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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAH 

No. Bab Hal Kutipan Terjemahan 

1 1 3 QS. Al-Dzariyat ayat 56 Aku tidak menciptakan jin 

dan manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepada-Ku. 

2 1 7 the efforts made by the Islamic 

religious education teachers in 

improving the quality of 

education including the 

provision of guidance to 

students, advice, supervision of 

students, providing motivation 

and rewards, using varied 

teaching methods, and personal 

approach to students. 

Upaya yang dilakukan oleh 

guru PAI dalam 

meningkatkan mutu 

pendidikan antara lain 

pemberian bimbingan kepada 

peserta didik, nasehat, 

pengawasan terhadap peserta 

didik, pemberian motivasi 

dan penghargaan, penggunaan 

metode pengajaran yang 

bervariasi, dan pendekatan 

personal kepada peserta didik. 

 

3 2 18 person’n task or duty in 

undertaking 

Tugas atau kewajiban 

seseorang dalam suatu usaha 

atau pekerjaan 

4 2 23 Talfiq (integration) is defined 

as a combination of the 

different views of religious 

scholars which is not fully 

consistent with the exact views 

of any of them 

Talfiq (integrasi) 

didefinisikan sebagai 

kombinasi dari pandangan 

yang berbeda dari para ulama 

yang tidak sepenuhnya 

konsisten dengan pandangan 

yang tepat dari salah satu dari 
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mereka. 

 

5 2 27 QS. An-Nahl ayat 43 Dan Kami tidak mengutus 

sebelum engkau 

(Muhammad), melainkan 

orang laki-laki yang Kami 

beri wahyu kepada mereka; 

maka bertanyalah kepada 

orang yang mempunyai 

pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahui. 

6 2 35 Hadits yang bersumber dari 

Abu Sa’id al-Khuduri tentang 

zakat. 

Pada masa Rasul Saw. kami 

mengeluarkan zakat fitrah 

sebanyal 1 sha’ makanan, 

atau satu sha’sya’ir, atau satu 

sha keju,atau satu sha kurma. 

7 4 84 These Islamic Education 

Teachers (IET) are not only 

responsible to teach the content 

of the subject but also are 

burdened with the responsibility 

to educate students. Therefore, 

these teachers not only function 

as mu’allim or mudarris 

(teachers) but as murabbi who 

educate with the rabbani 

approach where Allah s.w.t is 

Guru Pendidikan Agama 

Islam (IET) ini tidak hanya 

bertanggung jawab untuk 

mengajarkan isi mata 

pelajaran tetapi juga dibebani 

tanggung jawab untuk 

mendidik siswa. Oleh karena 

itu, para guru ini tidak hanya 

berfungsi sebagai mu’allim 

atau mudarris (guru) tetapi 

sebagai murabbi yang 

mendidik dengan pendekatan 

rabbani dimana Allah s.w.t 

sebagai acuan utama. 
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the key reference.  

8 4 89 Al-Baqarah ayat 286 Allah tidak membebani 

seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya.  

9 4 94 Allahendowed the Qur'an and 

the Sunnah with the necessary 

flexibility in every aspect of 

Islam: its belief system, its 

methodology, its Shari'ah, and 

its organization. Thus it was 

only natural for the early 

generations of Muslims, both on 

an individual and a community 

level, to offer a unique picture 

to the world: the complete 

liberation of the human mind 

from all forms of mental slavery 

and idolatry. Further protection 

against falling from this exalted 

position was the provision 

made for avoiding mistakes, 

deviations, and 

misinterpretations: only those 

Allah menganugerahkan Al-

Qur'an dan Sunnah dengan 

fleksibilitas yang diperlukan 

dalam setiap aspek Islam: 

sistem kepercayaannya, 

metodologinya, Syariahnya, 

dan organisasinya. Oleh 

karena itu, wajar bagi 

generasi awal Muslim, baik 

pada tingkat individu maupun 

komunitas, untuk 

menawarkan gambaran unik 

kepada dunia: pembebasan 

total pikiran manusia dari 

segala bentuk perbudakan 

mental dan penyembahan 

berhala. Perlindungan lebih 

lanjut agar tidak jatuh dari 

posisi agung ini adalah 

ketentuan yang dibuat untuk 

menghindari kesalahan, 

penyimpangan, dan salah 

tafsir: hanya pernyataan-

pernyataan yang dapat 

dibuktikan dengan bukti yang 

dapat diterima atau didukung 
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statements which could be 

proven by acceptable evidence 

or supported by valid testimony 

were to be believed. A look at 

the ijtihad exercised by the 

Sahābah, whether they were 

learned qurrā’or common 

people, will suffice to illustrate 

the amazing transformation 

which Islam was able to 

achieve 

oleh kesaksian yang sah yang 

dapat dipercaya. Sebuah 

tinjauan pada ijtihad yang 

dilakukan oleh para 

Shahabah, baik mereka yang 

belajar qurra' atau orang 

biasa, akan cukup untuk 

menggambarkan transformasi 

luar biasa yang dapat dicapai 

oleh Islam. 

