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LAMPIRAN 

LAMPIRAN I 

DAFTAR TERJEMAH 

No. BAB Kutipan Hal Terjemah 

1 I QS. At-Tahrim ayat 6 4 Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan 

bakarnya adalah manusia dan batu, 

penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. 

2 I QS. Al-Mujadalah ayat 

11 

5 Wahai orang-orang beriman 

apabila dikatakan kepadamu, 

“berlapang-lapanglah dalam 

majelis”, maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “beridirlah kamu” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

3 II QS. Luqman ayat 14 14 Dan Kami perintahkan kepada 

manusia (berbuat baik) kepada 

kedua orang tua ibu ibu dan 

bapaknya, ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, 

dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan 

kepada kedua orang tua ibu 

bapakmu, hanya kepada-Ku lah 

kembalimu. 
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LAMPIRAN II 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul Penelitian: PERAN ORANGTUA DALAM MENINGKATKAN 

MINAT BELAJAR SISWA KELAS IV MI AL-AZHAR PADA MATA 

PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI  MASA PANDEMI COVID-19 DI 

DESA PULAU SUGARA KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO 

KUALA 

A. Untuk Orangtua 

1. Siapa nama bapak/ibu? 

2. Ada berapa anak bapak/ibu? 

3. Apa pekerjaan bapak/ibu? 

4. Apakah dalam keseharian bapak/ibu senantiasa mengawasi anak saat 

pembelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu mengawasi anak saat pembelajaran Aqidah 

Akhlak di masa pandemi covid-19? 

6. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pelajaran aqidah akhlak di 

masa pandemi covid-19? 

7. Bagaimana cara bapak/ibu membimbing anak pada saat pembelajaran 

aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

8. Jam berapa bapak/ibu menemani anak saat pembelajaran aqidah akhlak 

di masa pandemi covid-19? 

9. Bagaimana cara bapak/ibu menyediakan waktu untuk mengawasi anak 

saat pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

10. Apa media pembelajaran yang bapak/ibu sediakan kepada anak untuk 

menunjang pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

11. Apa fasilitas yang bapak/ibu berikan kepada anak untuk menunjang 

pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

12. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membantu anak meningkatkan minat 

belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

13. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan motivasi anak untuk 

meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

masa pandemi covid-19? 
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14. Apa kendala bapak/ibu dalam meningkatkan minat belajar anak pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? 

B. Untuk Siswa/Anak 

1. Siapa nama adik? 

2. Apakah adik menyukai/meminati pelajaran Aqidah Akhlak? 

3. Bagaimana perasaan adik ketika belajar Aqidah Akhlak? 

4. Apakah adik selalu mengerjakan tugas yang diberikan? 

5. Apakah dalam pembelajaran di masa pandemi covid-19 orang tua adik 

ikut serta mendampingi? 

6. Apakah orang tua adik memfasilitasi dalam kegiatan belajar dirumah? 

7. Apa faktor pendukung dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? 

8. Apa faktor penghambat dalam meningkatkan minat belajar adik di 

masa pandemi covid-19? 

 

C. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Meninjau langsung lokasi penelitian dan keadaan sekitar. 

2. Mengamati situasi dan kondisi tentang peran orang tua dalam 

meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-Azhar pada mata 

pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19. 

3. Mengamati sikap dan tingkah laku keseharian orang tua dan anak yang 

berkaitan dengan minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

masa pandemi covid-19. 

4. Mengamati lingkungan pergaulan anak dalam kesehariannya pada 

lokasi penelitian. 

5. Mengamati keadaan lingkungan sekitar di lokasi penelitian. 

D. PEDOMAN DOKUMENTER 

1. Data tentang identitas MI Al-Azhar Desa Pulau Sugara Kecamatan 

Alalak Kabupaten Barito Kuala. 

2. Data tentang sejarah singkat berdirinya MI Al-Azhar Desa Pulau 

Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. 
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3. Data tentang visi, misi, dan tujuan MI Al-Azhar Desa Pulau Sugara 

Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. 

