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LAMPIRAN 

 

Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAH 

A. Terjemah Arab-Indo 

BAB/Halaman Terjemah Keterangan 

I/2 Sesungguhnya shalat itu adalah 

kewajiban yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang 

beriman. 

Q.S. an-Nisa/4: 103 

I/3 Dari Abdullah bin Umar, 

bahwasanya Rasulullah Saw. Telah 

bersabda: Shalat berjama‟ah lebih 

utama dua puluh tujuh derajat dari 

pada shalat sendiri-sendiri. 

HR. Muttafaq „alaih 

I/4 Muhammad bin Isa yaitu bin Atthiba 

menceritakan kepada kami, Ibrahim 

bin Sa‟ad menceritakan kepada 

kami, dari Abdul Malik bin Rabi‟ 

bin Sabrah dari ayahnya dari 

kakeknya, kakeknya yaitu Sabrah 

bin Ma‟had al-Juhni dia berkata: 

Nabi saw. Bersabda: suruhlah anak-

anak mengerjakan shalat, apabila 

telah berumur tujuh tahun dan 

pukulah dia apabila 

meninggalkannya apabila berumur 

sepuluh tahun dan pisahkanlah 

tempat tidur di antara mereka. 

HR. Abu Dawud 

 

II/16 Dialah yang memberi rahmat 

kepadamu dan para malaikat-Nya 

(memohonkan ampunan untukmu), 

agar Dia mengeluarkan kamu dari 

kegelapan kepada cahaya (yang 

terang). Dan Dia Maha Penyayang 

kepada orang-orang yang beriman 

Q.S. al-Ahzab/33: 43 
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II/17 Dan laksanakanlah shalat, 

tunaikanlah zakat, dan rukuklah 

beserta orang yang rukuk. 

Q.S. al-Baqarah/2: 43 

II/17 Dirikanlah shalat. Sesungguhnya 

shalat itu mencegah dari (perbuatan-

perbuatan) keji dan mungkar. 

Q.S. al-Ankabut/29: 

45 

II/17 Shalat itu tiang agama, maka barang 

siapa yang mendirikan shalat berarti 

ia menegakkan agama. Dan barang 

siapa meninggalkannya, berarti ia 

telah merobohkan agama 

HR. Baihaqy 

II/18 Dinginkanlah shalat zuhur, karena 

keadaan panas yang terik itu adalah 

dari bara api neraka. 

HR. Bukhari 

II/20 Wahai manusia! Sungguh, Kami 

telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, kemudian Kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling 

bertakwa. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Mahateliti. 

Q.S. al-Hujurat/49: 13 

II/27 Serulah (manusia) kepada jalan 

Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan 

berdebatlah dengan mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang sesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk. 

Q.S. an-Nahl/16: 125 

II/29 Serulah (manusia) kepada jalan 

Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan 

berdebatlah dengan mereka dengan 

Q.S. Ali Imran/3: 148 
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cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang sesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk. 

 

 

 

 

B. Terjemah Inggris-Indo 

BAB/Halaman Terjemah 

II/25 Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan yang benar 

dan yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter 

menanamkan kebiasaan (Pembiasaani) dari hal-hal yang 

baik sehingga siswa memahami yang benar dari yang 

salah, dapat merasakan nilai-nilai yang baik dan terbiasa 

melakukannya 

III/37 Metodologi penelitian kualitatif dianggap cocok ketika 

peneliti atau penyidik menyelidiki bidang studi baru atau 

bermaksud untuk memastikan dan berteori tentang isu-isu 

yang menonjol 

III/37 Penelitian kualitatif khususnya berkaitan dengan 

pengumpulan dan interpretasi data bukan angka dengan 

tujuan memahami lingkungan manusia dan sosial. 

III/40 Observasi adalah cara pengumpulan data yang sebagian 

besar dalam penelitian kualitatif, dengan cara mengamati 

perilaku, peristiwa, atau mencatat karakteristik fisik dalam 

pengaturan alami mereka. 

III/41 Wawancara banyak digunakan sebagai alat pengumpulan 

data dalam penelitian kualitatif. Wawancara biasanya 

digunakan sebagai strategi penelitian untuk mengumpulkan 

informasi tentang pengalaman peserta, pandangan dan 

keyakinan mengenai pertanyaan penelitian tertentu atau 

fenomena yang menarik 
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Lampiran II 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Observasi 

1. Mengamati langsung kegiatan pendisiplinan shalat zuhur di Madrasah 

Aliyah Negeri Kotawaringin Timur 

2. Melihat dan mengamati bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam 

proses pendisiplinan shalat zuhur berjamaah di Madrasah Aliyah Negeri 

Kotawaringin Timur 

B. Wawancara 

1. Wawancara Untuk Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Apa yang melatarbelakangi kegiatan pendisiplinan shalat zuhur 

berjamaah ini dilaksanakan? 

