
 
 

 
 

LAMPIRAN I 

Instrumen Pengumpulan Data 

A. Pedoman Wawancara 

1. Untuk Kepala Sekolah 

a. Bagaimana sejarah singkat berdirinya MAN 1 Banjarmasin? 

b. Kapan ibu mulai ditugaskan sebagai kepala sekolah MAN 1 

Banjarmasin? 

c. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah MAN 1 

Banjarmasin? 

d. Bagaimana menurut ibu apakah tingkat pendidikan orang tua ada 

hubungannya dengan hasil belajar peserta didik? 

2. Untuk Guru Pengajar Fiqih 

a. Bagaimana cara pembelajaran yang Bapak/Ibu gunakan saat 

pembelajaran di masa Pandemi ini?  

b. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan penilaian kepada peserta didik 

di masa Pandemi seperti ini?  

c. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai hasil belajar peserta didik 

apakah tingkat pendidikan orang tua ada hubungannya dengan hasil 

belajar peserta didik? 

3. Untuk Tata Usaha 

a. Berapa jumlah tenaga pengajar di MAN 1 Banjarmasin. 

b. Berapa jumlah peserta didik masing masing kelas di MAN 1 

Banjarmasin. 



 
 

 
 

c. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di MAN 1 Banjarmasin. 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Data tentang sejarah singkat berdirinya MAN 1 Banjarmasin. 

2. Data tentang riwayat kepemimpinan kepala sekolah MAN 1 Banjarmasin. 

3. Data tentang jumlah tenaga pengajar di MAN 1 Banjarmasin.  

4. Data tentang jumlah peserta didik di MAN 1 Banjarmasin. 

5. Data tentan sarana dan prasarana MAN 1 Banjarmasin 

6. Data hasil belajar siswa kelas X yang diambil dari raport semester ganjil 

tahun ajaran 2020/2021. 

 

Angket Uji Coba Instrumen Penelitian 

Tingkat Pendidikan Terakhir Orang Tua  

Nama   : 

Kelas/Jurusan  : 

Nomor Hp  : 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Tulislah nama kalian, nama orang tua (ayah dan ibu), kelas atau 

jurusan dan nomor Hp pada kolom yang telah disediakan  

2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan 

tanda silang (X) pada kolom di bawah ini yang sesuai dengan 

tingkat pendidikan terakhir orang tua.  

 



 
 

 
 

Pendidikan Terakhir Orang Tua (Bapak) 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan Terakhir Orang Tua (Ibu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  SD/MI 

 2.  SMP/MTs 

 3.  SMA/SMK/MA 

 

4.  

Perguruan Tinggi 

(S1, S2 dan S3) 

 1.  SD/MI 

 2.  SMP/MTs 

 3.  SMA/SMK/MA 

 

4.  

Perguruan Tinggi 

(S1, S2 dan S3) 



 
 

 
 

LAMPIRAN II 

Foto Hasil Penelitian 

Keadaan di sekolah, hanya guru-guru dan stafnya yang datang, 

masing-masing guru melakukan pembelajaran secara virtual dengan 

menggunakan internet wifi sekolah yang disediakan untuk guru dan 

memenuhi protokol kesehatan. 

           

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Wawancara dengan Guru Fiqih dan Kepala Sekolah 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN III 

Surat Menyurat 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Masukan dan saran perbaikan dari pembimbing 1 dan 2 

Pembimbing 1 

Rabu, 29 April 2021 

1. Tentang pendidikan keluarga cari di UUSPN no. 20 Tahun 2003 

2. Pada halaman 7, hasil wawancara pendahuluan sebaiknya disebutkan 

inisial nama guru tersebut 

3. Saran bapak kedua orang tua yang menjadi subjek penelitian ini 

4. Definisi operasional Fiqih ini terlalu luas mungkin lihat silabus pada MAN 

kelas X 

Pembimbing 2 

Rabu, 29  April 2020 

1. Halaman cover diperbaiki bukan Universitas Negeri Islam tetapi 

Universitas Islam negeri (UIN)  

2. Daftar isi diperbaiki Bab I >> A. Latar Belakang Masalah sesuai dengan isi 

naskah halaman 1 

3. Penomoran halaman konsisten dengan isi naskah menggunakan Times New 

Roman 

4. Halaman 2 diperbaiki setelah ayat AlQur`an ada tulisan Tafsir Lengkap 

Kemenag (apa itu maksudnya)??? Dihilangkan saja 

5. Hindari kalimat dalam, dan serta kata-kata penghubung lainnya di awal 

paragraf 



 
 

 
 

6. Kemudian halaman 2 ada ayat Alqur`an surat Asy-Syura 26:214, apa 

kalimat pengantar sebelumnya kenapa tiba-tiba muncul ayat ini dan 

penjelasan setelahnya juga tidak nyambung. Karena dituliskan diriwayatkan 

bahwa ketika ayat ke 6 ini turun, padahal Alqur`an surat Asy-Syura 

sebelumnya dituliskan ayat 214. (tolong dicek lagi) 

