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Lampiran 1. Daftar Terjemah
No. HAL BAB
TERJEMAH
1
2
I
Hai orang-orang beriman apabila kamu 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. (Q.S. al Mujadilah/58: 11)
2
25
II
(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung)
ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam
dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab)
akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah:
"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orangorang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang
berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S. az
Zumar/39: 9)
3
26
II
Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud aku
mendengar 'Ashim bin Raja bin Haiwah menceritakan dari
Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais ia berkata, "Aku pernah
duduk bersama Abu Ad Darda di masjid Damaskus, lalu
datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai
Abu Ad Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari
kota Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena sebuah
hadits
yang
sampai
kepadaku
bahwa
engkau
meriwayatannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu." Abu
Ad Darda lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meniti
jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan
mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para Malaikat
merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut
ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh
penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar
laut. Kelebihan serang alim dibanding ahli ibadah seperti
keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh
bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi
tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah
mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah
mengambil bagian yang banyak." (HR. Abu Daud: 3157)
4
35
II
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk
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kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan
mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya
lagi Maha Terpuji. (Q.S. al Baqarah/2: 267)
Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu
„alaihi wa sallam bersabda: … Barangsiapa yang menempuh
satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan
memudahkan baginya jalan menuju surga… (HR. Muslim:
2699)
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat. (Q.S. an Nisa/4: 58)
Dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Setiap
kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang
Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas
keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah
suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah
pemimpin
dan
setiap
kalian
akan
dimintai
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari:
4801)
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah
dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu
telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran/3: 159)
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. (Q.S. an Nahl/16: 125)
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
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hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan
jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha
mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S AnNisa/4: 135)
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. (Q.S. at Tahrim/66: 6)
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Lampiran 2. Pedoman Pengumpulan Data
A. Kuesioner
No
1
2

3

4

5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

Deskriptor
Penggunaan media interaktif berupa
whatsapp untuk pembelajaran daring
Penggunaan media interaktif berupa ELearning Madrasah untuk pembelajaran
daring
Penggunaan media interaktif berupa
zoom meeting atau google meet untuk
pembelajaran daring
Kemudahan akses dan koneksi platform
pembelajaran daring di awal
pembelajaran
Kemudahan akses dan koneksi platform
pembelajaran daring di tengah (saat)
pembelajaran berlangsung
Pemilihan platform (aplikasi)
pembelajaran daring yang bervariatif
Guru konsisten memberikan
pembelajaran dengan baik
Guru handal dalam mengelola kelas saat
pembelajaran daring
Guru handal dalam penggunaan
platform (aplikasi) saat pembelajaran
daring
Guru merespon dengan cepat dan efisien
tentang kebutuhan siswa selama belajar
daring
Guru mampu beradaptasi dari
pembelajaran konvensional ke
pembelajaran daring
Guru menyambut setiap pertanyaan dan
komentar siswa
Guru menjelaskan materi yang sulit
menggunakan video
Guru menjelaskan materi yang sulit
menggunakan voice note
Guru bersikap adil dan tidak memihak
dalam penilaian

Harapan dan
Kepentingan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Kinerja
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16

Guru menjawab setiap pertanyaan siswa

17

Guru menguasai materi yang diajarkan

18
19
20
21

Guru mendorong dan memotivasi siswa
melakukan pembelajaran terbaik dalam
proses pembelajaran daring
Guru memahami kesulitan siswa dalam
proses pembelajaran daring
Guru perhatian dengan siswa selama
pembelajaran daring
Guru menanamkan minat jangka
panjang untuk siswa tetap bertahan
dalam proses pembelajaran daring

B. Dokumentasi
1. Profil MAN 1, 2 dan 3 Banjarmasin.
2. Visi dan Misi MAN 1, 2 dan 3 Banjarmasin.
3. Riwayat Kepala Sekolah MAN 1, 2 dan 3 Banjarmasin.
4. Guru dan karyawan MAN 1, 2 dan 3 Banjarmasin.
5. Jumlah siswa MAN 1, 2 dan 3 Banjarmasin.
6. Sarana dan prasarana MAN 1, 2 dan 3 Banjarmasin.
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Lampiran 3. SK Pembimbing Tesis
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Lampiran 4. Catatan Konsultasi

158

159

160

Lampiran 5. Persetujuan Pembimbing
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Lampiran 6. Sertifikat Bebas Plagiasi
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Lampiran 7. Surat Riset
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Lampiran 8. Surat Selesai Riset
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Lampiran 9. Dokumentasi Riset

Penyebaran Kuesioner di MAN 1 Banjarmasin

Penyebaran Kuesioner di MAN 2 Banjarmasin
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Penyebaran Kuesioner di MAN 3 Banjarmasin

Wawancara dengan Guru sekaligus Wakamad MAN 3
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Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup
BIODATA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nama Lengkap
: Ahmad Restu Ananda
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Oktober 1997
Agama
: Islam
Kebangsaan
: Indonesia
Status Perkawinan
: Kawin
Alamat
: Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina IV Ujung
No. HP/Alamat Email : 0823-5333-1518 / arestuananda997@gmail.com
Pendidikan
:
a. TK Al-Kautsar
: 2003
b. MIN Sei. Lulut
: 2009
c. MTs Darul Hijrah Putra
: 2012
d. MA Darul Hijrah Putra
: 2015
e. S1 PAI UIN Antasari
: 2019
9. Orang Tua
:
10. Ayah
Nama
: Khairil Anwar, S.Ag
Pekerjaan
: PNS
Alamat
: Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina IV Ujung No.
37 Banjarmasin
11. Ibu
Nama
: Hafsah, S.Ag
Pekerjaan
: PNS
Alamat
: Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina IV Ujung No.
37 Banjarmasin
12. Saudara
: 3 bersaudara
13. Isteri
Nama
: Noor Hatimah
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Alamat
: Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina IV Ujung

Banjarmasin, 21 Juni 2022
Penulis,

