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LAMPIRAN TERJEMAH ALQURAN DAN HADIS 

 

 

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya); Maka Allah mengilhamkan 

kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya; Sesungguhnya beruntunglah 

orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang 

mengotorinya. (Asy-Syams ayat 7-10). (hlm. 1). 

 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 

katakanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimna mereka 

berdua telah mendidik aku waktu kecil. (QS al-Isra: 24). Hlm. 19 

 

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan 

kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah 

orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang 

mengotorinya. (QS asy-Syams ayat 7-10). Hlm. 41. 

 

Dan  wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk 

menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: 

"Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku 

telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim 

tiada akan beruntung. (QS Yusuf: 23). Hlm. 49. 

 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang 

benar. (Q.S. al-Baqarah ayat 31). Hlm. 50. 

 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar”. Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku 

dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada-Kulah kembalimu. (Luqman: 

13-14). Hlm. 52.  

 

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 

manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 

angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai  orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Luqman: 17-

19). Hlm. 53. 
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Hai orang-orang yang  beriman,  bertaqwalah kepada  Allah sebenar-benarnya 

taqwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 

beragama Islam (Q.S. Ali Imran: 102). hlm. 57. 

 

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (al-Zalzalah ayat 7-9). 

Hlm. 94. 
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. Data Sekunder tentang SMK YPT dan SMK Muhammadiyah 2, (digali dari 

pengurus yayasan, wawancara dengan kepala sekolah/wakil kepala sekolah, 

pegawai administrasi, menggali dokumentasi sekolah dan sebagaunya). 

 

1. Sejarah singkat berdirinya sekolah (kalau ada disertai nama-nama para 

kepala sekolah dan periodisasi kepemimpinannya); 

2. Visi, misi dan tujuan sekolah; 

3. Keadaan (jumlah) guru (bersama nama dan mata pelajaran yang diasuh dan 

sumlah siswa per kelas, laki-laki dan perempuan; 

4. Sarana dan prasarana sekolah; 

5. Tata Tertib siswa. 

 

B.  Data Primer Untuk Guru PAI 

 

1. Berapa orang guru PAI yang tersedia di sekolah ini? 

2. Apa latar belakang pendidikan guru PAI, apakah linear dengan tugasnya 

sebagai guru PAI? 

3. Apakah sebelum mengajar di sekolah ini pernah mengajar di sekolah lain, 

apakah masih berlangsung hingga sekarang? 

4. Apakah guru PAI memberlakukan tata tertib tersendiri terkait dengan PAI 

di luar tata tertib sekolah/siswa yang sudah ada?   

5. Menurut guru PAI apa saja masalah yang terkait dengan perilaku siswa? 

6. Apa saja pelanggaran perilaku yang biasa dilakukan siswa di sekolah dan 

luar sekolah? 

7. Sejauh mana pelanggaran yang pernah terjadi, apakah masih sebatas 

pelanggaran, kenakalan atau sudah mengarah kepada kejahatan? (misalnya 

membolos dalam pelajaran, merokok, menonton pornografi/pornoaksi 

melalui smartphone, berpacaran, berpakaian yang tidak pantas, 

berkendaraan tidak sesuai aturan, berkelahi dan sebagainya).   

8. Apa usaha yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengendalikan perilaku 

siswa, dalam bentuk mengoptimalkan hal-hal yang baik, dan 

meminimalkan hal-hal buruk? (maksudnya, hal-hal baik apa yang selama 

ini dimiliki siswa dan bagaimana meningkatkannya, dan hal-hal buruk apa 

saja yang dilakukan siswa dan bagaimana menghilangkan/menjauhkannya 

dari siswa)? 

9. Adakah guru PAI bersama pihak sekolah bekerjasama dengan pihak lain, 

misalnya orangtua, kepolisian, ulama/ustadz, pengurus masjid/langgar dan 

lainnya dalam upaya memperbaiki perilaku siswa? 

10. Apakah selama ini ada kegiatan membaca doa dan surat-surat pendek 

Alquran sebelum memulai pelajaran atau menjelang pulang sekolah? 

11. Adakah dilaksanakan kegiatan shalat wajib berjemaah di sekolah, di mana 

tempatnya, apakah sudah berjalan dengan baik? 

12. Bagi SMK Muhammadiyah 2 adakah pendidikan berkaitan dengan ke-

Muhammadiyah-an dan pelajaran agama yang khas Muhammadiyah?  
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13. Pernahkah guru PAI atau kepala sekolah memanggil orangtua siswa terkait 

dengan pelanggaran siswa?, apakah orangtua mau bekerjasama dan 

bagaimana hasil yang dicapai selama ini? 

14. Bagaimana cara guru PAI meningkatkan dan memperbaiki perilaku siswa 

melalui kegiatan pembelajaran di sekolah? 

