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LAMPIRAN 1 

DAFTAR TERJEMAH 

No Hal Bab Terjemah 

1 2 1 Setiap anak yang dilahirkan atas fitrah, sehingga lancar 

lidahnya, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan 

dia beragama yahudi, nasrani, dan majusi. 

(HR. Muslim) 

2 3 1 Apabila Manusia telah mati, maka terputuslah amalannya 

kecuali tiga perkar: sedekah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat dan anak  sholeh yang mendoakannya. 

(HR. Muslim) 

3 20 2 Setiap anak yang dilahirkan atas fitrah, sehingga lancar 

lidahnya, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan 

dia beragama yahudi, nasrani, dan majusi. 

(HR. Muslim) 

4 21 2 Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 

menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik 

kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang diantara 

keduanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, 

maka sekali-kalilah janganlah engkau mengatakan  

kepada keduanya perkataan “ah”dan janganlah engkau 

membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya 

perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap 

keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah 

“wahai Tuhanku!” sayangilah keduanya sebagaimana 

mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. 

(QS Al-Isra: 23-24) 

5 29 2 Wahai Orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api yang bahan bakarnya adalah-adalah 
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manusia-manusia dan batu; diatasnya malaikat yang 

kasar-kasar, yang keras-keras, dan tidak mendurhakai 

Allah menyangkut apa yang dia perintahkan kepada 

mereka dan mereka mengajarkan apa yang dia 

perintahkan. 

6 29 2 Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “wahai anakku, 

janganlah engkau mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-

benar kezaliman yang besar. Dan kami wasiatkan kepada 

manusia (agar berbuat baik) kepada orangtuanya. Ibunya 

telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua 

tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada orangtuamu. 

Hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya 

memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan 

sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka 

janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah 

keduanya didunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang 

yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah 

kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan. Wahai anakku, sesungguhnya jika 

ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada 

didalam batu karang atau langit atau bumi, niscaya Allah 

akan memberi (balasan) sesunnguhnya Allah maha 

lembut lagi maha mengetahui. Wahai anaaku, 

laksanakanlah shalat dan perintahkanlah mengerjakan 

yang ma’ruf dan cegahlah dari kemungkaran dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, 

sesunnguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 

diutamakan. Dan janganlah engkau memalingkan 
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wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah 

berhalan dibumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggkan diri. Dan sederhanalah kamu dalam 

berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya 

seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 

(QS. Luqman: 13-19) 

7 33 2 Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya 

Radiyallahuanhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat 

ketika mereka sudah berumur tujuh tahun, dan pukullah 

mereka kalau meninggalkannya pasa umur sepuluh 

tahun, dan pisahkanlah tempat tidur diantara mereka. 

(HR. Abu Dawud) 
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LAMPIRAN 2 

FOTO DAN DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  bersama bapak Mardani, S.H, M,H selaku 

pembakal Desa Kertak Hanyar 2 

Kantor Pembakal (Kepala Desa) Desa 

Kertak Hanyar 2 

Keadaan jalan Mahligai Desa Kertak Hanyar 2 Foto bersama informan yaitu bapak H 

Foto bersama informan yaitu bapak J Foto bersama informan yaitu ibu N selaku istri 

dari keluarga bapak M 
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Keadaan jalan Mahligai ujung Desa 

Kertak Hanyar 2 

Foto bersama informan yaitu ibu NM selaku istri 

dari keluarga bapak MY 

Gang Bunga Padi RT. 2 Jl. A. Yani KM. 7 

Desa Kertak Hanyar 2 

Foto bersama informan yaitu ibu R selaku istri 

dari keluarga bapak RA 

Keadaan RT. 8 Handil Kuin Jl. Manarap Desa 

kertak Hanyar 2 

Foto bersama Informan yaitu bapak AT 
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Keadaan lingkungan di perumahan elite 

Bunyamin Residence 

Foto bersama informan yaitu bapak MS 

Foto bersama informan yaitu bapak RM Foto bersama informan yaitu bapak S 

Foto bersama informan yaitu bapak AY 
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LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati suasana dan keadaan dilapangan. 

2. Mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Mengamati keadaan kehidupan warga yang ada di sekitaran desa 

Kertak Hanyar 2 Kab. Banjar. 

4. Mengamati objek penelitian. 

5. Mengamati kondisi dan gambaran kondisi penelitian. 

6. Mengamati faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh 

orangtua terhadap pendidikan agama Islam anak di desa Kertak Hanyar 

2 Kab. Banjar. 

7. Mengamati sarana dan prasana yang tersedia di desa Kertak Hanyar 2 

Kab. Banjar. 

B. PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Kepala Desa 

1. Nama anda siapa? 

2. Bapak menjabat sebagai Kepala desa sudah berapa tahun? 

3. Selama bapak menjabat menjadi kepala desa di Kertak Hanyar 2, 

bagaimana pandangan bapak terhadap masyarakat anda mengenai 

pentingnya pendidikan agama Islam di dalam keluarga? 

4. Daerah desa Kertak Hanyar 2 terdiri dari beberapa RT? 
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5. Menurut bapak, wilayah mana dalam hal keberagamaannya rendah dan 

tinggi? 

6. Apakah di desa Kertak Hanyar 2 memiliki tempat-tempat pendidikan 

(sekolah, TPA, dan lain-lain) sebagai sarana jalannya pendidikan 

tersebut? 

7. Dalam melakukan penelitian, adakah tempat yang mudah dikunjungi 

dan sulit yang dikunjungi? 

Untuk Orangtua 

1. Nama anda siapa (suami/istri)? 

2. Pekerjaan anda apa (suami/istri)? 

3. Umur anda berapa (suami/istri)? 

4. Latar belakang pendidikan anda apa (suami/istri)? 

5. Anda mempunyai anak berapa? 

6. Menurut anda pendidikan agama Islam itu penting? 

7. Dalam kehidupan berkeluarga bagaimana anda sebagai orangtua 

mendidik amak anda di rumah? 

8. Sebagai orangtua, adakah waktu yang anda luangkan untuk anak anda 

dalam mendidik pendidikan agama Islam baik itu dirumah atau dimana 

pun? 

9. Anda memiliki.......orang anak, lalu dimana saja anda menyekolahkan 

anak anda dan apa alasannya? 

10. Anda menyekolahkan anak ada yang di umum dan ada di sekolah 

berbasis pendidikan agama Islam, mengapa demikian? 
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11. Selain sekolah formal, apakah anda sebagai orangtua juga 

menyekolahkan anak anda di TPA (Tempat Pendidikan Al-Qur’an)? 

12. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang anda alami 

dalam mendidik anak-anak anda terutama dalam pendidikan agama 

Islam?
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LAMPIRAN 4 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET 
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