LAMPIRAN
LAMPIRAN I
Daftar Terjemah
No

Bab

Kutipan

Hal

Terjemah
Hai orang-orang beriman
apabila
kepadamu:

dikatakan
"Berlapang-

lapanglah dalam majlis",
maka
َيآيُّ َها الَّ ِذيْنَ َءا َمنُ ْو ِإذَا قِ ْي َل لَ ُك ْم

niscaya

ُُ سحِ اله
َّ َتَف
َ س ُح ْوا يَ ْف
َ س ُح ْوا فِ ْي ْال َم َجا ِل ِس فَا ْف
1

1

َ َواِذَا ا ْنث ُ ُز ْوا فَا ْنث ُ ُز ْوا يَ ْرفَعِ اله ُُ الَّ ِذيْن,لَ ُك ْم
ُُ ت واله
ِ آ َمنُ ْوا ِم ْن ُك ْم َوالَّ ِذيْنَ اُوتُو ْال ِع ْه َم دَ َر َجا
)11:بِ َما تَ ْع َمهُ ْونَ َخبِي ٌْر (المجادلة

lapangkanlah

memberi
1-2

untukmu.
dikatakan:

Allah

akan

kelapangan
Dan

apabila

"Berdirilah

kamu", maka berdirilah,
niscaya

Allah

akan

meninggikan orang-orang
yang beriman di antaramu
dan

orang-orang

yang

diberi ilmu pengetahuan
beberapa

derajat.

Dan

Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.

ْس َعهَى ْٱْل َ ْع َم ٰى َح َر ٌج َو ََل
َ لَّي
يض
ِ َعهَى ْٱْلَع َْرجِ َح َر ٌج َو ََل َعهَى ْٱل َم ِر
۟ َُح َر ٌج َو ََل َعهَ ٰ ٰٓى أَنفُ ِس ُك ْم أَن ت َأ ْ ُكه
وا ِم ۢن بُيُو ِت ُك ْم
ت
ِ ت أ ُ َّم ٰ َه ِت ُك ْم أَ ْو بُيُو
ِ ت َءابَا ٰٓ ِئ ُك ْم أ َ ْو بُيُو
ِ أ َ ْو بُيُو
ت أَ ْع ٰ َم ِم ُك ْم
ِ ت أَخ ٰ ََو ِت ُك ْم أَ ْو بُيُو
ِ إِ ْخ ٰ َونِ ُك ْم أ َ ْو بُيُو
ت
ِ ت أَ ْخ ٰ َو ِل ُك ْم أ َ ْو بُيُو
ِ ت َع ٰ َّم ِت ُك ْم أ َ ْو بُيُو
ِ أ َ ْو بُيُو
2

1

ٰ
ْس
َ ٰ َخهَتِ ُك ْم أ َ ْو َما َمهَ ْكتُم َّمفَاتِ َح ٰٓۥ ُُ أ َ ْو
َ صدِي ِق ُك ْم لَي
۟ َُعهَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن ت َأ ْ ُكه
وا َج ِميعًا أ َ ْو أ َ ْشتَات ًا فَِِذَا
۟ س ِهن ُم
وا َعهَ ٰ ٰٓى أَنفُ ِس ُك ْم ت َ ِح َّيةً ِنم ْن
َ َدَخ َْهتُم بُيُوتًا ف
َ ًِعن ِد ٱلهَّ ِ ُ ُم ٰ َب َر َكة
ط ِين َبةً َك ٰذَلِكَ يُ َب ِيننُ ٱلهَّ ُُ لَ ُك ُم
ْ
َت لَ َعهَّ ُك ْم ت َ ْع ِقهُون
ِ ٱل َءا ٰ َي
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Tidak ada halangan bagi
orang buta, tidak (pula)
bagi orang pincang, tidak
(pula) bagi orang sakit,
dan tidak (pula) bagi
dirimu sendiri, makan
(bersama-sama
mereka)
dirumah kamu sendiri atau
dirumah bapak-bapakmu,
dirumah
ibu-ibumu,
dirumah
saudarasaudaramu yang laki-laki,
di rumah saudaramu yang
perempuan,
dirumah
saudara bapakmu yang
laki-laki, dirumah saudara
bapakmu yang perempuan,
dirumah saudara ibumu
yang laki-laki, dirumah
saudara
ibumu
yang
perempuan, dirumah yang
kamu miliki kuncinya atau
dirumah kawan-kawanmu.
Tidak ada halangan bagi
kamu makan bersamasama
mereka
atau
sendirian. Maka apabila
kamu memasuki (suatu
rumah dari) rumah-rumah
(ini) hendaklah kamu
memberi salam kepada
(penghuninya yang berarti
memberi salam) kepada
dirimu sendiri, salam yang
ditetapkan dari sisi Allah,
yang diberi berkat lagi
baik. Demikianlah Allah
menjelaskan
ayat-

ayatnya(Nya)
bagimu,
agar kamu memahaminya.
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LAMPIRAN II
PEDOMAN WAWANCARA
1. Dikelas V ini ada berapa anak ABK dikelas ini?
2. Termasuk kategori ABK apa mereka?
3. Jenis strategi apa yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas ini?
4. Bagaimana proses pembelajaran di saat pandemi?
5. Bagaimana cara pembelajaran untuk materi wudhu dimasa darurat covid-19?
6. Apa hal hal yang mendukung ibu dalam proses pembelajaran di kelas inklusi
ini?
7. Apa saja hambatan yang diasakan untuk mengajar di kelas inklusi ini?
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LAMPIRAN III
CATATAN HASIL WAWANCARA
NO

