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Lampiran 1 

DAFTAR TERJEMAH 

 

No Bab Kutipan Hal Terjemah 

1 I Alquran Surah 

Al Maidah ayat 

13 

2 (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, 

maka Kami melaknat mereka, dan Kami 

jadikan hati mereka keras membatu. 

Mereka suka mengubah firman (Allah) dari 

tempatnya, dan mereka (sengaja) 

melupakan sebagian pesan yang telah 

diperingatkan kepada mereka. Engkau 

(Muhammad) senantiasa akan melihat 

pengkhianatan dari mereka kecuali 

sekelompok kecil diantara mereka (yang 

tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka 

dan biarkan mereka. Sungguh, Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik. 

2 I Alquran Surah 

An Nahl ayat 

78. 

 

4 
 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 

sesuatu pun, dan Dia memberimu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, 

agar kamu bersyukur.  

3 I Alquran Surah 

At Tahrim ayat 

6. 

5 Wahai orang-orang yang beriman! 

Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak 

durhaka kepada Allah terhadap apa yang 

Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

4 II Alquran Surah 

Al-Syu’ara ayat 

137 

15 (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat 

kebiasaan orang-orang terdahulu. 

5 II Hadis Riwayat 

Ahmad 

15 Bahwasanya aku diutus (Allah) untuk 

menyempurnakan keluhuran budi pekerti. 

6 II Pakar Bidang 

Akhlak Ibn 

Miskawaih 

(w.421 H/1030 

M)  

16 Sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan 

tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. 
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7. II Alquran Surah 

Al-Imran ayat 

133-134 

18 Dan bersegeralah kamu mencari ampunan 

dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi yang 

disediakan bagi orang-orang yang 

bertaqwa. 

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang 

yang menahan amarahnya dan memaafkan 

(kesalahan) orang lain. Dan Allah 

mencintai orang yang berbuat kebaikan. 

8 II Alquran Surah 

Al-Qalam ayat 

4 

30 Dan sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yang agung.  

 

9 III Alquran Surah 

Al-Kahfi ayat 6 

43 Maka barangkali engkau (Muhammad) 

akan mencelakakan dirimu karena bersedih 

hati setelah mereka berpaling, sekiranya 

mereka tidak beriman pada keterangan ini 

(Alquran) 

10 III Alquran Surah 

Al-Ahzab ayat 

70 

48 Wahai orang-orang yang beriman! 

Bertaqwa lah kamu kepada Allah dan 

ucapkanlah perkataan yang benar 

11 III Alquran Surah 

Thaha ayat 132 

53 Dan perintahkanlah keluargamu 

melaksanakan shalat dan sabar dalam 

mengerjakannya. Kami tidak meminta 

rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi 

rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di 

akhirat) adalah bagi orang yang bertaqwa. 

12 III Alquran Surah 

Al-Insan ayat 8 

63 Dan mereka memberikan makanan yang 

disukainya kepada orang miskin, anak 

yatim, dan orang yang ditawan. 
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Lampiran 2 

DOKUMENTASI 
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Lampiran 3 

SURAT KETERANGAN 
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Lampiran 4 

SURAT KETERANGAN SELESAI SEMINAR 
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Lampiran 5 

SURAT-SURAT RISET  
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Lampiran 6 

SURAT SELESAI MELAKSANAKAN RISET 
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Lampiran 7 

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

BIRO SKRIPSI 

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 

Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 

Email:ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id 

 

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

1. Nama Mahasiswa  : Ilham Akbar 

2. N I M    : 1601291031 

3. Program Studi  : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

4. Judul Proposal Skripsi         : Nilai-Nilai Akhlak Dalam Surah Al-

Qalam Ayat 4 Menurut Tafsir Jalalain 

5. Dosen Pembimbing   : Tamjidnor, S. Ag., M.Pd.I 

Muqarramah, S.Pd, M.Pd.I 

6. Catatan Hasil Seminar  : 

No Catatan/ saran Penanggap No Catatan/saran Dosen 

1.  

2. 

