa 

yang 

datang terlambat 

Penutup - Siswa mengikuti 

seluruh kegiatan 

pembelajaran dengan 

baik. 

√  

Guru melakukan 

presensi dengan 

cara 

membariskan 

siswa kemudian 

disuruh 

berhitung 

setiap kelas. 

 

√  

Saat diberi tugas 

untuk mencoba 

selama 15 menit 

sit up dan back 

up,siswa sudah 

melaksanakann 

ya. 
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√  

Siswa dapat 

mengikuti 

kegiatan 

pembelajaranden

gan baik dan 

melaksanakan 

intruksi dari 

guru. 

 - Siswa menggunakan 

seragam olahraga 

dengan rapi. 
√  

Ada 4 siswa 

yang tidak 

memakai 

seragam 

olahraga. 

 - Siswa mengikuti 

aturan permainan yang 

dibuat guru dengan 

baik. 
√  

Siswa 

menjalankan 

instuksi dari guru 

dengan baik. 

Disiplin Sikap - Siswa tidak meniru 

temannya yang 

melanggar aturan. 

√  

Siswa tidak 

meniru temannya 

yang melanggar 

aturan seperti 

tidak 

memasukkan 

baju. 

 - Siswa tidak mudah 

marah atau tersinggung. 

√  

Tidak ada siswa 

yang marah atau 

tersinggung 

selama 

pembelajaran 

berlangsung 

 - Guru menegur siswa 

yang tidak disiplin. 

√  

Saat siswa tidak 

memasukkan 

baju guru 

menegurnya. 

 - Guru memberi sanksi 

pada siswa yang tidak 

berdisiplin. 
 √ 

Tidak ada siswa 

yang sampai 

diberikan sanksi 

 - Siswa tidak ramai saat 

pembelajaran. 

√  

Siswa dapat 

terkondisikan, 

hanya ada 4 

siswa yang 

ramai. 
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Bertanggung 

jawab dengan 

semua tindakan 

yang dilakukan 

 

- Guru bertanggung 

jawab penuh jika ada 

siswa ada yang cidera 

saat pembelajaran 

olahraga. 

  

Tidak ada siswa 

yang cidera 

 - Siswa mengembalikan 

peralatan atau media 

yang digunakan. 
  

Tidak 

menggunakan 

peralatan atau 

media. 

Memenuhi 

kewajiban diri 

- Guru menyiapkan 

peralatan atau 

mediapebelajaran PJOK 
  

Tidak 

menggunakan 

peralatan atau 

media. 

 - Guru memberikan 

penugasan kepada 

siswa. 

√  

Guru 

memberikan 

penugasan 

kepada siswa 

untuk melakukan 

sit up dan back 

up. 

 - Guru memberikan 

evaluasi pembelajaran. 

√  

Guru melakukan 

evaluasi dengan 

melihat satu 

persatu gerakan 

siswa dan jumlah 

yang ia dapatkan 

dalam 

melakukan sit up 

dan back up 

 - Siswa menyelesaikan 

tugas yang diberikan 

dari guru dengan baik 
√  

Semua siswa 

sudah mencoba 

dan dinilai 

terkait gerakan 

sit up dan back 

up 

Dapat dipercaya - Guru memberikan 

nilai sesuai dengan 

kemampuan siswa.. 

 

√  

Sebelum 

penilaian guru 

menyampaikan 

bahwa penilaian 

ini didasarkan 

pada kebenaran 

gerakan dan 

jumlah yang 

diperoleh siswa. 

3. Evaluasi 

pembelajaran 

Instrumen 

evaluasi 

- Membuat instrumen 

evaluasi ranah afektif 

√  

Instrumen 

evaluasi yang 

dibuat ialah 

berupa tes 

perbuatan atau 

keterampilan dan 
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lembar 

pengamatan yang 

disajikan dalam 

lembar penilaian. 

 -Melakukan penilaian 

ranah afektif 

 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

86 
 

Lampiran 3. Silabus PJOK Kelas V SDIT An-Nahl 
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Lampiran 4. RPP PJOK Kelas V SDIT An-Nahl 
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Lampiran 5. Pedoman Wawancara  

 

 

Pedoman Wawancara  

 

 

A. Untuk Kepala Sekolah 

a. Bagaimana sejarah SDIT An-Nahl ? 

b. Apa saja visi, misi, dan tujuan SDIT An-Nahl ? 

c. Bagaimana bentuk penanaman karakter disiplin yang dilakukan oleh guru 

PJOK di kelas V  SDIT An-Nahl ? 

