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LAMPIRAN I 

DAFTAR TERJEMAH 

No HAL BAB TERJEMAH 

1 1 I 31. 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 mamang benar orang-orang yang benar!". 

32. mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada 

yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau 

ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." 

2 3 I 30: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

3 3 I 9: “(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih 

beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-

waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang 

yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah 

yang dapat menerima pelajaran.” 

4 4 I 9: “Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk 

kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar 

gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan 

amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” 

5 5 I “Dari Malik ra: bahwasanya aku menyampaikan, 

sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Aku tinggal 

bagi kalian dua perkara jika kalian berpegang teguh 

kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat yaitu 

kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunnah Nabi (Hadits).” 

(HR. Malik) 

6 7 I “Dari Anas ra, dari Nabi SAW bersabda:  .(HR. Imam 

Bukhari) 
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7 31 II 38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 

seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 

mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara 

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 

yang Kami berikan kepada mereka. 

8 31 II 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya 

kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 
 

LAMPIRAN II 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Melihat secara langsung gambaran umum lokai penelitian. 

2. Melihat secara langsung kegiatan pembelajaran Al-Qur’an Hadits, seperti: 

a. Membuka sampai menutup pembelajaran di kelas. 

b. Pengelolaan kelas. 

c. Situasi kelas. 

d. Model pembelajaran yang diterapkan pendidik. 

e. Metode, strategi, media/sumber pembelajaran. 

f. Minat siswa terhadap materi Al-Qur’an Hadits yang diberikan oleh 

pendidik. 

g. Kehadiran pendidik dan peserta didik. 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa latarbelakang pendidikan ibu sampai akhir? 

2. Sudah berapa lama ibu mengajar di Madrasah ini? Apa saja mata pelajaran 

yang ibu ajarkan selain mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah ini? 

3. Apakah ibu selalu membuat perencanaan (seperti program tahunan, 

program semester, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran) sebelum 

mengajar? Kapan pembuatan program pembelajarannya? 

4. Kurikulum apa yang digunakan madrasah ini? Apakah di madrasah ini 

mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan? Ibu/bapak sendiri 

menggunakan kurikulum apa daam pembelajaran Al-Qur’an Hadits? 
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5. Apakah ibu/bapak pernah mengikuti peelatihan/penataran/sejenisnya 

mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran serta 

pengelolaan kelas dalam memberikan materi Al-Qur’an Hadits? 

6. Metode dan strategi apa saja yang ibu/bapak gunakan dalam mengajar Al-

Qur’an Hadits? Mengapa ibu/bapak menggunakan metode dan strategi 

tersebut? 

7. Media apa saja yang ibu/bapak gunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits? 

8. Model pembelajaran apa yang ibu terapkan dalam mengajar? 

9. Selama ibu/bapak mengajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, apa saja 

kendala yang dirasakan? Menurut ibu/bapak, Apa faktor penyebab 

timbulnya kendala tersebut? Bagaimana usaha ibu/bapak untuk mengatasi 

kendala tersebut? 

10. Menurut ibu/bapak, apakah faktor keluarga berpengaruh terhadap siswa 

yang didalam kelas? 

11. Apa saja sumber belajar yang pokok menjadi pegangan guru dan siswa? 

12. Menurut ibu/bapak, apakah kondisi emosional anak berpengaruh terhadap 

pembelajaran? Mengapa?  

13. Apakah ibu/bapak pernah mengubah tempat/posisi duduk siswa untuk 

menghilangkan kejenuhan? Mengapa? 

14. Dalam menjaga kedisiplinan kelas, apakah kelas yang ibu/bapak kelola ada 

tata tertibnya? Bagaimana cara ibu menegur siswa yang suka ribut/tidak 

memperhatikan pelajaran saat ibu/bapak mengajar dikelas? 
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15. Pendekatan seperti apa yang ibu/bapak gunakan untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal? 

16. Apakah ibu/bapak menggunakan evaluasi dalam kegiatan akhir? 

Bagaimana bentuk evaluasi yang ibu/bapak berikan? 

17. Bagaimana hasil evaluasi belajar siswa dan prestasi mereka pada pelajaran 

Al-Qur’an Hadits? 

18. Apakah ibu/bapak sering melakukan pengulangan pada materi 

pembelajaran? dan adakah tugas tambahan yang ibu/bapak berikan kepada 

siswa? 

19. Menurut ibu/bapak, apakah sarana/fasilitas di madrasah ini sudah 

mendukung terhadap pengelolaan kelas? 

20. Apakah kepala sekolah memberikan arahan dan bimbingan kepada guru 

disini dalam mengelola proses pembelajaran/belajar mengajar? Jika ya, 

bagaimana kepala sekolah mengkoordinasikannya? 

PEDOMAN DOKUMENTER 

Data-data berkaitan dengan MA Arrahmah Sungai Tabuk, diantaranya: 

profil madrasah, data pendidik, peserta didik, jadwal mengajar, sarana prasarana, 

dan lain-lain. 
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LAMPIRAN III 
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LAMPIRAN IV 
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LAMPIRAN V 

RIWAYAT HIDUP 

 
 

1. Nama Lengkap  : Muhammad Aspian 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pejambuan, 16 Juni 1996 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status perkawinan  : Kawin 

6. Alamat    : Desa Pejambuan RT.003 RW.001  

  Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 

  Banjar 

7. Pendidikan   : 

a. SDN Pejambuan 2 

b. MTs Arrahmah Sungai Tabuk 

c. MA Arrahmah Sungai Tabuk 

8. Orang Tua   : 

Ayah     

Nama    : Bahrin 

Pekerjaan   : Petani/Pekebun 

Alamat    : Desa Pejambuan RT.003 RW.001  

  Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 

  Banjar 

Ibu 

Nama    : Dahwati 

Pekerjaan   : Mengurus rumah tangga 

Alamat    : Desa Pejambuan RT.003 RW.001  

  Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 

  Banjar 

9. Saudara (jumlah saudara) : 4 bersaudara 

 

 

      Banjarmasin, 13 Juli 2021 

      Penulis, 

 

 

      Muhammad Aspian 
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