
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Miftahul Jannah lahir sebagai anak kedua kembar dari pasangan suami-isteri, 

Kasri-Ahdariah di Banjarbaru pada tanggal 10 November 1987 diberi nama Miftahul 

Jannah dan Miftahur Rahmah. Lulus di TK Swadaya Landasan Ulin Banjarbaru 

selama dua tahun, Miftahul Jannah beserta adik kembarnya melanjutkan sekolah di 

SD Landasan Ulin Timur 1 Banjarbaru.  Ketika kelas 3, pindah sekolah ke SD 

Landasan Ulin Tengah 1 hingga lulus tahun 2000. Sempat berkeinginan melanjutkan 

ke SMP 1 Banjarbaru atas rekomendasi wali kelasnya tetapi karena besar di 

lingkungan pesantren dia pun memutuskan melanjutkan ke pondok pesantren Al-

Falah Puteri. Setelah bagi rapor kelas 2 Tsanawiyah, Jannah sendiri kembali pindah 

sekolah ke MTs Hayatul Islam Aluh-aluh dan lulus di sana tahun 2004. Atas izin 

mudir Podok Pesantren Al-Falah Putri Jannah pun kembali melanjutkan ke MA Al-

Falah sampai lulus tahun 2007. Tidak lulus tes kuliah ke Mesir, tidak mendapat izin 

kuliah di IAIN Antasari Banjarmasin, Jannah membulatkan tekad kuliah di STAI Al-

Falah Banjarbaru dan lulus tahun 2012. 

Bekerja di STAI Al-Falah Banjarbaru, terakhir menjabat sebagai Sekretaris 

Jurusan hingga sekarang. Seminar yang pernah diikuti adalah Penataran Iqro 

BKPRMI paket A dan B daerah Banjarbaru, Halaqoh BNPT dengan Ulama dan Kyai 

Pondok Pesantren dalam Rangka Pencegahan Terorisme (Kalimantan Selatan, 25-27 

September 2014), Diklat Teknik Jurnalistik BDK Banjarmasin (28 Juli-6 Agustus 

2015), dan Workshop Metodologi Penelitian bagi Dosen IAIN Antasari Banjarmasin 

(3-5 Februari 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1. Daftar Terjemah 



NO. BAB KUTIPAN HAL. TERJEMAHAN 

1 I At-Tahrim 

(66) ayat 6 

1 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 I Qof ayat 7-11 2 7. dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami 

letakkan padanya gunung-gunung yang 

kokoh dan Kami tumbuhkan padanya 

segala macam tanaman yang indah 

dipandang mata, 

8. untuk menjadi pelajaran dan peringatan 

bagi tiap-tiap hamba yang kembali 

(mengingat Allah). 

9. dan Kami turunkan dari langit air yang 

banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan 

dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji 



tanaman yang diketam, 

10. dan pohon kurma yang tinggi-tinggi 

yang mempunyai mayang yang bersusun- 

susun, 

11. untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba 

(Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu 

tanah yang mati (kering). seperti Itulah 

terjadinya kebangkitan. 

3 II Tha Ha (20) 

ayat 132 

21 132. 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. 

4 II Al-Baqarah 

(2) ayat 183 

21 183. Hai orang-orang yang beriman, 

diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 

sebelum kamu agar kamu bertakwa, 

5 II al-Taubah (9) 

ayat 103 

22 103. ambillah zakat dari sebagian harta 

mereka, dengan zakat itu kamu 



membersihkan[658] dan mensucikan[659] 

mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan 

mereka dari kekikiran dan cinta yang 

berlebih-lebihan kepada harta benda 

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan 

sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan 

memperkembangkan harta benda mereka. 

6 II Ali Imran (3) 

ayat 97 

22 97. padanya terdapat tanda-tanda yang 

nyata, (di antaranya) maqam 

Ibrahim[215]; Barangsiapa memasukinya 

(Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 

mengerjakan haji adalah kewajiban 

manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang 

yang sanggup Mengadakan perjalanan ke 

Baitullah[216]. Barangsiapa mengingkari 

(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya 

Allah Maha Kaya (tidak memerlukan 



sesuatu) dari semesta alam. 

