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DAFTAR TERJEMAH 

NO. Surah/Hadis/Bahasa 

Asing 

Terjemahan Halaman 

1. QS. Al-„Alaq (1-5) 1. bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam[1589], 

5. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. 

 

[1589] Maksudnya: Allah mengajar 

manusia dengan perantaraan tulis baca. 

2 

2. QS. Asy-Syams (7-10) 7. dan jiwa serta penyempurnaannya 

(ciptaannya), 

8. Maka Allah mengilhamkan kepada 

jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya. 

9. Sesungguhnya beruntunglah orang 

yang mensucikan jiwa itu, 

10. dan Sesungguhnya merugilah orang 

yang mengotorinya. 

4 

3. HR.Muslim No. 6299 “Barang siapa yang melepaskan satu 

kesusahan seorang mukmin, pasti Allah 

akan melepaskan darinya satu 

kesusahan pada hari kiamat. Barang 

siapa yang menjadikan mudah urusan 

orang lain, pasti Allah akan 

memudahkannya di dunia dan di 

akhirat. Barang siapa yang menutupi 

aib seorang muslim, pasti Allah akan 

menutupi aibnya di dunia dan di 

akhirat. Allah senantiasa menolong 

hamba Nya selama hamba Nya itu suka 

menolong saudaranya”. 

11 

4. QS. Al-Mujadilah (11) 11. Hai orang-orang beriman apabila 

kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", 

Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

72 
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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. 

5. HR. Tirmidzi No. 1082 “Orang mukmin yang paling sempurna 

imannya adalah yang baik akhlaknya. 

Sebaik-baiknya kalian adalah yang 

paling baik terhadap para istrinya”. 

162 

6. “Australasian Journal of 

Educational Technology, 

2018” yang berjudul 

“Blended learning: 

Deficits and prospects in 

higher education” yang 

ditulis oleh Liliana Cuesta 

Medina 

“Definisi Blended Learning (BL) 

cenderung membahas tiga aspek umum 

terkait instruksi dan pembelajaran 

(Graham, 2006): perpaduan instruksi 

online dan tatap muka (F2F) (Reay, 

2001; Rooney, 2003; Sands, 2002; 

Ward & LaBranche, 2003; Young, 

2002), perpaduan metode pembelajaran 

(Driscoll, 2002; House, 2002; Rossett, 

2002), dan campuran modalitas 

instruksional (atau media 

penyampaian) (Bersin & Associates, 

2003; Orey, 2002; Thomson, 2002). 

Graham (2006) Blended Learning juga 

mewakili "perubahan mendasar dalam 

strategi pembelajaran" (Watson, 2008, 

hal. 6) dan fleksibilitasnya 

memungkinkan pengiriman konten 

online untuk digabungkan dengan fitur 

terbaik dari interaksi kelas dan 

instruksi langsung untuk 

mempersonalisasi pembelajaran , 

mendorong refleksi yang bijaksana, 

dan instruksi individual di seluruh 

kelompok pelajar yang beragam.” 

60 
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Lampiran 1. Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI  

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati partisipasi warga 

sekolah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri kota 

Banjarmasin (SMAN 1, 4 dan 11 Banjarmasin) meliputi:  

A. Tujuan: Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun 

non fisik pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri kota 

Banjarmasin. 

B. Aspek yang diamati:  

1. Alamat/lokasi sekolah  

2. Lingkungan fisik sekolah pada umumnya  

3. Unit kantor/ruang kerja  

4. Ruang Kelas  

5.  Sarana dan prasarana belajar lainnya  

6. Suasana/iklim keadaan di lembaga tersebut  

7. Proses kegiatan belajar mengajar di kelas  

8. Proses kegiatan siswa di luar kelas  

9. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam  

10. Sikap dan keberagamaan siswa 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara  

PEDOMAN WAWANCARA  

Kepala SMA Negeri kota Banjarmasin (SMAN 1, 4 dan 11 Banjarmasin) 

A. Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 

kota Banjarmasin (SMAN 1, 4 dan 11 Banjarmasin).  

B. Pertanyaan panduan : 

1. Bagaimana persiapan sekolah untuk menghadapi pembelajaran tatap muka 

terbatas kemarin setelah sekian lama pembelajaran online ? 

2. Apa saja menurut ibu/bapak yang berubah pada pembelajaran sekarang 

khususnya di sekolah ini?  

3. Apa saja fenomena yg terjadi pada saat pembelajaran sekarang setelah belajar 

online 2 tahun ? 

4. Bagaimana menurut ibu/bapak kesiapan guru PAI dalam menghadapi fenomena 

baru pada pembelajaran tatap muka terbatas ini? 

5. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru PAI di 

ruang kelas menurut anda? 