 

Ukuran tulisan Arab. 

Jarak antara footnote dengan 

footnote yang dibawah. 

1. 

 

2. 

3 

 

4.  

Mengganti makna luhur 

menjadi agung pada surah  

Alqalam ayat 4. 

Contoh prilaku Agung pada 

Akhlak Rasulullah. 

Menjelaskan makna Alquran 

surah Al-Qalam ayat 4 sesuai 

dengan tafsir Jalalain 

Penulisan SWT atau SAW 

yang benar menurut KBBI 

 

 

Banjarmasin, 10 Juni 2021 

Moderator, 

 

Ismail 

 

http://www.ftk.iain-antasari.ac.id/
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Lampiran 8 

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI 

 

Konten dan Metodologi 

 

Bimbingan 

Ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing Konten dan 

Metodologi 

Tanda 

Tangan 

I 

 

 

 

5 

April 

2021 

 

- Lengkapi keseluruhan bagian 

skripsi dari halaman cover, i, ii, iii, 

iv, dan seterusnya hingga lampiran. 

 

 

II 

 

 

 

 

26 

April 

2021 

 

 

- Abstrak dirapatkan spasinya, 

memuat inti ke 4 bab. 

- Kata pengantar ada basmalah dan 

hamdu tsana. 

 

 

III 

 

18 

April 

2021 

 

- Terjemah ayat dan hadits letakkan 

dilampiran. 

 

- Gambaran penelitian tidak 

diletakkan di bab 3 
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Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

Bimbingan 

ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing Bahasa dan 

Teknik Penulisan 

Tanda Tangan 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar 

Proposal 

20 

Nopember  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masukan dan koreksi dari 

penanggap utama, 

penanggap umum harus 

diperhatikan 

2. Masukan dan 

arahan/bimbingan  dari 

dosen bidang konten dan 

metodologi penelitian dan 

bid. Bahasa dan teknik 

penulisan harus menjadi 

perhatian utama, serta harus 

sering konsultasi dengan 

pembimbing skripsi 

3. Gunakan buku pedoman 

teknik penulisan skripsi 

fakultas tarbiyah dan 

keguruan UIN antasari 

sebagai pedoman dalam 

menulis skripsi 

4. Beberapa paragraf di latar 

belakang belum koheren, 

banyak terdapat gap kalimat, 

bagaimana merelasikan 

antara internet dan makul 

materi Akidah Akhlak MI, 

dan dikaitkan dengan 

prestasi mahasiswa belum 

jelas terintegrasi. Harus 

dilihat tujuan dari makul 

materi akidah akhlak MI 

sebenarnya. Cek silabus 

makul 

5. Belum terlihat 1 paragraf 
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terkait mengapa mahasiswa 

aktif angkatan 2018 PGMI 

yang diambil sebagai bagian 

penelitian, adapun yang 

dilihat pada alasan memilih 

judul masih sangat general 

alasannya. Harus spesifik 

apalagi dikaitkan dengan 

internet, akhlak mahasiswa, 

prestasi mahasiswa. 

6. Belum terlihat state of the art 

dari penelitian. Setelah 

menyebutkan jpenelitian2 

terdahulu sebutkan apa yang 

menguatkan penelitian ini 

atau memnjadikan penelitian 

ini memiliki distingsi sendiri 

berbeda dengan penelitian 

yang ada. Dan penelitian ini 

jika diletakkan ke dalam cek 

turnitin terlihat angka 

persentase plagiasi nya 

cukup tinggi. 

7. Definisi istilah belum  

memunculkan dua aspek, 

definisi nominal, dan 

definisi operasional 

penelitian. Definisi nomila 

adl drai para ahli (artinya 

harus ada footnotenya), 

adapundefinisi operasional 

adalh definisi berdasarkan 

penelitian ini 

8. Hindari penggunaan kata 

ganti orang pertama seperti 

“saya” “kami” “kita” untuk 

skripsi ini. Ganti menjadi 

“penulis” “setiap individu”, 
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atau “setiap orang”. 

