
   

LAMPIRAN I 

DAFTAR TERJEMAH 

No  Halaman Bab Terjemahan 

1 1 I “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah.  Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah. yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam. dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. (QS. Al-Alaq : 1-5) 
 

2 3 I “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-

Mujadalah : 11). 
 

 

3 8 I “Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat 

pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (al-

Qur’an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi 

membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, enjelaskan 

segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi 

orang-orang  yang beriman.) (QS. Yusuf : 111) 
 

 

4 20 II “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 

yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.”(QS. An-Nahl : 125) 

5 21 II “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”(QS. Adz-Zariyat : 

56) 

6 21 II “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang 

yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-

orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu 

Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan 

keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka 

mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka 

dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu 



 

seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka 

tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi 

besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman 

itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena 

Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir 

(dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah 

menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan 

dan pahala yang besar.”(Q.S Al-Fath : 29) 

7 22-23 II “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". 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". 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. 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.  (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 Halu lagi Maha mengetahui.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). 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. Dan 



 

sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai” (QS. Luqman : 12-19) 

8 23 II “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-

Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu 

mendapat keberuntungan.”(QS. Al-Maidah : 35) 

9 27 II “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama 

(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya 

kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang 

benar orang-orang yang benar!”(QS. Al-Baqarah : 31) 

10 29 II “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan 

(saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang 

mereka tidak diuji lagi? Dan Sesungguhnya Kami telah 

menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka 

Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar 

dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang 

dusta.” (QS. Al-Ankabut : 2-3) 

11 31 II “Demikianlah Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) 

sebagian kisah umat yang telah lalu, dan Sesungguhnya 

telah Kami berikan kepadamu dari sisi Kami suatu 

peringatan (Al Quran).”(QS. Thaha : 99) 

12 34 II “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang 

telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr : 

18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN II 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Melihat secara langsung proses pembelajaran tarikh Islam di kelas dua 

Ulya Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin. 

2. Memperhatikan penjelasan dari ustadz ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

3. Mengamati sikap dan perilaku santri/santriwati kelas dua Ulya selama 

proses pembelajaran tarikh Islam berlangsung. 

4. Mengamati apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

pembelajarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAAMPIRAN III 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apa perencanaan atau persiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran 

di kelas dua Ulya? 

2. Sistem perencanaan untuk proses pembelajaran meliputi tujuan yang 

ingin dicapai, materi yang akan disampaikan, metode dan strategi yang 

akan diterapkan, media yang digunakan, dan evaluasi sebagai tahap 

akhir mengetahui kemampuan santri/santriwati. Untuk hal tersebut 

bagaimana? 

3. Apa saja hal pendukung (guru dan murid) dan penghambat (sarana dan 

prasarana) dalam proses pembelajaran di kelas dua ulya?  

4. Bagaimana menurut kalian proses pembelajaran yang ustadz 

laksanakan, apakah bisa kalian pahami? 

5. Bagaimana cara kalian jika tidak memahami atau ketinggalan materi? 

6. Bagaimana pendapatmu mengenai penjelasan ustadz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN IV 

PEDOMAN DOKUMENTER 

 

1. Data sejarah Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin 

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin 

3. Data kepala sekolah dan data pengajar Pondok Pesantren Al Hikmah 

Banjarmasin 

4. Data santri/santriwati Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin 

5. Data sarana dan prasarana Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN V 



 

Bimbingan 

ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing 

Konten dan Metode Penelitian 

Tanda 

Tangan 

1 30 April 

2020 

1. Latar belakang harus dilengkapi 

dengan penjajakan awal 

2. Kurikulum yang digunakan di 

pondok tersebut, kurikulum apa? 

3. Menggunakan RPP atau tidak? 

4. Pondok seperti apakah Pondok 

Pesantren Al Hikmah tersebut? 

Apakah hanya sekedar pondok 

semata atau sudah mengkuti pola-

pola modern? 

5. Metodologi yang sekarang apakah 

sudah dierapkan dalam proses 

pembelajarannya? 

6. Apa yang menonjol dari pondok 

tersebut? 

 

2 16 Mei 

2019 

1. Apa kelebihan kitab yang 

digunakan? 

2. Kenapa memilih kitab tersebut? 

3. Bagaimana proses/implementasi dari 

pembelajaran kitab tersebut? 

4. Bagaiman proses dan pengelolaan 

pembeajarannya? 

5. Siapa pengarang kitab tersebut? 

 

3 22 Mei 

2019 

 

Silahkan untuk diajukan ke biro 

skripsi 

 

4 19 Juli 

2019 

1. Jabarkan sistem pembelajaran dan 

versi dari pondok tersebut. 

2. Jabarkan bagaimana cara guru 

mengajar, sarana dan lingkungan. 

3. Bagaimana dalam pembelajaran 

yang mengacu pada kurikulum 

pendidikan yang dipakai dan kitab 

yang digunakan? 

4. Dalam kajian pustaka uraikan letak 

perbedaan dengan penelitian yang 

anda lakukan. 

5. Definisi operasional cukup 2 ; sistem 

pembelajaran, tarikh Islam 

6. Munculkan poin-poin dalam sistem 

pembelajaran. 

7. Lihat kondisi lingkungan saudari 

8. Sebutkan secara jelas jumlah subjek. 

 



 

9. Data harus diirinci. 

10. Untuk buku tarikh Islam lebih 

banyak yang klasik 

 

5 10 

Februari 

2020 

1. Hasil wawancara harus dijabarkan 

dengan jelas 

2. Jika hasil wawancara kurang bisa 

ditambah dengan referensi yang lain 

sebagai penjelasan tambahan. 