4. Data tentang program unggulan dan kurikulum yang digunakan di MI 

Al-Azhar Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito 

Kuala. 

5. Data tentang peserta didik di MI Al-Azhar Desa Pulau Sugara 

Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. 

6. Data tentang keadaan guru di MI Al-Azhar Desa Pulau Sugara 

Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. 

7. Data tentang keadaan sarana dan prasarana di MI Al-Azhar Desa Pulau 

Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

LAMPIRAN III 

CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA) 

A. Kode: CWWOTS01 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui sumber yang terpilih mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-

Azhar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19 di 

desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito kuala 

C. Identitas 

Nama Responden: Ibu Yasmi 

Waktu dan Tempat Wawancara: 3 Januari 2022 Jam 15.33 WITA/Pulau     

Sugara 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Siapa nama bapak/ibu? 

Yasmi 

2. Ada berapa anak bapak/ibu? 3 anak 

3. Apa pekerjaan bapak/ibu? Guru PAUD 

4. Apakah dalam keseharian bapak/ibu senantiasa mengawasi anak 

saat pembelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? Iya, 

mengawasi setiap hari. 

5. Bagaimana cara bapak/ibu mengawasi anak saat pembelajaran 

Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? Arif tipe anak yang 

tidak bisa diajarkan secara lembut harus agak keras, karena arif 

selalu kebanyakan alasan 

 

6. Bagaimana cara bapak/ibu mendidik anak dalam proses pelajaran 

aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? Aqidah Akhlak itu 

materinya Indahnya Kalimat Thayyibah, didalamnya dijelaskan 

bagaimana caranya meucapkan salam, waktunya, dan keutamannya, 

di suruh membaca intinya Rahman ini bagaimana ya orangnya 

lambat membaca. Jadi dicara membacanya itu yang harus diulangi 

terus-menerus, baru-baru ini saja dia bisa membaca lancar, dulu 

memang lambat dia, lebih bisa adiknya daripada Rahman. 

7. Bagaimana cara bapak/ibu membimbing anak pada saat 

pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? Jadi 

apalagi kalau tugas banyak, tidak hanya Aqidah Akhlak saja. Jadi 

sedikit demi sedikit tidak bisa secara berat seperti itu memberi anak 

tugas, apa saja tugasnya kalau seperti dia anak itu bisa lupa 

mempraktekkan salam sehari-hari. Orangnya bisa lupa, walaupun 
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tidak belajar disekolah, salam itu wajib di amalkan dikehidupan 

sehari-hari. 

8. Jam berapa bapak/ibu menemani anak saat pembelajaran aqidah 

akhlak di masa pandemi covid-19? Biasanya sekitar jam 9 pagi 

sampai jam 11 pagi. 

9. Bagaimana cara bapak/ibu menyediakan waktu untuk mengawasi 

anak saat pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

itu pulang sekolah jam 11 sampai jam 12 jadi paling tidak 1 jam, 

fokus untuk anak belajar, masalahnya fasilitas yang mamanya beri 

cuma handphone dan handphonenya cuma 1, dipegang mamanya 

juga cuma 1. masalahnya siang anak sekolah lagi TK Alquran di 

desa berangas ditempat bapak upik. 

10. Apa media pembelajaran yang bapak/ibu sediakan kepada anak 

untuk menunjang pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi 

covid-19? Papan tulis dan spidol. 

11. Apa fasilitas yang bapak/ibu berikan kepada anak untuk menunjang 

pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

Handphone dan juga selalu rutin membelikan kuota, biasanya juga 

dapat kuota dari KEMENAG dan KEMENDIKBUD. 

12. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membantu anak meningkatkan 

minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi 

covid-19? caranya itu bagaimana ya anaknya susah di ajari, harus 

dibentak dulu agak dikerasi seperti itu jadi kalau di beritahu “kalau 

kamu nak tidak bisa nanti tidak naik kelas” ibaratnya di beritahu 

seperti itu, alasannya disuruh belajar alasannya sakit perut, 

mengantuk, ujung-ujungnya menangis. 

13. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan motivasi anak untuk 

meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

masa pandemi covid-19? Pokoknya di buat takut, “coba lihat nak 

teman-teman apakah ada yang tidak naik kelas nak?”  “ada ma” 

“bagaimana nak teman nak, malu atau tidak nak? “malu ma” nah 

sering sekali temannya yang dijadikan motivasi dia, ini juga 

diberitahu “nak tulisan diperbaiki, mama tidak bisa meajari nak bila 

tulisan seperti itu” tulisannya kecil banget. bagaimana nak nanti ibu 

mau membaca nak bisa lah membacanya  nak?” nah disitu aja nak 

dari mamanya dibuat bagus dan dibuat rapih” di beritahu di 

motivasi , “malu nanti nak mau lah teman-teman naik ke kelas 5 

arif tinggal di kelas 4 aja”? diam dia berpikir. Kalau hadiah dan 

imbalan itu “ ma, arif dapat nilai bagus” diberi pelukan karena itu 

memberi semangat dia supaya rajin belajar. 
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14. Apa kendala bapak/ibu dalam meningkatkan minat belajar anak 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? 

Terkadang sampai menangis dalam mendidik anak belajar, saya 

sebagai guru kadang merasa mengajarkan anak orang bisa 

membaca lancar dan pintar. Tetapi mengajari anak sendiri kenapa 

berbeda, tidak sesuai dengan kehendak saya. 

15 Apa faktor pendukung bapak/ibu dalam meningkatkan minat belajar 

di masa pandemi Covid-19? ada ibunya, jadi anak rajin 

mengerjakan tugas-tugas selain itu ada teman-temannya yang 

mengajak untuk belajar dan mengerjakan tugas. 

16 Apa faktor penghambat bapak/ibu dalam meningkatkan minat 

belajar di masa pandemi Covid-19? anak sangat susah untuk 

diajarkan, beberapa kali dulu dibilangi baru mau belajar, sangat 

susah orang diajarkan. 

 

 

      Barito Kuala, 3 Januari 2022 

       Peneliti 

 

        
           

      Zora Lailatul Rahmadiah 

      170102070985 
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CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA) 

A. Kode: CWWOTS02 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui sumber yang terpilih mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-

Azhar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19 di 

desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito kuala 

C. Identitas 

Nama Responden: Ibu Sri Wulandari 

Waktu dan Tempat Wawancara: 10 Januari 2022 Jam 13.37 WITA/Pulau 

Sugara 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Siapa nama bapak/ibu? Sri Wulandari 

2. Ada berapa anak bapak/ibu? 2 anak 

3. Apa pekerjaan bapak/ibu? Ibu Rumah Tangga 

4. Apakah dalam keseharian bapak/ibu senantiasa mengawasi anak 

saat pembelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? 

Kadang-kadang tidak, tetapi tetap diawasi karena banyak yang 

diurus dirumah. 

5. Bagaimana cara bapak/ibu mengawasi anak saat pembelajaran 

Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? kadang-kadang 

mengawasi juga kadang-kadang tidak juga karena banyak yang 

diurus banyak yang dikerjakan, tapi tetap mengawasi sambil ada 

yang dikerjakan 

6. Bagaimana cara bapak/ibu mendidik anak dalam proses pelajaran 

aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? dengan cara 

mengajarinya, disuruh menulis dan mengerjakan tugas, habis itu 

kerjakan dulu yang mudah baru kerjakan yang susah. Itu saat 

pembelajaran Aqidah Akhlak yang materinya Beriman kepada 

kitab-kitab Allah di dalamnya membahas mengenal kitab-kitab 

Allah dan menyakini kitab-kitab Allah. Adit ini anaknya tidak bisa 

mengerjakan tugas langsung, anaknya ini bermain dulu seperti tarik 

ulur baru dia mau belajar  

7. Bagaimana cara bapak/ibu membimbing anak pada saat 

pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? saya ada 

soal materi ini kitab-kitab Allah di dalamnya itu dibahas tentang 

mengenal kitab-kitab Allah dan meyakini kitab-kitab Allah. Saya 

jelaskan kitab-kitab Allah ini ujar saya di turunkan kepada Rasul-

Nya, kitab zabur di turunkan kepada Nabi Daud, kitab taurat di 

turunkan kepada Nabi Musa, kitab injil di turunkan kepada Nabi 

Isa, dan yang terakhir Alquran di turunkan kepada Nabi 
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Muhammad SAW. Saya menjelaskan dengan sederhana juga, terus 

