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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAH 

 

Bab Hal Terjemah 

Bab I 4 “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah”.(QS.Al-Ahzab:21) 

Bab II 24 “Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi 

pekerti yang agung”.(QS.Al-Qalam:4) 

Bab II 28 “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah”.(QS.Al-Ahzab:21) 

Bab II 28 “Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi 

pekerti yang agung”.(QS.Al-Qalam:4) 

Bab II 29 “Sesungguhnya Aku di utus untuk menyempurnakan 

Akhlak”.(HR.Bukhari) 

Bab II 30 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.(QS Al-

Ahzab:70) 

Bab II 34 “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri 

(dengan beriman)”.(QS Al-A’la:14) 

Bab II 34 “Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang 

tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka 

disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di 

dalamnya”. (QS Al-Furqon:75) 

Bab II 34 “Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya 

bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan 

bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak 

mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha 

Penyantun lagi Maha Pengampun”. (QS Al-Isra:44) 

Bab II 35 “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka 

condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
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Mengetahui”. (QS Al-Anfal:61) 

Bab II 35 “Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan 

apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) 

dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada 

segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi”. 

(QS An-Nisa:79) 

Bab II 35 “Katakanlah: sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan 

matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. 

(QS Al-An’am:162) 

Bab II 37 “Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-

lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, 

maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan”. 

(QS An-Nahl:53) 

Bab II 38 “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan 

orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang 

bertakwa”. 

(QS ) Az-Zumar:33) 

Bab II 38 “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah 

mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari 

ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi 

pemelihara bagi mereka”. (QS An-Nisa:80) 

Bab II 38 “Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, 

ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni 

dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” 

(QS Ali-Imran:31) 

Bab II 38 “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk 

Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu 

untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh 

penghormatan kepadanya”. (QS Al-Ahzab:56) 

Bab II 39 “Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk 

dan agama yang benar agar dimenangkan-Nya terhadap semua 

agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi”. (QS Al-Fath:28) 

Bab II 39 “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang 

Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”. (QS At-Tahrim:6) 

Bab II 40 “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu 

bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-
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duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 

sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya 

perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, 

dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. (QS 

Al-Isra:23) 

Bab II 43 “kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 

perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, 

akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu 

memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin 

Rabbnya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu 

untuk manusia supaya mereka selalu ingat”. (QS Ibrahim:24-

25) 

Bab II 44 “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat 

pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran 

itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan 

(kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, 

dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”. 

(QS  Yusuf:111) 
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Lampiran II 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Observasi 

1. Observasi mengenai keadaan lingkungan sekolah 

2. Keadaan sarana dan prasarana Program Pendampingan Pembacaan „Aqidatul 

„Awam MS Al-Istiqomah Pengambangan Kota Banjarmasin. 
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Pedoman Wawancara Untuk Guru Pendamping ( Kepala Sekolah ) 

Nama Sekolah  : MS Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin 

Alamat Sekolah  : Jl.Pengambangan Rt 07 No 01 Banjarmasin 

                       timur 

Nama    : Drs Masriansyah 

Hari/Tanggal Wawancara  : 22 Juni 2019 

1. Apa yang diharapkan bapa dengan adanya kegiatan „Aqidatul „Awwam ini 

terhadap perubahan akhlak siswa ? 

2. Apakah bapa pernah mendapatkan komentar positif terhadap kegiatan 

„Aqidatul „Awwam ini dari orang tua siswa ? 

3. Apakah bapa pernah mendapatkan komentar positif terhadap kegiatan 

„Aqidataul „Awwam ini dari siswa ? 

4. Atas dasar apa bahwa kegiatan ‘Áqidatul „Awam ini salah satu strategi untuk 

mendisiplinkan siswa ? 

5. Apa Media dalam kegiatan pembacaan „Aqidatul „Awwam ? 

6. Metode apa yang digunakan dalam kegiatan pembacaan „Aqidatul „Awwam ? 

7. Apa yang diharapkan dari sekolah terhadap kegiatan „Aqidatul Awwam ini ? 

8. Kapan kegiatan „Aqidatul „Awwam ini mulai terlaksana ? 

9. Di mana tempat diadakannya kegiatan pembacaaan „Aqidatul „Awwam ini ? 

10. Bagaimana proses pengenalan kepada siswa tentang „Aqidatul „Awwam ini ? 
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Pedoman Wawancara Untuk Guru Aqidah Akhlak 

Nama Sekolah  : MS Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin 

Alamat Sekolah  : Jl.Pengambangan Rt 07 No 01 Banjarmasin 

                                                   timur 

Nama    : Hadriansyah S.Ag 

Hari/Tanggal Wawancara  : 22 Juni 2019 

1. Bagaimana deskripsi dari kegiatan membaca „Aqidatul „Awam yang 

diterapkan di madrasah ini pak ? 

