
LAMPIRAN 

Surah/Ayat/Hadits BAB Hal Terjemah 

Q.s Al-Ahzab/ 33: 

4 

I 3 “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.” 

Q.s Al-Luqman/ 

31: 13 

II 24 “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 

kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang 

besar.” 

 II 24 “Akhlaknya ya Al-Qur’an itu sendiri.” 

Q.s At-Tahrim/ 66: 

6 

II 31 “Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan 

selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.” 

 

Q.s At-Thaha/ 

26: 14 

IV 70 “Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, 

tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, 

maka sembahlah Aku dan dirikanlah 

shalat untuk mengingat Aku.” 

 

 

  



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

A.  PEDOMAN OBSERVASI 

 Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 

pembelajaran akhlak dalam implementasi majelis taklim dalam membentuk 

akhlak siswa di SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin, meliputi: 

1. Tujuan  

 Untuk memperoleh informasi dan data yang baik mengenai kondisi fisik 

maupun non fisik kegiatan implementasi majelis taklim dalam membentuk akhlak 

siswa di SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. 

2. Aspek yang diamati: 

a. Lingkungan fisik majelis taklim pada umumnya. 

b. Mengamati proses implementasi majelis taklim dalam membentuk 

akhlak siswa di SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin meliputi kegiatan 

awal, inti dan penutup. 

c. Mengamati faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi 

implementasi majelis taklim dalam membentuk akhlak siswa di SMK 

Muhammadiyah 3 Banjarmasin. 

d. Mengamati siapas saja yang berperan dalam kegiatan implementasi 

majelis taklim dalam membentuk akhlak siswa di SMK 

Muhammadiyah 3 Banjarmasin. 

  



B. PEDOMAN WAWANCARA 

 Dalam wawancara yang dilakukan adalah pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan mengenai 

implementasi majelis taklim dalam membentuk akhlak siswa di SMK 

Muhammadiyah 3 Banjarmasin, meliputi: 

1. Kepada Kepala Sekolah  

a. Apa yang melatar belakangi berdirinya majelis taklim ini ? 

b. Apa tujuan dari majelis taklim ini ? 

c. Apa peran dari majelis taklim ini ? 

d. Kapan dimulainya majelis taklim ? 

e. Bentuk/aktivitas kegiatannya seperti apa ? 

f. Siapa yang mengelola kegiatan majelis taklim ini ? 

g. Apa manfaat untuk siswa mengikuti kegiatan majelis taklim ini ? 

h. Media apa yang digunaka saat melaksanakan kegiatan majeis taklim ini ? 

i. Apa  harapan bapak kedepannya dari pelaksanaan majelis taklim ini ? 

2. Kepada Ustaz 

a. Biografi 

b. Dalam pandangan bapak, sejauh mana partisipasi siswa dan guru dalam 

mengikuti aktivitas majelis taklim disini ? 

c. Metode apa yang di gunakan dalam melaksanakan majelis taklim ini ? 

d. Materi apa yang sering ustadz berikan dalam pengajian ini ? 

e. Bagaimana cara ustadz memberikan pemahaman tentang materi kepada 

siswa yang mengikuti pengajian ini ? 



3. Kepada Guru 

a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu secara umum tentang majelis taklim 

rutin mingguan ini ? 

b. Sebagai guru, bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai prilaku siswa 

dengan adanya majelis taklim ini ? 

c. Menurut bapak/ibu, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan majelis taklim ini ? 

d. Apa harapan bapak/ibu kedepannya dari pelaksanaan pengajian ini ? 

4. Kepada siswa/siswi yang menghadiri majelis taklim di SMK 

Muhammadiyah 3 Banjarmasin 

a. Sudah berapa lama mengikuti pengajian ini ? 

b. Menurut adik, bagaimana para ustadz memberikan penjelasan dalam 

majelis taklim ini ? 

c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang adik rasakan dalam 

pelaksanaan kegiatan majelis taklim ini ? 

d. Apa yang adik harapkan dari kegiatan pengajian ini ?  

e. Bagaimana dampak dari pelaksanaan kegiatan majelis taklim ini dalam 

kehidupan sehari-hari ? 

 

 

 

 



DOKUMENTASI 

 

Kegiatan implementasi majelis taklim dalam membentuk akhlak siswa di 

SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. 



Shalat berjamaah  

 

Foto bersama Ustaz Sukarni



 

Foto bersama Ustaz M. Abrar Harun 

 

  



Foto bersama Ustaz Insan LS Mokoginta 

 

 

Foto Bersama Siswa/siswi SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin 

 

 

 



Foto bersama guru di SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


