
DAFTAR TERJEMAH 

 

BAB I 

No Halaman Terjemah 

1 2 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah.(Q.S Al-Ahzab/33: 21 ) 

 

2 2 
Tuhanku telah mendidikku, maka ia menjadikan pendidikan 

ku menjadi baik H.R. Tirmidzi ) 

3 4 

Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan 

(kebajikan) seseorang mukmin pada hari kiamat daripada 

akhlak yang mulia (H.R Tirmidzi) 

4 9 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.(Q.S An-nahl : 125) 

 

 

5 10 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah. (Q.S. Al Ahzab/33:21) 

6 11 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui, 

 (Q.S. Ar-Rum/30: 30) 

 

BAB II 

No Halaman Terjemah 

1 26 

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!"(Q.S. al-Baqarah /2: 31) 

2 26 
24.  Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, 



kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah 

mendidik aku waktu kecil". (Q.S Al Isra/17:24) 

 

3 27 
Sesungguhnya orang yang paling baik islamnya adalah yang 

paling baik akhlaknya. (H.R Tirmizi ) 

4 40 Aku diutus untuk memperbaiki akhlak ( H.R Ahmad ) 

5 43 

Dari Abu Darda' Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada suatu 

amal perbuatan pun dalam timbangan yang lebih baik 

daripada akhlak yang baik. (H.R.Tirmidzi) 

6 45 

125.  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

(Q.S An-nahl : 125) 

7 46 

21.  Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah. (Q.S. Al Ahzab/33:21) 

 

8 46 

30.  Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui, 

 (Q.S. Ar-Rum/30: 30) 

 

BAB 1V 

No Halaman Terjemah 

1 77 

13.  Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". 

Q.S. Luqman  /31: 13) 

2 79 

30.  Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui, 

 (Q.S. Ar-Rum/30: 30) 

   



3 81 

30.  Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui, 

 (Q.S. Ar-Rum/30: 30) 

4 84 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kaar, 

keras, dan tidak menduharkai allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka yang selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan (Q.S. At-Tahrim : 6 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENELITIAN DATA 

 

a. Pertanyaan panduan : 

1 Guru PAI. 

a. Identitas Diri 

A. Nama : 

B. Alamat : 

C. Pendidikan Terakhir : 

    Pertanyaan penelitian. : 

1. Apakah pendidikan terakhir ibu? 

2. Apakah ada cara atau metode khusus yang anda lakukan dalam   

melaksanakan membentuk akhlak al karimah siswa? 

3. akhlak al karimah apa saja yang dilakukan dalam membentuk akhlak 

al karimah  ini? 

4. Bagaimana kebijakan ibu dalam rangka membentuk akhlak al 

karimah di sekolah ini? 

5. Apa faktor pendukung dan penghambat yang anda temui saat 

melaksanakan membentuk akhlak al karimah terkait dengan usaha 

anda? 

6. Pemberian motivasi seperti apa yang ibu lakukan dalam membentuk  

akhlak al karimah  siswa? 

7. Pemberian nasehat seperti apa yang ibu lakukan dalam membentuk 

akhlak al karimah siswa? 



8. Apakah bapak/ibu selalu memberikan nasehat/pesan moral kepada 

siswa yang melanggar tata tertib sekolah, bagaimana bentuk nasehat 

tersebut? 

9. Metode seperti apa yang  ibu lakukan dalam membentuk akhlak al 

karimah siswa? 

10. Apakah ada sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran     

terhadap tata tertib sekolah?  

11. Pendidikan dengan hukuman seperti apa yang ibu lakukan dalam    

pembentukan akhlak al karimah siswa? 

12. Apakah dalam setiap kegiatan disekolah, guru memiiki  kewajiban 

mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut? 

13. Bagaimana cara ibu mengidentifikasi siswa yang bermasalah? 

14. Dengan metode apa saja anda membentuk akhlak al karimah kepada 

siswa? 

15. Apa tujuan anda membentuk akhlak al karimah siswa? 

16. Apakah anda selalu memberikan nasehat kepada siswa? 

17. Bagaimana sikap anak-anak terhadap nasehat yang anda berikan? 

18. Menurut anda, hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan  

penghambat dalam proses membentuk akhlak al karimah siswa? 

19. Apakah anda selalu mengawasi kegiatan siswa? 

20. Pertanyaan lainnya yang dapar menunjang data pokok sehingga dapat 

memaksimalkan hasil data yang di inginkan?.  

