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LAMPIRAN 

 

Lampiran I.  Daftar Terjemah 

No Hal Bab Terjemah 

1 1 I Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

(QS.Al-Alaq :3-5). 

2 18 II Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya. (Q.S. An-Najm :39) 

3 22 II Demi Masa. (Q.S. Al-Ashr : 01) 

4 25 II Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan 

untuk ditaati dengan seizin Allah. (Q.S. An-Nisaa; 64). 
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Lampiran II.  Pedoman Observasi 

A. Pedoman Observasi di Sekolah 

1. Melihat dan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian di SMA 

Negeri 1 Gambut Kabupaten Banjar 

2. Mengamati gedung sekolah dan fasilitas yang dimiliki sekolah 

3. Mengamati secara langsung bagaimana akhlak siswa di dalam kelas 

maupun di luar kelas 

B. Pedoman Observasi di dalam Kelas 

LEMBAR OBSERVASI 

No. Yang diamati Ya Tidak Bukti/Indikator 

1. Mempersiapkan diri sebelum 

mulai pembelajaran PAI  

   

2. Memperhatikan saat guru 

berbicara maupun dalam 

kegiatan belajar mengajar 

   

3. Meminta izin ketika keluar 

ruangan kelas pada saat 

pembelajaran berlangsung 

   

4 Membuang sampah tidak pada 

tempatnya seperti di kolong 

meja, pot bunga,dll 

   

5 Memakai seragam ketat (Pr)    

6 Mengeluarkan baju seragam 

sekolah (Lk) 
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Lampiran III.  Pedoman Wawancara 

1. Pedoman wawancara dengan guru pendidikan agama islam di SMA Negeri  1 

gambut kelas XI 

a) Siapa nama lengkap ibu dan apa latar belakang pendidikan ibu 

b) Sejak kapan ibu mengajar di SMA Negeri 1 Gambut 

c) Apakah materi pelajaran agama yang diberikan itu hanya bersifat teori atau 

disertai dengan praktek khususnya bidang akidah akhlak 

d) Apa metode yang sering digunakan pada saat pembelajaran 

e) Adakah problematika yang ibu hadapi ketika mengajarkan PAI kepada 

siswa kelas XI 

f) Apakah menurut ibu siswa menghormati guru yang mengajar dalam kelas 

g) Apakah menurut ibu siswa kurang menjaga kebersihan seperti membuang 

sampah tidak pada tempatnya  

h) Bagaimana peran ibu terhadap siswa agar mereka dapat mengamalkan 

ajaran agama islam yang telah disampaikan 

i) Menurut ibu apakah semua siswa sudah bisa mengamalkan ajaran agama 

Islam khususnya bidang akidah akhlak yang telah dipelajari sebelumnya  

j) Faktor apa saja yang menjadi pendukung pengamalan ajaran agama Islam 

di sekolah 

k) Faktor apa saja yang menjadi penghambat pengamalan ajaran agama Islam 

di sekolah 

l) Bagaimana menurut ibu solusi yang dapat di lakukan untuk siswa yang 

mengalami sedikit problematika dalam mengamalkan ajaran agama Islam 

pada aspek akhlak seperti akhlak berpakaian dan akhlak terhadap 

lingkungan 
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2. Pedoman wawancara dengan Siswa kelas XI SMA Negeri  1 gambut 

a) Siapa nama lengkap kamu ? 

b) Apakah kamu pernah memakai seragam ketat (khusus siswi perempuan) 

c) Apakah kamu pernah mengeluarkan baju seragam sekolah (khusus siswa 

laki-laki) 

d) Apakah kamu mengetahui seperti apa akhlak berpakaian dan peraturan 

berpakaian seragam yang ditentukan sekolah  ? 

e) Apakah kamu pernah membuang sampah tidak pada tempatnya seperti di 

kolong meja, pot bunga dll 

f) Apakah kamu mengetahui seperti apa akhlak terhadap lingkungan dan 

hafal dalil tentang menjaga kebersihan seperti “kebersihan adalah 

sebagaian dari iman  

g) Adakah motivasi/keinginan kamu untuk mentaati peraturan sekolah seperti 

berpakaian yang diharuskan sekolah dan membuang sampah pada 

tempatnya seperti apa bentuk usahanya  

h) Bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti pelajaran PAI dengan metode 

pembelajaran yang disampaikan seperti ceramah dan diskusi  

i) Apakah kamu dapat menerima materi pelajaran dengan menggunakan 

penerapan metode pembelajaran yang disampaikan tersebut  

j) Apakah kamu mempersiapkan diri sebelum mulai pembelajaran PAI 

k) Apakah  kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis 

keagamaan di sekolah  

l) Apakah kamu berminat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang 

berbasis keagamaan  

m) Adakah Faktor  yang membuat kamu kurang mengamalkan ajaran agama 

islam seperti membuang sampah tidak pada tempatnya /berpakaian 

seragam tidak sesuai dengan peraturan sekolah 
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Lampiran IV.  Pedoman Dokumentasi 

1. Sejarah singkat berdirinya, visi dan misi SMA Negeri 1 Gambut kelurahan 

Gambut kabupaten Banjar. 

2. Keadaan sarana prasarana SMA Negeri 1 Gambut kelurahan Gambut 

kabupaten Banjar 

3. Keadaan sekolah, kepala sekolah, dewan guru, tata usaha dan siswa  SMA 

Negeri 1 Gambut kelurahan Gambut kabupaten Banjar 
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Lampiran V : Foto-Foto Hasil Penelitian 

Foto hasil observasi di sekolah SMA Negeri 1 Gambut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto hasil observasi di kelas XI IPS & Mipa SMA Negeri 1 Gambut 
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Foto hasil wawancara dengan subjek penelitian 

(Guru PAI kelas XI dan siswa-siswi kelas XI) 

Wawancara Guru PAI kelas XI   Wawancara siswa-siswi kelas XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara siswa-siswi kelas XI 
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Lampiran XI.  Daftar Riwayat Hidup Penulis 

RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama :  Noor Hidayanti 

2. Tempat dan Tanggal Lahir :  Gambut, 06 Oktober 1997 

3. Agama :  Islam 

4. Kebangsaan :  Indonesia 

5. Status Perkawinan :  Belum Menikah 

6. Alamat :  Gambut, Jalan Pemajatan RT.10 RW.04  

7. Pendidikan    

a. :  SDN. GAMBUT 1 

b. :  MTsN. 2 Gambut 

c. :  SMAN 1 GAMBUT 

d. :  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam 

8. Pengalaman Organisasi :  LPPQ UIN Antasari & LDK Nurul Fata 

9. Orang Tua    

Ayah     

Nama :  Syamsuddin 

Pekerjaan :  Pedagang 

Alamat :  Gambut, Jalan Pemajatan RT.10 RW.04 

Ibu     

Nama :  Radiana 

Pekerjaan :  Ibu rumah tangga 

Alamat :  Gambut, Jalan Pemajatan RT.10 RW.04 

10. Saudara (jumlah saudara) :  3 (tiga bersaudara) 

 

 

Banjarmasin, 

Penulis, 

 

 

Noor Hidayanti 

 

 


