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Lampiran 1 

KISI-KISI PENGUMPULAN DATA 

PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL POLA ABJAD PADA SULAM KAIN 

DI KELAS IV DARUL MUHMIN SCHOOL 

SATUN THAILAND 

 

Jenis Data Indikator Deskriptor Sumber Data Renc. Metode 

1. Pembelajaran muatan 

lokal pola abjad pada 

sulam kain di kelas 

IV Darul Muhmin 

School 

1.1 Proses pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam kain 

di kelas IV Darul 

Muhmin School 

1.1.1 Perencanaan 

pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam 

kain 

1.1.2 Pelaksanaan 

pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam 

kain 

1.1.3 Fasilitas 

pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam 

kain 

1. Kepala Sekolah 

2. Guru Pengajar sulam 

1. Wawancara 

2. Dokumentasi 

3. Observasi 
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Jenis Data Indikator Deskriptor Sumber Data Renc. Metode 

2. Kekurangan 

pembelajaran muatan 

lokal pola abjad pada 

sulam kain di kelas 

IV Darul Muhmin 

School 

2.1 Proses pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam kain 

di kelas IV Darul 

Muhmin School 

1.1.1 Perencanaan 

pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam 

kain 

1.1.2 Pelaksanaan 

pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam 

kain 

1.1.3 Fasilitas 

pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam 

kain 

1. Kepala Sekolah 

2. Guru Pengajar sulam 

1. Wawancara 

2. Dokumentasi 

3. Observasi 

2 Kelebihan 

pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam 

kain di kelas IV 

darul Muhmin 

School 

2.1 Proses penerapan 

pola abjad pada 

sulam kain di kelas 

IV Darul Muhmin 

School 

1.1.1 Perencanaan 

pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam 

kain 

1.1.2 Pelaksanaan 

pembelajaran 

muatan lokal pola 

abjad pada sulam 

kain 

1.1.3 Fasilitas 

pembelajaran pola 

1. Kepala Sekolah 

2. Guru Pengajar sulam 

1. Wawancara 

2. Dokumentasi 

3. Observasi 
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Jenis Data Indikator Deskriptor Sumber Data Renc. Metode 

abjad pada sulam 

kain 
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Lampiran 2 

Pedoman Wawancara 

 

Informan  : Kepala Sekolah 

Nama Lengkap : I Abdul Rasak Ma’sae 

Tanggal Wawancara : 23 Juli 2019 

No Pertanyaan  Deskripsi Jawaban 

1 Apakah di Darul Muhmin 

School menerapkan pola abjad 

pada sulam kain? 

Iya, pembelajaran ini bertujuan untuk 

mengajari para siswa mengenal dan 

mengetahui huruf abjad yang diakui 

secara Internasional 

2 Apakah penerapan pola abjad 

pada sulam kain sudah 

diterapkan berdasarkan 

kurikulum yang dikembengkan 

oleh sekolah? 

Iya sudah, dalam pembelajaran pola 

abjad pada sulam kain sudah 

berdasarkan kurikulum yang 

dikembangkan oleh sekolah. 

3 Dalam perencanaan 

pembelajaran muatan lokal pola 

abjad pada sulam kain sudah 

mengarah pada kurikulum yang 

dikembangkan oleh sekolah?     

Iya tentu, karena dalam setiap 

pembelajaran harus mengarah pada 

kurikulum yang dikembangkan sekolah 

salah satunya pelajaran pola abjad pada 

sulam kain tersebut. 

4 Adakah kendalam dalam 

menyusun perencaaan 

pembelajaran berdasarkan 

kurikulum yang sudah 

dikembangkan oleh sekolah?    

Tidak ada, karena guru diberikan 

kebebasan dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran hanya saja 

harus menyantumkan komponen yang 

sudah ditentukan sekolah seperti, 

identitas sekolah, materi, KD, dan 

langkah-langkah pembelajaran. 

5 Adakah kekurangan dalam 

pembelajaran muatan lokal pola 

abjad pada sulam kain di Darul 

Muhmin School?   

Sejauh ini tidak ada. 

6 Bagaimana upaya guru atau 

sekolah untuk mengatasi 

kekurangan penerapan pola 

abjad pada sulam kain? 

Sejauh ini tidak ada. 

7 Siapakah yang mengajar 

pembelajaran muatan lokal pola 

abjad pada sulam kain disetiap 

kelasnya?    

Guru mata pelajaran yaitu Ibu Chakkrit 

8 Apakah guru yang mengajar 

pembelajaran muatan lokal pola 

abjad pada sulam kain pernah 

mengikuti kegiatan sosialisai, 

Tidak. 
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No Pertanyaan  Deskripsi Jawaban 

seminar, dan workshop tentang 

muatan lokal pola abjad pada 

sulam kain?     