15. Bagaimana cara guru PAI meningkatkan dan memperbaiki perilaku siswa 

melalui kegiatan pembelajaran di luar sekolah? 

16. Adakah/pernahkah guru PAI bersama sekolah menjatuhkan sanksi kepada 

siswa yang melakukan pelanggaran?,  

17. Apa  saja bentuk pelanggarannya dan bagaimana tahapan sanksinya? 

18. Menurut guru PAI apakah jumlah guru PAI yang ada di sekolah ini sudah 

mencukupi? 

19. Apakah guru PAI juga bekerja sama dengan guru lain-lain, misalnya 

kepala sekolah, guru BK dan guru-guru lainnya? 

20. Apa yang mendukung bagi guru PAI dalam tugasnya memperbaiki dan 

meningkatkan perilaku siswa? 

21. Apa pula hal-hal yang diarasa menghambat? 

22. Apa saran guru PAI untuk siswa, orangtua siswa, sesama guru dan pihak 

lainnya terkait dengan perbaikan perilaku siswa? 

23. Hal-hal yang dianggap penting dan relevan untuk diperbaiki?. 

 

C.  Pedoman Observasi 

1. Sarana dan prasarana sekolah. 

2. Sarana dan prasarana peribadatan (mushalla sekolah, tempat berwudlu, 

alat-alat shalat, dll). 

3. Suasana pembelajaran; 

4. Suasana lingkungan.  

 

D. Pedoman Studi dokumentasi 

 

1. Sejarah sekolah (tertulis); 

2. Visi dan misi sekolah (tertulis); 

3. Jumlah dan identifikasi guru;  

4. Jumlah siswa tahun terakhir; 
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JENIS-JENIS PELANGGARAN TATA TERTIB DAN SANKSINYA  

PADA SMK YPT BANJARMASIN 

 

1. Terlambat 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

1.1 Siswa terlambat pada jam I Dilarang mengikuti pelajaran pada jam I, 

siswa diberi sanksi ketertiban seperti olah 

raga dan kebersihan lingkungan 

1.2 Siswa terlambat 3 kali atau berturut-

turut selama satu bulan 

Dilakukan pemanggilan orang tua dan 

diberikan surat pernyataan 

2. Absensi ketidakhadiran 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

2.1 Alpha (tidak hadir tanpa keterangan 

selama 7 kali didalam beberapa bulan) 

Pembinaan oleh BK dan wali kelas dan 

diberikan Surat Peringatan I 

2.2 Alpha (tidak hadir tanpa keterangan 

selama 7 kali didalam beberapa bulan) 

Pembinaan oleh BK dan wali kelas dan 

diberikan Surat Peringatan I 

2.3 Alpha (tidak hadir tanpa keterangan 

selama 14 kali didalam beberapa 

bulan) 

Pembinaan oleh BK, wali kelas, Kepala 

Kompetensi Kejuruan dan diberikan Surat 

Peringatan II 

2.4 Alpha (tidak hadir tanpa keterangan 

selama 18 kali didalam beberapa 

bulan) 

Pembinaan oleh BK, wali kelas, Wakasek 

Kesiswaan dan diberikan Surat Peringatan 

III 

2.5 Alpha (tidak hadir tanpa keterangan 

selama 21 kali didalam beberapa 

bulan) 

Pembinaan oleh BK, wali kelas, Kepala 

Sekolah dan diberikan Surat Perjanjian 

Terakhir 

2.6 Alpha (tidak hadir tanpa keterangan 

diatas 21 kali didalam beberapa bulan) 

Peserta didik akan dikembalikan ke orang 

tua siswa 

2.7 MEMBOLOS Pembinaan oleh BK dan Wali Kelas 

3. Melanggar salah satu butir penggunaan pakaian seragam atau tata tertib 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

3.1 Memakai Seragam tidak rapi/tidak 

pakai atribut dan tidak dimasukkan 

Diperingatkan secara lisan, dibina dan 

disuruh melengkapi. 

3.2 Tidak memakai kaos kaki Diperingatkan secara lisan 

3.3 Sabuk tidak sesuai dengan ketentuan Dilepas, diperingatkan dan disita 

3.4 Memakai sepatu selain warna hitam  Sepatu dilepas dan disita 

3.5 Baju dikeluarkkan selain yang Dimasukan 
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memakai jilbab dan wanita dengan 

seragam pramuka 

3.6 Memakai sandal (bukan karena alasan 

sakit pada bagian kaki) 