 

10 4 95 QS. Al-Mujadalah ayat 11 Wahai orang-orang yang 

beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, "Berilah 

kelapangan di dalam majelis-

majelis," maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan, "Berdirilah 

kamu," maka berdirilah, 

niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan. 
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Lampiran II 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Pedoman Observasi  

1. Mengamati peran guru dalam melakukan bimbingan ibadah mahdah antara 

Taklid dan Talfiq pada siswa kelas XII MA Al-Ikhals Muara Komam 

2. Mengamati tingkah laku para siswa sebelum dan sesudah pembelajaran  

3. Mengamati sarana dan prasarana di MA Al-Ikhlas Muara Komam  

B. Pedoman Wawancara 

1. Untuk Guru Fiqih 

a. Bagaimana pandangan bapak terhadap peserta didik setelah 

mengajarkan materi Taklid dan Talfiq? 

b. Seberapa penting materi Taklid dan Talfiq ini ditekankan dalam 

ibadah mahdhah? 

c. Pada permasalahan apa saja yang kiranya perlu ditekankan dalam 

pembelajaran Taklid dan Talfiq? 

d. Bagaimana strategi yang bapak gunakan dalam memberikan 

bimbingan mengenai ibadah mahdhah antara Taklid dan Talfiq? 

e. Kendala apa saja yang sering ditemukan selama proses 

pembelajaran berlangsung? 

f. Faktor pendorong apa saja yang kiranya dapat meningkatkan minat 

belajar para siswa/I khususnya dalampelajaran fiqih? 
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g. Harapan apa yang diinginkan bapak kedepannya untuk para siswa/I 

setelah belajar tentang materi Taklid dan Talfiq  maupun pada 

materi fiqih lainnya? 

2. Untuk Siswa/i 

a. Seberapa penting belajar fiqih menurut anda? 

b. Bagaimana peran guru fiqih dalam memberikan bimbingan materi 

pelajaran khususnya berkenaan dengan Taklid dan Talfiq? 

c. Bagaimana pembelajaran Taklid dan Talfiq yang telah diajarkan 

apakah memang penting dipelajari atau tidak menurut anda? 

d. Apakah setelah pembelajan berakhir anda telah memahami materi 

Taklid dan Talfiq yang telah disampaikan oleh guru fiqih 

sebelumnya? 

e. Bagaimana menurut anda apabila seseorang dalam melaksanakan 

ibadah mahdhah ia beTaklid ataupun berTalfiq? 

f. Kendala apa saja yang anda temui dalam belajar fiqih khususnya 

pada materi Taklid dan Talfiq? 

g. Bisakah anda berikan contoh pelakasanaan ibadah mahdhah yang 

didalamnya ada terjadi Taklid maupun Talfiq? 
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Lampiran III 

Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 
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Lampiran IV 

Surat Keterangan Seminar Proposal 
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Lampiran V 

Surat Perubahan Judul 
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Lampiran VI 

Surat Izin Penelitian 
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Lampiran Lanjutan 
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Lampiran Lanjutan 
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Lampiran Lanjutan 
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Lampiran Lanjutan 
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Lampiran VII 

Surat Selesai Penelitian 

 

 

 



113 
 

 
 

Lampiran VIII 

Kartu Bimbingan Skripsi 

 

 

BUKU KONSULTASI 

BIMBINGAN SKRIPSI 

NAMA                                                    : MUHAMAMMAD YAZID MAULIDI 

NIM                                                        : 180101011098 

JURUSAN/PROGRAM STUDI            : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 

SEMESTER                                           : VIII 

TAHUN                                                  : 2022/2023 

JUDUL                                                   : PERAN GURU FIQIH DALAM 

MEMBERIKAN BIMBINGAN 

IBADAH MAHDHAH ANTARA 

TAKLID DAN TALFIQ TERHADAP 

SISWA KELAS 12 MADRASAH 

ALIYAH AL-IKHLAS MUARA 

KOMAM KABUPATEN PASER 

KALIMANTAN TIMUR  

DOSEN PEMBIMBING BIDANG 

KONTEN & METODE PENELITIAN  : 

