
Lampiran I : Daftar Terjemah  

 

DAFTAR TERJEMAH 

 

No Hal Bab Keterangan Terjemah 

1 1 1 
Q.S. Al-Mujadillah ayat 

11 

“Hai orang-orang beriman apanila 

dikatakan padamu: “berlapang-

lapanglah dalam majlis”, maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: “berdirilah 

kamu”, maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” 

2 53 53 Q.S. An-Nisa ayat 7 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari 

harta peninggalan kedua orang tua 

dan kerabatnya, dan bagi perempuan 

ada hak bagian dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah 

ditetapkan” 

3 54 2 HR. Ibnu Majah  

“Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah 

faraidh dan ajarkanlah kepada 

manusia, karena faraidh adalah 

separuh dari ilmu dan akan 

dilupakan. Faraidh ilmu yang 

pertama kali dicabut dari umatku” 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II : Pedoman Pengumpulan Data 

 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

A. Wawancara Dengan Ketua Jurusan PAI 

 

1. Kapan dan bagaimana sejarah berdirinya Jurusan Pendidikan Agama 

Islam ?  

2. Apa visi misi Jurusan Pendidikan Agama Islam?  

3. Bagaimana keadaan dosen dan staf di Jurusan Pendidikan Agama 

Islam?  

 

B. Untuk Staf TU Jurusan PAI 

 

1. Berapa jumlah mahasiswa/i di Jurusan Pendidikan Agama Islam ? 

2. Berapa jumlah tenaga pengajar, staf  TU yang ada di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam ?  

3. Apa saja sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam ?  

 

C. Wawancara Dengan Dosen Mata Kuliah Ilmu Faraidh 
 
1. Siapa nama bapak? 

2. Perjalanan Pendidikan bapak ? 

3. Berapa jumlah waktu yang disediakan untuk satu kelas dalam 

seminggu di mata kuliah ilmu faraidh secara daring ini ?  

4. Sudah berapa lama bapak mengajar pembelajaran ilmu faraidh ini?  



5. Metode apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran secara daring 

ini? mengapa bapak memilih metode itu dan apakah ada kendala 

dalam penggunaannya? 

6. Media  apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran ilmu faraidh 

secara daring ini? mengapa bapak memilih media itu dan apakah ada 

kendala dalam penggunaannya?  

7. Aplikasi apa yang bapak  gunakan dalam pembelajaran daring ini? 

mengapa bapak memilih aplikasi itu dan apakah ada  kesulitan dalam 

penggunaanya? 

8. Perangkat apa yang bapa gunakan untuk pembelajaran? Mengapa 

bapak memilih perangkat itu dan apakah ada kesulitan dalam 

penggunaannya? 

9. Strategi apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran daring ini? 

mengapa bapak memilih strategi itu dan apakah ada kesulitan dalam 

penggunaannya? 

10. Untuk menunjang pembelajaran ini buku apa saja yang bapak 

gunakan? 

11. Bagaimana sinyal di tempat bapak dan apakah dalam pembelajaran 

sinyal sering menggangu proses pembelajaran ? 

12. Berapa banyak kuota yang dihabiskan dalam satu kali pertemuan 

pembelajaran ilmu faraidh secara daring ini? 

13. Evaluasi yang seperti apa yang bapak terapkan dalam pembelajaran 

ilmu faraidh secara daring ini ? 

14. Apakah bapak selalu melakukan kegiatan remedial, yaitu perbaikan 

apabila nilai mahaiswa/i di bawah standar?  

15. Menurut bapak bagaimana respon mahasiswa/i  terhadap mata kuliah 

ilmu faraidh yang dilaksanakan secara daring ini?  



16. Kesulitan apa saja yang sering bapak temukan dalam mengajar pada 

mata kuliah ilmu faraidh secara daring ini ? 

 

D. Wawancara Dengan Mahasiswa/i Mata Kuliah Ilmu Faraidh 2018 

1. Perangkat apa yang sering kalian gunakan untuk mengikuti 

pembelajaran ilmu faraidh secara daring ini? dan apakah media yang 

kamu gunakan ada kendala dalam penggunaannya?  

2. Media apa yang sering dosen  kalian gunakan dalam pembelajaran 

ilmu faraidh secara daring ini?  

3. Aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran daring ini? dan 

apa kesulitan kamu mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi 

tersebut? 

4. Bagaimana sinyal ditempat kamu tinggal? Apakah ketika 

pembelajaran daring berlangsung kamu pernah terkendala terhadap 

sinyal?ceritakan! 

5. Berapa kuota yang dihabiskan untuk mengikuti pembelajaran daring ? 

6. Apa motivasi kamu mengikuti pembelajaran ilmu faraidh secara 

daring ini? 

