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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran I Daftar Terjemah 

A. Ayat Al-Quran atau Hadits 

No. Hal Bab 
Nama Surah 

atau Hadits 
Terjemah 

1. 1 I QS. 

Luqman/31 : 

12-13 

12. Dan sesungguhnya telah Kami berikan 

hikmat kepada Luqman, yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. Dan 

barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), 

maka sesungguhnya ia bersyukur untuk 

dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak 

bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji".  

13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 

kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

2. 2 I QS. Al-

Hujurat/49 : 

11  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

sekumpulan orang laki-laki merendahkan 

kumpulan yang lain, boleh jadi yang 

ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan 

jangan pula sekumpulan perempuan 

merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi 

yang direndahkan itu lebih baik. Dan 

janganlah suka mencela dirimu sendiri dan 

jangan memanggil dengan gelaran yang  
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No Hal Bab 
Nama Surah 

atau Hadits 
Terjemah 

    

mengandung ejekan. Seburuk-buruk 

panggilan adalah (panggilan) yang buruk 

sesudah iman dan barangsiapa yang tidak 

bertobat, maka mereka itulah orang-orang 

yang zalim 

 

B. Kutipan Berbahasa Inggris 

No. Hal Bab Terjemah 

1. 16 II 

Pendidikan karakter harus dikelola dalam ranah yang tepat, 

terutama pada pendidikan anak usia dini, karena 

menanamkan nilai-nilai karakter untuk kehidupan sehari-hari 

selanjutnya dan pengembangan karakter siswa, guna 

mencapai pembentukan karakter yang diinginkan. 

2. 21 II 

Pendidikan karakter tahap pertama terdiri dari tiga taktik 

yang harus diselesaikan agar siswa dapat mengembangkan 

karakter moral yang tinggi, termasuk pengetahuan dan 

pembelajaran moral. Tujuan pada tahap ini adalah untuk 

memahami pemahaman tentang nilai, cinta moral, dan 

penerapan moral yaitu kembangkan cinta melalui pergaulan 

kepada orang lain. Puncak pengembangan karakter adalah 

belajar mencintai tanpa syarat dan belajar bertindak sesuai 

aturan 

3. 23 II 

Kebangkitan pikiran, perkataan, dan perbuatan anak didik 

yang ditempuh berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau 

bersumber dari ajaran agama yang diyakininya harus 

ditanamkan dalam diri anak didik; sebagai hasilnya, siswa 

diharapkan untuk benar-benar memahami dan 

mempraktekkan apa yang telah diajarkan dalam kehidupan  
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No. Hal Bab Terjemah 

   

sehari-hari. Karena agama mengajarkan bagaimana memiliki 

hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, maka 

memiliki akhlak yang baik terhadap Tuhannya akan 

membuat seluruh hidupnya menjadi lebih baik. 

 

Lampiran II Pedoman Pengumpulan Data 

A. Observasi 

1. Peneliti mengobservasi mengenai implementasi pendidikan karakter religius 

pada siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Banjarmasin. 

2. Peneliti mengobservasi apa sajakah faktor pendukung dan penghambat 

dalam implementasi pendidikan karakter religius pada siswa kelas X IPA 

SMA Negeri 1 Banjarmasin. 

 

B. Wawancara 

• Wawancara Terhadap Guru Pengajar 

1. Apakah ada aturan-aturan khusus yang diatur oleh sekolah mengenai 

implementasi pendidikan karakter religius di kelas? 

2. Bagaimana proses penanaman pendidikan karakter religius pada siswa 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? 

3. Apa peran Bapak/Ibu dalam implementasi pendidikan karakter rekigius 

di SMA Negeri 1 Banjarmasin? 
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4. Bagaimana cara Bapak/Ibu memotivasi siswa supaya implementasi 

pendidikan karakter religius dalam pembelajaran maupun di luar 

pembelajaran dapat tercapai atau meningkat? 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan contoh terkait karakter religius 

kepada siswa? 

6. Apabila ada siswa yang berperilaku tidak baik/tercela, apakah ada sanksi 

terhadap siswa tersebut? Jika ada, bagaimana bentuk sanksi tersebut? 

7. Faktor apa saja yang mendukung atau mempengaruhi implementasi 

pendidikan karakter religius pada siswa di SMA Negeri 1 Banjarmasin? 

8. Faktor apa saja yang menghambat implementasi pendidikan karakter 

religius pada siswa di SMA Negeri 1 Banjarmasin? 

9. Bagaimana sejauh ini proses implementasi pendidikan karakter religius di 

SMA Negeri 1 Banjarmasin dan apakah ada dampak ke siswa? 

 

• Wawancara Terhadap Siswa Kelas X IPA 

1. Bagaimana guru PAI menerapkan pendidikan karakter religius kepada 

kalian para siswa saat pembelajaran di kelas? 

2. Apakah guru PAI berperan dalam mendorong ssiwa menjadi siswa yang 

berkarakter religius? 

3. Bentuk kegiatan apa saja yang diterapkan dalam mendukung 

diterapkannya pendidikan karakter religius baik saat di kelas maupun di 

sekolah? 
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4. Faktor apa saja yang mendukung atau mempengaruhi implementasi 

pendidikan karakter religius pada siswa di SMA Negeri 1 Banjarmasin? 

5. Faktor apa saja yang menghambat implementasi pendidikan karakter 

religius pada siswa di SMA Negeri 1 Banjarmasin? 

6. Dampak apa yang Anda rasakan atau dapatkan dalam penerapan 

pendidikan karakter religius yang dilaksanakan? Apakah berdampak 

dalam diri Anda? 

 

C. Dokumentasi 

a. Peneliti mendokumentasikan visi dan misi SMA Negeri 1 Banjarmasin. 

b. Peneliti mendokumentasikan proses implementasi pendidikan karakter 

religius pada siswa di kelas X IPA. 
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Lampiran III Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Pembimbing 
Skripsi  
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Lampiran IV Surat Keterangan Seminar Proposal Skripsi 
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Lampiran V Sertifikat Ujian Komprehensif 
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Lampiran VI  Surat Riset Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Antasari Banjarmasin 
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Lampiran VII Rekomendasi Riset dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Kalimantan Selatan 
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Lampiran VIII Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian  
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Lampiran IX Sertifikat TOEFL Sebagai Syarat Munaqasyah Skripsi 
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Lampiran X Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi 
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Lampiran XI Foto-Foto Kegiatan Penelitian 

Keadaan SMA Negeri 1 Banjarmasin tampak dari luar 

 

 

 
 

 
 
 

 
Keadaan di kelas saat pembelajaran bersama Guru Pengajar PAI, termasuk 

wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di kelas X IPA 
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Tata tertib yang terpampang di depan gerbang sekolah serta papan visi, misi, dan 
motto SMA Negeri 1 Banjarmasin 
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