Drs.Muhrin, M.Fil.I 

DOSEN PEMBIMBING BIDANG 

BAHASA & TEKNIK PENULISAN     : 

Muhammad Ridha, S.Pd, M.Pd. 
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Lampiran Lanjutan 

LEMBAR KONSULTASI  

DOSEN PEMBIMBING  

BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN 

Bimbi

ngan 

Ke- 

Tanggal 
Catatatan Pembimbing Bahasa dan 

Teknik Penulisan 

Tanda 

Tangan 

1 

02 

Desember 

2021 

1. Merevisi judul karena pada judul 

proposal yang diseminarkan yang 

berjudul Pengamalan Ibadah 

Mahdhah Antara Taklid dan Talfiq 

dalam Kehidupan Sehari-hari di 

Kecamatan Muara Komam 

Kabupaten Paser Kalimantan Timur 

lebih cenderung masuk ke ranah 

syariah, tidak ada kaitannya dengan 

tarbiyah. Untuk itulah di sarankan 

untuk merevisi judul agar subjeknya 

diganti ke sekolah agar ada 

kaitannya dengan tarbiyah. 

 

 

2 

24 

Desember 

2021  

Konsultasi beberapa judul secara online 

via Whatsapp sehingga didapatkan judul 

“PERAN GURU FIQIH DALAM 

MEMBERIKAN BIMBINGAN 

PENGAMALAN IBADAH MAHDHAH 

ANTARA TAKLID DAN TALFIQ 

TERHADAP SISWA KELAS 12 DI 

MADRASAH ALIYAH KECAMATAN 

MUARA KOMAM KABUPATEN 

PASER KALIMANTAN TIMUR” 

 

 

3 
21 Maret 

2022 

1. Tambahkan data mengenai 

pengamalan ibadah mahdhah 

antara Taklid dan Talfiq apa saja 

jenis ibadahnya secara konkrit 

2. Tambahkan mengenai tanggapan 

siswa mengenai hal yang 

berkaitan dengan judul penelitian 

 

4 
16 Mei 

2022 

1. Problematika diganti dengan 

faktor pendorong dan 

penghambat 

 

5 
24 Mei 

2022 
1. Acc  
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Lampiran Lanjutan 

LEMBAR KONSULTASI 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG BAHASA DAN TEKNIK PENULISAN 

Bimbi

ngan 

Ke- 

Tanggal 
Catatatan Pembimbing Bahasa dan 

Teknik Penulisan 

Tanda 

Tangan 

1 20 februari 

2021 

1. Nama kampus harus ditulis lengkap 

“Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin” 

2. CEK aturan margin dalam menuliskan 

skripsi 

3. CEK aturan spasi dalam penulisan 

daftar isi 

4. CEK aturan tentang bagaimana 

menuliskan kutipan langsung kurang dari 

lima baris 

5. Kata seperti “DAN, YANG, DI” tidak 

boleh digunakan di awal kalimat 

6. Paragraf tidak perlu panjang-panjang. 

Lebih baik pendek-pendek sekitar 5 atau 

7 baris maksimal, namun jelas 

7. Download via google “Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia” dan 

pelajari tentang aturan: 

a. Menuliskan huruf kapital 

b. Menuliskan singkatan 

c. Penggunaan tanda baca titik dan koma 

8. CARI minimal 3 artikel jurnal yang 

menyajikan hasil penelitian tentang 

hubungan latar belakang pendidikan 

dengan Prestasi belajar. Setelah itu 

masukkan di latar belakang 
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9. Definisi operasional itu tidak untuk 

menjelaskan semua kata dalam judul, 

namun mengoperasionalkan kata-kata 

tertentu yang mungkin akan dipahami 

berbeda oleh pembaca. Jelaskan menurut 

versi peneliti apa maksud kata tersebut 

dalam penelitian yang dilakukan.  

10. Cek kembali apakah penelitian 

tentang ANALISI HUBUNGAN itu jenis 

kualitatif atau kuantitatif? Apakah 

menggunakan focus penelitian atau 

rumusan masalah dan hipotesis? 

