
Lampiran I: Daftar Terjemah 

 

DAFTAR TERJEMAH 

 

No Hal Bab Keterangan Terjemah 

1 2 1 QS. At-Tahriim/66: 

6 

“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.”           

2 15 2 QS. At-Tahriim/66: 6 “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.”           

3 15 2 QS. At-Thur: 21 “Dan orang-orang yang beriman dan 

anak cucu mereka mengikuti mereka 

dalam keimanan, Kami hubungkan anak 

cucu mereka dengan mereka dan Kami 

tiada mengurangi sedikitpun dari pada 

amal (mereka tiap-tiap) manusia terikan 

dengan apa yang dikerjakannya.” 

4 15 2 H.R.Muslim “Dari Abu Hurairah ra. berkata: 

Rasulullah Saw. bersabda: setiap anak 

yang dilahirkan itu membawa fitrah 

beragama (perasaan  percaya kepada 

Allah) maka kedua orang tualah yang 

menjadikan anak tersebut beragama 

Yahudi, Nasrani dan Majusi.”  



5 19 2 QS. Luqman: 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.” 

6 20 2 QS. Luqman: 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.” 

7 20 2 H.R. Tarmidzi  “Dari Abu Shafwan Abdullah bin 

Busrin Al Aslamiy r.a ia berkata: 

Rasulullah Saw. bersabda: "Sebaik-

baik manusia adalah yang panjang 

umurnya serta baik pula amal 

perbuatannya.” 

8 21 2 QS. Luqman: 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).” 

9 21 2 Q.S. Al-Thaha/20: 

132 

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu 

mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu 

dalam mengerjakannya. kami tidak 

meminta rezki kepadamu, kamilah yang 

memberi rezki kepadamu. dan akibat 

(yang baik) itu adalah bagi orang yang 

bertakwa.” 

10 22 2 H.R. Bukhari 

Muslim 

“Dari Ibnu Umar ra. ia berkata; 

Rasulullah Saw. bersabda "Islam itu 

didirikan atas lima sendi yaitu: 

menyaksikan               bahwa tiada Tuhan 

kecuali Allah dan Nabi Muhammad  

utusan Allah, dan mendirikan 

sembahyang dan mengeluarkan zakat, 

dan berhaji ke Baitullah, dan puasa 

bulan Ramadhan.” 



11 22 2 Q.S Al-Baqarah: 183 “Hai orang-orang yang beriman 

diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-

orang sebelum kamu.” 

12 22 2 H.R Bukhari dan 

Muslim 

“Dari Abi Hurairah Ra.  Ia berkata: 

Rasulullah Saw bersabda: Allah telah 

berfirman: semua amal kelakuan anak 

Adam   (Manusia)  itu membawa 

manfaat bagi dirinya sendiri kecuali 

puasa, karena puasa untukKu dan Aku 

sendirilah yang akan membalasnya.” 

13 23 2 Al-Qamar: 17 

 

“Dan sesungguhnya telah kami 

mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, 

maka adakah orang yang mengambil 

pelajaran.” 

14 23 2 H.R Bukhari “Dari Usman  r.a berkata: Rasulullah 

Saw bersabda: "Sebaik-baik kamu adalah 

orang yang mempelajari Al-Qur'an dan 

mengamalkannya.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II: Pedoman Pengumpulan Data 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berumah tangga? 

2. Bagaimana keadaan pendidikan Bapak/Ibu? 

3. Berapa jumlah anak Bapak/Ibu? 

4. Berapa banyak waktu yang Bapak/Ibu habiskan di rumah? 

5. Bagaimana perhatian Bapak/Ibu terhadap pendidikan anak-anak? 

6. Bentuk usaha seperti apa yang Bapak/Ibu berikan terhadap pendidikan anak-

anak? 

7. Apakah Bapak/Ibu sering melaksanakan shalat, puasa, membaca Al-Qur’an dan 

mengikuti kegiatan keagamaan lainnya? 

8. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan upaya yang mendidik terhadap aktivitas 

keagamaan anak di lingkungan rumah tangga? 

9. Bagaimana respon anak terhadap upaya Bapak/Ibu yang mendidik terhadap 

aktivitas keagamaan anak di lingkungan rumah tangga? 

10. Pernahkah anak diajarkan shalat, puasa, membaca Al-Qur'an dan berakhlak 

baik? 

11. Apa upaya yang bersifat mendidik yang sering Bapak/Ibu lakukan terhadap 

perilakuya dalam kehidupan? 

12. Bagaimana sikap Bapak/Ibu menghadapi anak yang sering melalaikan 

kewajiban melaksanakan ibadah shalat, membaca Al-Qur'an, puasa di bulan 

Ramadhan dan berakhlak baik?. Apakah ada pujian dan lain sebagainya? 



13. Apakah anak-anak sering bermain dengan teman-temannya di luar rumah? 

14. Bagaimana keadaan pergaulan anak Bapak/Ibu dengan teman sebayanya di 

lingkungan masyarakat ? 

15. Sikap apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam menghadapi anak-anak yang bergaul 

dengan anak yang tidak mempunyai kesadaran dalam melaksanakan ibadah?  