Sesuaikan.  

9. Format cover harus seperti 

bentuk format skripsi, cek 

lagi bagaimana cover 

skripsi, dan tulisan fakultas 

tarbiyah serta PGMI nya 

tidak perlu muncul di cover 

luar 

10. Daftar isi sekarang arahkan 

menjadi daftar isi sebuah 

skripsi sehingga formatnya 

nanti cek lagi apa saja yang 

harus muncul dalam dafatr 

isi skripsi sesuai konten 

skripsi 

11. Ketika sudah diformat 

menjadi skripsi maka 

perhatikan lampiran-

lampiran awal skripsi, apa 

saja , misalnya pernyataan 

keaslian tulisan dengan 

materai, persetujuan skripsi, 

pengesahan skrispi, abstrak, 

kata persembahan, motto, 

kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar lampiran 

akhir,  dan lampiran-

lampiran akhir juga lengkapi 

lagi, jangan lupa rinciannya 

di buat pada daftar isi, daftar 

tabel, daftar lampiran akhir. 

Khusunya lampiran akhir 

minimal  tabel terjemah, 

lampiran penting lainnya,   

misal hasil dokumentasi, 

biodata penulis 

12. Perhatikan bagaimana 

menyusun paragraf di latar 

belakang, yang 

memunculkan unsur yuridis, 
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teologis, fenomenologis, 

dasein dasolen, harus 

berdasarkan data dan fakta.  

13. Perhatikan penggunaan 

tanda baca koma, misal pada 

kalimat di paragraf pertama 

latar belakang,tanda koma, 

huruf kapital  

14. Perhatikan dan perbaiki, 

masih banyak kalimat yang 

tidak lengkap dan sempurna. 

Perhaikan SPOK-nya.  

15. Setelah ayat alquran, maka 

letakan makna kandungan 

ayat nya, yakni pertama 

ambil pendapat mufasir, 

kemudian tambahkan 

dengan kesimpulan makna 

kandungan ayat tersebut, dan 

ayat harus bersinergi dengan 

paragraf selanjutnya, jangan 

ada gap,  

16. Perhatikan lagi cara 

penulisna footnote yang 

benar, dan jika ada dari 

sumber internet. Lihat buku 

pedoman penulisan skripsi.  

17. Format penulisan dafatr 

pustaka pelajari lagi 

sesuaikan dengan buku 

pedoman penulisan skripsi. 

Usahaakan perbanyak 

referensi buku/ sumber buku 

dengan terbitan terbaru, 

semisal tahun 2018 2019 

2020. Harus diupdate.  

Tambahkan juga sumber 

referensi dari jurnal-jurnal 
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terbaru. 

18. Cek lagi hasil review di draft 

skripsi (proposal skripsi), 

yakni periksa lagi pada bab I 

dan bab II 

II 19 

Desember 

2020 

- Perkembangan draft skripsi 

(Mereview pada bagian tafsir 

dan keteladanan sifat 

Rasulullah yang agung) 

 

III 31 

Desember 

2020 

- Perkembangan draft skripsi 

(Dari Bab 1 hingga Bab 2) 

 

  

IV 4 Februari 

2021 

Penandatanganan terkait  

persetujuan riset (surat riset) 

 

 

V 28 April 

2021 

- Cover Lihat contoh skripsi atau 

lihat buku pedoman jarak spasi 

nya 

- Lihat contoh skripsi atau lihat 

buku pedoman jarak spasi nya 

- Lihat contoh skripsi atau lihat 

buku pedoman jarak spasi nya 

pada judul 

- Pada bagian oleh, di judul, Lihat 

contoh 

- Lihat contoh skripsi atau lihat 

buku pedoman jarak spasi nya 

- Pada pernyataan keaslian: 

Hindari plagiasi dengan kajian 

ini: (1) Ma’ruf, M. (2017). 

KONSEP KOMPETENSI 

GURU PERSPEKTIF AL-

QUR’AN (Kajian Tafsir Surat 

Al-Qalam Ayat 1-4. AL 

MURABBI, 3(1), 13-30; (2) 

Nurohim, W. 