[215] Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. 

berdiri membangun Ka'bah. 

[216] Yaitu: orang yang sanggup 

mendapatkan perbekalan dan alat-alat 

pengangkutan serta sehat jasmani dan 

perjalananpun aman. 

7 II adz-Dzariyat 

(51) ayat 56 

26 56. dan aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. 

8 II al-Jumu’ah 

(62) ayat 2 

26 2. Dia-lah yang mengutus kepada kaum 

yang buta huruf seorang Rasul di antara 

mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya 

kepada mereka, mensucikan mereka dan 

mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As 

Sunnah). dan Sesungguhnya mereka 

sebelumnya benar-benar dalam kesesatan 

yang nyata, 

 

9 II An-Nisa (3) 

ayat 36 

39 36. sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. 



dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-

bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, tetangga yang dekat 

dan tetangga yang jauh[294], dan teman 

sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri, 

 

[294] Dekat dan jauh di sini ada yang 

mengartikan dengan tempat, hubungan 

kekeluargaan, dan ada pula antara yang 

Muslim dan yang bukan Muslim. 

[295] Ibnus sabil ialah orang yang dalam 

perjalanan yang bukan ma'shiat yang 

kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang 

tidak diketahui ibu bapaknya. 

10 IV Al-Maidah 

ayat 2 

82 2. Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 

Allah[389], dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram[390], 



jangan (mengganggu) binatang-binatang 

had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-

id[392], dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitullah 

sedang mereka mencari kurnia dan 

keredhaan dari Tuhannya[393] dan 

apabila kamu telah menyelesaikan ibadah 

haji, Maka bolehlah berburu. dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat 

berat siksa-Nya. 

[389] Syi'ar Allah Ialah: segala amalan 

yang dilakukan dalam rangka ibadat haji 



dan tempat-tempat mengerjakannya. 

[390] Maksudnya antara lain Ialah: bulan 

Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, 

Muharram dan Rajab), tanah Haram 

(Mekah) dan Ihram., Maksudnya Ialah: 

dilarang melakukan peperangan di bulan-

bulan itu. 

[391] Ialah: binatang (unta, lembu, 

kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah 

untuk mendekatkan diri kepada Allah, 

disembelih ditanah Haram dan dagingnya 

dihadiahkan kepada fakir miskin dalam 

rangka ibadat haji. 

[392] Ialah: binatang had-ya yang diberi 

kalung, supaya diketahui orang bahwa 

binatang itu telah diperuntukkan untuk 

dibawa ke Ka'bah. 

[393] Dimaksud dengan karunia Ialah: 

Keuntungan yang diberikan Allah dalam 

perniagaan. keredhaan dari Allah Ialah: 

pahala amalan haji. 



11 IV An-Nahl (16) 

ayat 125 

85 125. serulah (manusia) kepada jalan 

Tuhan-mu dengan hikmah[845] 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. 

[845] Hikmah: ialah Perkataan yang tegas 

dan benar yang dapat membedakan antara 

yang hak dengan yang bathil. 

12 IV Al-Ashr 121 1. demi masa. 

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, 

3. kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran. 

Lampiran 2. Pedoman Wawancara, Dokumentasi dan Observasi 

 

Intrumen wawacara untuk kepala sekolah 



1. Bagaimana asal-usul pendirian sekolah? 

2. Apa yang melatarbelakangi didirikannya sekolah? 

3. SD Islam Creative ini milik pribadi atau milik yayasan? 

4. Perbedaan SDIC dengan sekolah lain? 

5. Bagaimana hubungan kepala sekolah dengan orang tua/wali murid tentang 

sekolah (dalam hal pembelajaran)? 

6. Adakah kerjasama sekolah dan keluarga mengenai pembelajaran di sekolah? 

7. Bagaimana kolaborasi sekolah dan keluarga dalam pembelajaran PAI,khususnya 

dalam pencapaian tujuan PAI? 

