
DAFTAR TERJEMAH 

 

No. BAB Hal Terjemah 

1 I 5 “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah 

seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan 

"ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.” Q.S Al-

Isra ayat 23 

2 I 6 Dari Malik r.a mengatakan Rasulullah Saw. Bersabda : 

“Sesungguhnya Aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

Akhlak.” (H.R. Imam Malik) 

3 II 25 “12. dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada 

Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan 

Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka 

Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"; 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"; 14. dan Kami perintahkan kepada manusia 

(berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu; 15. dan jika keduanya 

memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu 

yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah 

kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di 

dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 

kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, 

Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan; 16. (Luqman berkata): "Hai anakku, 



Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji 

sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam 

bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya 

(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi 

Maha mengetahui; 17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan 

suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah 

(mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh 

Allah); 18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 

manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di 

muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan 

diri; 19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan 

lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara 

ialah suara keledai; 20. tidakkah kamu perhatikan 

Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 

(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi 

dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan 

batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang 

(keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan 

tanpa kitab yang memberi penerangan.; 21. dan apabila 

dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan 

Allah". mereka menjawab: "(Tidak), tapi Kami (hanya) 

mengikuti apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami 

mengerjakannya". dan Apakah mereka (akan mengikuti 

bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru 

mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?; 

22. dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada 

Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka 

Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 

kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala 

urusan; 23. dan Barangsiapa kafir Maka kekafirannya itu 

janganlah menyedihkanmu. hanya kepada Kami-lah 

mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa 

yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala isi hati; 24. Kami biarkan mereka 

bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka 

(masuk) ke dalam siksa yang keras. Q.S. Luqman ayat 12-

24 

 



4 II 29 “dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 

yang agung.” Q.S. Al-Qalam ayat 4 

5 II 30 “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” QS As 

Shaf ayat 3 

6 II 34 “Ingatlah, Sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan 

dada mereka untuk Menyembunyikan diri daripadanya 

(Muhammad). Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti 

dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka 

sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.” QS 

Hud ayat 5 

7 II 34 “Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu 

mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat 

memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu 

mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah 

mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di 

dalam dada.” QS Al Hajj ayat 46 

8 II 35 “dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka 

Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka 

mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 

memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata 

(tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda 

kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) 

tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). 

mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih 

sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.” QS Al 

A’raaf ayat 179 

9 II 46 “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. 

dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka 

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” QS. Al 

Baqarah ayat 283 

10 II 46 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 



kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.” QS. An Nisa ayat 58 

11 II 46 “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 

dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” 

QS. At Taubah ayat 119 

12 II 48 “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 

dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” 

QS. At Taubah ayat 119 

13 II 49 “dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu 

(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan 

rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, 

mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) 

keselamatan.” QS Al Furqan ayat 63 

14 II 50 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan 

orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh 

Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan 

jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 

kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih 

baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan 

jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 

ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 

buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, 

Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” QS. Al 

Hujurat ayat 11 

15 II 50 “dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih". QS. Ibrahim ayat 7 

16 II 55 “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 

ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni 

dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” QS. Ali Imran ayat 31 

 

  



Pedoman Wawancara 

(Untuk Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak) 

1. Siapa nama ibu ? 

2. Apa latar belakang pendidikan ibu ? 

3. Sudah berapa lama ibu mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak ? 

4. Menurut ibu apa yang dimaksud dengan integrasi pendidikan karakter ? 

5. Apakah ibu sudah menerapkan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak ? 

6. Kapan biasannya ibu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak ? 

7. Bagaimana biasanya ibu memberikan contoh sikap-sikap yang baik terkait 

dengan pembelajaran Akidah Akhlak ? 

8. Bagaimana cara ibu memberikan motivasi-motivasi atau teladan-teladan dari 

pendidikan karakter terhadap peserta didik ? 

9. Apakah ibu menggunakan RPP K-13 dalam mata pelajaran Akidah Akhlak ? 

10.  Menurut ibu bagaimana respon dari peserta didik saat pembelajaran Akidah 

Akhlak berlangsung ? 

11. Menurut ibu apakah peserta didik menerapkan pendidikan karakter dalam 

kehidupan sehari-hari ? 

12. Menurut ibu biasannya apa saja sikap-siap yang diterapkan anak terkait 

dengan pendidikan karakter baik terhadap teman sebayanya maupun dengan 

guru ? 



13. Menurut ibu bagaimana pengaruh mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap 

perilaku peserta didik ? 

14. Apakah ibu mengawasi sikap peserta didik baik didalam maupun diluar kelas 

? 

15. Apakah ibu selaku guru Akidah Akhlak bekerjasama dengan pihak sekolah, 

orangtua maupun masyarakat sekitar dalam pengintegrasian pendidikan 

karakter terhadap peserta didik ? 

