
 

 

 

 

 

 

Lampiran-Lampiran 



DAFTAR TERJEMAH 

NO BAB KUTIPAN HAL TERJEMAH 

1 II Al-Ahzab ayat 21. 

 

16 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. 

2 II Al-Qalam ayat 4 17 dan Sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yang agung. 

3 II Q.S. Al-Jum’ah, ayat 2 22 Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang 

buta huruf seorang Rasul di antara mereka, 

yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka, mensucikan mereka dan 

mengajarkan mereka kitab dan Hikmah 

(As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka 

sebelumnya benar-benar dalam kesesatan 

yang nyata 

4 II Q.S. Fushshilat (41), 

ayat : 46 

26 Barangsiapa yang mengerjakan amal yang 

saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya 

sendiri dan Barangsiapa mengerjakan 

perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk 

dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah 

Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya 

5 II Asy-Syams (91), 8-10 27 Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 

(jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang 

mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya 

merugilah orang yang mengotorinya 

6 II Al-Fushshilat, ayat : 

30. 

28 Sesungguhnya orang-orang yang 

mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" 

kemudian mereka meneguhkan pendirian 

mereka, Maka Malaikat akan turun kepada 

mereka dengan mengatakan: "Janganlah 

kamu takut dan janganlah merasa sedih; 

dan gembirakanlah mereka dengan jannah 

yang telah dijanjikan Allah kepadamu 

7 II Ali ‘Imran ayat 191 29 (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadan berbaring dan mereka memikirkan 

tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah 

Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 

Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami 



dari siksa neraka.” 

 

8 II Al-Qur’an surat At-

Taubah, 9 : 71 

29 dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 

perempuan, sebahagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang 

lain. mereka menyuruh (mengerjakan) 

yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 

mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. 

mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana 

9 II Ali Imran, 3 : 134 30 (yaitu) orang-orang yang menafkahkan 

(hartanya), baik di waktu lapang maupun 

sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) 

orang. Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat kebajikan 

10 II Fushshilat ayat 33 31 siapakah yang lebih baik perkataannya 

daripada orang yang menyeru kepada 

Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan 

berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk 

orang-orang yang menyerah diri 

11 II Ar-Ra’d (13), ayat 28 32 (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati 

mereka manjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram. 

12 II An-Najm, 53 33 yang mempunyai akal yang cerdas; dan 

(Jibril itu) Menampakkan diri dengan rupa 

yang asli. 

13 II Al-An’aam, 6 : 57 37 Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di 

atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari 

Tuhanku[479], sedang kamu 

mendustakannya. tidak ada padaku apa 

(azab) yang kamu minta supaya 

disegerakan kedatangannya. menetapkan 

hukum itu hanyalah hak Allah. Dia 

menerangkan yang sebenarnya dan Dia 

pemberi keputusan yang paling baik 

 



 

 

Pedoman Wawancara Kepada Pengasuh dan para Ustadz Pondok Pesantren 

Al-Furqon Banjarmasin 

 

1. Menurut Al-ustazd apa pengertian metode? 

2. Menurut Al-ustazd apa pengertian pendidikan? 

3. Menurut Al-ustazd apa pengertian akhlak? 

4. Menurut Al-ustazd apa dasar-dasar pendidikan akhlak baik dalam Al-Qur’an 

atau Al-Hadist? 

5. Menurut Al-ustazd apa tujuan dari pendidikan akhlak? 

6. Langkah-langkah apa yang ditempuh dalam mendidik akhlak santri di pondok 

pesantren Al-Furqon Banjarmasin? 

7. Siapa saja yang berperan dalam pendisiplinan santri, ustadnya saja atau para 

santri senior ? 

8. Seperti apa Metode-metode pendidikan akhlak dipondok pesantren Al-Furqon 

Banjarmasin? 

9. Bagaimana metode pendidikan akhlak dalam upaya pembentukkan 

kecerdasan spiritual santri di asrama ? 

10. Bagaimana metode pendidikan akhlak dalam upaya pembentukkan 

kecerdasan spiritual santri dikelas ? 

11. Bagaimana metode pendidikan akhlak dalam upaya pembentukkan 

kecerdasan spiritual santri dalam Peribadatan ? 

12. Bagaimana metode pendidikan akhlak dalam upaya pembentukkan 

kecerdasan spiritual santri dalam kegiatan ekstrakulikuler? 



 

 

13. Ada berapa aspek dalam kegiatan ekstrakulikuler di pondok pesantren Al-

Furqon Banjarmasin? 

- Aspek Ilmiah meliputi : 

Apakah ada pengajian Tahfizul Qur’an? 