 



2.  Pertanyaan Panduan Kepada Siwa : 

A. Nama : 

B. Kelas  : 

1. Apakah Guru PAI Memberikan Nasehat, Kepada Adik Pada saat 

Melakukan Kesalahan? 

2. Bagaimana Pendapat Adik Guru PAI memberikan Nasehat kepada 

Kalian Sebagai Siswa? 

3. Pada saat adik melakukan kesalahan seperti berbuat nakal,atau 

bandel, apakah kalian menerima nasehat dan saran dari Guru PAI? 

4. Apakah Guru PAI Menegur adik pada saat Melakukan Kesalahan.? 

5. Apakah guru PAI Selalu Mengawasi kalian ada saat pembelajaran 

Maupun Disekolah? 

6. Bagaimana Peran Guru PAI Dalam memberikan keteladanan yang 

baik. Apakah kalian Mengikuti Saran Guru PAI? 

7. Apakah Adik dan Teman Teman anda pernah diberikan bimbingan 

dan arahan oleh Guru PAI? 

8. Apakah adik pernah ditegur oleh Guru PAI Karena ketahuan adik 

nakal atau tidak berakhlak baik? 

9. Apakah adik sering diberikan nasehat atau pesan-pesan moral oleh 

Guru PAI dalam setiap Pembelajaran? 

10. Kebiasaan apa yang sering ditekankan Guru PAI Kepada adik dalam 

Aktivitas belajar Mengajar disekolah? 



11. Apakah yang dilakukan oleh Guru PAI bila melihat teman adik yang 

bermasalah di panggil Guru PAI dikantor? 

12. Pertanyaan lainnya yang dapar menunjang data pokok sehingga dapat 

memaksimalkan hasil data yang di inginkan?. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

i. Indentitas Kepala Sekolah 

1. NAMA Lengkap : 

2. Jenis kelamin : 

3. Usia : 

4. Jabatan : 

5. Mulai Jabatan : 

6. Pendidikan terakhir : 

7. Latar belakang pendidikan : 

 

ii.  Pertanyaan Penelitian : 

1. Bagaimana sejarah Sekolah SMP Nahdlatul Ulama Pekauman 

Banjarmasin serta perkembangannya? 

2. Apa saja Visi dan Misi di  sekolah SMP Nahdlatul Ulama Pekauman 

Banjarmasin? 

3. Apa tujuan sekolah SMP nahdlatul ulama di bangun di sini? 

4. Bagaimana keadaan tenaga pengajar dan siswa disini? 

5. Bagaimana keadaan sarana dan fasilitas sekolah? 

6. Bagaimana menurut bapak guru pai membentuk akhlak al karimah 

disekolah ini? 

7. Apakah di sekolah ini sudah menerapkan akhlak al karimah? 

8. Apakah siswa di sini sudah berakhlak al karimah? 

9. Bagaimana Membentuk akhlak al karimah di SMP Nahdlatul Ulama 

Pekauman Banjarmasin? 

10. Cara apa yang ditekankan membentuk akhlak al karimah siswa? 

Apakah ada cara khusus? 

11. Apakah ada kendala dalam membentuk akhlak karimah disekolah ini? 

12. Jika ada siswa yang melanggar peraturan.  Hukuman apa yang 

diberikan kepada siswa? 



13. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam membentuk 

akhlak al karimah siswa di sekolah ini? 

14. Bagaimana anda menerapkan kepada siswa berperilaku akhlak al 

karimah di sekolah SMP Nahdlatul Ulama Pekauman Banjarmasin? 

15. Apakah semua guru di sekolah smp nahdlatul ulama beruapaya 

membentuk akhlak al karimah di sekolah? 

16. Bagaimana hubungan anda dengan yayasan Nahdlatul Ulama? 

17. Cara apa saja dilakukan dalam melaksanakan hubungan sekolah 

dengan masyarakat? 

18. Teknik apa saja dalam meningkatkan partisipasi wali murid supaya 

wali murid percaya anaknya bisa sekolah di SMP Nahdlatul Ulama? 

 



1. RISET PHOTO PENELITIAN 

 

 

 

WAWANCARA DENGAN GURU PAI SMP NAHDLATUL ULAMA PEKAUMAN KOTA 

BANJARMASIN 



 

 

 

WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SMP NAHDLATUL ULAMA 

PEKAUMAN KOTA BANJARMASIN 



 

 

 
 



 
WAWANCARA DENGAN SISWA SMP NAHDLATUL ULAMA PEKAUMAN KOTA 

BANJARMASIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEMPAT LOKASI YANG DITELITI 

 
 



 
 

 
























































