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LAMPIRAN 

Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAH 

No Bab Hlm Keterangan Terjemah 

1 I 1 Q. S. Al- Baqarah/2:43 Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat 

dan ruku’lah beserta orang-orang yang 

ruku’. 

2 II 22 Q. S. Al- Kafirun/109:6 Untukmu agamamu, dan untukku 

agamaku 

3 II 27 Q. S. An-Nisa/4:103 Maka apabila kamu telah 

menyelesaikan shalat (mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, 

dan di waktu berbaring, dan kemudian 

apabila kamu telah merasa aman, maka 

dirikanlah sholat itu (sebagaimana 

biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah 

fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman. 

4 II 28 Q. S. Al-Ankabut/29:45 Bacalah apa yang telah diwahyukan 

kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Quran) 

dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya 

sholat itu mencegah dari (perbuatan-

perbuatan) keji dan munkar. Dan 

sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 

adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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5 II 28 Q. S. An-Nur/24:56 Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, 

dan taatlah kepada rasul, supaya kamu 

diberi rahmat. 

 

6 II 29 Q. S. An-Naml/27:91-92 Aku hanya diperintahkan untuk 

menyembah Tuhan nnnegeri ini 

(Mekkah) yang telah menjadikannya 

suci dan kepunyaannya lah segala 

sesuatu, dan aku diperintahkan supaya 

aku termasuk orang-orang yang 

berserah diri. (91) 

Dan supaya aku membacakan Al-Quran 

(kepada manusia). Maka barangsiapa 

yang mendapat petunjuk maka 

sesungguhnya ia hanyalah mendapat 

petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan 

barangsiapa yang sesat maka 

katakanlah:”sesungguhnya aku (ini) 

tidak lain hanyalah salah seorang 

pemberi peringatan. 

7 II 29 Q. S. Fathir/35:29-30 Sesungguhnya orang-orang yang selalu 

membaca kitab Allah dan mendirikan 

sholat dan menafkahkan sebagian dari 

rezeki yang Kami anugerahkan kepada 

mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan 

perniagaan yang tidak akan merugi. 

8 II 33 HR. Abu Daud Seseorang itu dilihat dari agama kawan 

dekatnya, maka kalian lihat siapa kawan 

akrabnya tersebut. 
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Lampiran II 

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Pedoman wawancara dengan pembina ekstrakurikuler Rohis di SMAN 1 

Bati-Bati. 

a. Siapa nama bapak? 

b. Bagaimana sejarah berdirinya ekstrakurikuler rohis di sekolah ini? 

c. Apa saja kegiatan yang ada pada ekstrakurikuler ini? 

d. Kapan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan? 

e. Berapa jumlah pembimbing dan anggota ekstrakurikuler ini? 

f. Siapa saja pembimbing ekstrakurikuler ini? 

g. Berapa jumlah anggota ekstrakurikuler ini? 

h. Apakah semua anggotanya aktif? 

i. Jika sekolah mengadakan kegiatan keagamaan seperti PHBI, Jumat 

Taqwa, dan sholat bejamaah, apakah semua anggota rohis 

mengikutinya? 

j. Menurut bapak, apakah ada faktor yang mendukung dan menghambat 

anggota rohis dalam mengikuti aktivitas keagaman, khususnya yang 

diadakan oleh sekolah? 
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PEDOMAN ANGKET 

1. Pedoman angket untuk anggota ekstrakurikuler Rohani Islam di SMA 

Negeri 1 Bati-Bati 

a. Sebutkan nama 

b. Kelas berapa? 

c. No yang bisa di hubungi 

d. Apa jabatan pada ekstrakurikuler ini? 

e. Berapa lama adik tergabung dalam ekstraurikuler ini? 

f. Dari kelas berapa adik mengikuti ekstrakurikuler ini? 

g. Pernahkah adik mengajak teman-temn adik untuk bergabung dengan 

ekstrakurikuler ini? Kalau pernah kenapa? Kalau tidak kenapa? 

h. Apa alasan adik bergabung dengan ekstrakurikuler ini? 

i. Siapa yang mengajak adik bergabung dalam ekstrakurikuler ini? 

j. Apakah adik sering hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler ini? 

k. Apakah adik sering tadarus Al-Quran? Apakah ada alasan untuk adik 

melakukan itu? 

l. Sebelum adik mengikuti rohis, apakah adik juga sering membaca AL-

Quran? 

m. Lebih sering mana adik membaca Al-Quran ketika bergabung dengan 

ekstrakurikuler rohis? 

n. Apakah adik selalu tepat waktu dalam sholat? Jika ia kenapa dan jika 

tidak kenapa? 
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o. Sholat wajib yang mana yang adik selalu tepat waktu? Pakah 

semuanya tepat waktu? 

p. Apakah adik selalu sholat berjamaah?, kalau ia mengapa dan kalau 

tidak mengapa? 

q. Apakah adik sering meninggalkan sholat? kalau ia mengapa dan kalau 

tidak mengapa? 

r. Ketika adik bergabung dengan rohis, bagaimana ibadah sholat adik? 

Apakah ada perubahan? 

s. Dalam hal ibadah, apakah ada perubahan yang adik rasakan ketka 

bergabung dengan ekstrakurikuler rohis? 

t. Apakah ada perubahan dalam hal sholat dan tadarus AL-Quran ketika 

sebelum dan sesudah adik bergabung dengan ekstrakurikuler rohis, 

kalau ada perubahan, apa perubahannya? 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati kondisi dan melihat secara langsung gambaran umum lokasi 

penelitian 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

2. Tenaga pembimbing dan pembina ekstrakurikuler rohis SMAN 1 Bati-bati 

3. Anggota ekstrakurikuler rohis SMAN 1 Bati-bati. 
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Lampiran III  

Bukti Seminar Proposal 
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Lampiran IV 

Surat Penunjukkan Pembimbing
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Lampiran V 

Kartu Bimbingan Skripsi 
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Lampiran VI  

Surat Izin Penelitian
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Lampiran VII 

Foto Dokumentasi 

 

 

Foto Ketika Wawancara dengan Pembina Rohis 
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Foto SMA Negeri 1 Bati-Bati 

 

Foto Kegiatan Ekstrakurikuler rohis SMA Negeri 1 Bati-Bati
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