B. Untuk Guru PJOK 

a. Apa yang Ibu   ketahui tentang pendidikan karakter? 

b. Nilai-nilai apa yang terdapat dalam pendidikan karakter tersebut? 

c. Apa tujuan dari pendidikan karakter itu? 

d. Bagaimana cara ibu mengembangkan silabus berkarakter?  

e. Bagaimana cara ibu mengembangkan RPP berkarakter? 

f. Bentuk kegiatan apa yang dilaksanakan secara rutin oleh ibu dalam 

rangka menanamkan nilai dispilin? 

g. Bagaimana cara yang dilakukan ibu guru untuk menanamkan nilai-nilai 

disiplin dalam proses pembelajaran? 

h. Apa yang ibu lakukan sebagai guru ketika menjumpai ada siswa yang 

terlambat datang ke sekolah? 

i. Apakah ibu selalu melakukan presensi sebelum pembelajaran dimulai? 

j. Saat diberikan tugas, apakah siswa dapat menyelesaikan tepat waktu? 
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k. Apakah siswa dapat mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan 

baik? 

l. Aturan permainan yang ibu buat apakah dapat     diikuti siswa dengan baik? 

m. Bagaimana sikap siswa jika melihat temannya   melanggar aturan? 

n. Bagaimana sikap siswa jikaada yang mengejek atau menegurnya? 

o. Bagaimana bentuk teguran ibu  jika ada siswa yang  tidak disiplin? 

p. Apakah ibu pernah memberikan sanksi kepada siswa yang tidak disiplin? 

q. Bentuk kegiatan apa yang dilaksanakan secara rutin oleh ibu dalam 

rangka menanamkan nilai tanggung jawab? 

r. Bagaimana sikap ibu jika ada siswa ada yang  cidera saat pembelajaran ? 

s. Bagaimana bentuk penugasan yang ibu berikan  kepada siswa? 

t. Bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran yang ibu  berikan? 

u. Apakah ibu membuat instrumen evaluasi? 

v. Bagaimana proses penilaian yang ibu lakukan? 

w. Bagaimana dengan proses penilaian karakter siswa? 

x. Faktor apa yang mendukung terlaksananya penanaman karakter dalam 

pembelajaran PJOK yang berkaitan dengan nilai disiplin dan tanggung 

jawab? 

y. Adakah faktor apa yang menghambat terlaksananya penanaman 

pendidikan karakter dalam pembelajaran PJOK yang berkaitan dengan 

nilai disiplin dan tanggung jawab? 

z. Bagaimana langkah ibu sebagai guru dalam mengatasi faktor 

penghambat tersebut? 
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C. Untuk Siswa 

a. Apakah sering ada teman kamu yang terlambat saat  pelajaran PJOK ? 

b. Saat diberi tugas oleh Bu Serli , apakah kamu selesai  tepat pada waktunya? 

c. Apakah adik selalu mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran PJOK ? 

d. Menurut adik, aturan permainan dalam pembelajaran PJOK itu seperti apa? 

Apakah adik dapat mengikutinya? 

e. Saat ada teman kamu yang tidak mengikuti aturan, bagaimana sikap kamu? 

f. Saat ada siswa yang melanggar aturan, hal apa yang biasa dilakukan oleh Bu 

Serlli? 

g. Apakah Bu Serli sering menegur atau memperingatkan jika ada siswa yang 

tidak disiplin? 

h. Pernahkah kamu melihat teman kamu diberi hukuman oleh Bu Serli karena 

tidak disiplin? 

i. Saat ada temanmu yang mengejek kamu, bagaimana  sikapmu? 

j. Pernahkah teman kamu ada yang sakit kemudian  ditolong oleh Bu Serli? 

k. Apakah kamu selalu menyelesaikan tugas dari Ibu dengan baik? 

l. Apakah kamu pernah merasa Bu Serli tidak adil dalam memberi nilai? 

m. Bagaimana tanggapan adik terhadap pembelajaran  PJOK yang selama ini 

diberikan oleh ibu guru? 

n. Tugas apa yang biasa diberikan oleh Bu Serli? 
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Lampiran 6. Hasil Reduksi dan Penyimpanan Wawancara Guru PJOK 

 

No Pertanyaan Jawaban Reduksi  jawaban Kesimpulan 

1. Apa yang Ibu  

ketahui tentang 

pendidikan karakter? 