sandal disita tidak di kembalikan 

3.7 Tidak memakai kaos kaki yang sesuai 

tatib 

Diperingatkan secara lisan 

3.8 Memakai celana yang tidak sesuai tatib 

dan memakai celan sekolah model 

pensil atau kuncup dibagian bawah 

Diperingatkan secara lisan 

4. Pemalsuan 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

4.1 Memalsu surat ijin, surat sakit Diperingatkan, dibina, dilakukan 

pemanggilan orang tua dan diberikan surat 

pernyataan 

4.2 Menggunkan atau membuat stempel 

palsu/tanda tangan kepala sekolah 

/pendidik atau tenaga kependidikan 

Pembinaan oleh BK dan wali kelas 

membuat Surat Peringatan I 

4.3 Memalsukan raport dan dokumen 

negara lainnya 

Pembinaan oleh BK, wali kelas, Kesiswaan  

dan diberikan Surat Peringatan II 

5. Kebersihan 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

5.1 Membuang sampah didalam kelas atau 

sembarang tempat. 

Diperingatkan secara lisan dan dibina. 

6. Sikap, Tindakan, Ucapan 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

6.1 Bertindak/berucap tidak sopan pada 

teman/berkata jorok 

Diperingatkan dan dibina oleh 

guru/petugas yang mengetahui 

6.2 Peserta didik yang ditindik di telinga 

hidung dan anggota tuibuh lain bagi 

laki-laki 

Dilakukan pemanggilan orang tua dengan 

didampingi Guru BK, Wali Kelas dan 

diberikan Surat Peringatan III oleh 

Kesiswaan 

6.3 Peserta lebih dari satu di telinga dan 

memakai tindik di hidung dan anggota 

tubuh lain bagi perempuana didik yang 

ditindik 

Dilakukan pemanggilan orang tua dengan 

didampingi Guru BK, Wali Kelas dan 

diberikan Surat Peringatan III oleh 

Kesiswaan 

6.4 Peserta didik Bertato  

a. Tato berskala Kecil dibagian tubuh 

manapun 

 

a. Pemanggilan Orang Tua dan disuruh 

menghapus tato tersebut dan diberikan 
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b. Tato berskala Besar 

Surat Perjanjian Terakhir 

b. Dikembalikan ke Orang Tua 

6.5 Keluar / masuk lingkungan sekolah 

dengan meloncat pagar 

Dipanggil dan diberi pembinaan oleh wali 

kelas dan BK 

6.6 Duduk tidak sopan Diperingatkan secara lisan oleh guru atau 

peserta didik yang mengetahui 

6.7 Memelihara kuku panjang memakai 

jaket/topi yang bukan identitas sekolah 

Diperingatkan secara lisan dilepas dan 

disita 

6.8 Memakai perhiasan yang berlebihan 

dan berdandan tidak sesuai dengan 

norma kesopanan waktu KBM 

Diperingatkan satu kali secara lisan, 

apabila pelanggaran masih berlanjut maka 

akan dilakukan pembinaan bahkan 

penyitaan  

6.9 Memakai Knalpot sepeda motor yang 

tidak Standart (blong) 

Kendaraan disita oleh sekolah dan 

dilakukan pemanggilan orang tua untuk 

mengambil serta diberikan Surat 

Peringatan I 

6.10 Merusak dan mencoret-coret di tembok 

kursi meja dan fasilitas sekolah lainnya 

Mengganti / mengecat / mengembalikan 

seperti semula 

6.11 Mengganggu jalannya pelajaran baik 

terhadap kelasya / diluar kelasnya 

(membuat keributan atau kegaduhan) 

Diperingatkan secara lisan dan diambil 

tindakan 

7. Rambut 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

7.1 Pserta didik laki-laki berambut 

gondrong / tidak rapih 

Dilakukan pemangkasan oleh guru, wali 

kelas, guru BK dan dirapihkan di rumah 

sendiri 

7.2 Memakai pewarna rambut laki-laki atau 

perempuan 

Dilakukan pemangkasan oleh guru, wali 

kelas, guru BK dan Membuat surat 

pernyataan kesanggupan untuk membuat 

hitam 

8. Merokok 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

8.1 Membawa rokok ke sekolah. Dilakukan pemanggilan orang tua dan 

diberikan Surat Peringatan I (apabila 

berlanjut atau mengulangi melanggar tatib 

maka surat peringatan akan berlanjut) 

8.2 merokok di lingkungan sekolah Dilakukan pemanggilan orang tua dan 

diberikan Surat Peringatan I (apabila 

berlanjut atau mengulangi melanggar tatib 

maka surat peringatan akan berlanjut) 
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9. Perjudian 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

9.1 Taruhan dengan sesama teman. Dilakukan pemanggilan orang tua dan 

diberikan Surat Peringatan I (apabila 

berlanjut atau mengulangi melanggar tatib 

maka surat peringatan akan berlanjut) 

10. Kriminalitas 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

10.1 Merusak barang milik orang lain 

dengan tidak bertanggung jawab. 

