
Lampiran 1 

INSTRUMEN PENGGALIAN DATA 

A.  PEDOMAN ANGKET  

 

     Kepada Yang Terhormat 

Santri kelas 3 aliyah putra ponpes Nurul Jannah  

di-  

 Banjarmasin 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera saya sampaikan teriring doa semoga adik dalam menjalankan tugas 

sehari-hari senantiasa mendapatkan taufiq dan hidayah dari Allah SWT, Amin. 

Dalam rangka menyelesaikan studi saya pada Fakultas Tarbiyah UIN Antasari 

Banjarmasin, maka dengan ini saya mohon bantuan dan kesediaan adik-adik 

melowongkan waktu sedikit untuk mengisi angket ini. 

Atas kesediaan adik-adik dalam mengisi angket ini sangat membantu saya dalam 

menyelesaikan skripsi yang berjudul : “MINAT  SANTRI KELAS 3 ALIYAH PUTRA 

TERHADAP PEMBELAJARAN TAFSIR ALQURAN DI PONDOK PESANTREN 

NURUL JANNAH BANJARMASIN ”. 

Adapun tujuan angket ini bukanlah untuk menggali data pribadi adik-adik ataupun 

penentuan kenaikan kelas, tetapi hanya semata-mata untuk ilmu pengetahuan. Oleh 

karena itu kejujuran dan kebenaran dari adik-adik sangat saya harapkan. 

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan dan kesediaannya saya 

ucapkan terima kasih. 

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Banjarmasin 13 Februari 2017    

             Peneliti  

Arizal Yusuf 
      NIM. 1301210568 



DAFTAR ANGKET 

 

A. Petunjuk menjawab angket 

Angket ini hanya untuk bahan penelitian bukan untuk penilaian jadi 

diharapkan anak-anak menjawab dengan sebenarnya dalam rangka 

mempermudah penelitian. Menjawab dengan memberikan tanda silang (X) 

pada jawaban yang kamu anggap sesuai dengan pengalaman kamu.  

 

B.  Jenis pertanyaan 

a. frekuensi kehadiran santri 

 

1. Apakah kamu selalu hadir mengikuti pelajaran tafsir Alquran ? 

a. Selalu hadir b. kadang-kadang c. Tidak pernah hadir 

2. Apakah  kamu pernah absen tanpa keterangan dalam mengikuti pelajaran 

tafsir Alquran ? 

a. Sangat sering b. Kadang-kadang    c. Tidak pernah 

3.apakah kamu hadir tepat waktu ketika pelajaran tafsir Alquran berlangsung  

     a. selalu tepat waktu  b . jarang tepat waktu  c. tidak tepat waktu 

 

b. perhatian santri terhadap pelajaran tafsir alquran 

          4. apakah anda memperhatikan setiap kali guru menerangkan materi        

pelajaran tafsir Alquran ? 

 a. selalu memperhatikan   b. kadang-kadang    c. kurang memperhatikan 

5. apakah kamu pernah membaca kitab yang berkaitan  dengan pelajaran tafsir 

Alquran ? 

      a. pernah membaca   b. kadang-kadang   c.tidak pernah 

6. apakah kamu sering mengulang pelajaran tafsir Alquran di rumah ? 

 a.selalu mengulang   b. kadang-kadang   c. tidak pernah  

 



c. keberanian bertanya siswa 

7. apakah kamu pernah bertanya kepada guru tentang materi yang tidak kamu 

pahami ? 

 a. selal bertanya   b. jarang  bertanya   c. tidak pernah 

8. apakah kamu pernah menawarkan diri menjadi pembaca dan penulis materi 

tafsir Alquran ? 

 a.pernah               b.jarang                      c.tidak pernah 

9. apakah kamu pernah dalam sebuah diskusi kelas menanggapi pertanyaan dari 

teman-teman yang lain ? 

 a. pernah   b. kadang-kadang  c. tidak pernah 

 

d. kelengkapan catatan 

10. apakah kamu selalu mencatat point yang penting dalam pembelajaran tafsir 

Alquran ? 

 a. selalu mencatat b.kadang-kadang c. tidak pernah 

11. apakah kamu mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru tafsir 

Alquran ? 

 a.selalu mengerjakan   b.terkadang   c.tidak mengerjakan 

12.apakah kamu memiliki kitab  atau buku yang berkaitan  dengan pelajaran 

tafsir Alquran ? 

