
 

 

BIODATA 

 

1. Nama Lengkap   : Taufikurrahman, S.Pd.I 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Narahan,05 Juli 1992 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status perkawinan  : Belum Menikah 

6. Alamat    : Jl. Pangeran No. 05 Rt. 13 Banjarmasin 

7. Pendidikan 

a. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kapuas Lulus Tahun 2004 

b. Madrasah Tsanawiyah Sabilal Muhtadin Kapuas Lulus Tahun 2007 

c. Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Kapuas Lulus Tahun 2010 

d.S1 STAI Al JAMI Banjarmasin Lulus Tahun 2014 

8. Orang Tua   : 

a. Ayah     

Nama    : Mahlan (Alm.) 

Pekerjaan   : - 

Alamat    : - 

b. Ibu    : 

Nama    : Siti Aminah 

Pekerjaan    : Petani 

Alamat    : Narahan Rt. 02 Kecamatan Pulau Petak  

 Kabupaten Kapuas 



 

 

9. Saudara (jumlah saudara) : 3 (tiga) 

10. Pengalaman kerja   : 

a. Tenaga Pendidik di SDN Pemurus Dalam 4 Banjarmasin  2013-2017 

b. Tenaga Pendidik di MA Sabilal Muhtadin Kapuas 2014-2015 

c. Tenaga Pendidik di SD-IT Anak Sholeh Mandiri Banjamasin 2017-

sekarang 

11. Daftar Karya Ilmiah  : 

Skripsi Penerapan Kurikulum 2013 Pada Sekolah Dasar Negeri Pemurus 

Dalam 4 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. 

 

 

 

      Banjarmasin,  11 Januari 2018 

      Penulis, 

 

      Taufikurrahman, S.Pd.I 

  



 

 

Lampiran 1: Daftar Terjemah Bahasa Asing 

 

 

Daftar Terjemah Bahasa Asing 

 

No. Bab Hal. Terjemah 

1. I 2 Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu 

supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di 

antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" 

2. I 6 Dari Abu Hurairah r.a berkata: sesungguhnya Rasulullah 

Saw., bersabda: jika amanah tidak lagi dipegang teguh, maka 

tunggulah saat kehancuran, sahabat bertanya: “Bagaimana 

orang yang tidak memegang amanah itu wahai Rasulullah?” 

Beliau menjawab: “ jika suatu urusan telah diserahkan kepada 

orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancuran. 

3. II 68 Supervisi adalah bantuan dalam bentuk pengembangan situasi 

pembelajaran yang lebih baik. 

4. II 83 observasi kelas, eksperimen kelas, konferensi, intervisasi dan 

observasi, pemilihan materi untuk pengajaran dan evaluasi 

diri. 

5. II 83 komite, pekerjaan kursus, laboratorium kurikulum, bacaan 

terarah, pengajaran demonstrasi, kunjungan lapangan untuk 

staf pribadi, lembaga dan perkuliahan, panel atau diskusi 

perpustakaan profesional, organisasi profesional, buletin 

pengawasan, pertemuan guru dan konferensi woerkshop atau 

kelompok 

 

 

  



 

 

Lampiran 2: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Data yang digali dari Pengawas 

 

1.  Apakah bapak rutin mengunjungi madrasah binaan bapak? 

2. Apakah bapak membantu guru dalam penyusunan administrasi pembelajaran? 

3. Apakah bapak membantu guru agar selalu berusaha meningkatkan 

kemampuannya dalam menyampaikan pembelajaran? 

4. Apakah bapak membimbing para guru untuk mampu menilai hasil kerja siswa? 

5. Apakah bapak memotivasi guru agar selalu menggunakan media saat 

menyampaikan materi pelajaran? 

6. Apakah bapak memberikan saran bagi para guru agar menggunakan sumber 

belajar yang ada disekitar lingkungan saat menyampaikan materi pelajaran? 

7. Apakah bapak memberikan pelatihan bagi para guru agar dapat menggunakan 

teknologi informasi dalam proses pembelajaran? 