9 Apakah dalam perancangan 

guru sudah membuat lesson 

plan sebelum melaksanakan 

pembelajaran muatan lokal pola 

abjad pada sulama kain? 

Iya, guru sebelum pembelajaran sudah 

menyiapkan lesson plan 

10 Apakah guru memiliki metode 

khusus dalam pembelajaran 

pola abjad pada sulam kain?     

Tidak ada 

11 Apakah guru mempunyai 

strategi khusus dalam 

pembelajaran muatan lokal pola 

abjad pada slam kain? 

Tidak ada 

12 Apakah ada sistem dalam 

pembelajaran pola abjad pada 

sulam kain di Darul Muhmin 

School?    

Tidak ada 

13 Berapa lama alokasi waktu 

dalam pembelajaran muatan 

lokal pola abjad pada sulam 

kain dalam satu minggu?    

2 X 45 Menit jam pelajaran / minggu 

14 Apakah guru menggunakan 

media dalam mengajar 

pembelajaran muatan lokal pola 

abjad pada sulam kain? 

Iya, guru menggunakan media 

pembelajaran berupa buku panduan pola 

bajad. 

15 Apakah sumber belajar dalam 

pembelajaran muatan lokal pola 

abjad pada sulam kain 

ditentukan oleh sekolah? 

Ada, sumber belajaran berupa media 

pembelajara yang berupa buku panduan 

pola abjad 
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Lampiran 3 

Pedoman Wawancara  

 

Informal  : Guru Pengajar sulam kain 

Nama Lengkap : Chakkrit  

Tanggal Wawancara : 24 Juli 2019 

NO Pertanyaan  Deskripsi Jawaban 

1 Apakah ibu pernah mengikuti 

kegiatan sosialisai, seminar, 

dan workshop tentang 

pembelajaran muatan lokal 

pola abjad pada sulam kain? 

Sejauh ini tidak 

2 Berapa siswa yang ada di kelas 

IV? 

30 siswa 

3 Berapa lama alokasi waktu 

pembelajaran muatan lokal 

pola abjad pada sulam sulam 

kain dalam satu minggu? 

2 X 45 Menit jam pelajaran / minggu 

4 Apakah ibu membuat Lesson 

Plan sebelum melaksanakan 

pembelajaran muatan lokal 

pola abjad pada sulam kain? 

Iya, saya membuat lesson plan sebelum 

pembelajaran  

5 Adakah kendala dalam 

menyusun perencaan 

pembelajaran muatan lokal 

pola abjda pada sulam kain 

berdasarkan kurikulum yang 

dikembangkan oleh sekolah? 

Tidak aada 

6 Apakah dalam pelaksanaan 

pembelajaran muatan lokal 

pola abjad pada sulam kain 

sudah mengacu pada 

kurikulum yang dikembangkan 

sekolah? 

Iya sudah, karena semua mata pelajaran 

harus mengacu pada kurikulum yang 

dikembangkan sekolah. 

7 Apakah ibu memiliki strategi 

khusus dalam pelaksanaan 

pembelajaran muatan lokal 

pola abjad pada sulam kain? 

Sejauh ini tidak ada 

8 Apakah ibu mengunakan 

metode khusus dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

muatan lokal pola abjad pada 

Sejauh ini tidak ada 
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NO Pertanyaan  Deskripsi Jawaban 

sulam kain? 

9 Apakah ibu menggunakan 

media dalam pelaksanaan 

pembelajaran muatan lokal 

pola abjad pada sulam kain? 

Iya, dalam mengajar saya menggunakan 

media pembelajaran berupa buku 

pandua pola abjad agar siswa mudah 

mengerti tentang pola abjad 

10 Adakah kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

muatan lokal pola abjad pada 

sulam kain? 

Tidak ada 

11 Bagaimana evaluasi 

pembelajaran yang ibu lalukan 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran muatan lokal 

pola abjad pada sulam kain? 

Saya tidak mengunakan evaluasi 

pembelajaran 

12 Bagaimana cara ibu mengatasi 

kendala-kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

muatan lokal pola abjad pada 

sulam kain? 

Tidak ada  
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Lampiran 4 

Lembar Observasi 

Sumber Data  : Guru pengampu pembelajaran sulam kain 

Hari/Tanggal  : 24 Juli 2019 

Lokasi   : Darul Muhmin School 

No

. 