7. Halaman 5 paragraf awal kutipan Undang-Undang diketik 2 spasi, 

seharusnya jika kutipan langsung dan lebih dari 5 baris atau lebih diketik 1 

spasi. (tolong dicek lagi) 

8. Halaman 6 masih ada kata-kata yang typo (sedirinya seharusnya sendirinya) 

9. Halaman 7 diberi footnote hasil wawancara awal peneliti 

10. Pada latar belakang masalah ditambahkan kenapa peneliti tertarik 

melakukan penelitian di MAN 1 Banjarmasin (berikan informasi sekilas 

tentang sekolah tersebut) 

11.  Halaman 10 rumusan masalah diperbaiki. Tambahkan bagaimana tingkat 

pendidikan orangtua peserta didik di MAN 1 Banjarmasin? (sebelum 

membahas tentang prestasi belajar) 

12. Halaman 10 rumusan masalah >> Apakah ada pengaruh tingkat pendidikan 

orang tua yang berbasis Agama dengan yang berbasis Umum terhadap hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih? (bukan pengaruh tetapi 

perbedaan dan kamu harus melakukan uji t / uji beda). Karena kalau untuk 

mengetahui korelasi menggunakan analisis product moment tetapi kalau 

perbedaan maka harus ada tambahan analisis data 



 
 

 
 

13.  Halaman 10 tujuan penelitian juga diperbaiki dan ditambahkan untuk 

mengetahui tingkat pendidikan orangtua. 

14. Halaman 10 tujuan penelitian kamu tidak konsisten dengan rumusan 

masalah. Lihat point no 3 (rumusan untuk mengetahui pengaruh tetapi 

tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan) 

15. Halaman 13 juga inkonsistensi dalam pembuatan hipotesis penelitian. Ingat 

rumusan masalah dan tujuan penelitian semua menyebutkan tingkat 

pendidikan orangtua, bukan tingkat pendidikan ibu. Jadi kalau mau tingkat 

pendidikan Ibu seharusnya dari awal latar belakang masalah dan seterusnya 

pembahasan fokus pada bagaimana tingkat pendidikan ibu 

16. Hindari penggunaan kata Saya tetapi konsisten dengan penulisan peneliti 

17. Alinia paragraf untuk penelitian terdahulu diperbaiki 

18. Bab II halaman 18 footnote diulang lagi dari no 1 karena pergantian bab 

19. Halaman 19 footnote no 21 >> Menurut Heidjrachman dan Husnah 

(1997:77), ini bodynote/endnote bukan footnote. Konsisten penulisan 

sumber pustaka 

20. Halaman 19 point 2. Jalur Pendidikan tolong dienter ke bawah. Jangan 

terpisah induk kalimat dengan kalimat penjelasnya 

21. Halaman 20 footnote no 22 konsisten penulisan menggunakan font Times 

New Roman dan judul buku dicetak miring 



 
 

 
 

22. Halaman 23 masih ada beberapa kutipan yang menggunakan endnote atau 

bodynote. Konsisten menggunakan footnote 

23. Halaman 24 footnote no 25 itu jurnal atau apa?? Lihat bagaimana cara 

penulisan, apa yang harus dicetak miring 

24. Halaman 25 footnote no 28 dan 29 konsisten judul buku dicetak miring 

25. Penulisan footnote untuk penerbit tulisan PT dan CV dihilangkan saja, 

langsung saja disebutkan nama penerbitnya 

26. Halaman 30 footnote no 37 itu jurnal atau apa?? Lihat bagaimana cara 

penulisan, apa yang harus dicetak miring 

27. Halaman 46 footnote no 67 konsisten judul buku dicetak miring 

28. Bab III halaman 48 penulisan footnote diulang lagi dari no 1 karena 

pergantian bab 

29. Halaman 50 untuk sampel penelitian disana belum dijelaskan teknik 

sampling yang peneliti gunakan apa? (apakah probability sampling atau non 

probability sampling). 

30. Halaman 51 data pokok disana dituliskan penulis, padahal pada halaman 

sebelumnya dituliskan peneliti. Harus konsisten apakah peneliti atau penulis 

31. Ingat untuk penulisan di- (keterangan tempat) harus diberi jarak atau spasi 

32. Halaman 52 teknik pengumpulan data paling primer atau utama apa? Harus 

diletakkan yang paling awal penjelasannya. (Angket untuk mengetahui 



 
 

 
 

tingkat pendidikan orangtua, dokumen untuk mengetahui hasil prestasi 

belajar melalui rapot, dan lain-lain) 

33. Halaman 53 untuk teknik pengumpulan data>> Dari observasi peneliti ingin 

menggali data tentang keadaan gedung dan lingkungan di sekolah, sarana 

dan prasarana yang mendukung proses belajar dan mengajar di MAN 1 

Banjarmasin. (Valid mana informasi ini kamu dapatkan dari TU daripada 

hasil observasi??). Perbaiki. 

