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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Terjemah 

A. Terjemah Arab-Indonesia 

No Hal Terjemah 

1 17,64 “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q. S. az-Zariyat/51: 56) 

2 17,65 “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan 

kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah 

untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. 

Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Q. S. 

al-A‟raf/7: 26) 

3 18,67  “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar 

mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, 

dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali 

yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain 

kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan 

perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau 

ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, 

atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki 
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mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-

putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama 

Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau 

para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan 

(terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti 

tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka 

menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, 

wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Q.S. 

an-Nur/24: 31) 

4 18,67 "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka 

menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang 

demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga 

mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang." (Q.S. al-Ahzab/33: 59)  

5 19,50,65 “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah 

untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, 

supaya mereka mengerti perkataanku.” (Q. S. Thaha/20: 25-28)  

6 21 “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

kemuliaan akhlak” (H. R. Imam Bukhari)  
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7 22,69  “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan 

yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang 

tidak mengerti (hak) orang yang berilmu (agar diutamakan 

pandangannya).” (H.R. Ahmad). 

8 23,73 “Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling 

menasihati untuk kesabaran.” (Q. S. al-Ashr/103: 1-3) 

9 25,73 “Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang 

demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.” (Q.S asy-

Syura/42: 40)  

10 31,74 “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu 

mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?, Amat besar 

kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang 

tidak kamu kerjakan.” (Q. S. Ash-Shaff/61: 2-3)  

11 50, 64 “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, 

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Yang Maha 

Pengasih, Maha Penyayang, Pemilik hari pembalasan. Hanya 

kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada 

Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan 

yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri 
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nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan 

bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (Q.S. al-Fatihah/1: 1-7) 

12 50, 64  “Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan 

sekalian orang-orang mukmin.” (Q. S. Ibrahim/14: 41) 

13 51, 65 “Ya Allah rahmatilah kami dengan al Qur‟an, Jadikanlah Al 

Quran sebagai panutan, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami, 

Ya Allah ingatkanlah kami akan ayat-ayat Al Quran yang kami 

lupa, Dan ajarkan kepada kami dari padanya yang kami belum 

tahu, Karuniakanlah kepada kami untuk dapat membaca Al 

Quran sepanjang malamnya dan sepanjang siangnya, Dan 

jadikanlah Al Quran bagi kami sebagai pedoman wahai Tuhan 

sekalian alam.” (Senandung Al-Qur‟an) 

14 53,68  “semoga salam senantiasa atasmu wahai Nabi beserta rahmat 

Allah dan barokahNya“. (mengucapkan salam) 

 

B. Terjemah Inggris-Indonesia 

No Hal Terjemah 

1 16 Al-Qur'an mengingatkan bahwa kita harus mengingat Allah 

sepanjang waktu. 
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2 19 Untuk mewujudkan akhlak cinta kepada Allah SWT perlu adanya 

pendekatan khusus dimana siswa didorong untuk mengenalkan 

ibadah sunnah selain ibadah wajib, salah satunya dengan 

menekankan kepada siswa untuk selalu berdoa. 

3 21 Guru adalah orang dewasa yang penting dalam kehidupan peserta 

didik. 

4 28 Pembiasaan merupakan hal yang patut dilakukan dalam proses 

pendidikan karena sesuatu hal baik yang dipraktikkan akan jauh 

lebih berkembang dan bermakna daripada sebuah teori. 

5 35 pengalaman mengajar guru berdampak positif terhadap hasil 

belajar peserta didik terutama dalam pembinaan akhlak. 