 

6 27 

Februari 

2020 

1. Latar belakang halaman 7 seperti apa 

realita di lapangan? 

2. Definisi operasional tambahkan 

“Dari data yang dimaksud dengan 

judul yang di atas adalah …… satu-

kesatuan pembelajaran tarikh Islam 

yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi” 

3. Bab 2 agar lebih dirinci lagi 

4. Data dan sumber data sesuaikan 

dengan matriks 

5. Teknik pengumpulan data 

tambahkan “Dalam hal ini menjadi 

data tetap ……” 

6. Data pokok pada matriks : proses 

ganti dengan sistem yang meliputi 

tujuan, materi, dan lainnya. 

Bab 4: periodesasi kepala sekolah? 

Jelaskan dan ceritakan tentang itu. 

7. Kelas 7 ganti dengan kelas VII dan 

seterusnya. 

8. Hasil wawancara tanyakan lagi dan 

ulas lebih dalam. 

9. Observasi, wawancara dan 

dokumentasi lebih didetailkan lagi. 

10. Poin nomor 2 pada penyajian data 

uraikan sesuai hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi 

11. Tujuan, materi dan yang lainnya 

terimplementasi atau tidak. Jika ya, 

kenapa dan bagaimana prosesnya? 

Jika tidak, kenapa? 

12. Saat observasi lapangan: tujuannya 

apa, materinya apa dan seterusnya. 

13. Tanyakan pakai RPP atau tidak? 

Atau ada nama lain selain RPP yang 

digunakan. 

 



 

14. Bab 5 kesimpulan harus padat, 

ringkat dan jelas. 

7 27 April 

2020 

Bab 3 

1. TPD dirinci lagi. Observasi tentang 

apa? Wawancara tentang apa? Dan 

seterusnya. 

2. Matpel Pak Sura kosong 

Bab 4 

1. Sebutkan kosa yang ditanyakan 

ustadz serta siapa santri yang 

menjawab dan apa jawabannya. 

Seperti di evaluasi. 

2. Murid or santri? 

Bab 5 jawab fokus masalah dengan singkat, 

padat dan jelas 

 

8 30 April 

2020 

Bab 3 observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Isinya sebagaimana di matriks 

(apa yang dilakukan) 

Bab 5 terlaksana dengan baik (perencanaan 

tidak tertulis, proses seperti tujuan dan lain-

lain disebutkan) 

Lengkapi dengan foto kegiatan yang di 

lampiran. Pengen lihat. 

 

9 30 April 

2020 

Kata data tetap diganti dengan sistem 

pembelajaran meliputi perencanaan dan 

proses yakni tujuan, media, dan lain-lain. 

 

Kalau sudah, Bunda ACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

LAMPIRAN VI 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

LAMPIRAN VII 

LAMPIRAN PHOTO 

 

 

Photo bersama Ustadz Aqib Maliky, Lc 

selaku pengajar tarikh Islam kelas dua 

ulya 

 

Photo saat wawancara kepada santriwati 

kelas dua ulya 

 

 

 

Photo bersama santri/santriwati kelas 

dua ulya 

 

Photo saat proses pembelajaran tarikh Islam 

di pendopo 

Photo ruang kantor pondok pesantren 

Al Hikmah Banjarmasin 

 

Pendopo Pondok Pesantren Al Hikmah 



 

 

Kitab Nurul Yaqin dan 

Kitab Terjemahannya 

 

Rapot Santri/Santriwati 

 

Nilai Rapot Santri Kelas Dua Ulya 

 

Nilai Rapot Santriwati Kelas Dua Ulya 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN VIII 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 
1. Nama Lengkap : SARI MULYANI 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Balimau, 23 Agustus 1999 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat : Jl. Datu Akhmad, Desa Balimau, RT. 04, 

RW. 02, No. 32 Kecamatan Kalumpang, 

Kabupaten HSS, Kandangan, Kalimantan 

Selatan 

 

7. Pendidikan 

     

   

: 

 

 

a. SDN 1 Balimau 

b. SMPN 1 Kalumpang 

c. SMAN 1 Simpur 

 

8. Pengalaman Organisasi : a. LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 

b. PERMADIKSI UIN Antasari Banjarmasin 

 

9. Orang Tua 

    Ayah 

    Nama 

    Pekerjaan 

    Alamat 

 

 

    Ibu 

    Nama 

    Pekerjaan 

    Alamat 

 

 

 

 

 

10. Saudara (jumlah saudara) 

 

 

 

: 

: 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

 

 

 

 

 

: 

 

 

HARLIANSYAH 

Buruh 

Jl. Datu Akhmad, Desa Balimau, RT. 04, 

RW. 02, No. 32 Kecamatan Kalumpang, 

Kabupaten HSS, Kandangan, Kalimantan 

Selatan 

 

NORAIDAH 

Ibu Rumah Tangga 

Jl. Datu Akhmad, Desa Balimau, RT. 04, 

RW. 02, No. 32 Kecamatan Kalumpang, 

Kabupaten HSS, Kandangan, Kalimantan 

Selatan 

 

5 Orang (Anak ke-3 dari 6 bersaudara) 

 

 

Banjarmasin, 15 Mei 2020 

                                                                         Penulis, 

 

 

 

                                                                         SARI MULYANI 


