
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran-lampiran 

Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana keterampilan guru dalam menilai karakeristik peserta didik? 

2. Bagaimana keterampilan  merancang pembelajaran melalui penyusunan RPP 

yang dimiliki oleh guru? 

3. Bagaimana keterampilan guru  megimplementasikan metode yang variatif? 

4. Bagaimana penerapan evaluasi belajar yang dilakukan oleh guru? 

5. Bagaimana karakter kepribadian yang dimiliki oleh guru? 

6. Bagaimana penguasan materi ajar yang dimliki guru? 

7. Bagaimana penguasaan teknologi dalam proses pembelajaran oleh guru? 

8. Bagaimana hubungan guru dengan sesama pendidik? 

9. Bagaimana hubungan guru dengan peserta didik? 

10. Bagaimana hubungan guru dengan orang tua/wali peserta didik? 

11. Bagaimana hubungan guru dengan masyarakat? 

  



 
 
 

 

Hasil Wawancara Guru Dan  Kepala Sekolah 

 

1. Bagaimana keterampilan guru dalam menilai karakeristik peserta didik? 

Pada dasarnya guru di SD Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari 

berusaha untuk menilai karakteristik peserta didiknya, terutama tingkat 

kemampuan daya serap peserta didiknya.  

 

2. Bagaimana keterampilan guru megimplementasikan teori-teori belajar dalam 

pembelajaran? 

 

Pada dasarnya guru kami memahami dengan baik teori-teori belajar karena 

latar belakang pendidikannya memang dari fakultas atau jurusan pendidikan 

sehingga tentu saja mereka paham dasar-dasar teori belajar, 

 

3. Bagaimana keterampilan merancang pembelajaran melalui penyusunan RPP 

yang dimiliki oleh guru? 

Berdasarkan kesadaran akan pentingya RPP maka guru SD Negeri 1 Poasia 

Kecamatan Poasia Kota Kendari senantiasa menyusun RPP minimal sehari 

sebelum proses pembelajaran berlangsung agar dijadikan pedoman dalam 

proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dan apa saja yang perlu 

disiapkan.  

 

4. Bagaimana keterampilan guru mengimplementasikan metode yang variatif? 

Dalam setiap pembelajaran, minimal guru menerapkan dua metode 

pembelajaran misalnya ceramah yang dikombinasikan dengan metode learning 

together yang dilakukan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif 

(active learning). Bahkan tidak jarang pada mata dan materi pelajaran tertentu 

khushusnya ilmu alam, guru mengajak pesert didik keluar kelas untuk 

melakukan pengamatan fenomena yang terkait dengan materi pembelajaran. 

Misalnya, materi pelajaran tentang jenis-jenis daun maka setelah dijeaskan di 

dalam kelas kemudian peserta didik diajak ke taman sekolah agar bisa melihat 

langsung jenis-jenis tanaman yang dimaksud. Misalnya juga pada mata 

pelajaran agama yang terkait dengan pelaksanaan ibadah maka setelah guru 

menjelaskan tata cara beribadah yang sedang dibahas dan menampilkannya 

dalam bentuk video maka kemudian guru meminta peserta didik untuk 

mendemonstrasikannya 

 

 

 

5. Bagaimana penerapan evaluasi belajar yang dilakukan oleh guru? 

Pada dasarnya telah dipahami dengan baik oleh semua guru SD Negeri 1 

Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari bahwa evaluasi pembelajaran sangat 

diperlukan untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang dialami oleh 

seorang peserta didik.  

 

6. Bagaimana karakter kepribadian yang dimiliki oleh guru? 



Kepribadian guru terlihat jelas di dalam keseharian guru yang datang tepat 

waktu di sekolah bahkan sudah berada di kelas beberap menit sebelum proses 

pembelajaran berlangung. Penampilan beberapa guru yang sangat rapi juga 

tidak bisa dinaifkan untuk dijadikan ukuran kepribadian seorang guru apalagi 

usia murid SD yang dari perspektif ilmu psikologi perkembangan cenderung 

mengikuti sosok yang dilihat dalam aktivitas kesehariannya. 

 

7. Bagaimana penguasan materi ajar yang dimliki guru? 

Para guru pada dasarnya mengajarkan atau mengampu materi pelajaran sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya. Bahkan berdasarkan data yang 

didapatkan terdapat dua guru yang sudah Magister. Hal tersebut tentu saja 

secara memberikan deskripsi tentang kapabilitas guru SD Negeri 1 Poasia 

Kecamatan Poasia Kota Kendari terutama terkait mata pelajaran yang diampu. 

