
LAMPIRAN 

DAFTAR TERJEMAH 

No. BAB Hal Terjemah 

1. 1 1 1.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.(QS. Al-Alaq ayat 1-5) 

2. 1 2 61. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi 

orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) 

bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah 

kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-

ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah 

saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang 

laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah 

saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang 

perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah 

kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan 

bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu 

memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah 

kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti 

memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan 

dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah 

menjelaskan ayat-ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu 

memahaminya. (QS. Al-Maidah ayat 61)  



 

3. 1 4 Muhammad bin Rafi’ menceritakan kepada kami, Abdurrazaq 

bin Hammam menceritakan kepada kami, Ma’mar bin Rasyid 

menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih 

saudara Wahab bin Munabbih, dia berkata, “Inilah yang telah 

diberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Muhammad 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.” Lantas dia menyebutkan 

beberapa redaksi hadits itu yang diantaranya Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda, “Shalat salah seorang di antara kalian 

tidak diterima jika telah berhadats sampai dia berwudhu.” (H.R 

Abu Hurairah) 

4. 2 34 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 

mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu 

sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 

kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub 

Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan 

atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh 

perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka 

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah 

mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 

menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu 

bersyukur. (QS. Al-Ma’idah ayat 6)  

  



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Kepala Sekolah SLB Negeri Pelambuan kota Banjarmasin 

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya SLB Negeri Pelambuan kota 

Banjarmasin? 

2. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SLB Negeri 

Pelambuan kota Banjarmasin? 

3. Sudah berapa  lama ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SDLB ini?  

4. Apa visi dan misi serta tujuan SLB Negeri Pelambuan kota Banjarmasin? 

5. Bagaimana kebijakan yang ibu laksanakan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan agama di sekolah ini? 

6. Berapa kali dalam satu semester ibu mengadakan rapat koordinasi dalam 

rangka melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kegiatan di sekolah? 

7. Pernahkah ibu melakukan pembinaan perencanaan terhadap dewan guru 

dan personalia lainnya? 

8. Usaha apa saja yang dilakukan ibu dalam rangka meningkatkan kualitas 

dan kuantitas siswa dan kegiatannya? 

B. Guru PAI SLB Negeri Pelambuan kota Banjarmasin. 

1. Apa pendidikan terakhir ibu?  

2. Berapa tahun pengalaman ibu sebagai seorang guru?  



3. Berapa lama ibu mengajar di SLB Negeri Pelambuan kota Banjarmasin?  

4. Bagaimana cara yang dilakukan ibu dalam menghadapi anak 

berkebutuhan khusus di SLB Negeri Pelambuan kota Banjarmasin?  

5. Bagaimana cara ibu mengajarkan wudhu pada anak tunagrahita?  

6. Bagaimana menurut ibu metode dan strategi pembelajaran wudhu yang 

paling sesuai diterapkan untuk anak tunagrahita?  

7. Bagaimana minat peserta didik terhadap  metode/upaya yang ibu 

terapkan?  

8. Bagaimana menurut ibu apakah peserta didik senang dengan metode yang 

ibu terapkan terhadap materi wudhu tersebut?  

9. Apakah dengan penerapan metode tersebut pemahaman peserta didik/anak 

tunagrahita meningkat?  

10. Apakah ada kesulitan dalam melaksanakan metode tersebut?  

11. Apakah ada kendala dalam menangani perilaku anak tunagrahita?  

12. Bagaimana sikap ibu menghadapi kendala tersebut?  

13. Kesulitan apa saja yang pernah ibu alami dalam mengajarkan wudhu pada 

anak tunagrahita? 

14. Bagaimana cara ibu memberikan motivasi kepada siswa dalam mengikuti 

pelajaran yang ibu berikan?  



15. Media apa saja yang sering ibu gunakan dalam pembelajaran wudhu pada 

anak tunagrahita? 

16. Faktor apa saja yang mempengaruhi ibu dalam mengajar materi wudhu 

pada anak tunagrahita?  

C. Tata Usaha SLB Negeri Pelambuan kota Banjarmasin  

1. Berapa jumlah pengajar di SLB Negeri Pelambuan kota Banjarmasin? 

2. Berapa jumlah peserta didik di SLB Negeri Pelambuan kota Banjarmasin?  

3. Bagaimana sarana dan prasarana yang Bapak/Ibu ketahui di sekolah ini, 

apakah menunjang bagi peserta didik? 
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