34. Halaman 53 footnote no 76 konsisten judul buku dicetak miring 

35. Perbaiki matrik. Di teknik pengumpulan data tidak ada wawancara padahal 

halaman sebelumnya ada teknik wawancara 

36. Halaman 54 teknik pengolahan data diperbaiki sesuai dengan buku 

pedoman proposal & skripsi FTK halaman 15 

37. Halaman 55 semua tulisan tentang analisis data diperbaiki. Rumus product 

moment diperbaiki 

38. Lihat buku Prof. Sugiyono (metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan 

R&D) halaman 184 tentang tabel pedoman untuk memberikan interpretasi 

koefisien korelasi harus ditambahkan 

39. Daftar pustaka diperbaiki. Jarak penulisan antar daftar pustaka terlalu jauh 

40. Sumber referensi yang di footnote dan daftar pustaka masih ada buku 

referensi yang terbitan jaman dahulu atau jadul. Cari sumber referensi yang 

update. Minimal terbitan 10 tahun terakhir  



 
 

 
 

Kamis, 29 April 2021 

1. Halaman iv namanya dikisongkan saja, cukup membuat tabel aja dulu 

2. Bagian abstrak dibuat menjadi tiga paragraf , paragraf pertama berisi latar 

belakang masalah, rumusan atau tujuan penelitian. Paragraf kedua berisi 

metode penelitian, polulasi dan sampel penelitian, teknik sampling, teknik 

pengumpulan data, analisis data. Paragraf ketiga berisi hasil penelitian dan 

simpulan 

3. Bagian motto : jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf terlalu besar 

dan apa kaitannya motto dengan tema penelitian. Kalau bisa dikaitkan 

dengan tema pendidikan. 

4. Kata pengantar : tambahkan redaksi menggunakan bahasa Arab, bukan 

kepala  tetapi pengelola, tambahkan juga ucapan terimakasih kepada kepala 

perpustakaan pusat UIN, Kepala Sekolah dan dewan guru tempat kamu 

penelitian, tuliskan nama lengkap dan NIM 

5. Daftar lampiran : sesuaikan dengan yang di atas, harus lurus 

6. Hal 6, footnote jenis huruf sama dengan naskah. Times new roman 

7. Bab 2 dan 3 , footnote di ulang dari nomor 1 karena pergantian bab  

8. Rumus uji normalitas, ini hanya langkah-langkah menggunakan SPSS 

9. Hal 61, sumber diletakkan di bawah setelah tabel 

10. Hal 69, diagram pie berdasarkan tingkat pendidikan orangtua  



 
 

 
 

11. Hal 77, hasil analisis  sangat minim, hasil analisis dikaitkan dengan konsep 

teoritis. Teori  sebagai pisau analisis 

12. Bab 5,  sesuai dengan penyajian data. Dibiarkan per tingkatan dari SD 

sampai PT 

13. Bagian saran : saran harus berdasarkan temuan data di lapangan 

14. Daftar pustaka : jarak antar daftar pustaka sesuaikan dengan contoh seperti 

ini. Punya kamu terlalu lebar 

15. Nama yang sama cukup diberi garis panjang, lihat buku panduan 

16. Bagian lampiran, setiap foto diberi keterangan, foto tersebut menjelaskan 

tentang apa, mana foto kaitannya dengan tema penelitian 

Jum’at 21 Mei 2021  

1. Kata dari diganti berdasarkan 

2. Bagian hasil Analisa. Dibuat beberapa paragraf , jangan 1 paragraf panjang 

3. Analisa lagi jangan sekedar point, kaitkan dengan teori bab 2. Teori sebagai 

pisau analisis 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN IV 

RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap  : Gusti Jamiatul Aulia Nur Rahmah 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 April 1999 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : WNI 

5. Status Perkawinan  : Belum Menikah 

6. Alamat    : Jl. Alalak Utara, Komplek. Herlina  

Perkasa Permai. Blok. A No.11 RT.06 

RW.01 

7. Pendidikan   : 

a. SD    : SDN Kuin Selatan 1 

b. MTs   : MTsN Mulawarman 

c. MA    : MAN 1 Banjarmasin 

8. Pengalaman Organisasi : Tari, Musik, Banjarbilitas, LDK Nurul Fata 

9. Orang Tua   : 

Ayah    :  

Nama    : Gusti Nuardi, S.Pd, MA 

Pekerjaan   : PNS  

10. Alamat    : Jl. Alalak Utara, Komplek. Herlina  

Perkasa Permai. Blok. A No.11 RT.06 

RW.01 

Ibu    : 

Nama    : Wahidah 

Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga 

11. Alamat    : Jl. Alalak Utara, Komplek. Herlina  

Perkasa Permai. Blok. A No.11 RT.06 

RW.01 

12. Saudara (jumlah saudara) : 2 

13. Suami/Istri   : - 

Nama    : - 

Pekerjaan    : - 

Alamat    : - 

14. Anak      : - 

 

Banjarmasin, 9 Juni 2021 

Penulis, 

      

Gusti Jamiatul Aulia Nur Rahmah 