6. Bagaimana nilai-nilai siswa apakah ada perbedaan ada saat covid dan setelah 

covid-19? 

7. Bagaimana tanggapan, saran dan kritikan mengenai pembelajaran sekarang ini, 

khususnya pembelajaran PAI? 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri kota Banjarmasin (SMAN 1, 4 dan 11 

Banjarmasin).  

A. Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 

kota Banjarmasin (SMAN 1, 4 dan 11 Banjarmasin).  

B. Pertanyaan panduan : 

1. Apa saja fenomena yang terjadi pada saat pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada era new normal ini ? 

2. Bagaimana sikap guru PAI menghadapi fenomena tersebut? 

3. Rencana pembelajaran seperti apa yg guru gunakan untuk menghadapi fenomena 

yang terjadi ? 

4. Bagaimana cara guru melaksanakan rencana yang sudah dipersiapkan? 

5. Pada pelaksanaan rencana yang telah disusun tersebut. Kendala  apa yang 

umumnya ditemukan oleh guru? 

6. Untuk mengatasi kendala tersebut, apa yg guru lakukan? 

7. Dalam menilai keberhasilannya, cara apa yang guru terapkan? 

8. Berdasarkan hasil pelaksanaan selama ini, apakah ada perubahan yg didapatkan 

oleh peserta didik dalam pembelajaran, seperti apa perubahannya ? 

9. Apakah ada pelatihan atau upaya dari dinas pendidikan untuk memberikan 

arahan kepada guru PAI untuk menghadapi fenomena pembelajaran PAI setelah 

covid 2 tahun ini? 

10. Bagaimana tanggapan, saran atau kritikan bapak atau ibu mengenai pembelajaran 

PAI ke depannya supaya lebih baik lagi? 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri kota Banjarmasin (SMAN 1, 4 dan 11 

Banjarmasin).  

A. Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana kerjasama guru PAI dan BK dalam 

mengetahui dan mengatasi fenomena-fenomena baru pembelajaran PAI pada era new 

normal di SMA Negeri kota Banjarmasin (SMAN 1, 4 dan 11 Banjarmasin).  

B. Pertanyaan panduan: 

1. Bagaimana pembelajaran tatap muka 1 semester ini setelah sekian lama belajar 

online apakah ada fenomena masalah baru baik itu dari guru mapel atau siswa-

siswanya? 

2. Bagaimana hubungan guru BK dan guru PAI, apakah ada kerjasama untuk 

menyelesaikan fenomena masalah baru tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Peserta didik di SMA Negeri kota Banjarmasin (SMAN 1, 4 dan 11 Banjarmasin).  

A. Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 

kota Banjarmasin (SMAN 1, 4 dan 11 Banjarmasin) pada era new normal.  

B. Pertanyaan panduan : 

1. Bagaimana perasaan siswa ketika awal masuk SMA langsung belajar online 

tanpa pernah bertemu guru dan teman teman sekelas, dan itu berlangsung selama 

2 tahun lamanya? 

2. Apakah lebih senang belajar di rumah atau belajar tatap muka di sekolah? 

3. Bagaimana kesulitan belajar online khususnya pelajaran PAI? 

4. Bagaimana menurut siswa terkait pembelajaran online yg dilaksanakan guru 

apakah materi pembelajarannya bisa dipahami selama 2 tahun belakangan ini 

khususnya pembelajaran PAI? 

5. Apa saja persiapan siswa ketika hendak sekolah tatap muka setelah sekian lama 

pembelajaran PAI online? 

6. Bagaimana perasaan siswa ketika pembelajaran tatap muka setelah sekian lama 

pembelajaran online? 

7. Bagaimana menurut siswa apakah lebih mudah memahami materi ketika 

pembelajaran langsung atau online? 

8. Apa saja yang berubah menurut siswa mengenai pembelajaran tatap muka 

sebelum adanya covid dan sesudah adanya covid dalam segala hal 

(pembelajaran, pertemanan dll yang berhubungan dgn sekolah)?  

9. Bagaimana menurut nilai siswa setelah hampir 1 semester ini belajar tatap muka 

apakah meningkat dari pembelajaran online atau malah menurun? Apa saja 

menurut kalian penyebab perubahan nilai kalian tersebut? 

10. Silahkan berikan tanggapan, saran atau kritikan mengenai pembelajaran pai yang 

sekarang ini setelah covid melanda ! 
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Lampiran 3. RPP Guru PAI 

 

RPP Satu Halaman 
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RPP Beberapa Lembar 
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Lampiran 4. Dokumentasi 

 

Bersama Kepala SMAN 1 Banjarmasin 

 

Wawancara dengan Kepala SMAN 4 Banjarmasin 
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Wawancara dengan Kepala SMAN 11 Banjarmasin 
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