“Yaitu pendidikan mengenai 

sikap anak, watak anak, terus 

kebiasaan anak, terus 

perilaku.” 

Pendidikan mengenai 

sikap, watak, kebiasaan, 

dan perilaku anak. 

Pendidikan karakter ialah 

pendidikan mengenai sikap, 

watak, kebiasaan, dan 

perilaku anak. 

2. Menurut Ibu , 

karakter yang ideal 

itu seperti apa? 

“Karakter yang ideal itu ya  

karakter atau sikap kebiasaan 

yang bisa diterima oleh 

teman, guru, masyarakat.” 

Karakter yang bisa 

diterima oleh teman,guru 

dan masyarakat. 

Menurut guru  PJOK 

karakter yang ideal itu 

merupakan karakter yang 

bisa diterima oleh seluruh 

elemen masyarakat. 

3. Nilai-nilai apa yang 

terdapat dalam 

pendidikan karakter 

tersebut? 

“Nilai kejujuran itu kan, ada    

tanggung jawab, 

kedisiplinan, kerjasama, 

toleransi, sportivitas, ada 18 

kayaknya  tapi ora kelingan 

kabeh aku.” 

Kejujuran, tanggung 

jawab, kedisiplinan, 

kerjasama, toleransi, 

sportivitas. Ada 18 tatapi 

tidak ingat semuanya 

Guru hanya engetahui 4 

dari 18 nilai karakter yang 

dicantumkan depdiknas, 

yaitu kejujuran, tanggung 

jawab, kedisiplinan, dan 

toleransi 

4. Apa tujuan dari 

pendidikan karakter 

itu? 

“Supaya tercapai pendidikan 

yang akademiknya bagus 

tetapi  sikapnya juga bagus, 

jadi seimbang nantinya antara 

sikap dan  akademik dan sama 

pentingnya. Sangat penting 

malah menurut saya karakter 

itu.” 

Supaya tercapai 

pendidikan yang 

akademik dan sikapnya 

juga bagus. Sehingga siap 

menjadi anggota 

masyarakat yang baik. 

Tujuan pendidikan karakter 

adalah agar seimbangnya 

prestasi siswa dalam ranah 

kognitif dan afektif. 

Sehingga siap menjadi 

anggota masyarakat yang 

baik. 

5. Bagaimana cara 

yang dilakukan ibu 

untuk menanamkan 

nilai-nilai karakter 

dalam proses 

pembelajaran? 

“Sebelum pembelajaran itu 

kita sampaikan tentang sikap-

sikap yang harus dimiliki 

anak seperti tanggung jawab, 

jujur, toleransi itu 

disampaikan dahulu. Baru 

dalam kegiatan sebenarnya 

kita arahkan jika ada sikap 

yangmelanggar supaya anak 

itu bersikap baik mas.” 

Sebelum pembelajaran 

disampaikan tentang 

sikap-sikap yang harus 

dimiliki anak. Dalam 

kegiatan diarahkan  jika 

ada sikap yang  

melanggar. 

Sebelum pembelajaran guru 

menyampaikan sikap yang 

harus dimiliki siswa dan 

saat pembelajaran siswa 

diarahkan untuk memiliki 

sikap tersebut melalui 

bimbingan dari guru. 
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6. Persiapan apa saja 

yang dilakukan ibu 

dalam menerapkan 

pendidikan karakter? 

“Persiapan mungkin dalam 

segi materi yang ditanamkan 

kira-kira karakter apa yang 

sesuai.” 

Persiapan materi yang 

sesuai karakter. 

Guru PJOK melakukan 

persiapan berupa penyiapan 

materi yang disesuaikan 

dengan karakter yang akan 

ditempuh. 

7.  Bagaimana cara ibu 

mengembangkan 

Silabus berkarakter? 

“Dalam olahraga itu selalu 

harus ditanamkan dan ada 

nilai karakter yang 

dikembangkan setiap 

materinya. Untuk karakter itu 

sudah ada dalam Kompetensi 

Dasar. ” 

Ada nilai karakter yang 

dikembangkan dalam 

setiap materi dan sudah 

dicantumkan dalam 

Kompetensi Dasar. 

Guru penjasorkes 

mencantumkan nilai 

karakter dalam kompetensi 

inti yang kedua. 