b. Apakah pihak sekolah sudah mengarahkan siswa dalam melaksanakan 

shalat zuhur berjamaah di sekolah? 

c. Selama bapak menjabat sebagai guru PAI di MAN Kotawaringin 

Timur, sejauh mana penerapan  shalat zuhur berjamaah di sekolah ini? 

d. Tindakan apa saja yang bapak ambil dalam memotivasi siswa untuk 

melaksanakan shalat zuhur secara berjamaah di sekolah? 

e. Bagaimana partisipasi siswa selama ini selama pelaksanaan kegiatan 

pendisiplinan shalat zuhur berjamaah di sekolah? 

f. Apakah ada punishment jika tidak melaksanakan shalat? Apakah ada 

reward juga jika siswa rajin melaksanakan shalat di sekolah? 



93 
 

g. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

proses pendisiplinan shalat zuhur secara berjamaah di sekolah ini? 

h. Menurut bapak, apakah kegiatan shalat zuhur secara berjamaah ini 

dapat meningkatkan kedisiplinan para siswa? 

i. Apa harapan bapak kepada para siswa kedepannya terutama dalam 

masalah shalat? 

 

2. Wawancara Untuk Siswa Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin Timur 

a. Bagaimana pelaksaanan pendisiplinan shalat zuhur berjamaah di 

Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin Timur? 

b. Bagaimana bentuk-bentuk pendisiplinan yang dilakukan? 

c. Apakah ada punishment yang diberikan jika tidak melaksanakan shalat 

zuhur secara berjamaah? 

d. Apakah ada reward yang diberikan ketika rajin melaksanakan shalat 

zuhur secara berjamaah di sekolah? 

e. Apa saja upaya yang dilakukan guru dalam pendisiplinan shalat zuhur 

ini? 

f. Apakah para guru ikut melaksanakan shalat zuhur? 

g. Bagaimana pengawasan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan 

kegiatan shalat zuhur berjamaah selama ini? 

h. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi saudara/i dalam 

pelaksanaan shalat zuhur berjamaah di sekolah? 
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C. Dokumentasi 

1. Dokumen tentang letak geografis Madrasah Aliyah Negeri 

Kotawaringin Timur 

2. Dokumen tentang visi dan misi Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin 

Timur 

3. Dokumen tentang sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 

Kotawaringin Timur 

4. Dokumen tentang keadaan musala Madrasah Aliyah Negeri 

Kotawaringin Timur 

5. Dokumen tentang sarana dan prasarana dalam pelaksanaan shalat 

zuhur di Madrasah Aliyah Negeri Kotawaringin Timur 
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Lampiran III SK Pembimbing
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Lampiran IV Surat Izin Seminar Proposal 
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Lampiran V Surat Selesai Seminar Proposal 
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Lampiran VI Surat Persetujuan Riset 
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Lampiran VII Surat Riset 
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Surat Riset 
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Lampiran VIII Surat Keterangan Selesai Riset 

 

  



102 
 

Lampiran IX Surat Lulus Komprehensif 
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Lampiran X Buku Konsultasi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BUKU KONSULTASI 

BIMBINGAN SKRIPSI 

 

NAMA FIKRI TIYAS MOJOE 

NIM 180101010123 

JURUSAN/PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

SEMESTER VIII 

TAHUN 2022 

JUDUL 

PENDISIPLINAN SHALAT ZUHUR 

BERJAMAAH PADA SISWA 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 

KOTAWARINGIN TIMUR 

DOSEN PEMBIMBING KONTEN & 

METODOLOGI 
DR. H. HASNI NOOR, M.AG 

DOSEN PEMBIMBING BAHASA & 

TEKNIK KEPENULISAN 
DRA. HJ. MUDHI‟AH, M.AG. 
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LEMBAR KONSULTASI 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG KONTEN & METODOLOGI 
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Bimbingan 

Ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing 

Konten & Metodologi 

Tanda Tangan 

1 27 April 2021 - Penulisan judul dibuat 

piramida terbalik 

- Pada bagian cover 

pertama NIM ditinggal 

saja 

- Penulisan “Program” 

diganti dengan “Jurusan” 

- Pengutipan secara tidak 

langsung diperbaiki lagi 

- Ukuran Arab dikecilkan 

lagi 

- Penulisan kata baku 

dicek kembali 

- Terjemahan ayat Al-

Qur‟an dan hadis ditulis 

dibagian lampiran 

- Paragraf disejajarkan 

agar lebih rapi 

- Footnote dirapatkan 

- Penulisan kata hubung 

jangan di awal kalimat 

- Antara subbab dengan 

pembahasan jangan 

terpisah 

- Daftar pustaka dicek 

kembali sesuaikan 

dengan pedoman 

 

2 

 

 

 

 