11. CARI PERBEDAAN antara footnote, 

innote/bodynote 

2 01 Juli 

2021 

BAGIAN AWAL 

1. Nama kampus HARUS ditulis lengkap 

“Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin” 

2. Nama fakultas SESUAIKAN 

3. GUNAKAN istilah Program Studi 

4. Margin pengetikan SESUAIKAN 

dengan buku pedoman 

BAB I 

1. CEK ATURAN penulisan huruf Arab  

2. Terjemah ayat LETAKKAN 

dilampiran 

3. Ayat Al-Qur’an TIDAK BOLEH 

menggunakan footnote 

4. Ayat yang dikutip WAJIB dijelaskan 

dengan merujuk pada KITAB TAFSIR! 

Jangan menafsirkan sendiri hanya 

berpedoman pada teks terjemahan 

5. Klasifikasi ibadah itu rujukannya 

siapa? 

 



117 
 

 
 

6. tidak boleh menggunakan istilah 

“KITA” dalam karya ilmiah 

7. Siapa rujukannya bahwa ibadah seperti 

shalat, zakat, puasa dan haji juga 

merupakan ibadah bagi non muslim? 

8. Penomoran pasal, sub pasal, ayat, sub 

ayat dan sebagainya lihat pedoman di 

halaman 27. 

9. Fokus Penelitian itu cuma boleh 1, jadi 

perjelas saja apa yang akan diteliti sesuai 

dengan latar belakang! Apa yang ingin 

anda deskripsikan tentang ibadah 

mahdhah di Muara Komam? Praktik 

Pengamalannya? Pengetahuan 

Masyarakatnya? Atau apa? 

10. Tujuan penelitian disesuaikan dengan 

fokus penelitian 

11. Alasan memilih judul ganti menjadi 

alasan penelitian 

12. Penelitian terdahulu wajib 

menggunakan footnote 

3 

02 

Desember 

2021 

(Seminar 

Proposal) 

1. Agar diperhatikan lagi dalam 

membuat catatan kaki, jangan ada 

pengcampuradukan antara footnote 

dan innote. 
2. Sumbur rujukan yang diambil 

sebagai dasar untuk metode 

penelitian harus jelas apakah metode 

yang diambil tersebut memang 

metode yang dikemukakan oleh 

orang tersebut dan sesuai dengan 

langkah-langkahnya. 
3. Cek kembali ejaan KKBI yang benar 

bisa menggunakan aplikasi SIPEBI. 

4. Lihat kembali pedoman karya tulis 

ilmiah yang terbaru 

 

4 09 Februari 

2022 
1. ACC 

 

Lampiran IX 

Foto Dokumentasi Penelitian 
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Gambar 1. Setelah melakukan wawancara dengan  

Guru fiqih, bapak Abdul Syahid S.Ag 

 

Gambar 2. Foto bersama siswa 

Marzuki Budianto 

Gambar 3. Foto bersama siswa  

Muhammad Arif Jayadi 
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Gambar 4. Foto bersama siswi Siti 

Mahfuzah 

Gambar 5. Foto bersama siswi Mutia 

Safitri  

 

Gambar 6. Foto ruangan kantor 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Lorong kelas MA Al-Ikhlas Muara Komam 
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Lampiran X 

Dokumentasi Pembelajaran Fiqih 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Guru Fiqih sedang memberikan 

bimbingan ibadah mahdhah 

 

 

Gambar 9. Guru Fiqih sedang membagi 

Siswa-siswi untuk melakukan diskusi 
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Lampiran XI 

Selayang Pandang Madrashah Aliyah Al-Ikhlas Muara Komam 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap                                    : Muhammad Yazid Maulidi 

2. Tempat Tanggal Lahir                        : Barabai, 05 Barabai 2000 

3. Agama                                                : Islam 

4.  Kebangsaan                                        : Indonesia 

5.  Status Perkawinan                              : Belum Menikah 

6. Alamat                                                : Muara Komam 

7. No. Hp                                                : 085753359746 

8. Pendidikan                                          : 

a. SDN 001 Muara Komam 

b. SMP Hasbunallah Tanjung 

c. SMAN 2 Tanjung 

 

9. Orang Tua                                         : 

Ayah                                                 

Nama                                                 : 

Pekerjaan                                          : 

Alamat                                              : 

 

 

Abdul Syahid 

PNS 

Muara Komam 

 Ibu                                                    : 

Nama                                                : 

Pekerjaan                                          : 

Alamat                                              : 

 

Kasipyah 

PNS 

Muara Komam 

10. Saudara (jumlah saudara) 2 (dua) 

11. Pengalaman Organisasi/kerja 

a. Hmj Pai Uin Antasari 

 

 


