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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAHAN 

No Surah Terjemah 

1.  
Q. S Al Mujadilah ayat 

11 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 

kepadamu : “Berilah kelapangan di dalam 

majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya 

Allah akan member kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan berdirilah kamu, maka 

berdirilah niscaya Allah akan mengangkat 

(derajat) orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu 

kerjakan” 

2.  Q. S Al Baqarah 208 

“ Wahai orang-orang yang beriman ! masuklah 

ke dalam Islam secara keseluruhan, dan 

janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. 

Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. 

3. Q. S Al Ahzab 21 

“ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 

itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari-hari dan dia banyak menyebut 

Allh” 

4.  Q. S Al Ankabut 45 

“ Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) 

mengingat Allah (Salat) itu lebih besar 

(keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

5.  Q. S Fathir 29 

“Sesunggunya orang-orang yang selalu 

membaca Kitab Allah (Al-Qur’an) dan 

melaksanakan shalat dan menginfakkan 

sebagian rezeki yang kami anugerahkan 

kepadanya dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan 

perdagangan yang tidak akan rugi”  

6.  Q. S Ali Imran 104 

“ Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan 

orang yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah 

dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-

orang yang beruntung” 

 

 

 



90 
 

Lampiran II 

INSTRUMEN PENYAJIAN DATA 

A. Pedoman Wawancara 

1. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Identitas 

Nama   : 

Tempat tanggal lahir : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan terakhir : 

 

b. Wawancara 

1) Bagaimana Ibu/ Bapak membimbing siswa dalam pembinaan 

kegiatan keagamaan siswa di SMA Negeri 4 Banjarmasin ? 

2) Apa saja bentuk Pembinaan kegiatan keagamaan di sekolah 

SMA Negeri 4 Banjarmasin ? 

3) Apa saja motivasi Ibu/ Bapak untuk siswa dalam membina 

kegiatan keagamaan di SMA Negeri 4 Banjarmasin ? 

4) Bentuk peran apa saja yang dilakukan guru Pendidikan 

agama Islam dalam pembinaan kegiatan keagamaan siswa di 

SMA Negeri 4 Banjarmasin ? 

5) Menurut Ibu/ Bapak bagaimana siswa SMA Negeri 4 

Banjarmasin dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di 

sekolah ? 

6) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses 

pembinaan kegiatan keagamaan siswa di SMA Negeri 4 

Banjarmasin ? 

 

 

2. Peserta Didik 

a. Identitas 



91 
 

Nama   : 

Tempat tanggal lahir : 

Kelas   : 

b. Wawancara 

1) Bagaimana menurut anda adanya pembinaan kegiatan 

keagamaan di SMA Negeri 4 Banjarmasin ? 

2) Bagaimana menurut anda guru pendidikan agama Islam 

(PAI) dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam 

pembinaan  kegiatan keagamaan ? 

3) Apa kendala anda dalam pembinaan kegiatan keagamaan 

siswa di SMA Negeri 4 Banjarmasin ? 

4) Apakah ada hukuman apabila ada yang tidak mengikuti 

kegiatan keagamaan di SMA Negeri 4 Banjarmasin ? 

5) Bagaimana menurut anda dengan adanya hukuman yang 

guru berikan kepada siswa yang melanggar pembinaan 

kegiatan keagamaan di sekolah ? 
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Lampiran V 
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Lampiran VI 

 

BUKU KONSULTASI 

BIMBINGAN SKRIPSI 

NAMA SITI HAJAR RAHMAH 

NIM 170102011066 

JURUSAN/ PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

SEMESTER VII 

TAHUN 2020/2021 

JUDUL 

PERAN GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DALAM 

PEMBINAAN KEGIATAN 

KEAGAMAAN SISWA DI SMA 

NEGERI 4 BANJARMASIN 

DOSEN PEMBIMBING Dr. Hj. Suraijiah, M. Pd 

BIDANG KONTEN & METODE 

PENELITIAN 
Dr. Hj. Suraijiah, M. Pd 

DOSEN PEMBIMBING BIDANG 
H. Muhniansyah, M. Pd 
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BAHASA & TEKNIK PENULISAN 