ujar saya dibaca di grup whatsaap, setiap kali Ibu Syarifah 

mengirim tentang materi mengenal kitab-kitab Allah setelah itu ada 

tugas atau PR, jawabannya ada disitu juga, ada ja keterkaitannya, 

saya begitu memberitahu penjelasan tentang materi mengenal kitab-

kitab Allah jawabannya ada disitu juga, kalau tidak menemukan 

jawaban yang pas baru bisa dicari di google atau di youtube”. 

“kalau bisa ujar saya belajar dulu baru dibelikan kuota, dia kuota 

selalu habis, sambil bermain, paling cuma sebentar aja untuk belajar 

ada nanti kuota-kuota yang diberi itu berkurang juga jadi tidak 

terlalu banyak pengeluaran, kalo habis beli lagi 

8. Jam berapa bapak/ibu menemani anak saat pembelajaran aqidah 

akhlak di masa pandemi covid-19? Biasanya jam 9 pagi sampai jam 

11 pagi, pokoknya sebelum siang hari harus sudah selesai 

belajarnya karena anak harus belajar mengaji lagi. 

9. Bagaimana cara bapak/ibu menyediakan waktu untuk mengawasi 

anak saat pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

selesai pekerjaan rumah baru bisa melihat anak belajar, sambil 

diawasi supaya tidak mengerjakan yang lain. 

10. Apa media pembelajaran yang bapak/ibu sediakan kepada anak 

untuk menunjang pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi 

covid-19? Hanya video diyoutube tapi tidak sering karena melihat 

materi yang diajarkan seperti apa. 

11. Apa fasilitas yang bapak/ibu berikan kepada anak untuk menunjang 

pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

Handphone dan kuota. 

12. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membantu anak meningkatkan 

minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi 

covid-19? Cara beliau membantu meningkatkan minat belajar anak 

harus belajar dulu baru dibelikan kuota karena tidak hanya dipakai 

untuk belajar tetapi juga untuk main game, karena ada kuota dari 

pemerintah jadi terbantu sedikit, tidak terlalu banyak mengeluarkan 

biaya. 

13. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan motivasi anak untuk 

meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

masa pandemi covid-19? biasanya saya beritahu nanti “ kita ke 

tempat nenek misalnya pulang kampung” kata saya “sungguh-

sungguh belajar nanti kita kesana kalau tidak beres tidak selesai 

belajar dan mengerjakan tugas kita tidak bisa jalan-jalan ketempat 

nenek” kata saya begitu dia suka ketempat neneknya banyak teman-

teman dan juga banyak sepupunya. 
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14. Apa kendala bapak/ibu dalam meningkatkan minat belajar anak 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? 

Anaknya ingin jalan-jalan terus ingin main-main terus dengan 

teman-temannya, anak juga merasa kesulitan dan jenuh, harus 

selalu dijaga supaya tidak kemana-mana. Jika pembelajaran sedang 

berlangsung, lalu saya tidak bisa mengerjakan apapun dirumah, 

karena pekerjaan dirumah pun banyak yang harus diselesaikan. 

15 Apa faktor pendukung bapak/ibu dalam meningkatkan minat belajar 

di masa pandemi Covid-19? diawasi baru anak mau belajar, 

dimarahi juga baru mau belajar dan juga ada teman-teman yang 

mengajak belajar. 

16 Apa faktor penghambat bapak/ibu dalam meningkatkan minat 

belajar di masa pandemi Covid-19? anaknya ingin bermain terus 

dengan teman-temannya, anaknya mudah bosan jadi harus dijaga 

terus supaya tidak kemana-mana bila belajar. 