8. Bagaimana mengetahui tujuan PAI tercapai? 

9. Apa saja yang mendukung  dan yang menghambat terlaksananya kolaborasi? 

Intrumen wawacara untuk guru PAI 

1. Materi PAI untuk kelas 3 mencakup apa saja? 

2. Apa saja tujuan PAI untuk kelas 3? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI? 

4. Bagaimana cara mengetahui tujuan PAI tersebut tercapai? 

5. Bagaimana hubungan guru dengan kepala sekolah tentang sekolah? 

6. Bagaimana hubungan guru dengan orang tua/wali murid tentang sekolah? 

7. Bagaimana kolaborasi sekolah dan keluarga dalam pelajaran PAI, khususnya 

dalam pencapaian tujuan PAI? 

8. Apa saja yang mendukung  dan yang menghambat terlaksananya kolaborasi? 

Intrumen wawacara untuk guru wali kelas 

1. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah? 

2. Bagaimana hubungan guru dengan kepala sekolah tentang sekolah? 

3. Bagaimana hubungan guru dengan orang tua/wali murid tentang sekolah? 

4. Bagaimana kolaborasi sekolah dan keluarga dalam pembelajaran, khususnya 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran? 

5. Apa saja yang mendukung  dan yang menghambat terlaksananya kolaborasi? 

Intrumen wawacara untuk orangtua/wali siswa 

1. Apa saja aspek pendidikan agama Islam menurut orang tua? 

2. Bagaimana mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan agama Islam? 

3. Kolaborasi bagaimana yang mendukung dan yang menghambat pencapaian 

tujuan pendidikan agama Islam? 

4. Apa saja yang mendukung dan yang menghambat terlaksananya kolaborasi? 

 

PEDOMANDOKUMENTASI 

1. Dukumen tentang sejarah dan latar belakang berdirinya sekolah 

2. Dokumen tentang struktur organisasi sekolah 



3. Dokumen tentang visi, misi, tujuan, kalender pendidikan dan struktur kurikulum, 

kriteria ketuntasan minimal, standar kelulusan dan program kerja 

4. Dokumen tentang aturan kepegawaian 

5. Dokumen tentang data siswa 

6. Dokumen tentang tata tertib pendidik dan tata tertib siswa 

7. Dokumen tentang data aturan kepegawaian 

8. Dokumen tentang komite sekolah 

9. Dokumen tentang wadah komunikasi sekolah, guru dan orang tua/wali siswa 

10. Dokumen tentang pembagian tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, guru dan 

karyawan 

11. Dokumen tentang sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar 

12. Dokumen tentang kegiatan ekstra kurikuler/pengembangan diri 

13. Dokumen tentang kolaborasi keluarga dan sekolah dalam pencapaian tujuan PAI 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Keadaan gedung sekolah 

2. Keadaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

3. Pemeliharaan, kebersihan gedung dan lingkungan sekolah 

4. Keadaan/hubungan guru dan kepala sekolah 

5. Keadaan/hubungan kepala sekolah dan orang tua/wali siswa 

6. Keadaan/hubungan guru dan siswa 

7. Keadaan/hubungan guru dan rekan kerja 

8. Keadaan/hubungan guru dan orang tua/wali siswa 

9. Budaya sekolah, terkait suasana religius 

10. Sistem administrasi sekolah 

11. Kegiatan pembelajaran 

12. Komunikasi keluarga dan sekolah 

13. Bentuk dan pelaksanaan kolaborasi keluarga dan sekolah dalam pencapaian 

tujuanPAI



Lampiran 2. Foto-foto Penelitian 

 

Foto-foto keadaan SD Alam Muhammadiyah Banjarbaru 

 

 

 



Kegiatan pembelajaran PAI 

 

 

Kegiatan sholat dhuha dan ngaji morning 

 



Kegiatan ngaji morning 

 

Kegiatan outing clas 

 

  



Kegiatan market day 

 

Wisuda tahfiz  

 

festifal SD Alam Muhammadiyah 

 



Suasana SD Alam Muhammadiyah 

 

 

 

 



 

 

 

  



Foto-foto keadaan SD Islam Creative Banjarbaru 

 

 

Kantor Yayasan Bina Cerdas Islami 

 

 

  



Keadaan lingkungan sekolahSD Islam Creative Banjarbaru 

 

 

 

 

 



Keadaan lingkungan sekolahSD Islam Creative Banjarbaru 

 

Rumah Pohon SD Islam Creative Banjarbaru 

 

