
 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama : Djaitun 

2. Tempat Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 19 Juni 1991 

3. Jenis Kelamin : Perempuan 

4. Status Pernikahan : Sudah menikah 

Suami 

a. Nama : Muhamad Subhan, S. Pd. I, M. Pd. 

b. Tempat Tanggal Lahir : Muara Pahu, 18 Februari 1991 

c. Pekerjaan : Guru Pendidikan Agama Islam 

Anak 

a. Nama : Aya Shofia Subhan 

b. Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 19 September 2015 

5. Agama : Islam 

6. Suku/kebangsaan : Banjar/Indonesia 

7. Alamat Sekarang : Jl. A. Yani Km. 19.100, Gg. Sejahtera 

Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang, Kota. Banjarbaru Prov. 

Kalimantan Selatan 

8. Pendidikan :  

a. SDN 6 Pulang Pisau Alumni Tahun 2003 

b. MTs Kahayan Hilir Pulang Pisau Alumni Tahun 2006 

c. MAN 1 Pulang Pisau Alumni Tahun 2009 

d. Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Program S1 Alumni Tahun 2015 

9. Prestasi : 

a. Terbaik I Kategori Khat/ Dekorasi Puteri pada Musabaqah Tilawatil 

Qur’an ke-II (MTQ-II) Tingkat Kabupaten Pulang Pisau di Bahaur 

Kecamatan Kahayan Kuala. 21 April 2006. 

b. Penghargaan sebagai kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an ke-XXIII 

(MTQ-XXIII) Kategori Khat/ Dekorasi Puteri Tingkat Provinsi 

Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara. 9 Juni 2006. 

c. Terbaik I Kategori Khat/ Dekorasi Puteri pada Tilawatil Qur’an ke-III 

(MTQ-III) Tingkat Kabupaten Pulang Pisau di Kecamatan Maliku. 4 

Maret 2008. 

d. Terbaik I Kategori Khat/ Dekorasi Puteri pada Tilawatil Qur’an ke-III 

(MTQ-III) Tingkat Kabupaten Pulang Pisau di Kecamatan Kahayan 

Hilir. 4 Maret 2008. 

e. Penghargaan sebagai kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an ke-XXIV 

(MTQ-XXIV) Kategori Khat/ Dekorasi Puteri Tingkat Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun, Kabupaten Seruyan. 21 Maret 2008. 

 

 

 

 



 

 

10. Orangtua :  

Ayah 

a. Nama : H. Ali Permadi 

b. Pekerjaan : Swasta 

c. Alamat : Jl. Trans Kalimantan KM. 10 Kec. 

Kahayan Hilir Kota. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah 

Ibu 

a. Nama  : Hj. Rusitah 

b. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

c. Alamat : Jl. Trans Kalimantan KM. 10 Kec. 

Kahayan Hilir Kota. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah 

11. Jumlah Saudara : 5 (lima) Orang 

a) Suriyani, S. Pd. I 

b) Ana 

c) Rumaidi 

d) Muhammad Said 

e) Muhammad Noor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERJEMAHAN 

Artinya: “Dan diantara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah 

kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab 

neraka. Mereka itulah orang-rang yang mendapat bahagian daripada yang mereka 

usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya”. (QS. al-Baqarah: 201-202) 

Artinya: Menceritakan kepada kami Ismȃ’il bin Abi Uwais beliau berkata: 

“Menceritakan kepadaku ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad,  dari Muhammad bin 

‘Ajlȃn, dari Alqo’qo bin Hakim, dari Abi Shalih as-Samȃn, dari Abi Hurairah. 

Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallȃm bersabda”, “Bahwasanya 

aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. (HR. Bukhari). (Hadits tentang 

hadirnya Nabi Muhammad di tengah umat manusia adalah untuk menyempunakan 

akhlak manusia) 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. al-Ahzȃb: 21) 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”. (QS. at-Tahrȋm: 6) 



 

 

Artinya: “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah 

kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan 

bertutur katalah yang baik kepada manusia.” (QS. al-Baqarah: 83) 

Artinya: “Mereka bertanya  kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh 

itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari 

wanita diwaktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka 

suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang 

diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. al-Baqarah: 222) 

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) 

tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian 

maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan 

Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang 

ruku' dan yang sujud". (QS. al-Baqarah: 125) 

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan 

dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan 

kepada mereka.” (QS. asy-Syura: 38) 

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 



 

 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya”. (QS. Ali Imrȃn: 159). 

Artinya; “Dan semua kisah dari Rasul-Rasul Kami ceritakan kepadamu, 

ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah 

datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang 

beriman”. (QS. Hȗd: 120). 

Artinya: “Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di 

bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya 

menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: “Aduhai celaka aku, mengapa aku 

tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. lalu aka dapat menguburkan mayat 

saudaraku ini?”. karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang 

menyesal.” (QS. al-Maidah: 31). 

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a Berkata: ada seorang laki-laki bertanya 

kepada Rasul. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya hormati? 

Beliau menjawab : “Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, 

kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat dengan kamu”. (HR. Muslim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. Pedoman Observasi 

1. Mengamati suasana dan keadaan sekolah 

2. Mengamati sarana dan prasarana/ lingkungan sekitar dan ruangan sekolah 

3. Mengamati proses pembelajaran meliputi; pengelolaan kelas, pengelolaan 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pengelolaan sumber belajar 

4. Mengamati peserta didik 

5. Mengamati faktor penghambat dan pendukung kegiatan pembelajaran 

 

B. Pedoman Dokumentasi  

1. Sejarah mulai didirikannya sekolah 

2. Visi misi 

3. Struktur organisasi 

4. Jumlah guru, staf dan siswa 

5. Sarana dan prasarana 

6. Materi 

7. Perangkat pembelajaran meliputi; Silabus, RPP, Prota, Promes, Buku 

Absen, Buku Jurnal, Buku Penilaian, Bundel Portofolio, Bank Soal, dan 

Media 

8. Kebijakan pemerintah tentang PPK 

 

 



 

 

C. Pedoman Wawancara 

1. Kepala Sekolah 

a. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya kebijakan PPK? 

b. Apa latar belakang pengimplementasian PPK? 

c. Bagaimana proses implementasi PPK melalui Pendidikan Agama Islam 

di tempat anda? 

d. Apa saja kemajuan hasil pembelajaran setelah mengimplementasikan 

PPK? 

e. Bagaimana mengevaluasinya? 

f. Apakah tempat menyediakan alat dan media? 

g. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya? 

h. Bagaimana solusinya untuk mengatasi problem tersebut? 

 

2. Guru 

a. Apakah anda membuat perencanaan? 

b. Bagaimana perencanaan yang dibuat? 

c. Apa saja kiat supaya materi yang anda sampaikan menarik? 

d. Apa yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran? 

e. Berapa waktu yang diperlukan untuk penyampaian materi? 

f. Bagaimana pelaksanaannya? 

g. Bagaimana cara penyampaian materinya? 

h. Bagaimana pembentukkan karakter siswa melalui pendidikan agama 

Islam? 



 

 

i. Apa saja jenis alat dan media yang digunakan untuk penunjang 

pembelajaran? 

j. Apa saja materi yang disampaikan? 

k. Apa saja problem-problem dalam penyampaian materi? 

l. Apa solusi anda untuk mengatasi problem tersebut? 

 