 

 

      Barito Kuala, 10 Januari 2022 

       Peneliti 

 

        
 

           

      Zora Lailatul Rahmadiah 

      170102070985 
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CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA) 

A. Kode: CWWOTS03 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui sumber yang terpilih mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-

Azhar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19 di 

desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito kuala 

C. Identitas 

Nama Responden: Ibu Sariyah 

Waktu dan Tempat Wawancara: 17 Januari 2022 Jam 13.06 WITA/Pulau     

Sugara 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Siapa nama bapak/ibu? Sariyah 

2. Ada berapa anak bapak/ibu? 2 anak 

3. Apa pekerjaan bapak/ibu? Ibu Rumah Tangga 

4. Apakah dalam keseharian bapak/ibu senantiasa mengawasi anak 

saat pembelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? 

setiap hari sudah diawasi anaknya tetap tidak mau belajar, malah 

dia asik main-main. 

5. Bagaimana cara bapak/ibu mengawasi anak saat pembelajaran 

Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? Rama itu tidak mau 

belajar, sudah dijaga di beritahu di nasehati waktu belajar tetap 

tidak mau dia belajar. 

6. Bagaimana cara bapak/ibu mendidik anak dalam proses pelajaran 

aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? tidak ada cara untuk 

mendidik anak, karena saya tidak terlalu bisa juga jadi tidak bisa 

mengajari dia, apalagi pas belajar Aqidah Akhlak materi Beriman 

kepada Kitab-kitab Allah. Saya cuma tahu nama-nama saja, dan 

juga anak tidak mau belajar tidak bisa dipaksa, sampai berantem 

tetap anak tidak mau belajar.  

7. Bagaimana cara bapak/ibu membimbing anak pada saat 

pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? sudah 

disuruh belajar tetap tidak mau belajar, padahal handphone sudah 

disiapkan kuotanya sudah dibelikan tetap anak tidak mau belajar. 

8. Jam berapa bapak/ibu menemani anak saat pembelajaran aqidah 

akhlak di masa pandemi covid-19? menemani anak ini biasanya 

pagi dan siang kalau tidak sibuk, tapi dasar susah sekali anak 

disuruh belajar. 

9. Bagaimana cara bapak/ibu menyediakan waktu untuk mengawasi 
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anak saat pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

pagi selesai masak cuci baju itu sudah siap-siap hendak menemani 

anak belajar, tapi anaknya tidak mau belajar online, alasannya tidak 

rame. 

10. Apa media pembelajaran yang bapak/ibu sediakan kepada anak 

untuk menunjang pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi 

covid-19? video di youtube.  

11. Apa fasilitas yang bapak/ibu berikan kepada anak untuk menunjang 

pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

handphone. 

12. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membantu anak meningkatkan 

minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi 

covid-19? ingin membantu juga bagaimana, anak tidak mau belajar 

sama sekali dan juga kami tidak bisa juga membantui anak belajar 

karena kami tidak bisa. 

13. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan motivasi anak untuk 

meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

masa pandemi covid-19? sudah dimotivasi sampai dimarahi tetap 

tidak mau anak belajar, tidak rame katanya belajar online. 

14. Apa kendala bapak/ibu dalam meningkatkan minat belajar anak 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19?  

15 Apa faktor pendukung kamu dalam meningkatkan minat belajar di 

masa pandemi Covid-19? dirumah juga sudah diajari, namun 

anaknya memang susah untuk di bimbing belajar. 

16 Apa faktor penghambat kamu dalam meningkatkan minat belajar di 

masa pandemi Covid-19? orangnya susah sekali untuk disuruh 

belajar, sudah dimarahi tetap saja tidak mau belajar. 