 a. punya banyak   b . hanya beberapa c.tidak sama sekali 

 

e. pendapat santri 

13. apakah kamu suka mempelajari materi pelajaran tafsir Alquran ? 

 a.sangat senang b .biasa saja  c.kurang senang 

14. apakah  menurut kamu penting mempelajari ilmu tafsir Alquran ? 

 a. sangat penting b. kurang penting  c. tidak penting 



15. apakah kamu sering merasa kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran 

tafsir Alquran ? 

 a. tidak pernah b. kadang-kadang c. sangat sering 

16. bagaimana penguasaan materi oleh guru pada pelajaran yang diajarkan  

      a. menguasai  b. cukup menguasai c. kurang menguasai 

17.bagaimana penggunaan metode oleh guru tafsir alquran 

 a. variatif  b. cukup variatif c. kurang variatif 

18. bagaimana sikap guru dalam mengajar mata pelajaran tafsir alquran 

 a. sangat ramah b. cukup ramah c. kurang ramah 

19. bagaimana disiplin guru dalam mengajar mata pelajaran tafsir alquran 

 a. selalu tepat waktu   b. kurang tepat waktu   c. tidak tepat waktu 

20. apakah orang tua kalian selalu memberikan motivasi untuk belajar pelajaran 

tafsir alquran 

 a. selalu memotivasi   b. cukup memotivasi  c. kurang motivasi 

21. apakah kalian selalu membimbing kalian saat dirumah dalam mempelajari 

pelajaran tafsir alquran 

 a. selalu membimbing b. kurang membimbing  c. tidak membimbing 

22. bagaimana sikap dan perhatian orang tua kalian terhadap permasalahan 

yang kalian punya terkait pelajaran tafsir alquran 

 a. sering mengatasi  b. kurang mengatasi  c. tidak mengatasi 

23. seberapa sering penggunaan alat peraga dalam mempelajari tafsir alquran 

 a. sering menggunakan  b. kadang menggunakan  c. tidak menggunakan 

24. bagaimana suasana pesantren saat pelajaran tafsir alquran berlangsung 

 a. sangat mendukung  b. cukup mendukung  c. kurang mendukung 

 

 

 

 

 



B.  PEDOMAN OBERVASI DAN WAWANCARA 

 
a) PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati suasana proses interaksi belajar mengajar di kelas. 

2. Mengamati metode yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar 

Tafsir Alquran. 

3. Mengamati penggunaan alat/sarana belajar mengajar Tafsir Alquran yang 

digunakan oleh guru. 

4. Mengamati kegiatan siswa dalam belajar mengajar guru didalam kelas. 

 

b) PEDOMAN WAWANCARA 

1) Wawancara dengan kepala sekolah 

1. Kapan Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin ini didirikan ? 

2. Berapa tahun Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin ini sudah berjalan 

? 

3. Bagaimana latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Nurul Jannah 

Banjarmasin ini ? 

4. Sejak kapan bapak menjabat sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Nurul 

Jannah Banjarmasin ? 

5. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul 

Jannah Banjarmasin secara periodik ? 

6. Berapa jumlah tenaga pengajar di Pondok Pesantren Nurul Jannah 

Banjarmasin ? 

7. Berapa jumlah siswa di  Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin ini ? 

8. Menurut bapak apakah waktu yang disediakan khusus mata pelajaran Tafsir 

Alquran sudah mencukupi ? 

9. Apakah usaha bapak dalam memajukan Pondok Pesantren Nurul Jannah 

Banjarmasin agar santrinya berminat masuk ke Pesantren ini ? 

 



 

 

 

2) Wawancara dengan guru mata pelajaran Tafsir Alquran 

1. Apa pendidikan terakhir bapak? 

2. Berapa lama bapak mengajar di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin 

ini ? 

3. Metode apa saja yang sering digunakan dalam mengajar pelajaran Tafsir 

Alquran di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin ? 

4. Apakah dalam setiap pemberian tugas bapak selalu memberikan penilaian ? 

5. Bagaimana dengan minat siswa terhadap pelajaran Tafsir Alquran yang bapak 

ajarkan? 

6. Apakah bapak sering memberikan tugas rumah kepada siswa? 

7. Menurut bapak apakah alokasi waktu yang disediakan untuk pelajaran Tafsir 

Alquran di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin sudah memadai atau 

masih kurang ? 

8. Jika minat siswa di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin terhadap mata 

pelajaran tafsir Alquran masih kurang, menurut bapak hal apa yang 

menyebabkannya ? 