JAWABAN

PERTANYAAN

“ untuk kelas V ini total ada 6 siswa yang berkebutuhan
1
khusus”

2

“ untuk ABK dikelas ibu, semuanya termasuk kedalam kategori
lamban dalam belajar (Slow Learner)”

3

“untuk strategi mengajr didalm kelas, sebenarnya ibu mengjar
secara fleksibel. Tetapi dikelas ini harus guru yang lebih banyak
mengarahkan. Karena kalo dipaksa murid yang lebih aktif, akan
sulit ibu rasa. Karena anak anak ABK harus dibimbing secara
khusus.walaupun disetiap kelas sudah ada guru pendamping
khusus. Anak anak ABK msih sulit untuk menggunakan strategi
yang berpusat pada anak”
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4

“kalau pembelajaran selama masa darurat covid-19,
pembelajaran kami lakukan secara daring, untuk anak anak ABK,
akan didampingi oleh guru pendamping khusus. Guru
pendamping khusus akan mendatngi langsung kerumah siswa
yang ABK”

5

“untuk materi wudhu, anak anak diberi materi tentang wudhu,
lalu diberi contoh cara berwudhu yang baik dan benar serta
bacaannya. Lalu ditugaskan untuk membuat video praktek
berwudhu. Untuk anak ABK tidak dituntut untuk melakukan
dengan sempurna. Mereka melakukan semampu mereka. Yang
penting tujuan dari pembelajaran ini yaitu mereka dapat
mengetahui anggota tbuh yang dibasuh saat berwudhu serta
bacaannya dan tata caranya diketahui oleh mereka. Anak anak
ABK hanya dituntut untuk menunnjukkan anggota tubuh yang
dibasuh saat berwudhu. Dibantu dengan GPK dan orang tua.”

6

“ saya mengajar disekolah ini sudah sekitar 7 tahun, berbagai
kategori anak ABK sudah saya rasakan. Jdi semakin tahun saya
selalu mempelajri bagaimana karakteristik anak yang
berkebutuhan khusus, bagaimana menanganinya, saya lumayan
percaya diri tentang itu. Saya juga mengikuti beberapa pelatihan
tentan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Bagi saya itu
adalah hal yang sangat mendukung bagi proses pembelajaran.
Disamping itu juga, sekolah ini juga sudah menyediakan guru
pendamping khusus (GPK) disetiap kelas. Itu sangat memudahkan
dalam proses pembelajaran. Di sekolah ini juga disediakan buku
khusus dan alat peraga untuk peserta didik yang berkebutuhan
khusus. Selain itu, anak anak yang ABK hanya termasuk kategori
slow learner, bagi saya itu tidak terlalu menyulitkan dalam proses
pembelajaran’’
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7

“ untuk hambatan yang saya rasakan, pertama konsentrasi siswa
lain terganggu jika siswa ABK tidak terkendali atau susah diatur,
walaupun anak anak itu termasuk slow learner, terkadang
mereka juga bisa hilang kendali jika dalam kedaan suasana hati
sedang tidak mendkung, mereka bisa mngamuk atau tidak mau
belajar. Itu ketika dikelas secara normal. Sedangkan saat masa
darurat covid-19 ini, kerjasaa orang tua yang masih kurang
mnjadi salah satu hambatan dalam proses pembelajaran. Seperti
tidak mngirimkan tugas, tidak aktif di group whatssapp.”
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LAMPIRAN IV
BIODATA NARASUMBER
Biodata

Nama

Hmaidah, SPD.I

NIP

-

Jabatan

Guru PAI

Alamat

Jalan Benua Anyar Rt 01. NO 19

No HP

0856-5253-455
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LAMPIRAN V
SK Pembimbing Skripsi
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LAMPIRAN VI
Surat Rekomendasi Izin Riset
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LAMPIRAN VII

Surat Izin Riset
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LAMPIRAN VIII
Surat Selesai Riset
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LAMPIRAN IX
Dokumentasi
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RIWAYAT HIDUP PENULIS5
1

Nama Lengkap

: Ahmad Mulyadi

2

Tempat Tanggal Lahir

: Banjarmasin, 10 Januari 1997

3

Agama

: Islam

4

Kebangsaan

: Indonesia

5

Status Pekawinan

: Belum Menikah

6

Alamat

: Jalan simpang limau rt 19 no 17, kelurahan sungai lulut, kecamatan
Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin

7

Pendidikan
SD
SMP / MTs
SMA / MA

: SDN 1 Sungai Lulut
: SMP Negeri 16 Banjarmasin
: MA Manbaul Ulum

8

Pengalaman Organisasi

: Pramuka UIN Antasari Banjarmasin

9

Orang Tua

a.
b.
c.

Ayah
Nama
Pekerjaan
Alamat
Ibu
Nama
Pekerjaan
Alamat
10
11

12

Saudara (Jumlah
Saudara)
Suami / Istri
Nama
Pekerjaan
Alamat
Anak

: H. Zainal Arifin
: Buruh Tani
: Jalan simpang limau rt 19 no 17, kelurahan sungai lulut, kecamatan
Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin
: Baniah
: Ibu rumah tangga
: Jalan simpang limau rt 19 no 17, kelurahan sungai lulut, kecamatan
Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin
: 3 bersaudara
:-

:

Banjarmasin, 18 September 2020
Penulis

Ahmad Mulyadi
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