8. Bagaimana cara ibu 

mengembangkan 

RPP berkarakter 

“Kalau RPP itu saya ada, tapi 

ya mung sakanane ro tekane 

wae karena saya itu bukunya 

juga pinjam guru kelas jadi 

ya harus bergantian. Kalau 

RPP penjas itu sekarang 

sendiri, tidak tematik lagi 

dengan mapel lain, kalau 

semester 1 dulu memang saya 

gunakan tematik terpadu 

beneran tapi sekarang setelah 

pelatihan itu ya saya cuma 

penjas saja. Kalau istilahnya 

sudah dicerai. Seperti silabus, 

karakter itu sudah tercantum 

dalam Kompetensi Dasar” 

Nilai karakter sudah 

dicantumkan dalam 

Kompetensi Dasar. 

Nilai karakter dicantumkan 

dalam kompetensi inti yang 

kedua. 

9. Nilai karakter apa 

saja yang ibu 

kembangkan dalam 

pembelajaran PJOK 

? 

“Banyak kalau nilai karakter 

itu, misalnya kejujuran saat 

melakukan kesalahan itu ya 

harus jujur, kerjasama kalau 

dalam melakukan permainan 

kelompok, disiplin seperti 

selalu tepat waktu, sportivitas 

seperti memaafkan teman, 

tanggung jawab seperti 

melakukan sesuatu yang jadi 

kewajibannya. 

jujur, kerjasama, disiplin, 

sportivitas, tanggung 

jawab. 

Karakter yang ditanamkan 

dalam penjasorkes ialah 

jujur, kerjasama, disiplin, 

sportif, dan tanggung 

jawab. 
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10. Bentuk kegiatan apa 

yang dilaksanakan 

secara rutin oleh ibu 

dalam rangka 

menanamkan nilai 

dispilin? 

“Melalui permainan dan 

kegiatan yang mengandung 

disiplin. Seperti main saya 

waktu sekian, itu dalam 

waktu sekian siswa harus 

sudah mampu. Siswa diberi 

peraturan ini itu yang harus 

mereka jalankan.” 

Melalui permainan dan 

kegiatan yang 

mengandung disiplin. 

Bentuk kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh guru PJOK 

ialah melalui permainan 

dan kegiatan yang 

mengandung disiplin waktu 

dan disiplin aturan. 

11. Bagaimana cara 

yang dilakukan ibu 

guru untuk 

menanamkan nilai-

nilai disiplin dalam 

proses 

pembelajaran? 

“Ya menanamkan sikap 

seperti saat tidakdisiplin 

harus saya nasehati kalau 

tidak dikaya gitukan nanti 

keterusan malah buruk.” 

Saat tidak disiplin harus 

dinasehati. 

Guru PJOK menasehati 

siswa yang tidak disiplin. 

12. Apa yang ibu 

lakukan sebagai 

guru ketika 

menjumpai ada 

siswa yangterlambat 

datang ke sekolah? 

“Nanti saya tanyakan kenapa 

terlambat, tapi anak sini itu 

rajin dek. Ya terlambat 

mungkin karena ada sesuatu, 

tapi yang sering terlambat itu 

gak ada.” 

 

Saya tanyakan kenapa 

terlambat. 

Guru PJOK menanyakan 

alasan siswa yang datang 

terlambat. 
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Lampiran 7. Hasil Reduksi Dan Penyimpulan Wawancara Dengan Siswa 

 

 
No Pertanyaan Narasumber Jawaban Kesimpulan 

1. Apakah sering  ada 

teman kamu yang 

terlambat saat 

pelajaran PJOK? 

Bm “Aku cuma sekali kak.” Siswa jarang  terlambat. 

Zl “O tidak lah.” 

As “Enggak.” 

Ar “Enggak kok.” 

Ka 

“Kadang-kadang, tapi karena lama 

ganti baju karena biasanya upacara 

dulu.” 

Mn “Ada tapi jarang sekali.” 

Am “Tidak ada.” 

Mw 
“Jarang, tapi ada yang pernah 

terlambat.” 

2. Bagaimana cara  Bu 

Serli Melakukan 

presensi? 

Bm 
“Ditanya siapa yang gak berangkat.” Guru PJOK melakukan 

presensi dengan cara 

membariskan siswa 

kemudian siswa diminta 

berhitung dari paling 

kanan. 

Zl “Disuruh berhitung.” 

As “Baris dulu terus berhitung.” 

Ar “Enggak tau.” 

Ka 

“Murid laki-laki atau murid 

perempuan disuruh menghitung sesuai 

urutannya dari paling kanan.” 

Mn 
“Dari menghitung ke samping   sesuai 

urutannya.” 

Am 
“Menghitung dari cowok sampai 

perempuan . 