Aspek yang diamati Hasil Penelaah dan Skor Keterangan 

1 2 3 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagian 

Sesuai 

Seluruhnya 

1. a. Adanya Lesson Plan 

yang dibuat. 

  
  Guru sudah 

membuat 

lesson plan 

b. Komponen Lesson 

Plan yang dibuat 

sesuai dengan 

ketentuan. 

  
  Guru sudah 

membuat 

lengkap 

komponen 

lesson plan 

sesuai dengan 

ketentuan 

c. Merencanakan 

pengelolaan kelas.     Guru belum 

merencankan 

pengelolaan 

kelas 

d. Merencanakan 

strategi 

pembelajaran. 

    Guru belum 

merancang 

strategi 

pembelajaran 

e. Merencanakan 

prosedur 

pembelajaran. 

 
   Guru sudah 

merencanakan 

prosedur 

pembelajaran 

tetapi masih 

kurang baik 

f. Menyiapkan media 

pembelajaran. 

 
   Guru sudah 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

g. Menyiapkan sumber 

belajar.     Guru belum 

menggunakan 

sumber belajar 

h. Adanya alat evaluasi 

yang dibuat sebelum 

pelaksanaan 

pembelajaran. 

    Tidak ada alat 

evaluasi yang 

dibuat guru 
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No

. 

Aspek yang diamati Hasil Penelaah dan Skor Keterangan 

1 2 3 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagian 

Sesuai 

Seluruhnya 

i. Alat evaluasi yang 

disiapkan sesuai 

dengan materi 

    Tidak ada  

2. a. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan Lesson Plan. 

  
  Guru sudah 

melaksanakan 

pembelajaran 

sesuai dengan 

lesson plan 

b. Mengkondisikan 

suasana belajar yang 

menyenangkan 

    Guru belum 

mengondisikan 

suasana 

belajara 

c. Melakukan apersepsi  
   Guru melakuka 

apersepsi tetapi 

dalam lesson 

plan tidak 

tercantum 

d. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran     Guru belum 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

e. Menyampaikan garis 

besar cakupan materi 

dan kegaiatan yang 

akan dilakukan. 

    Guru belum 

menyampaikan 

f. Menyampaikan 

materi. 

  
  Guru sudah 

menyampaikan 

materi 

g. Menggunakan 

strategi dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran. 

    Guru tidak 

mengunakan 

strategi dalam 

belajaran 

h. Menggunakan 

metode dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran 

    Guru tidak 

menggunakan 

metode 

i. Menggunakan 

pendekatan dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran 

    Guru tidak 

menggunakan 

pendekatan 

j. Menggunakan 

sumber belajar 

 
   Guru sudah 

menggunakan 

sumber belajar 

tetapi tidak 
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No

. 

Aspek yang diamati Hasil Penelaah dan Skor Keterangan 

1 2 3 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagian 

Sesuai 

Seluruhnya 

lengkap 

k. Menggunakan media 

pembelajaran 

  
  Guru sudah 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

l. Membimbing dan 

mendapingi siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

 
   Guru sudah 

membimbing 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

namun masih 

kurang baik 

tidak 

menyeluruh 

m. Mengelola 

pembelajaran 

kelompok yang 

kooperatif 

    Guru belum 

mengelola 

pembelajaran 

kelompok 

n. Memberikan latihan 

atau tugas pada 

siswa 

  
  Guru sudah 

memberikan 

latihan tugas 

tercantum pada 

langkah-

langkah 

pembelajaran 

o. Memberi penguatan 

kepada siswa agar 

terus libat secara 

aktif 

    Guru tidak 

memberikan 

penguatan 

p. Menggunakan waktu 

pengajaran secara 

efektif sesuai dengan 

yang direncanakan 

 
   Guru cukup 

baik dalam 

menggunakan 

waktu  

q. Mengelola ruang 

kelas sesuai dengan 

karakteristik siswa 

dan tujuan 

pembelajaran 

    Guru belum 

mengelola 

kelas dengan 

baik 

r. Membuat 

rangkuman/simpulan 

pembelajaran 

    Guru belum 

melakukan 

rangkuman 

s. Melakukan refleksi 

terhadap kegaiatn 

yang sudah 

    Guru belum 

melakukan 

refleksi 
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No

. 

