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LAMPIRAN 

 

Daftar Terjemah 

 

No Arti Bab Hal 

1 ”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada ku”(Q.S Adz Dzariyat: 56). 

1 1 

2 “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

“sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi.” Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku 

mengetaui apa yang tidak kamu ketahui.”(Q.S Al-Baqarah 

30). 

1 2 

3 “Sesungguhnya kami telah mengumukakan amanat kepada 

langit, bumi dan guunnung-gunung. Maka semuanya enggan 

untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 

mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 

Sesunggunya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”(Q.S 

Al-Ahzab: 72). 

1 3 

4 

“Wahai sekalian manusia beribadahlah kepada Tuhan kau 

yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang 

terdahulu daripada kamu supaya kamu (menjadi orang-

orang yang) bertaqwa.” (Al-Baqarah : 21). 

1 7 

5 “Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan 

menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya” 

(QS. AL Ahzab : 41)”. 

1 8 

6 Artinya: “Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada 

Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan 

dirikanlah shalat untuk mengingat Aku” (QS. Thaaha ayat; 

14). 

2 17 

7 Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati 

mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 

tentram”(Q.S Ar-Ra’d:28). 

2 18 

8 Artinya; “karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku 

ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah 

kamu mengingkari (ni’mat) Ku”(Q.S Al-Baqarah:152). 

2 18 

9 Aritnya: “Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah 

(dengan menyebut nama)  Allah, dzikir yang sebanyak-

banyaknya”(Q.S Al-Ahzab:41). 

2 18 
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10 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janglah harta-

hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat 

Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka 

ialah ornag-orang yang rugi. (Al-Qur’an surah Al-

Munafiqun ayat 9)”. 

2 18 

11 Artinya; “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang 

lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa 

kepada diri mereka sendiri, mereka itulah orang-orang yang 

fasik. (QS. Al-Hasyr ayat 19).” 

2 19 

12 Artinya; lalu akau titipkan kedalamnya ruh ku (QS. Al-Hijr: 

29). 

2 21 

13 
Emotional Intelligence: Abities such as being able to 

motivate one self and persist in the face of frustration: to 

control impulse and delay gratification; to regulate one’s 

mood and keep distress from swamping the ability to think; 

to empathize and to hope. 

2 22 

14 
Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa dibumi 

dan, (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan Telah 

tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfudz) sebelum kami 

menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah 

mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya 

kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari 

kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap 

apa yang diberikan-Nya kepadamu, dan Allah tidak 

menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan 

diri”(Al-Qur’an Surah Al-Hadid: 22-23). 

2 34 
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Instrumen Pengumpulan Data 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dengan guru terkait: 

1. Bagaimana proses atau langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan 

ibadah dzikir di MAN 1 Barabai? 

2. Dimanakah pelaksanaan kegiatan ibadah dzikir dilakukan? 

3. Siapa yang memimpin kegiatan ibadah dzikir tersebut? 

4. Kapan aja kegiatan ibadah dzikir dilakukan? 

5. Terkait sarana dan prasarana, apakah di MAN 1 Barabai ini sudah 

mendukung terlaksananya kegiatan ibadah dzikir tersebut? 

6. Apakah seluruh siswa dan guru ikut melaksanakan kegiatan ibadah dzikir? 

7. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ibadah dzikir 

tersebut? 

8. Apa ada faktor hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ibadah dzikir di 

MAN  Barabai? 

9. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ibadah dzikir di 

MAN 1 Barabai? 

10. Metode apa yang ibu/bapak gunakan dalam pelaksanaan kegiatan ibadah 

dzikir di MAN  Barabai? 

11. Apakah ada suatu hukuman atau teguran yang diberikan kepada siswa jika 

ketahuan tidak ikut melaksanakan kegiatan ibadah dzikir atau tidak serius 

(mengganggu/main-main dengan temannya) dalam mengikuti kegiatan 

tersebut? Sanksi seperti apa yang ibu/bapak berikan? 

12. Apakah saat ibu/bapak melakukan pengawasan masih banyak siswa yang 

mengacuhkan atau mencari alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan 

ibadah dzikir tersebut? 

13. Apakah dengan adanya pelaksanaan kegiatan ibadah dzikir di MAN 1 ini, 

siswa menjadi lebih taat dengan peraturan di sekolah? 

14. Menurut ibu/bapak apakah pelaksanaan kegiatan ibadah dzikir ini sudah 

efektif untuk siswa? 
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Pedoman wawancara dengan siswa di MAN 1 Barabai: 

1. Apakah anda selalu mengikuti kegiatan ibadah dzikir di sekolah? 

2. Apakah anda selalu tepat waktu datang untuk ikut melaksanakan kegiatan 

ibadah dzikir? 

3. Ketika kegiatan ibadah dzikir dilakukan, apakah anda melaksanakannya 

dengan terpaksa atau tidak khusyu? 

4. Apakah denga mengikuti kegiatan ibadah dzikir mengubah perilaku 

keseharianmu? 

5. Apakah anda sering mengganggu teman saat melaksanakan kegiatan 

ibadah dzikir? 

6. Apakah guru selalu memberikan perintah dan pengawasan dalam kegiatan 

ibadah dzikir? 

7. Manfaat apa yang anda rasakan ketika adanya kegiatan ibadah dzikir 

dilaksanakan di sekolah? 
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Lampiran Foto-Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto kegiatan pelaksanaan ibadah jum’at dzikir) 

 

 

(foto kegiatan pelaksanaan ibadah jum’at dzikir) 

 

(foto wawancara)  
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Catatan : 
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