Mw 
“Dengan cara menghitung dari ujung 

kanan ke ujung kiri.” 

3. Saat diberi tugas 

oleh Ibu Serli , 

apakah kamu selesai 

tepat pada waktunya? 

Bm “Iya.” Siswa dapat mengerjakan 

tugas tepat waktu jika tugas 

tersebut tidak sulit. 
Zl 

“Iya biar gak dihukum.” 

As “Selalu kak.” 

Ar “Iya.” 

Ka 
“Pernah tapat waktu pernah tidak tepat 

waktu.” 

Mn 
“Tepat waktu tapi pernah tidak juga” 

Am 

 

“Ya, tapi waktu tugasnya sulit 

pernah tidak tepat.” 

Mw 
“Iya,sering tepat waktu.” 

Bm “Pakai seragam olahraga. Iya.” 
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4. Seperti apa cara 

berpakaian adik 

dalam mengikuti 

olahraga? 

Zl 
“iya kak.” Siswa sudah mengetahui 

bagaimana cara berpakaian 

PJOK  yang rapi yaitu 

dengan memasukkan  

bajunya. 

As 
“Pakai seragam olahraga. Iya, biar 

rapi.” 

Ar 
“Pakai seragam yang biru ini. Kalau 

gak dimasukkan dimarahi Bu Serli .” 

Ka 
“Memasukkan kaos olahraga biar 

kelihatan lebih baik.” 

Mn “Baju dimasukkan.” 

Am “Memakai kaos olahraga, iya.” 

Mw 
“Baju olahraga dimasukkan ke dalam 

celana.” 

5. Apakah adik selalu 

mengikuti seluruh 

kegiatan 

pembelajaran 

PJOK? 

Bm “Saya sekali gak masuk.” Siswa selalu mengikuti 

seluruh kegiatan 

pembelajaran PJOK kecuali 

saat sakit atau ada 

kepentingan 

Zl “Betul betul betul.” 

As “Iya kalau gak capek.” 

Ar “Iya.” 

Ka “Iya kak.” 

Mn “Iya.” 

Am 
“Iya, tapi pernah sakit dan sekali tidak 

membawa seragamnya.” 

Mw “Selalu.” 

6. Menurut adik, aturan 

permainan dalam 

pelajaran PJOK itu 

seperti apa?Apakah 

adik dapat 

mengikutinya? 

Bm “Enggak tau, tapi aku suka.” Siswa dapat mengikuti 

peraturan permainan dalam 

PJOK. 

Zl “Permainan yang seru, jadi aku ikut.” 

As 
“Ada yang sulit, ada yang  mudah. 

Kalau yang sulit ya gak bisa.” 

Ar 
“Aturan sepakbola kak. Aku suka 

ikut” 

Ka 

“Tidak boleh curang dan jika 

bekerjasama tidak egois. Saya dapat  

mengikutinya.” 

Mn “Yang sportif, ya.” 

Am 
“Yang sprotif, kerjasma, tidak curang, 

tidak bertengkar.” 

Mw 
“Tergantung permainannya dan harus 

adil.” 

7. Saat ada teman 

kamu yang tidak 

mengikuti aturan, 

bagaimana sikap 

kamu? 

Bm   “Biarin aja.” Siswa menegur dan 

memperi- ngatkan 

temannya yang melanggar 

aturan. 

Zl “Ya harus diingatkan” 

As “Aku peringatkan.” 

Ar “Tak marahin kak.” 

Ka 
“Memberitahu kalau ada aturannya,dan 

tidak boleh melanggarnya.” 

Mn “Menegur dan memarahinya.” 

Am 
“Menyuruhnya agar mengikuti 

aturan.” 

Mw 
“Biasanya ibu menasehatinya, saya 

ikut mendengarkan nasihatnya Ibu .” 

8. Bm “Dinasehati.” 
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Saat ada siswa yang 

melanggar aturan, hal 

apa yang biasa 

dilakukan oleh Bu 

Serli ? 

      Zl “Diingatkan kalau gak ya    dihukum 

mungkin.” 

Guru melakukan teguran 

kepada siswa yang 

melanggar aturan. As “Ditegur.” 

Ar “Dimarahi kak biar kapok.” 

Ka “Menasehatinya.” 

Mn “Dinasehati dengan baik.” 

Am “Disuruh di depan murid kemudian 

menasehatinya agar tidak seperti itu 

lagi.” 

Mw 

“Dipanggil dan dikasih tahu kalau 

tetap melanggar tidak boleh ikut 

permainan.” 