7. Apakah kamu berminat dengan mata kuliah ilmu faraidh secara daring 

ini? jelaskan! 

8. Apa yang sering mengganggu konsentrasi kamu pada saat 

pembelajaran daring ini berlangsung?  

9. Berapa lama waktu pembelajaran ilmu faraidh secara daring ini 

berlangsung? 



10. Apakah penjelasan dari dosen pengampu ilmu faraidh mudah 

dipahami? 

11. Bagaimana Dalam penyampaian materi dalam hal penguasaan dan 

pengembangan materi oleh dosen mata kuliah ilmu faraidh?  

12. Seperti apa strategi yang digunakan dosen kalian dan apa tanggapan 

kalian mengenai strategi itu?  

13. Metode apa yang  digunakan dosen kalian dan apa tanggapan kalian 

mengenai metode itu?  

14. Evaluasi yang seperti apa yang diterapkan dosen pengampu kamu di 

mata kuliah faraidh secara daring ini? 

15. Kesulitan dalam hal apa saja yang sering kamu temukan dalam proses 

pembelajaram ilmu faraidh secara daring ini?  

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah berdirinya Jurusan Pendidikan Agama Islam 

2. Letak kantor Jurusan Pendidikan Agama Islam 

3. Keadaan pembelajaran secara daring melalui aplikasi 

4. Daftar jumlah mahasiswa/i konsentrasi fikih  

5. Daftar nama Staf dan Dosen di Jurusan Pendidikan Agama Islam 

6. Sarana dan Prasarana di Jurusan Pendidikan Agama Islam 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati keadaan pada saat  proses pembelajaran ilmu faraidh secara 

daring melalui aplikasi yang digunakan. 

2. Mengamati cara pelaksanaan  pembelajaran ilmu faraidh secara daring 

melalui aplikasi yang digunakan. 

3. Mengamati metode yang digunakan dalam  pembelajaran ilmu faraidh 

secara daring melalui aplikasi yang digunakan. 

 

 

 
 

 



Lampiran III : Surat Keterangan Persetujuan Proposal 

  



Lampiran IV: Surat Penunjukan Pembimbing 

 

  



Lampiran V: Surat Keterangan Seminar Proposal 

 

  



Lampiran VI: Catatn Seminar Proposal 

 

  



Lampiran VII: Surat Perubahan Judul 

  



Lampiran VIII: Daftar Hadir Ujian Skripsi 

 

  



Lampiran IX: Surat Riset 

 

  



 

Lampiran X: Surat Selesai Riset 

 

 
 

 



Lampiran XI: Foto Dokumentasi Penelitian 

 

(Kantor Jurusan PAI) 

 



 

 

 

 

 

 

(Kelas Jurusan PAI) 



 

 



 



 

 



 



 

Wawancara dengna Mahasiswa/I Mata Kuliah Ilmu Faraidh 2018 

 



 

 

Wwawancara dengan dengan ketua UTIPD 



 

 

(Pelalksanaan Pembelajaran Menggunakan Zoom) 



 



 



 



 

(Peembelajaran Secara Daring Menggunakan Google Meet) 



 



 



 

( 



 

 

 



 

 



 

Pembelajaran Secara Daring Melalui Whatsapp) 



 



 

Anggota di LMS 

 



 
 

 



 
 

 



 
              

                  Pengumpulan Tugas Melalui E-Learning UIN Antasari Banjarmas 

 

 



RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
 
 

Nama Lengkap 

Tempat dan Tanggal Lahir 

Agama 

Kebangsaan 

Status Perkawinan 

: Riska Maulidheawati 

: Banjarmasin, 30 Juni 1999  

:   Islam 

: Indonesia 

: Mahasiswi

Alamat                                                     : Jl. Rawasari 14 RT.057 RW.005 

Pendidikan: 
 

1. TK  

2. SDN Teluk Dalam 7 

3. MTs Al- Abadiyah 

4. MAN 3 Banjarmasin 

: 2004 –2005 

: 2005 – 2011 

: 2011 – 2014 

: 2014 – 2017 

7. S1 UIN Antasari Banjarmasin : 2017 – 2021 

 

Orang Tua: 
 

Ayah  

Nama 

Pekerjaan 

Alamat 

 

 

Ibu  

Nama 

Pekerjaan 

Alamat 

 

  : Aris Purbaya 

: Wiraswasta 

: Jl. Raswasari 14 RT.057 RW.005 

 

 

  

   : Nurul Rahmawati 

: Ibu Rumah Tangga 

: Jl. Raswasari 14 RT.057 RW.005 

 

 

                                                           Banjarmasin, 26 Januari 2021 
 

          
 

     Riska Maulidheawati



 