Adapun terkait dengan penguasaan teknologi, secara umum guru SD Negeri 1 

Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari tidak jarang memanfaatkan teknologi 

sebagai upayanya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya, 

beberapa guru yang sering menggunakan media audio visual banyak 

menguunduh (mendownload) bahan atau videonya di internet. Begitupun ketika 

mencari referensi bahan ajar did internet dan penggunaan aplikasi 

pembelajaran diinternet. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa 

sebagian guru yang sudah masuk kategori usia lanjut agak kewalahan dalam 

memanfaatkan teknologi sehingga guru yang sudah cukup mahir tidak jarang 

dimintai bantuan. 

 

8. Bagaimana hubungan guru dengan masyarakat? 

Aspek hubungan sosial yang baik antara guru dengan masyarakat di sekitar 

sekolah juga menjadi perhatian penting pihak sekolah sebagai kesadaran akan 

peran penting sekolah sebagai bagian dari masyarakat serta peran masyarakat 

yang sangat penting dalam membangun kualitas pengelolaan sekolah sehingga 

berbagai langkah pun ditempuh. Diantaranya (1) Guru menjalin komunikasi 

dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk 

memajukan dan mengembangkan pendidikan. (2) Guru mengakomodasi 

aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan dan pembelajaran, (3) Guru peka terhadap perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat. (4) Guru bekerja sama secara arif dengan 

masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya, (5) Guru 

melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat 

berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta 

didiknya, (6) Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan 

masyarakat, (7) Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan rahasia 

peserta didiknya kepada masyarakat, (8) Guru tidak boleh menampilkan diri 

secara eksklusif dalam kehidupan masyarakat. 

 

  



 
 
 

 

Hasil Wawancara dengan Guru 

 

1. Bagaimana keterampilan merancang pembelajaran melalui penyusunan RPP 

yang dimiliki oleh guru? 

Pada awal semester Kepala Sekolah, yakni Bapak Bado sudah menyampaikan 

kepada semua guru untuk mulai merancang RPP selama 1 semester yang akan 

berjalan. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti pula dengan meminta para guru 

untuk membahas penyusunan rancangan RPP melalui MGMP (Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran) agar kami bisa saling berbagi kendala yang dihadapi 

selama ini kemudian secara bersama mencari solusi guna meningkatkan 

kualitas pembelajarannya. Meskipun pada kenyataannya masih ada segelintir 

guru yang belum melaksanaknnya bahkan terkesan pembuatan RPP hanya 

untuk memenuhi kepentingan admintrasi pembelajaran. Namun jumlah guru 

seperti ini sangatlah sedikit. 

 

2. Bagaimana hubungan guru dengan sesama pendidik? 

Keakraban dan kekeluargaan kami tentu saja bisa terbangun salah satunya 

karena adanya perilaku saling mengunjungi dan mengahdiri jika ada guru atau 

kolega salah satu guru atau ada yang sedang sakit ataupun berduka. Selain itu, 

antar guru juga saling membantu jika mendapatkan masalah atau kendala 

teruatama dalam menjalankan keawajibannya. Tidak jarang pula guru senior 

memberikan arahan atau nasihat kepada guru baru, begutpun guru baru yang 

memiliki kemampuan khusus terutama di bidang teknologi sering berbagi 

pengetahuan dalam rangka menunjang kualitas pembelajaran. Hal ini tentu saja 

menjadi pondasi kuat dalm membangun keakraban antar guru. 

 

3. Bagaimana hubungan guru dengan peserta didik? 

Adapun terkait dengan hubungan guru dengan peserta didik pun terjalin dengan 

baik. Hal ini bisa terwujud dikarenakan secara perseorangan atau bersama-

sama secara berkesinambungan para guru berusaha menciptakan, memelihara, 

dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan 

belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik, guru memposisikan diri 

bukan hanya sekedar hubungan antara yang diajar dan mengajar tetapi juga 

sebagai sosok orang tua murid di sekolah, serta setia menemani murid jika 

penjemputnya belum datang. Hal tersebut tentu mengindikasikan hubungan 

guru dengan peserta didik dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri 

dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. 

4. Bagaimana hubungan guru dengan orang tua/wali peserta didik? 

Untuk membangun hubungan baik antara guru dengan orang tua murid 

dibangun dengan cara guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara 

jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik, guru merahasiakan 

informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya, 

guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi 

dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, guru berkomunikasi 

secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan 

peserta didik dalam proses kependidikan pada umumnya, guru menjunjung 

tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan 



dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita  anak, guru menjauhi melakukan 

hubungan dan tindakan professional dengan orangtua/wali siswa untuk 

memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi, serta tidak jarang guru 

menghubungi orang tua/wali murid jika jam pulang telah tiba namun tidak 

kunjung dating menjemput. Bahkan setiap awal tahun penerimaan siswa baru, 

para orang tua/wali murid diminta menghadiri kegiatan silaturahim atau ramah 

tamah. 