2. Apa manfaat dari kegiatan membaca „Aqidatul Awam tersebut pak ? 

3. Apa Tujuan yang diharapkan terkait kegiatan membaca „Aqidatul „Awam pak 

? 

4. Apa Saja nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran Tauhid yang 

diajarkan di MS Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin ? 

5. Bagaiamana respon anak didik dalam  kegiatan rutin pembacaan „Aqidatul 

„Awam ? 

6. Membaca „Aqidatul „Awwam, berarti membaca hal-hal tentang agama. 

Termasuk mengetahui sifat-sifat Allah dan sebagainya. Apa imbasnya hal ini 

bagi perangai siswa ?  

7. Bagaimana upaya Bapak dalam melaksanakan kegiatan membaca „Aqidatul 

Awam di MS Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin sehingga bias 

berlanjut menjadi kegiatan rutin ? 

8. Adakah kendala Bapak selama proses kegiatan membaca ‘Aqidatul „Awam di 

MS Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin ? 
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9. Apa faktor yang dominan dalam kajian rutin pembacaan „Aqidatul „Awam 

untuk siswa ? 

10. Harapan bapa dalam pelaksanaan kajian rutin pembacaan „Aqidatul „Awam ini 

untuk siswa itu apa ? Apakah sudah dirasakan manfaat dari  kegiatan ini ? 

11. Sudah berapa tahun terlaksananya kegiatan rutin pembacaan „Aqidatul „Awam 

ini ? 
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Pedoman Dokumenter 

1. Data tentang letak Geografis dan Sejarah singkat berdirinya,visi dan misi 

MS Al-Istiqomah Pengambangan Kota banjarmasin. 

2. Data tentang keadaan sarana dan prasarana Kegiatan rutin pembacaan 

‘Aqidatul „Awam di MS Al-Istiqamah Pengambangan Kota Banjarmasin. 

3. Keadaan sekolah, kepala sekolah, dewan guru, tata usaha dan siswa MS 

Al-Istiqamah Pengambangan Kota Banjarmasin. 
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Lampiran III 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. Keadaan MS Al-Istiqamah Pengambangan Kota Banjarmasin. 
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2. Mushola Ar-Ridwan yang dijadikan sebagai tempat kegiatan pembacaan Syair  

„Aqidatul „Awam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pelaksanaan Kegiatan Rutin Pembacaan „Aqidatul „Awam. 
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4. Buku Syair „Aqidatul „Awam  
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5. Kondisi Meja,Sound System, dan Lemari  
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6. Jadwal Kegiatan rutin di MS Al-Istiqamah Pengambangan Kota Banjarmasin 
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Lampiran XIII 

RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap 

2. Tempat dan Tanggal 

Lahir 

3. Agama 

4. Kebangsaan 

5. Status Perkawinan 

6. Alamat 

 

 

7. Pendidikan 

TK 

SD 

SMP 

SMA 

 

8. Orang Tua 

Ayah 

Nama 

Pekerjaan 

Alamat 

Ibu 

Nama 

Pekerjaan 

Alamat 

Saudara 

: Muhammad Khairil Faizin 

: Banjarmasin, 15 Mei 1997 

 

: Islam 

: Indonesia 

: Belum Kawin 

: Jl. Pengambangan Rt 07 No 09 Rw 01 

Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin 

timur Kalimantan Selatan 

 

: RA Al-Istiqomah Pengambangan 

: MI Darul Istiqomah Pengambangan 

: MTs Al-Istiqomah Pengambangan 

: MAN 2 Model Banjarmasin 

 

 

 

: Drs.Masriansyah 

: Guru 

: Jl.Pengambangan Rt 07 No 09 

 

: Syarkiatul Abadiah, S.Pd.I 

: Guru 

: Jl.Pengambangan Rt 07 No 09 

: Anak Ke 1 Dari 2 Bersaudara 
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