9. Bagaimana tanggapan siswa pada umumnya terhadap mata pelajaran tafsir 

Alquran ? 

10. Kesulitan apa saja yang bapak alami dalam pelaksanaan pengajaran tafsir 

Alquran ? 

11. Bagaimana bapak memotivasi siswa untuk meningkatkan minat  belajar 

khususnya pada pelajaran tafsir Alquran ? 

12. Menurut bapak apakah sarana dan fasilitas yang ada di pesantren sudah 

lengkap atau masih kurang ? 



13. Upaya apa saja yang telah bapak lakukan dalam meningkatkan minat belajar 

terhadap pelajaran tafsir Alquran pada santri selama anda mengajar di 

pesantren ini ? 

14. Apakah seluruh santri memperhtikan ketika pelajran tafsir Alquran berlngsung 

? 

15. Apakah seluru santri selalu siap ketika hendak memulai jam mata pelajaran 

tafsir Alquran ? 

16. Bagaimana menurut bapa tentang kelengkapan fasilitas yang tersedia dalam 

rangka menunjang proses pembelajaran tafsir Alquran ? 

17. Apa saja saran bapa dalam usaha meningkatkan proses pembelajaran tafsir 

Alquran ? 

18. Apakah bapa selalu tepat waktu ketika ingin mengajar tafsir Alquran ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

1. Nama lengkap : Arizal Yusuf 

2. Tempat, Tanggal Lahir  : Banjarmasin,13 Maret 1995 

3. Agama : Islam  

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat : Jl. Tembus mantuil Rt. 20 No. 45 Kel. 

Basirih selatan Kec. Banjarmasin selatan  Kalimantan 

Selatan. 

7. Pendidikan : a. SDN Basirih 5 

 b. Mts. Ponpes Nurul Jannah Banjarmasin 

 c. MA. Ponpes Nurul Jannah Banjarmasin 

 d. UIN Antasari Banjarmasin 

8. Organisasi :a. HMI Komsat Tarbiyah 

  b. AFATAR 

  c. KSR-PMI Unit UIN Antasari Banjarmasin 

  d. DEMA UNIVERSITAS 

  e. DEMA Fakultas Tarbiyah 

9. Orang Tua 

Ayah: 

a. Nama : Edy Yusuf 

b. Pekerjaan ; Swasta 

c. Alamat  ; Jl. Tembus mantuil Rt. 20 Rw. 002 No. 45 Kel. 

 Basirih selatan Kec. Banjarmasin selatan Kota 

Banjarmasin Kalimantan Selatan. 

I b u: 

a. Nama : Syarifah Aisyah 

b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

c. Alamat : Jl. Tembus mantuil Rt. 20 Rw. 002 No. 45 Kel. 

 Basirih selatan kota Banjarmasin Kalimantan selatan  

10. Saudara/anak ke- : Anak ke- 4 dari 4 bersaudara.  

 

   

Banjarmasin,   Juni 2017 



Lampiran 3 

 

TERJEMAHAN BAHASA ASING 

 

No. Hal. Bab Terjemahan 
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(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 Az zumar (39) 

ayat (9)  

 

Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar alquran dan 

mengajarkannya (HR. Bukhari) 

 
: bab 2 h 12 

17. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah 

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) 

membacanya 

18. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka 

ikutilah bacaannya itu Q.S al-Qiyamah ayat 17-18 

 

19. sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah 

yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril) 

20. yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan 

tinggi di sisi Allah yang mempunyai ´Arsy 

21. yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya 

22. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali 

orang yang gila 

23. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk 

yang terang 

24. Dan dia (Muhammad) bukanlah orang yang bakhil untuk 

menerangkan yang ghaib Q.S at-Takwir ayat 19-24 

  

89. (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada 

tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri 

dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas 

seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al 
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Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan 

petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 

yang berserah diri Q.S an-Nahl ayat 89 

 
Dari ibnu abbas berkata; berkata rasulullah SAW : 

sesungguhnya orang yang tidak ada pada hatinya sesuatu 

daripada Alquran maka ia seumpama seperti rumah yang 

rusak. 

 

Minat mungkin mengacu pada kekuatan pendorong yang 

mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, sesuatu 

atau aktivitas; atau mungkin  itu adalah pengalaman afektif 

yang telah dirangsang oleh aktivitas itu sendiri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