Aspek yang diamati Hasil Penelaah dan Skor Keterangan 

1 2 3 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagian 

Sesuai 

Seluruhnya 

dilaksanakan 

t. Memberikan umpan 

balik terhadap proses 

dan hasil 

pembelajaran 

    Guru belum 

memberikan 

umpan balik 

u. Melakukan kegiatan 

tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian 

tugas 

    Guru belum 

memberikan 

tindak lanjut 

v. Menginformasikan 

rencana kegiatan 

pembelajaran 

selanjutnya 

    Guru tidak 

memberikan 

informasi 

rencan 

pembelajaran 

sealanjutnya 
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Lampiran 5 

Pedoman Dokumentasi 

No Dokumen Tujuan Sumber Data 

1. Catatan Lapang Catatan lapangan berisi 

tentang gambaran situasi 

kondisi ketika observasi dan 

wawancara 

Peneliti 

2. Perangkat pembelajaran Perangkat pembelajaran 

yang digunakan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran, 

yaitu Lesson Plan 

Guru 

pengampu 

sulam kain 

3. Foto dan Video Data pelengkap, 

dokumentasi gambar-

gambar kejadian ataupun 

peristiwa selama observasi 

berlangsung 

Peneliti 
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Lampiran 6 

 

Lesson Plan  

Seni 4 Kode 14101 1 Pelajaran/Minggu 40 Jam / 1 Tahun Akademik 

Kelas 4A - 4C    Jam ke 1 – 2  Tahun 2557 Guru: Chakkrit 

Unit Pembelajaran KD Langkah-Langkah  

Semester 1 / 2019  

1. Elemen seni  

 

Mengenal pola 

abjad pada 

sulam kain 

 

1.1 Bentuk   

1.2 Keindahan Seni Pratama, siswa menggambar pola 

abjad pada buku 

 Kedua, siswa melakukan sulam 

pada kain dengan pola abjad yang 

sudah digambar 

  

 

 Pengukuran dan Evaluasi (Seni) Skor penuh 100 poin (Penilaian 

berdasarkan kondisi aktual 80 poin: Ujian akhir 20 poin) 

Semester 1 / 2019 

Penilaian Metode Penilaian Alat Skor Standar / 

Indikatot 

Bentuk Kinerja  Kuis  20 1.1 Bentuk  

Kerja dan lembar 

kerja 
Lembar kerja 30 

 

 

 

Keindahan 

Seni 

Tes dan kinerja  Kuis dan lembar 

evaluasi 
20  

 

 

1.2 Keindahan 

Seni 

Kinerja  Tes pilihan ganda 20 

Tes  Observasi perilaku 

siswa dikelas 
10 

Pengamatan  Observasi belajara - 
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siswa dikelas 

Lembar kerja  Latihan 
pengembangan 

pemikiran 

- 
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Lampiran 7 

Catatan Lapang 

Nama Sekolah  : Darul Muhmin School Satun Thailand 

Nama Kepala sekolah : I Abdul Rasak Ma’sae 

Tanggal  : 23 Juli 2019 

 

1. Bagaimana sistem kurikulum yang mengatur pembauatan Lesson Plan 

di Darul Muhmin School Satun Thailand ini? 

Jawaban: 

Dalam pembuatan lesson plan di Darul Muhmin ini komponen yang 

harus ada di dalamnya adalah Identitas sekolah, KD, Mataeri, dan 

Langkah-langkah belajar. Untuk komponen yang lain diserahkan pada 

guru untuk membuatnya dan sekreatif mungkin guru dalam membuat 

lesson plan hal tersebut untuk memudahkan guru dalam membuat 

lesson agar disetiap pembelajaran lesson plan sudah ada. 

 

2. Apakah sulam kain yang diajarkan pada siswa dalam muatan lokal 

menjadi budaya sekitar siswa? 

Jawaban: 

Sulam kain yang diajarkan pada siswa sudah menjadi kebudayaan 

sekitar siswa sehingga siswa sudah tidak asing lagi dengan sulam kain 

yang dipilih sekolah untuk menjadi metode dalam belajar untuk 

mengajarkan pola abjad serta pembelajaran sulam ini diharapkan 

sekolah untuk memberikan keterampilan kepada setiap siswa untuk 

masa depannya. 
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Lampiran 8 

DAFTAR KODE 

 

Kode Keterangan 

IMS I Abdul Rasak Ma’sae 

CT Chakkrit 

D Dokumentasi 

W Wawancara 

KS Kepala Sekolah 

GK Guru Kelas 

RM 1 Rumusan Masalah 1 

RM 2 Rumusan Malasah 2 

RM 3 Rumusan Masalah 3 

 

Daftar pengkodean hasil wawancara: 

(W/KS/RM 1/24 Juli 2019) 

 

      Wawancara 

      Kepala sekolah 

      Rumusan masalah 1 

      Menunjukkan tanggal 24 

      Menunjukkan bulan Juli 

      Menunjukkan tahun 2019 
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