9. Apakah Bu Serli 

sering menegur atau 

memperingatkan jika 

ada siswa yang tidak 

disiplin? 

Bm “Iya.” Guru PJOK menegur jika 

ada siswa yang tidak 

disiplin. 

Zl “Sering kak.” 

As “Iya.” 

Ar “Kadang-kadang.” 

Ka “Sering menegurnya.” 

Mn “Pernah.” 

Am “Iya.” 

Mw “Selalu.” 

10. Pernahkah kamu 

melihat teman kamu 

diberi hukuman oleh 

Bu Serli karena 

tidak disiplin? 

Bm “Dulu kak ada teman yang disuruh 

bersihin kelas.” 

Siswa pernah melihat guru 

PJOK memberikan 

hukuman karena ada  

temannya yang tidak 

disiplin. 

Zl “Pernah tapi dulu.” 

As “Belum.” 

Ar “Belum” 

Ka “Tidak.” 

Mn “Pernah karena teman saya  tidak 

berpakaian olahraga dan ramai.” 

Am “Pernah.” 

Mw “Jarang sih.” 
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Lampiran 8. Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 9. Surat Selesai Seminar 
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Lampiran 10. Surat Persetujuan Riset Oleh Dosen Pembimbing  
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Lampiran 11. Surat Riset Dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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Lampiran 12. Surat Selesai Riset  
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Lampiran 13. Buku Konsultasi Skripsi  

BUKU KONSULTASI 

BIMBINGAN SKRIPSI 

Nama Zainal Abidin  

NIM 170102070876 

Progam Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Dosen Pembimbing 
Bidang Konten & Metodelogi M. Irfan Islamy, M.Pd 

Dosen Pembimbing 
Bidang Bahasa & Teknik Penulisan Trining Puji Astutik, S.Si., S.Pd., M.Pd. 

Judul Skripsi  

Penanam Karakter Disiplin SIawa Pada 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan (PJOK) Di Kelas V SD IT AN-ANHL 

Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 
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Pembimbing I : M. Irfan Islamy, M. Pd 

Bimbingan 

Ke- 
Tanggal 

Catatan Pembimbing 

Konten & Metodelogi 
Tanda Tangan 

1 23/09/2022 

Perbaiki abstraknya, paragaf pertama tujuan, paragaf 

kedua metode penelitian dan paragraph ketiga hasil 

penelitian  

 

2 06/11/2022 
• Perbaiki Teknik analisis data 

• Teknik keabsahan data  

 

3 09/11/2022 

• Spasi diperhatikan lagi. 

• Metode penelitian di jabarkan lagi dengan jelas 

. 

 

4 10/11/2022 

• Diperjelas apakah guru aau siswa menjadi objek 

penelitian 

• Abstrak disesuaikan dengan hassil penelitian 

paragraph ketiga 

 

5 14/11/2022 

• Bab 1 latar belakang perlu di pertegas apakah sebelum 

atau sesudah covid 

• Peta pikiran sesuaikan dengan teori dan judul yang di 

pakai bab 2 

 

6 16/11/2012 

 

Siap dan dimajukan di sidang skripsi 
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Pembimbing II :  Trining Puji Astutik, S.Si., S.Pd., M.Pd. 

Bimbingan 

Ke- 
Tanggal 

Catatan Pembimbing 

Konten & Metodelogi 
Tanda Tangan 

1 06/11/2022 

• Spasi antar judul satu spasi 

• Abstrak di sesuaikan dengan fokus penelitian 

• Kata persembahan tidak menggunkan halaman  

• Kata pengantar di perbaiki 

• Penulsan PJOK harus Konsisten 

• Perbaiki daftar isi 

• Penelitian terdahulu harus di simpulkan sederhana 

dikaitakan dengan skripsi peneliti   

 

2 09/11/2022 
• Penulisan judul di perbaiki  

. 
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Lampiran 14. Dokumentasi 

 

Dokumentsi Penelitian 

  
Halaman SD IT AN-NAHL Foto bersama Kepala Sekolah 

  
Dokumentsi bersama siswa kelas V Dokumentsi bersama siswa kelas V 
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Wawancara dengan Kepala Sekolah Wawancara dengan Guru PJOK 
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Wawancara dengan siswa kelas V 
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Wawancara dengan siswa kelas V 
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Kegiatan pembelajaran PJOK siswa kelas V 
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Kegiatan pembelajaran PJOK siswa kelas V 
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