(2019). Kompetensi Guru Yang 

Terkandung dalam Surat Al-

Qalam Ayat 1-4 dan 

Relevansinya dengan 
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Peningkatan Profesionalitas 

Guru (Doctoral dissertation, 

IAIN Ponorogo).; (3) Ma'ruf, M. 

(2017). Konsep Kompetensi 

Guru Perspektif Al-Qur’an 

(Kajian Surat Al-Qalam Ayat 1–

4). Al-Makrifat: jurnal kajian 

Islam, 2(1), 116-133.; (4) 

Muhyi, M. (2009). Konsep Al 

Qur'an tentang Kompetensi 

Guru: studi analisis Tematik 

Surat al Qalam Ayat 1-

4 (Doctoral dissertation, IAIN 

Sunan Ampel Surabaya). 

- Untuk tanggal skripsi bagian 

pernyataan Nnati sesuaikan 

tanggalnya, Nanti beri materai  

- Cetak tebal pada bagian tabel  

- Jika perlu untuk kata Rasulullah 

Lengkapi:  Rasulullah Saw. Cek 

control H replace menjadi 

tambahan ada Saw. 

- Cek arabic letter, traditional 

arabic font 16 

- Tarik center, bukan rata samping 

tp center. Perbaiki 

- Enter kata pengantar ke hal. 

Selanjutnya 

- Perhatikan penulisan huruf 

kapital di beberapa kata 

- Periksa semua tulisan arab, 

karena supaya tidak menjadi 

simbol di komputer/laptop lain, 

usahakan traditioanl arabic font 

16 

VI 19 Mei 

2021 

 

- Adakah yang menekankan ke 

anak-anak atau ke PGMI-annya 

- Terkensan seperti penelitian 

mahasiswa jurusan tafsir hadis 

ushuluddin 

- Lihat contoh skripsi atau lihat 

buku pedoman jarak spasi nya 

- Lihat contoh skripsi atau lihat 
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buku pedoman jarak spasinya 

- Hindari plagiasi  

- Nanti sesuaikan tanggalnya 

- Cetak tebal 

- Lengkapi Rasulullah Saw 

- Cek control H replace menjadi 

tambahan ada Saw. 

- Setelah ini simpulkan? Ketika 

dengan riset ini secara 

keseluruhan 

- Cek arabic letter, traditional 

arabic font 16 

- Tarik center, bukan rata 

samping tapi center, perbaiki 

- Control H search semua huruf J 

untuk kata Jalalain huruf 

kapital 

- Cek lagi kebenaran halaman 

dengan kontennya 

- Coba nanti kontennya juga 

disesuaikan, belum ada 

halamannya untuk lampiran-

lampiran awal, romawi 

- Dan usahakan font halaman itu 

times new romance, lihat 

konten kamu 

- Perbaiki? ini ada ada spasi 

disini 

- Perbaiki halaman sesuaikan 

konten 

- Beri penomorannya 

- Apa kaitannya dengan paragraf 

sebelumnya, tampak ada gap 

kalimat, jadi paragraf ini harus 
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mendukung kalimat/paragraf 

sebelumnya, tambahkan dulu 

beberapa kalimat yang 

menyambungkan antara 

interaksi dan pendidikan 

- Antar sub bab beri spasi jarak 1 

enter begitu juga dengan point 

point lain a b c lainnya 

- Ganti definisi operasional 

menjadi Definisi Istilah  

- Jelaskan pengertian yang 

menurut penelitian ini 

- Beri simpulan 1 paragraf dari 3 

definisi istilah tersebut 

- Beri pengantar dulu satu dua 

kalimat sebelum point 1, 2 

- beri jarak dengan point atasnya 

- Jadikan alinea, awal paragraf 

condongkan masuk inden 

- Jadikan alinea, awal paragraf 

condongkan masuk inden 

- Ganti kata Dari menjadi 

berdasarkan 

- Kenapa disini ada tanda petik 

- Beri footnote 

- Perbaiki kalimat adapun 

metode yang digunakan adalah 

metode tafsir. dalam metode 

tafsir ada beberapa 

- Bab I adalah pendahuluan, 

yang berisi 

- Coba teliti sesuaikan dengan 

konten dan daftar isi 

- Bab II adalah landasan teori 

yakni tentang 
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- Rincikan apa saja dalam bab II 

ini, tulis sub sub judulnya 

dibagian ini 

- Bab III???? 