 

LEMBAR KONSULTASI 

 

 

 

 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG KONTEN & METODOLOGI 

PENELITIAN 

 

 

Bimbingan  
ke-  

Tanggal  Catatatan Pembimbing Konten dan 

Metode Penelitian  
Tanda Tangan  
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1  08/06/2020 

 Di dalamnya belum jelas 

peran guru Pendidikan 

agama Islam  

 Rumusan masalah no 1 di 

revisi 

 Latar belakang masalah 

belum focus 

 Siapa yang tertarik 

diperlukan di latar 

belakang 

 Keistimewaan cirri khas 

penelitian 

 Apa saja kegiatan 

keagamaan di sekolah 

 Apa tugas agama dan 

tanggung jawab 

 Teori umum dan khusus 

 Apa yang akan di teliti dan 

yang harus di teliti 

 Revisi konsep peran guru 

 Bagaimana cara pengasuh, 

mendampingi, donator 

dalam pembinaan / 

pembelajaran ibadah-

ibadah 

  

 

2  09/04/2021 

 

 Latar belakang agar bisa 

disusun dari umum ke 

khusus, ada gambar hasil 

kajian awal dan perlu ada 

UU 

 Definisi operasional judul 

yang komprehensif belum 

ada 

 Pada h.35 tentang data 

pokok belum ada garis 

besar/ indicator data yang 

mau di gali, sehingga nanti 

akan sulit menyusun IPD 

nya, hal ini perlu dilihat 

pada teori 

 Matriks yang ada juga 

tidak/ ada kejelasan 

tentang indicator data yang 

digali 
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3  13/04/2021 Lanjut Ke Riset  

4 19/ 04/2021 

 Karena data yang dicari 

untuk satu sekolah dan 

tidak ada pembatasan 

kelas, maka semua guru 

agama baik negeri atau 

honor 

 

5 02/06/2021 

 Abstrak Alenia Pertama 

pengantar dulu 

 Hasil penelitian 

disesuaikan 

 Latar belakang kesimpulan 

belum ada yang 

operasional 

 Hal 14 fokus penelitian 

 Penelitian terdahulu di ulas 

lagi perbedaan penelitian 

penulis 

 Teori belum jelas 

 Sistematika belum benar 

 Tujuan dan manfaat 

diperbaiki 

 Dasar kegiatan keagamaan 

di atas 

 Bab 3 jelaskan menggali 

apa di penelitian 

 Matriks lengkapi masing-

masing kemukakan 

 Tehnik belum jelas 

 Analisis data belum jelas 

 Simpulkan bab v sesuai 

paparan 
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LEMBAR KONSULTASI 

 

 

 

 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN 

 

 

 

 

Bimbingan  

ke-  

Tanggal  Catatatan Pembimbing Bahasa dan 

Teknik Penulisan  

Tanda 

Tangan  
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1  08/06/2020 

 Pada bagian cover lengkapi 

tahun masehinya (2020 M). 

 Pengetikan catatan kaki no. 1, 2, 

3, dst diberi jarak 2 spasi. 

 Fokus masalah ganti dengan 

fokus penelitian, dan rumusan 

masalah ganti juga dengan fokus 

penelitian. -tinjauan pustaka 

ganti dengan penelitian 

terdahulu. 

 Pada jenis dan pendekatan 

penelitian, rumusan masalah 

ganti dengan fokus penelitian.  

 Pada tabel di bawah ini : ganti di 

bawah ini.  

 pada daftar pustaka referensi 

buku yang ada sambungan ke 

bawah maka diketik 1 spasi saja 

(rapat) referensi berikutnya baru 

2 spasi. 

 sertakan sumber dari bahasa 

asing dan jurnal. 