25 Mei 2021 - ukuran logo disesuaikan 

- buat lampiran dan 

masukan didalam daftar 

isi 

- penulisan kutipan tidak 

langsung dicek lagi 

sesuikan dengan buku 

pedoman 

- ukuran Arab diperbesar 

lagi 

- penulisan kata hubung 

jangan ditulis di awal 

kalimat dan jangan 

ditulis kapital 
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3 

 

8 Juni 2021 - Footnote dirapatkan saja 

- Penulisan Arab baik Al-

Qur‟an dan hadis 

dirapikan 

- Penulisan kata harus 

konsisten 

- Perbaiki lagi penulisan 

yang keliru 

 

4 

 

 

 

 

26 November 

2021 

- Tambahkan ayat Al-

Qur‟an dan hadis yang 

berkaitan dengan teori 

- Lebih dahulukan 

penulisan ayat Al-Qur‟an 

daripada hadis 

- Perhatikan penulisan 

pengutipan secara tidak 

langsung, sesuaikan 

dengan buku pedoman 

- Ada beberapa penulisan 

footnote yang keliru 

- Perhatikan kembali 

penulisan-penulisan yang 

keliru 

 

5 

 

 

 

20 Mei 2022 - Pada bagian judul dibuat 

menjadi piramida 

terbalik 

- Logo UIN Antasari 

diganti 

- Pada bagian kata 

pengantar, lafaz syahadat 

ditinggal saja 

- Pada bagian kata 

pengantar, kata 

“selawat” harus 

konsisten dari awal 

- Awal paragraf dibuat 7 

ketukan 

- Pedoman transliterasi 

diperbaharui 

- Kata "كرمة" ditambahkan 

alif lam 

- Footnote disesuaikan dan 

dirapatkan 

- Halaman 4, kata “dan” 

jangan diletakkan di 

awal kalimat dan ditulis 
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kecil 

- Ukuran ayat Al-Qur‟an 

disesuaikan  

- Halaman 5, diperiksa 

kembali isi hadisnya 

- Halaman 14, awal 

kalimat harus ditulis 

kapital 

- Halaman 22, jarak antar 

subbab dirapatkan 

- Halaman 26, kata 

“karena” jangan ditulis 

di awal kalimat 

- Halaman 28 kata 

“mauidhatul” diperbaiki 

- Halaman 44 kata 

“diujikan” jangan dipisah 

- BAB IV nomor 1 

dirapatkan 

- Pada bagian wawancara, 

titel narasumber jangan 

ditulis 

- Halaman 63 kata 

“karena” jangan di awal 

kalimat 

- Pada BAB V nomor 1 

dirapatkan dan 

disesuaikan 

6 

 

 

 

 

2 Juni 2022 - Perhatikan kembali 

penulisan lokasi 

penelitian 

- Penulisan awal paragraf 

harus menjorok dengan 7 

ketukan 

- Perhatikan penulisan 

pada transliterasi Arab-

Indonesia. Kata  كرمة 

kurang huruf ا 

- Footnote diberi jarak 1 

spasi dengan footnote 

lainnya 

- Paragraf tidak boleh 

kurang dari 4 baris 
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LEMBAR KONSULTASI 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG BAHASA & TEKNIK KEPENULISAN 
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Bimbingan 

Ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing 

Bahasa & Teknik 

Kepenulisan 

Tanda Tangan 

1 

 

 

 

10 Maret 2021 - Pada bagian subjek 

masukan data guru dan 

siswa saja 

- Bagian nomor 3 tentang 

strategi ditinggal saja 

 

2 

 

 

 

 

14 April 2022 - Data guru dan karyawan 

pada BAB IV dibuat 

dalam table dan letakkan 

dalam lampiran 

- Data buku dan 

administrasi pada BAB 

IV ditinggal saja 

 

3 

 

 

 

 

27 April 2022 - Pada bagian definisi 

operasional tambahkan 

pointer penjelasan tentang 

pendisiplinan 

- Teori tambahkan pointer 

pembahasan tentang 

pendisiplinan shalat zuhur 

berjamaah dan faktor 

yang mempengaruhinya 

(sesuaikan dengan fokus 

dan tujuan penelitian) 

- Pada bagian analisis data 

tambahkan pointer sesuai 

dengan fokus dan tujuan 

penelitian 

- Pada bagian matriks data, 

bagian tentang presensi 

ditinggal saja 

- Laporan penelitian beri 

pointer pada 

pendisiplinan shalat zuhur 

berjamaah (urutannya 

sesuai dengan data 

pokok)  

 

4 

 

13 Mei 2022 - Sistematika penulisan 

sesuaikan dengan BAB 2 

di daftar isi 
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- Kesimpulan harus 

singkat, padat dan jelas 

 

Lampiran XI Foto Dokumentasi Penelitian 

Gambar I. Wawancara dengan Guru PAI dan Peserta Didik MAN Kotim 

 

 

 

  



111 
 

Gambar II. Keadaan Mushala MAN Kotim 
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