8. Apakah bapak membimbing guru agar lebih meningkatkan kualitas belajar 

peserta didiknya agar mutu sekolah juga meningkat? 

9. apakah bapak memberikan kesempatan bagi para guru untuk melakukan 

penilaian terhadap kinerjanya sendiri? 

10. Apakah bapak turut mengawasi jalannya pelaksanaan standar pendidikan? 

11. Apakah bapak juga melakukan penialain kinerja guru? 

 

 

B. Data  yang digali dari Kepala Madrasah 

 

1. Apakah pengawas madrasah sering datang ke madrasah ini ? 

2. Apakah pengawas membantu guru dalam penyusunan administrasi 

pembelajaran? 



 

 

3. Apakah pengawas membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya 

menyampaikan materi pembelajaran? 

4. Apakah pengawas memberikan pelatihan bagi para guru untuk menilai hasil 

kerja siswa? 

5. Apakah pengawas menyarankan agar guru menggunakan media saat 

menyampaikan pembelajaran? 

6. Apakah pengawas memberikan masukan bagi para guru agar memanfaatkan 

lingkungan sekitarnya pada saat pembelajaran berlangsung? 

7. Apakah pengawas ada memberikan pelatihan bagi para guru agar mampu 

menggunakan teknologi pada saat proses belajar mengajar? 

8. Apakah pengawas memberikan masukan bagi para guru agar lebih 

memperhatikan capaian anak didiknya? 

9. Apakah pengawas memberikan kesempatan bagi para guru untuk menilai 

dirinya sendiri? 

10. Apakah pengawas juga melakukan pemantauan terhadap jalannya standar-

standar pendidikan? 

11. Apakah pengawas melakukan penilaian kinerja guru? 

C. Data yang digali dari Guru dan Staf Tata Usaha Madrasah 

1. Apakah pengawas rutin berkunjung ke madrasah ini ? 

2. Apakah guru mendapat bimbingan dari pengawas tentang penyusunan 

adminsitrasi pembelajaran? 

3. Apakah pengawas membantu para guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran? 

4. Apakah pengawas memberikan pelatihan bagi guru dalam menilai hasil belajar 

siswa? 



 

 

5. Apakah pengawas menyarankan agar guru selalu media saat kegiatan proses 

belajar mengajar? 

6. Apakah pengawas memberikan masukan bagi para guru untuk memanfaatkan 

sumber belajar yang ada? 

7. Apakah pengawas memberikan saran bagi para guru agar menggunakan 

teknologi informasi pada saat proses belajar mengajar? 

8. Apakah pengawas memberi motivasi bagi para guru agar meningkatkan kualitas 

belajar siswa agar mutu sekolah juga meningkat? 

9. Apakah pengawas memberi kesempatan bagi guru untuk menilai dirinya sendiri 

setelah proses pembelajaran selesai dilangsungkan? 

10. Apakah pengawas memantau jalannya pelaksanaan standar pendidikan di 

madrasah ini? 

11. Apakah pengawas memberikan penilaian atas kinerja para guru? 

  



 

 

A. PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumen tentang profil dan sejarah berdirinya madrasah 

2. Dokumentasi buku tamu khusus yang dimiliki madrasah  

3. Dokumen  instumen pengawas 

4. Dokumen jadwal pengawas 

5. Dokumentasi kegiatan pembinaan 

6. Dokumentasi lokasi penelitian 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

Pertemuan Antara Guru dan Pengawas Se- Kecamatan Pulau Petak 



 

 

  

 

 



 

 

Foto bersama pengawas MIN Kecamatan Pulau Petak Kab. Kapuas 

MIN 6 Kecamatan Pulau Petak Kab. Kapuas 

 



 

 

  

 

 



 

 

 
 
 

  

Ruang kelas dan kantor MIN 6 Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas 

 

 



 

 

 
 
 
  

Pengawas dan Guru MIN Kecamatan Pulau Petak 

 

 

 



 

 

  Cek in Peserta Workshop kurikulum 2013 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


