
 

LAMPIRAN I 

LAMPIRAN TERJEMAH 

NO. HAL BAB TERJEMAH 

1. 1 I “Aku tidak menciptakan jin dan 

manusiamelainkan agar mereka 

beribadah kepada-ku. (Q.S Adz-

dzariat/51 : 56) 
 

2. 1 I “Menuntut ilmu wajib bagi setiap 

muslim” ( Ibnu Abdil Bar) 

3. 2 I “Wahai orang-orang beriman ! 

apabila dikatakan 

kepadamu,berilah kelapangan di 

dalam majelis-majelis, maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan, 

“berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah 

maha teliti apa yang kamu 

kerjakan.”  (Q.S. Al-

Mujadalah/58 : ) 

4. 4 I “Sungguh, telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri tauladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap rahmat Allah 



 

dan (kedatangan) hari kiamat dan 

banyak yang mengingat Allah.” 

(Q.S Al-Ahzab/33:21) 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Responden (Guru dan Orangtua) 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan : 

Pendidikan Terakhir : 

Wawancara tentang usaha guru dan orangtua dalam penanaman nilai-

nilai karakter di SDIT Al-Firdaus Banjarmasin. 

1. Penanaman nilai-nilai karakter 

a. Bagaimana pendapat guru dan orangtua mengenai penanaman nilai-nilai 

karakter? 

b. Bagaimana konsep penanaman nilai-nilai karakter menurut guru dan 

orangtua? 



 

c. Bagaimana pendapat guru dan orangtua tentang pentingnya penanaman 

nilai-nilai karakter ? 

2. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter. 

a. Apa saja bentuk usaha guru dan orangtua dalam penanaman nilai-nilai 

karakter ? 

b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru dan orangtua dalam 

penanaman nilai-nilai karakter ? 

c. Bagaimana cara guru dan orangtua dalam penanaman nilai-nilai 

karakter melalui pesan moral/nasehat ? 

 

3. Komitmen guru dan orangtua dalam penanaman nilai-nilai karakter 

a. Bagaimana cara guru dan orangtua dalam hal menegur murid atau anak 

yang bersalah ? 

b. Bagaimana cara guru dan orangtua dalam hal mengintrogasi murid atau 

anak yang melanggar aturan/ tidak disiplin ? 

c. Seperti apa keteladanan guru dan orangtua sebagai contoh teladan 

disiplin ? 

d. Kapan waktu yang tersedia bagi guru dan orangtua dalam penanaman 

nilai-nilai karakter ? 

 

Wawancara tentang problem-problem yang dihadapi guru dan orangtua 

dalam penanaman nilai-nilai karate di SDIT Al- Firdaus Banjarmasin 

1. Latar belakang pendidikan 



 

a. Apa pendidikan terakhir guru dan orangtua ? 

 

2. Waktu atau kesempatan yang tesedia 

a. Apakah orangtua murid bekerja? 

b. Bagaimana cara orangtua memanfaatkan waktu untuk menanamkan 

nilai-nilai karaker kepada anak ? 

 

3. Lingkungan tempat tinggal 

a. Apakah di sekitar rumah ada tempat ibadah? 

b. Bagaimana pergaulan anak-anak sekitar rumah orangtua? 

c. Apakah orangtua mengenal teman anak disekitar rumah? 

d. Apakah orangtua mengenal teman anak di sekolah ? 

e. Bagaimana prilaku teman anak orangtua tersebut? 

B. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati keadaan lingkungan lokasi penelitian. 

2. Mengamati  guru dan orangtua yang dijadikan responden. 

3. Mengamati kehidupan responden, dan mencocokkan dengan hasil 

wawancara untuk mengetahui kesesuaian di antara keduanya. 

C. PEDOMAN DOKUMENTER 

1. Data tentang letak dan luas geografis. 

2. Data tentang jumlah   dirum . 

3. Data jumlah guru. 



 

 

Gambar kelas 1 SDIT Alfirdaus Banjarmasin 

 

 

 

Penanaman nilai-nilai karakter mengantri dengan rapi sebelum makan siang di 

SDIT Al-Firdaus Banjarmasin 

 



 

 

Suasana pembelajaran dalam kelas 1 SDIT  Al-Firdaus Banjarmasin 

 

Menyusun rapi sepatu pada tempat nya salah satu penanaman nilai-nilai karakter 



 

 

Bakti sosial SDIT Al-Firdaus Banjarmasin kepada masyarakat sekitar 

 

 

Shalat subuh berjamaah para murid SDIT Al-Firdaus Banjarmasin 

 



 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN III 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN IV 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN V 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VII  



 

 

 

 

 

LAMPIRAN VIII 



 

 

 

 

LAMPIRAN IX 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN X 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN XI 



 

 

LAMPIRAN XII 

 

LAMPIRAN XIII 



 

 

LAMPIRAN XIV 

 

LAMPIRAN XV 



 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 



 

1. Nama lengkap :   M Yahya Hernanda 

2. Tempat/ Tgl Lahir  :   Martapura, 26 november 1996 

3.  Pekerjaan :   Mahasiswa 

4.  Jenis Kelamin :    Laki-Laki 

5.  Agama :   Islam 

6.  Status :   Belum Menikah 

7.  Alamat : Jl. Tanjung Rema Darat gg. Sampurna 5 no 247 rt04 

rw02 martapura  

 

8.  Pendidikan  : 

a. SDN Loktabat 2 Banjarbaru Lulus Tahun 2008 

b. Mts Ihya Ulumuddin Banjarbaru Lulus Tahun 2011 

c. MAN 2  Martapura Lulus Tahun 2014 

9.  Pengalaman Organisasi : --- 

10. Orang Tua : 

 a. Ayah   -  Nama : Husin Nafarin 

  -   Pekerjaan : swasta 

  -  Alamat : kotabaru 

      b.Ibu  - Nama  : Rahmiwati 

  - Pekerjaan : pensiunan  

  - Alamat : Jl. Tanjung Rema Darat gg. Sampurna 

5 no 247 rt04 rw02 martapura  

11. Saudara (jumlah saudara) : 3 (Tiga) 

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

Banjarmasin,   April 2020 

   

Penulis 

 

 

 

M Yahya Hernanda 

 NIM.1401210586 

 

 

 

 

 