 

Lampiran 2. Pengumpulan Data Instrumen Penelitian 

A. Observasi 

1. Mengamati langsung keadaan bangunan dan lingkungan di Rumah Tahfizh 

Sirrunnajah Banjarmasin 

2. Mengamati pelaksanaan pembinaan akhlak melalui metode pembiasaan dan 

keteladanan yang meliputi: 

a. Akhlak kepada Allah Swt. 

b. Akhlak kepada sesama manusia 
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3. Mengamati pembiasaan akhlak santri yang di terapkan di Rumah Tahfizh 

Sirrunnajah Banjarmasin: 

a. Hal-hal yang dibiasakan 

b. Cara-cara pembiasaan 

c. Sanksi-reward 

d. Respon anak santri 

4. Mengamati keteladanan/sikap Guru dalam rangka membina akhlak santri: 

a. Bentuk-bentuk keteladanan 

b. Cara-cara pemberian keteladanan 

c. Sanksi-reward 

d. Respon anak santri 

 

B. Wawancara 

1. Ustadz/ustadzah Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin 

a. Bagaimana kondisi akhlak anak santri di Rumah Tahfizh Sirrunnajah 

Banjarmasin? 

b. Apa saja kebiasaan yang ditekankan oleh bapak/ibu kepada santri dalam 

kehidupan sehari-hari? 

c. Apakah bapak/ibu memberikan teladan yang baik kepada santri? Apa 

bentuk keteladanan yang bapak/ibu berikan? 

d. Bagaimana cara menerapkan pembiasaan dan keteladanan kepada para 

santri? 
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e. Apakah bapak/ibu sering memberikan dorongan kepada santri agar 

berakhlak baik? Seperti apa dorongan yang bapak/ibu lakukan? 

f. Apa yang bapak/ibu lakukan apabila santri berakhlak baik, misalnya 

seperti menaati tata tertib di Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin? 

Apa jenis hadiah/ penghargaan yang akan diberikan? Bagaimana dengan 

santri-santri yang lain, apakah mereka terdorong untuk melakukan akhlak 

baik juga? 

g. Apa yang bapak/ibu lakukan apabila santri ada yang berakhlak tidak 

baik? Apakah bapa/ibu menghukumnya? Apa jenis hukuman yang 

diberikan? 

h. Menurut anda, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan 

melalui metode pembiasaan dan keteladaanan ini? 

i. Kapan bapak/ibu mulai ditugaskan sebagai guru di Rumah Tahfizh 

Sirrunnajah Banjarmasin? 

j. Berapa lama bapak/ibu mempunyai pengalaman dalam mengajar? 

2. Santri Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin 

a. Apakah guru sudah membiasakan adik untuk bersikap baik? 

b. Apakah guru sudah memberikan contoh sikap yang baik untuk adik-adik? 

Contoh sikap baiknya seperti apa? 

c. Apakah guru sering memberi nasehat untuk adik? Contoh nasehatnya 

seperti apa? 
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d. Apakah disini adik pernah di beri hadiah atau hukuman setelah adik 

melakukan sesuatu? Misalnya dikasih hadiah karena apa, di kasih 

hukuman karna apa? 

 

C. Dokumentasi 

1. Sejarah singkat berdirinya Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin.  

2. Visi dan Misi Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin. 

3. Keadaan peserta didik dan jumlah tenaga pengajar Rumah Tahfizh 

Sirrunnajah Banjarmasin. 

4. Sarana dan prasarana Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin. 

5. Struktur Kepengurusan Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin.  
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Lampiran 3. Foto Kegiatan Wawancara dan Dokumentasi 

 
Wawancara dengan ketua yayasan Rumah Tahfizh Sirrunnajah 

Banjarmasin Ustadz Ahmad 

 

 
Wawancara dengan kepala Rumah Tahfizh Sirrunnajah  

Banjarmasin Ustadz Haris 
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Wawancara dengan Ustadz Kelas Tahsin  

Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin Ustadz Fahri 

 

 

 

 
Wawancara dengan Ustadzah Kelas Tahfizh 

 Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin Ustadzah Dhamayanti 
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Wawancara dengan  Santri  

Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin 

 

 
Gambar Bangunan Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin 
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Kegiatan Menyetor Hafalan  

di Rumah Tahfizh Sirrunnajah Banjarmasin   
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Lampiran 4. Surat Keterangan Persetujuan Proposal 
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Lampiran 5. Surat Penunjukan Pembimbing 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Seminar Proposal 
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Lampiran 7. Surat Riset Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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Lampiran 8. Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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Lampiran 9. Surat Selesai Riset 
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