Tempat Parkir     Toilet dan kamar mandi 

  



Tempat Wudhu SD Islam Creative Banjarbaru 

 

 

Kegiatan berwudhu dan mengepel lantai kelas 

 



Keadaan Ruang Kelas SD Islam Creative Banjarbaru 

 

 

 

 

 

Keadan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Ruang TU 



 

 

 

 

  



Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Orang Tua Siswa 

 

 

 

 



Lain-lain 

 

 

  



Profil Orang Tua Siswa yang Diwawancarai 

No. Foto Profil 

1 

 

Bunda Khalisa Wafa 

Nurmansyah dari SD 

Alam Muhammadiyah 

Banjarbaru 

 

Bernama Umi  

Rohmawati, S.Pd, ibu 

dari dua anak, alumni 

dari S1 Pendidikan 

Biologi/2007, dan 

pekerjaan sekarang 

sebagai guru wali 

kelas pada SD Alam 

Muhammadiyah 

Banjarbaru. 

 



2 

 

Bunda Faza Alifa 

Najela 

Dari SD Islam 

Creative Banjarbaru 

 

Bernama Rifda Anita 

Ibu dari tiga anak 

Alumni  S1 Fisip 

Universitas Lambung 

Mangkurat 

Banjarmasin 

Pekerjaan seorang 

wiraswasta  



3 

 

Bunda Muhammad 

Luthfi Ansyari dari 

SD Islam Creative 

Banjarbaru 

 

Bernama Sri 

Rahmawati, S.Pd, istri 

dari bapak Fahrur 

Raji, ibu dari dua 

anak. Anak pertama 

bernama Laily 

Purnama Sari (1 

SMA) anak kedua M. 

Luthfi Ansyari (3 

SDIC). Pendidikan 

terakhir  S1 PGSD. 

Pekerjaan sebagai 

Kepala Sekolah 

UPTD SDN Sungai 

Pinang Kec. Tambang 



Ulang Kab. Tanah 

Laut. Alamat 

Komplek Pesona 

Pondok Indah RT 11 

RW 06 Desa Liang 

Anggang Kec. Bati-

bati Tanah Laut. 

4 

 

Bunda Ahmad Rais 

Akim Salman dari SD 

Alam Muhammadiyah 

Banjarbaru 

 

Bernama Irma, ibu 

dari empat putra, 

alumni D3 

Management 

Informatika, pekerjaan 

adalah ibu rumah 

tangga. 



5 

 

Bunda Faqih Hannan 

dari SD Islam 

Creative Banjarbaru 

 

Bernama Nurhayati, 

S.Pd.I, ibu dari tiga 

anak, alumni dari S1 

Tadris Matematika 

IAIN Antasari 

Banjarmasin, 

pekerjaan sekarang 

adalah sebagai guru di 

SLB C Negeri 

Pembina Provinsi 

Kalimantan Selatan 

dari 2009 sampai 

sekarang. 



6 

 

Bunda Albara 

Aprilian Santosa dari 

SD Alam 

Muhammadiyah 

Banjarbaru 

 

Bernama 

Setyaningsih, ibu dari 

dua anak, pendidikan 

terakhir SMA, 

pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga dan 

mitra buah. 



7 

 

Bunda Anka Pratama 

Putra Widodo dari SD 

Alam Muhammadiyah 

Banjarbaru 

 

Bernama Eka 

Suryaniengsih, umur 

33 tahun, ibu dari 3 

anak (mas Anka, Mba 

Shireen, Dede 

Humaira), pendidikan 

terakhir D3 

Akuntansi, dan 

pekerjaan sekarang 

sebagai ibu rumah 

tangga. 

 Bunda Atikah el Humaira dan Abdurrahman Dzaky Bernama Martina 

Purna Nisa, Lc., M.Sy 

 Bunda Ahmad Hffiz Badali Bernama Rizka Utami 

 Bunda Ubaidillah Muhammad Tsaqib dan Aisyah Bernama Sri Retno W 



Nailal Husna berprofesi kepala 

sekolah TK ABA 

Golf. 

 

 

  



Bunda Gilang Al Fattah dari SD Alam Muhammadiyah Banjarbaru 

 

 

 