Dilakukan pemanggilan orang tua dan 

diberikan Surat Peringatan I (apabila 

berlanjut atau mengulangi melanggar 

tatib maka surat peringatan akan 

berlanjut) 

10.2 Membawa senjata tajam dan 

senjata lainnya yang dapat 

membahayakan serta mengancam 

keselamatan orang lain 

Dilakukan pemanggilan orang tua, 

pembinaan oleh BP/BK wali kelas, 

kesiswaan dan diberikan Surat 

Pernjanian terakhir Bermaterai 

10.3 Mengancam dan melecehkan 

teman, pendidik, tenaga 

kependidikan dan kepala sekolah 

Dilakukan pemanggilan orang tua, 

pembinaan oleh BP/BK wali kelas, 

kesiswaan dan diberikan Surat 

Pernjanian terakhir Bermaterai 

10.4 Peserta didik terbukti mencuri Dilakukan pemanggilan orang tua dan 

diberikan Surat Peringatan I (apabila 

berlanjut atau mengulangi melanggar 

tatib maka surat peringatan akan 

berlanjut) 

10.5 Peserta didik menjadi terdakwa 

dalam perkara tindak pidana 

kriminal 

Dikembalikan ke orang tua 

11. Obat Terlarang 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

11.1 Membawa, mengedarkan, 

mengkonsumsi NAPZA miras di 

sekolah/di luar sekolah 

Dilakukan pemanggilan orang tua, 

pembinaan oleh BP/BK wali kelas, 

kesiswaan dan diberikan Surat 

Pernjanian terakhir Bermaterai 

12. Pergaulan Bebas 

No. Nama Sanksi  Tindakan 
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12.1 Masuk menjadi anggota 

perkumpulan anak-anak nakal dan 

organisasi yang bertentangan 

dengan falsafah Pancasila dan UUD 

1945 

Dilakukan pemanggilan orang tua dan 

diberikan Surat Peringatan I (apabila 

berlanjut atau mengulangi melanggar 

tatib maka surat peringatan akan 

berlanjut) 

12.2 Membawa, menunjukkan dan 

mengedarkan pornografi/pornoaksi 

dalam bentuk gambar / vcd / fim / 

HP porno / buku / majalah porno 

dan sejenisnya 

Dilakukan penyitaan, pemanggilan 

orang tua dan diberikan Surat 

Peringatan I (apabila berlanjut atau 

mengulangi melanggar tatib maka surat 

peringatan akan berlanjut) 

12.3 Peserta didik yang hamil dan 

peserta didik yang menghamili 

Dikembalikan ke orang tua 

12.4 Peserta didik yang menikah dalam 

setatus masih sekolah 

Dikembalikan ke orang tua 

12.5 Peserta didik yang terlibat dalam 

penyimpangan perilaku seksual 

Dikembalikan ke orang tua 

13. Perkelahian 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

13.1 Melakukan tindakan/perbuatan, 

berkelahi, berjudi, dan perbuatan 

tercela lainnya baik didalam 

sekolah maupun diluar sekolah 

Dilakukan penyitaan, pemanggilan 

orang tua dan diberikan Surat 

Peringatan I (apabila berlanjut atau 

mengulangi melanggar tatib maka surat 

peringatan akan berlanjut) 

13.2 Peserta didik melakukan tindakan 

pemukulan pada kepala sekolah, 

pendidik, maupun tenaga 

kependidikan 

Dikembalikan ke orang tua 

14. Menghilangkan Buku Pribadi atau Buku Peminjaman di Perpustakaan 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

14.1 Menghilangkan Buku Pribadi atau 

buku perpustakaan 

Diberikan surat pernyataan dan harus 

mengganti. 

15. Tidak Mengikuti Sholat Dhuhur Berj amaah 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

15.1 Tidak mengikuti sholat Dhuhur 

berjamaah. 

Diperingatkan, dibina dan disuruh shalat 

Dzuhur kembali 

16. Tidak mengerjakan tugas dan tidur di kelas pada saat pembelajaran 

berlangsung 
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No. Nama Sanksi  Tindakan 

16.1 Tidak melaksanakan tugas yang 

diberikan sekolah, tidur pada saat 

berlangsungnya pelajaran. 

Diperingatkan secara lisan dan diberi 

sanksi guru yang bersangkutan 

16.2 Berbicara dengan intonasi 

keras/menentang, menolak untuk 

mengerjakan tugas 

Dilakukan pemanggilan orang tua dan 

diberikan Surat Peringatan I (apabila 

berlanjut atau mengulangi melanggar 

tatib maka surat peringatan akan 

berlanjut) 

17. Menghidupkan Handphone pada Saat pembelajaran berlangsung 

No. Nama Sanksi  Tindakan 

17.1 Mengaktifkan HP pada saat jam 

pelajaran berlangsung. 

HP disita dan dibina. 
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