 

5. Bagaimana hubungan guru dengan masyarakat? 

Wujud nyata dalam menerapkan hubungan dengan masyarakat dilakukan 

dalam kegiatan gotong royong pembersihan lingkuan sekolah dengan 

melibatkan masyarakat dan perayaan hari besar islam (PHBI) senantiasa 

menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Begitupun jika ada aktivitas 

yang dilakukan masyarakat atau ada masyarakat yang menyelenggarakan 

hajatan pasti ada guru yang diutus untuk menghadiri. Hal ini tentu memberikan 

kita deskripsi adanya hubungan antara guru dengan masyarakat yang harmonis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

 

SATUAN PENDIDIKAN  : SDN 01 POASIA 

KELAS/ SEMESTER :1/1 

TEMA  : LINGKUNGAN  

ALOKASI WAKTU :1x PERTEMUAN (6x35 menit) 

I. KOMPETENSI DASAR 

1. PPKN 

1.1 Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan 

di sekolah 

2. BAHASA INDONESIA 

1.2 Melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk 

sederhana 

1.3 Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota 

tubuh dengan             kalimat sederhana 

3. MATEMATIKA 

1.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan 

dan pengurangan sampal 20 

1.5  Menentukan waktu (pagi, siang, malam), hari dan jam (secara 

bulat) 

4.  ILMU PENGETAHUAN ALAM .  

1.6  Membiasakan hid up sehat 

5.  ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

1.7  Identitas diri, keluarga dan kekerabatan  

II. INDIKATOR 

1. PPKN 

2.1 Menceritakan hidup rukun di rumah 

2.2 Membeni contoh hidup rukun di rumah 

2.3 Menjelaskan akibat tidak rukun di rumah 

2.4 Menceritakan hidup rukun di sekolah 

2.5 Memberi contoh hidup rukun di sekolah 

2.6 Menjelaskan akibat tidak rukun di sekolah  

2. BAHASA INDONESIA 

2.7 Mengenal huruf konsonan (n, m, b, p, k, d, s, t) 

2.8 Mernbaca’nyaring kalimat sederhana 

2.9 Mengenal huruf konsonan (n, m, b, p, k, d, s, t) 

3.0 Membaca nyaring kalimat sederhana 

3.1 Mendesknipsikan benda-benda di sekitar kita 

3.2 Menyebutkan kegunaan benda di sekitar kita 



 
 
 

 

3.3 Mengenal anggota tubuh 

3.4 Mempraktikkan cara-cara merawat anggota tubuh  

3. MATEMATIKA 

3.5Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan 

bilangan 21-50 

3.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan 

bilangan 21-50 

3.7 Menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita yang 

berkaitan dengan penjumlahan bilangan 21-50 

3.8Menyelesaikan masalah datam bentuk soal cerita yang berkaitan 

dengan pengurangan bilangan 2 1-50 

3.9 Memberi contoh kegiatan yang lama atau sebentar 

4.0 Membedakan waktu lama atau sebentar 

4.1 Melakukan kegiatan sehari-hari yang sebentar atau lama 

4.2 Menyebutkan urutan nama-nama hari dalam satu minggu 

4.3 Menyebutkan urutan nama-nama bulan dalam setahun 

4.  ILMU PENGETAHUAN ALAM 

4.4 Menjelaskan cara hidup sehat 

4.5 Menceritakan kebiasaan hidup sehat 

4.6 Menerapkan hidup sehat dalarn kehidupan sehari-hari 

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

4.7 Menyebutkan nama Iengkap dan nama panggilan 

4.6 Menyebutkan alamat tempat tinggal keluarga dan saudara 

4.7 Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah 

4.8 Melakukan sikap hormat pada orang lain (orang tua, saudara, 

guru, teman dan lain-lain 

 

 