Apakah ada pengajian kitab? 

Dalam pengajian kitab metode-metode apa saja yang digunakan misalnya: 

metode bandongan, metode sorongan, metode halaqah, metode 

musyawarah dan metode muzhakaroh? 

 Metode bandongan yaitu dilakukan oleh santri-santri senior, kiai 

memberikan pengajaran kitab-kitab klasik dengan membacakan dan 

menerangkan didepan para santri, pengajian dengan metode ini 

dilakukan bersama-sama secara klasikal. 

 

 Metode Sorogan Metode sorogan ini di gunakan dalam pengajian 

kitab-kittab klasik yang di berikan pada santri pemula. Caranya santri 

membacakan kitab didepan ustazh secara individual, atau ustazh 

membacakan kitab yang dibawa oleh masing-masing santri kemudian 

di ikuti oleh santri sampai ia mengerti dan faham apa yang telah 

disampaikan dan diajarkan oleh ustazh. Apabila ada kesalahan maka 

ustazh biasanya langsung membetulkan dan menjelaskannya kembali. 

 

 Metode halaqoh adalah santri disuruh diskusi untuk memahami 

maksud atau isi kitab bukan untuk mempertanyakan salah dan 

benarnya isi kitab. 

 

 Metode musyawarah di gunakan untuk mengingatkan santri, apabila 

ada pembahasan yang telah lampau yang tidak dapat diingat dan atau 

mengalami kesulitan dalam menganalisis maksud dari isi kitab. 

 

 Muzhakaroh difungsikan oleh para santri untuk mengingat pelajaran 

sekolah yang telah lampau dengan alokasi waku jam 08.00 malam 

(setelah isya’) sampai jam 10.30. Pada saat muzhakaroh, santri 

dipimpin oleh santri senior sesuai dengan kelas masing-msing. Dan 

tugas santri senior bekerja mengarahkan para santri zunior bila terdapat 

kesalah pahaman, atau ditemui pemahaman yang kurang lurus. 

 

 



 

 

14. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi metode pendidikan akhlak dalam 

upaya pembentukkan kecerdasan spiritual santri di pondok pesantren Al-

Furqon Banjarmasin? 

a. Faktor Guru  b. Faktor santri c. Faktor sarana dan fasilitas d. Lingkungan  

15. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan metode pendidikan 

akhlak dalam upaya pembentukkan kecerdasan spiritual santri di pondok 

pesantren Al-Furqon Banjarmasin? 

  



 

 

 

Kisi-kisi Wawancara kepada santri 

 

1. Menurut saudara metode apa saja yang digunakan al-ustazd dalam memberikan 

pendidikan dan pengajaran dipondok pesantern Al-Furqon Banjarmasin ini? 

2. Apakah metode yang digunakan sangat membantu saudara dalam memahami 

dan menerima pelajaran? 

3. Bagaimana metode pendidikan akhlak di asrama ? 

4. Bagaimana metode pendidikan akhlak belajar ? 

5. Bagaimana metode pendidikan akhlak dalam Peribadatan ? 

6. Bagaimana metode pendidikan akhlak  dalam kegiatan ekstakulikuler? 

7. Seperti apa tata tertib atau peraturan di pondok pesantren Al-Furqon 

Banjarmasin?  

8. Apakah setiap santri mentaati peraturan yang ada ? 

9. Apakah anda merasa tersiksa dengan peraturan yang ada ? 

10. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pendidikan disiplin di pondok 

pesantren Al-Furqon Banjarmasin?  

11. Faktor-faktor apa saja yang menghambat metode pendidikan akhlak di 

pondok pesantren Al-Furqon Banjarmasin?  

  



 

 

 

METODE PENDIDIKAN AKHLAK 

 

 

Berilah tanda (    ) dan silahkan Tambahkan Metode-Metode Lainnya 

Yang Diterapkan Pondok Pesantren Al-Furqon Banjarmasin.  

(....) Metode kedisiplinan 

(....) Metode Targhib wa Ta’zhib (bujukan) 

(....) Metode Tanya Jawab 

(....) Metode Hapalan 

(....) Metode Ceramah 

(....) Metode Cerita 

(....) Metode Mauizhah (Nasehat)  

(....) Metode Hukuman 

(....) Metode keteladanan  

(....) Metode Pembiasaan 

(....) Metode Mengisi kekosongan 

(....) Metode Hikmah atau peristiwa (metode ibrah) 

(....) Metode ................... 

(....) Metode ................... 

 

Diantara beberapa metode di atas, metode apa saja yang lebih di tekankan di 

Pondok Pesantren Al-Furqon Banjarmasin? Sebutkan dan Jelaskan secara 

singkat! 
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