16. Apakah Bapak/Ibu sendiri yang mengajarkan shalat, puasa, dan mengikuti 

kegiatan keagamaan lainnya 

17. Apakah orang lain juga ikut shalat, puasa, dan mengikuti kegiatan keagamaan 

lainnya? 

 

 

INFORMAN 

 

1. Pernahkah Bapak/Ibu menyaksikan mereka melaksanakan shalat, puasa, 

membaca Al-Quran dan berakhlak baik? 

2. Pernahkah Bapak/Ibu melihat mereka mengajarkannya (shalat, puasa, 

membaca Al-Qur'an dan akhlak) kepada anak-anak mereka? 

3. Pernahkah mereka mengajak anak-anaknya mengikuti kegiatan keagamaan        

di lingkungan rumah? 

4. Tindakan apa yang dilakukan apabila anak-anak mereka tidak melaksanakan 

shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an serta berakhlak baik? 

5. Bagaimana perilaku anak-anak mereka di masyarakat? 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati secara langsung keadaan lingkungan lokasi penelitian. 

2. Mengamati keadaan beberapa keluarga yang dijadikan sasaran penelitian. 

3. Mengamati usaha orang tua dalam hal melaksanakan pendidikan agama bagi 

anaknya di lingkungan keluarga. 

4. Mengamati kegiatan-kegiatan keagamaan beberapa orang anak yang orang 

tuanya sebagai pedagang besi bekas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran III: Surat Penunjukkan Pembimbing 

 

 



Lampiran IV: Surat Keterangan Seminar Proposal 

 

 

 



Lampiran V: Catatan Seminar Proposal 

 

 

 



Lampiran VI: Kartu Bimbingan Skripsi 

 

Bimbingan 

Ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing Konten dan 

Metode Penelitian 

Tanda 

Tangan 

1 13/07/20 Arahkan penelitian ke rumah atau 

masyarakat jangan ke sekolah supaya 

bisa maju secepatnya karena sekolah 

liburan. 

 

2 01/02/21 a. Analisis data kaitkan dengan teori 

bab 2 dan boleh dikasih fotnote, 

kemudian beri ulasan peneliti 

(data + teori + pendapat peneliti) 

b. Simpulan jangan ada kata-kata 

menilai baik, kurang baik dsb 

c. Sajian data tentang faktor dan 

analisis serta simpulan tentang 

faktor belum muncul 

d. Simpulan disederhanakan sesuai 

jumlah faktor dan tujuan. 

 

3 04/02/21 a. Abstrak, daftar isi, dll belum ada, 

lengkapi dahulu 

b. Simpulannya disederhanakan 

 

4 10/02/21 Abstrak di alenia 1 cantumkan latar 

belakang singkat.  

 

 

 

 

Bimbingan 

Ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing Bahasa dan 

Teknik Penulisan 

Tanda 

Tangan 

1 08/02/21 Baca buku panduan teknik penulisan 

skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan 2017, dalam penulisan 

fotnote hari, jam, dan tanggal jangan 

wawancara saja yang ditulis, observasi 

juga ditulis. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran VII: Surat Riset 

 

 



Lampiran VIII: Surat Rekomendasi Riset UIN Antasari Banjarmasin 

 



Lampiran IX: Surat Rekomendasi Riset KESBANGPOL Banjarmasin 

 



Lampiran X: Surat Izin dan Selesai Riset 

 

 

 

 



 

 

 



Lampiran XI: Foto Dokumentasi Penelitian 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rumah Ketua RT. 06 Kelurahan Kuin Selatan Banjarmasin 



 

 

 

 Kantor Kelurahan Kuin Selatan Banjarmasin 



Lampiran XII: Daftar Riwayat Hidup 

Daftar Riwayat Hidup 

 

1. Nama Lengkap    : Mahdiyah 

2. Tempat dan Tanggal Lahir    : Banjarmasin, 18 November 1999 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan    : Indonesia 

5. Status Perkawinan    : Belum Kawin 

6. Alamat     : Jln. Kuin Utara RT. 04 NO. 13 RW. 

01 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 

7. Pendidikan    : 

a. MIS Al-Aman Banjarmasin : tamat 2011 

b. MTs NIPI RAKHA Amuntai : tamat 2014 

c. MA NIPI RAKHA Amuntai : 2016 (Pindah) 

d. MAN 1 Banjarmasin  : tamat 2017 

e. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam 

angkatan 2017 

8. Organisasi    : 

a. Afatar VIII 

b. SSLK Al-Banjary 

c. LDK Nurul Fata 

9. Orang Tua    : 

a. Ayah     : Ansyaruddin 

Pekerjaan     : Wiraswasta 

Alamat     : Jln. Kuin Utara RT. 04 NO. 13 RW. 

01 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 

b. Ibu    : Khairiah 

Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga 

Alamat    : Jln. Kuin Utara RT. 04 NO. 13 RW. 

01 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 

10. Anak ke    : 7 dari 8 bersaudara 

 

Banjarmasin, 8 Februari 2021 

Penulis, 

     

      

               Mahdiyah  