- Coba bikin kalimat yang 

sempurna 

- Bab IV adalah penutup yang 

berisi tentang... 

- Rapikan jadi beberapa paragraf 

- Rapikan jarak, judul bab 

dengan sub judul, coba lihat 

contoh-contoh skripsi terdahulu 

yang terbaik dan buku 

pedoman penulisan skripsi 

- Jadi kalau dalam karya tulis 

ilmiah seperti skripsi hindari 

kata “kita” “saya” “kami” 

- Coba perbaiki lagi kalimat 

diperbaiki lagi dengan 

menyusun kalimatnya menjadi 

sempurna tanpa menghilangkan 

makna, coba parafrase 

- Ibn atau Ibnu 

- Rubah footnote di bagian 

bawah jadi times new romance 

- Coba control F dan robah 

menjadi traditional arabic 

- point 1 nya ini kalau 

sebelumnya sudah 1, maka beri 

selang seling 

- Mana yang terkait secara 

konteks ke judul tentang akhlak 

terhadap manusia yang sifatnya 

tidak ke ranah negatif, coba 

sebutkan ke arah yang positif 

bagaimana adab nya. karena 

kebanyakan yang ada tentang 
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jangan atau larangan saja, tidak 

yang sifat atau nilai 

kebaikannya 

- Susun kalimat jadi lebih ilmiah. 

itulah snag itu tampak sastra 

- Kenapa di bagian ini point 1, 

apakah masuk dalam karya atau 

bagusnya ada poin besar 

sebelum gambaran umum 

- Coba cek contoh penelitian 

kepustakaan, di bagian ini apa 

ada istilah lainnya 

- Cetak miring jika ini bahasa 

asing 

- Contro F replace change cetak 

miring italic 

- Coba perhatikan semua 

paragraf dalam skripsi ini, 

usahakan garis baru indent 

- Mana nilai-nilai keteladanan 

amanah, Shidiq, Adil??? 

- Susunan kalimat yang baik, 

jadi ini bukan tulisan artikel 

populer tapi skripsi 

- Coba susun kalimat nya jadi 

SPOK sempurna. Bisa jadi 2 

atau 3 kalimat. Ini terlalu 

panjang untuk 1 kalimat 

- Tidak terdapat daftar pustaka 

tahun-tahun terbaru 2017 2018 

2019 2020 2021 

- Tambahi, masukkan dalam bab 

2 dan analis untuk referinsi 

baru 

- Kamu di uji skripsi tahun 2021, 

tapi tidak menggunakan 

tambahan referinsi terbaru 
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- Dokumentasi untuk membahas 

kitab? Coba diskusikan lagi 

dengan pembimbing 1 

VII 27 Mei 

2021 

merapikan typo dan margin rata kiri 

kanan sesuai buku panduan skripsi 

 

VIII 28 Mei 

2021 

Silakan didaftarkan untuk sidang 

skripsi  
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1. Nama Lengkap  : Ilham Akbar 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Taal, 23 Agustus 1997 
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4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

6. Alamat : Jl. Trikesuma RT. 003/RW 001 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
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8. Pengalaman Organisasi : HMJ PGMI 

9. Orang tua 

Ayah      

Nama    : Drs. H. Syahruji 

Pekerjaan   : Pensiunan PNS 

Alamat : Jl. Trikesuma RT. 003/RW 001 Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah 

Ibu 

Nama : Hj. Sapnah 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 



96 

 

 
 

Alamat : Jl. Trikesuma RT. 003/RW 001 Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah 
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