 

2  14/04/2021 Silahkan lanjut ke riset  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/06/2021  

Bagian Awal:  

 Tahun masehi dan hijriah dalam 
cover depan disesuaikan. 

 Pada halaman persetujuan, 

pembimbing disesuaikan dengan 
jabatannya dan diberi tanda 

koma. 
 Pada  pengesahan,  perbaiki 

penomoran.  
 Pada kata terima kasih dipisah.  

 Pada halaman daftar isi, ubah 
kesimpulan menjadi simpulan 

dan saran menjadi saran-saran.  

 

BAB I:   

 Pada halaman 4, footnote diberi  
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 spasi 2 . dan pada dkk diberi titik dan 

koma. 
 pada kalimat system di hlm 4 

diganti dengan sistem 
 pada kalimat Arab diberi 

penjelasan di bawah. 
 fotenote pada PP diberi titik. 

 Fokus penelitian hilangkan 
bagaimana dan apa saja. 

 signifikan penelitian ubah 
dengan signifikansi penelitian. 

 kata diatas dipisah jadi di atas. 
 

BAB II:   

 di halaman 19 beri penjelasan 

ayat tersebut. 
  pada fotenote hal ganti dengan 

h. saja 
 pada fotenote Ibid diberi Ibid., 

 fotenote diberi spasi 
 di halaman 30 beri penjelasan 

ayat tersebut. 
  

Bab IV:  

 Di halaman 50, buat data kepala 

sekolah dalam bentuk tabel.  

 pada pada hal.54 tata usaha tidak 

ada 

  kata Diluar dan didalam dipisah 

jadi Di luar dan di dalam. 

 

BAB V:  

 Simpulan sesuaikan dengan 
fokus penelitian dan perbaiki 

kata saran menjadi saran-saran.  
 Pada lampiran tambahkan surat 

– surat rekomendasi dinas, 

lengkapi juga DRH. 

 

4. 02/ 07/ 2021 

Bagian awal 

 Judul di cover jarak satu spasi 

 Kalimat judul yang tergabung 

dipisah 

 Pada surat pernyataan 

keaslian tulisan kata 

pengambilalihan lihat 

pedoman 

 Pada Abstrak lihat sk 

pembimbing 
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 Motto tulisan arab yang jelas 

Bab I 

 Pada hal.4 fotenote lengkapi 

 Pada hal.7 fotenote diberi 

jarak 

Bab III 

 Matriks dipindah ke halm 

selanjutnya 

Bab IV 

 Tulis nama data di atas tabel 

masing-masing 

 Pada daftar pustaka Jurnal 

diberi lihat pedoman skripsi 
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Lampiran VII 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap   : Siti Hajar Rahmah 

2. Tempat Tanggal Lahir  : Banjarmasin, 17 Maret 1998 

3. Jenis Kelamin   : Perempuan 

4. Agama   : Islam 

5. Kebangsaan  : Indonesia 

6. Status Perkawinan : Belum Kawin 

7. Alamat    :Gg. Kemakmuran I RT. 009 RW. 

003 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat 

8. Pendidikan :  

a. TK Nurul Hidayah  : 2003-2004 

b. MI Nurul Hidayah  : 2004-2010 

c. MTS Al Falah Puteri  : 2011-2014 

d. MA Al Falah Puteri : 2014-2017 

 

9. Pengalaman Organisasi :- 

10. Orang Tua : 

a. Ayah 

Nama   : H. Akhmad Fitriadi, S. Sos 

Pekerjaan  : PNS 

Alamat   :Gg. Kemakmuran I RT. 009 RW. 

003 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat 

b. Ibu 

Nama   : Hj. Napisah 

Pekerjaan  : Guru 

Alamat   :Gg. Kemakmuran I RT. 009 RW. 

003 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat 
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11. Jumlah Saudara  : 3 

 

Banjarmasin,01 Juli 2021 

Tertanda, 

 

Siti Hajar Rahmah 
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