16. Biasanya apa saja peran orangtua  membantu ibu dalam pngintegrasian 

pendidikan karakter terhadap peserta didik ? 

17. Menurut ibu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksanannya 

integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran Akidah Akhlak di MTsN 3 

Banjarmasin Mahligai ini ? 

 

Pedoman Wawancara 

(Untuk Kepala Sekolah) 

1. Kapan MTsN 3 Banjarmasin Mahligai ini didirikan ? 

2. Sejak kapan ibu menjadi kepala sekolah di MTsN 3 Banjarmasin Mahligai ini 

? 

3. Apa latar belakang pendidikan ibu ? 

4. Apa visi dan misi MTsN 3 Banjarmasin Mahligai ini ? 



5. Apa yang dilakukan oleh ibu, dewan guru serta para peserta didik lakukan 

untuk mencapai visi dan misi tersebut ? 

6. Bagaimana cara ibu membina kualitas guru-guru di MTsN 3 Banjarmasin 

Mahligai ini ? 

7. Apakah di MTsN 3 Banjarmasin Mahligai sudah menerapkan K-13 ? 

8. Bagaimana cara ibu selaku kepala sekolah untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di MTsN 3 Banjarmasin Mahligai ? 

9. Sarana dan prasarana di MTsN 3 Banjarmasin Mahligai apakah sudah lengkap 

dan memadai ? 

10. Menurut ibu bagaimana gambaran umum tentang pelaksanaan integrasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran Akidah Akhlak di MTsN 3 

Banjarmasin Mahligai ? 

 

Pedoman Observasi 

1. Proses belajar mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak. 

2. Kepemimpinan Kepala sekolah. 

3. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 

4. Sikap siswa di lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari. 

5. Kinerja guru Akidah Akhlak dalam memberikan contoh sikap yang terkait 

dengan pendidikan karakter. 

6. Sarana dan prasarana di MTsN 3 Banjarmasin Mahligai. 



 

Instrumen Dokumentasi 

1. Dokumentasi tentang profil, sejarah dan latar belakang berdirinya MTsN 3 

Banjarmasin Mahligai. 

2. Dokumentasi tentang visi dan misi serta program pendidikan. 

3. Dokumentasi tentang keadaan pengajar, tenaga administratif dan latar 

belakang pendidikannya. 

4. Dokumentasi tentang jumlah siswa. 

5. Dokumentasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 

6. Dokumentasi tentang perencanaan pembelajaran Akidah Akhlak, meliputi : 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, program tahunan, 

program semester, serta ruang lingkup materi yang diajarkan. 

  



HASIL DOKUMENTASI DI MTsN 3 MAHLIGAI BANJARMASIN 

 

1. Foto gerbang MTsN 3 Mahligai Banjarmasin 

        

2. Foto Madrasah Dan Halaman MTsN 3 Mahligai Banjarmasin 

 

      



3. Foto Bersama Ibu Nurjannah Saat Melakukan Wawancara 

  

 

4. Foto Bersama Ibu Nurjannah Setelah Melakukan Wawancara 

 

        



5. Foto Bersama Salah Satu Siswa Setelah Melakukan Wawancara 

    

6. Foto Bersama Salah Satu Siswi Setelah Melakukan Wawancara 

 
 



7. Foto Siswa Kelas VIII H Melakukan Sholat Zuhur Berjama’ah 

   

8. Foto Saat Kegiatan Jum’at Taqwa 

 



9. Foto Saat Kegiatan Jum’at Taqwa 

    

10. Foto Saat Kegiatan Senam Bersama 

 
 



11. Kegiatan Jum’at Sehat Memungut Sampah Dijalan 

 

12. Kegiatan Upacara Bendera Dengan Kelas VIII H Sebagai Petugas Upacara 
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2. Tempat, Tanggal Lahir : Muara Laung, 25 Maret 1996 
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4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Belum Menikah 
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   Kecamatan Banjarmasin Timur. 

7. Pendidikan 

a. MIN Laung Tuhup Lulus tahun 2008 

b. MTsN Laung Tuhup Lulus tahun 2011 

c. MAN Laung Tuhup Lulus tahun 2014 

d. UIN Antasari Banjarmasin Lulus tahun 2019 

 

8. Orangtua 

Ayah 

a. Nama   : Asmaran 

b. Pekerjaan   : Wiraswasta 

c. Alamat  : Jalan Bhayangkara Rt. 11 Rw. 02 No. 27 

    Kelurahan Muara Laung I Kecamatan 

    Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya 

    Provinsi Kalimantan Tengah 

 

Ibu 

a. Nama   : Amalita 

b. Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

c. Alamat  : Jalan Bhayangkara Rt. 11 Rw. 02 No. 27 
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