 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. PPKN 

5.1 Siswa dapat menceritakan hidup rukun di rumah dan sekolah 

5.2 Siswa dapat memberi contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah 

2. BAHASA INDONESIA 

5.3 Siswa dapat mengenal huruf konsonan (n, m, b, p, k, d, s, t) 

5.4 Siswa dapat mernbaca’nyaring kalimat sederhana 



5.5 Siswa dapat mengenal anggota tubuh 

5.6 Siswa dapat mempraktikkan cara-cara merawat anggota tubuh  

3. MATEMATIKA 

5.7  Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 21-50 

5.8 Siswa dapat menyebutkan urutan nama-nama hari dalam satu 

minggu 

5.9 Siswa dapat menyebutkan urutan nama-nama bulan dalam setahun 

4. ILMU PENGETAHUAN ALAM 

6.0 Siswa dapat menjelaskan cara hidup sehat 

6.1 Siswa dapat menceritakan kebiasaan hidup sehat 

6.2 Siswa dapat menerapkan hidup sehat dalarn kehidupan sehari-hari 

5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

6.3 Siswa dapat menyebutkan nama Iengkap dan nama panggilan 

6.5 Siswa dapat menyebutkan alamat tempat tinggal keluarga dan 

saudara 

6.6 Siswa dapat menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah 

IV. METODE, MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Metode 

7.1 Ceramah 

7.2 Demonstrasi 

7.3 Tanya Jawab 

7.4 Game 

2.  Media 

 7.5 kartu huruf 

 7.6 kartu angka 

7.7 kartu bilangan 

7.9 gambar-gambar yag relevan 

3. Sumber Data 

 8.0 Buku Tematik 2013 yang terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, 

Mate-matika, IPS IPA 

 8.1 Pengembangan Guru  

   

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Siswa memulai kegiatan dengan 

berdo,a 

2. Siswa bersama guru melakukan 

Tanya jawab tentang kegiatan 

10 Menit 



 
 
 

 

siswa pada pagi hari 

3. Siswa berikan motivasi belajar 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

5. Guru memberikan apersepsi 

Inti 1. Memberikan contoh hidup rukun 

melalui kegiatan di rumah dan di 

sekolah 

2. Melaksanakan sesuatu sesuai 

dengan perintah atau petunjuk 

sederhana 

3. Mendeskripsikan benda-benda di 

sekitar dan fungsi anggota tubuh 

dengan             kalimat sederhana  

4. Menjelaskan akibat tidak rukun di 

rumah 

5. Menceritakan hidup rukun di 

sekolah 

6. Memberi contoh hidup rukun di 

sekolah 

7. Menjelaskan akibat tidak rukun di 

sekolah  

8. Siswa dapat menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan 21-50 

9. Siswa dapat menyebutkan urutan 

nama-nama hari dalam satu minggu 

10. Siswa dapat menyebutkan urutan 

nama-nama bulan dalam setahun 

11. Siswa dapat menjelaskan cara 

hidup sehat 

12. Siswa dapat menceritakan 

kebiasaan hidup sehat 

13. Siswa dapat menerapkan hidup 

sehat dalarn kehidupan sehari-hari  

185 Menit 



14. Siswa dapat menyebutkan nama 

Iengkap dan nama panggilan 

15. Siswa dapat menyebutkan alamat 

tempat tinggal keluarga dan 

saudara 

16. Siswa dapat menyebutkan keluarga 

yang tinggal dalam satu rumah 

 

 

 

 

Penutup 1. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan dari proses 

pembelajaran 

2. Siswa diberikan tugas /PR 

3. Siswa bersama guru menutup 

pelajaran dengan berdo,a bersama 

15 Menit 

 

 

 

 

VI. PENILAIAN 

1. Lisan 

2. Tertulis 

3. Perbuatan  

4. Portofolio  

Mengetahui, Poasia, 

 2015 

Kepala SDN 01 Poasia Guru Kelas 

 

 

 

BADO, S.Pd.M.Pd 

NIP.196305101985121003 NIP. 

 

 

Contoh film audio visual yang digunakan oleh guru PAI  



 
 
 

 

  



 

   

 

 



 
 
 

 

 



 

 

 



 
 
 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURICULUM VITAE) 

 

IDENTITAS DIRI 

1. Nama          :  Yuliana Linda 

2. Tempat/Tanggal Lahir :  Polmas 17 Desember 1990 

3. Jenis Kelamin  :  Perempuan 

4. Status Perkawinan  :  Kawin 

5. Agama   :  Islam 

6. Nomor Hp   :  085255157037 

7. Alamat Rumah  :  Jl. Kedondong Andonohu 

DATA KELUARGA 

1. Nama Ornag Tua   

a. Ayah    :  Sabri 

b. Ibu   :  Farida 

2. Orang Tua (Mertua) 

a. Ayah   :  Landu 

b. Ibu   :  Cinta 

3. Suami Dan Anak 

a. Nama Suami  :  Safruddin 

Tempat/Tanggal Lahir :  Bajoe/ 31 Desember 1980 

Pekerjaan   :  Wiraswasta 

b. Nama Anak Kandung  :  1. Nurmia Safna 

   2. Muh. Alamsyah 

4. Nama Saudara Kandung :  1. Irwanto    

   2. Riska Sabrida 

    

RIWAYAT PENDIDIKAN 

SD Negeri 3 poasia Kec. poasia Kota kendari 2003 

SMP N egeri 5 kendari  Kec. poasia kendari 2006 

Madrasah Aliyah Negeri 1 kendari 2009 

          

 

 

        Kendari, 20 

september 2016 

 

 

         

         

         

        YULIANA LINDA 

 