 

 

      Barito Kuala, 17 Januari 2022 

       Peneliti 

 

        
           

      Zora Lailatul Rahmadiah 

      170102070985 
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CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA) 

A. Kode: CWWOTS04 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui sumber yang terpilih mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-

Azhar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19 di 

desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito kuala 

C. Identitas 

Nama Responden: Ibu Emy Hermiyani 

Waktu dan Tempat Wawancara: 24 Januari 2022 Jam 14.23 WITA/Pulau     

Sugara 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Siapa nama bapak/ibu? Emy Hermiyani 

2. Ada berapa anak bapak/ibu? 3 anak 

3. Apa pekerjaan bapak/ibu? Ibu rumah tangga 

4. Apakah dalam keseharian bapak/ibu senantiasa mengawasi anak 

saat pembelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? Iya, 

setiap hari selalu mengawasi anak belajar. 

5. Bagaimana cara bapak/ibu mengawasi anak saat pembelajaran 

Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? disini biasanya anak 

dengan teman-temannya sering belajar apa aja, bukan Aqidah 

Akhlak saja, paling dilihat begitu saja, sebelum mengirim hasil 

catatan atau tugas itu kalau sudah selesai mamanya periksa dulu, 

baru dikirim ke group whatsaap.  

6. Bagaimana cara bapak/ibu mendidik anak dalam proses pelajaran 

aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? dengan cara 

mengajarinya saat online itu terbatas, karena keluarga kami ini 

terbatas tidak punya handphone, jadi dia mengerjakan bersama 

temannya yang namanya Isna. Media yang ibu pakai itu seperti 

video diyoutube, tapi dia lebih sering mengerjakan tugas tersebut 

dengan teman-temannya. Dia ada minta ajarkan praktek cara 

mengucapkan salam yang baik dan benar katanya setelah itu saya 

contohkan “Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh” kata 

saya, coba langsung kata saya bisa dia mempraktekkannya. setelah 

itu saya contohkan lagi cara menjawabnya “Waalaikumsalam 

Warohmatullah Wabarokatuh”. Bisa saja dia, kata saya salam ini 

bagus diamalkan untuk kehidupan sehari-hari karena kalau kita 

bertemu orang terus mengucapkan salam sama saja seperti kita 

mendoakan orang tersebut dan juga kalau ada orang mengucapkan 

salam kepada kita, kita wajib menjawabnya. 

7. Bagaimana cara bapak/ibu membimbing anak pada saat 
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pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? tidak ada 

handphone anak harus disuruh menemui teman-temannya 

berkumpul dengan teman-temannya. jadi teman-temannya 

memberitahu “Iky, belajar” dulu ada punya handphone tetapi rusak 

dan tidak bisa diperbaiki lagi. 

8. Jam berapa bapak/ibu menemani anak saat pembelajaran aqidah 

akhlak di masa pandemi covid-19? Dari jam 9 sampai jam 11 pagi. 

9. Bagaimana cara bapak/ibu menyediakan waktu untuk mengawasi 

anak saat pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

selesai pekerjaan dirumah baru bisa mengawasi anak, itu pun 

dirumah saja mengawasinya tidak bisa berhadapan.  

10. Apa media pembelajaran yang bapak/ibu sediakan kepada anak 

untuk menunjang pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi 

covid-19? Media pembelajaran yang digunakan yaitu video di 

youtube tetapi tidak sering 

11. Apa fasilitas yang bapak/ibu berikan kepada anak untuk menunjang 

pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? tidak ada, 

karena tidak punya Handphone, Riky selalu dipinjamkan 

Handphone oleh teman-temannya. 

12. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membantu anak meningkatkan 

minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi 

covid-19? dimarahi dan juga dinasehati supaya rajin belajar. 

13. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan motivasi anak untuk 

meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

masa pandemi covid-19? anaknya ini tidak bisa di iming-imingi 

nanti dia ketagihan, mamanya tidak selalu ada duit untuk memberi 

hadiah atau imbalan kalau dia rajin belajar atau dapat nilai bagus, 

mamanya bisa Cuma menasehati dia aja terus supaya tidak malas 

belajar 

14. Apa kendala bapak/ibu dalam meningkatkan minat belajar anak 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? 

tidak mempunyai Handphone dan selalu minta tolong kepada teman 

sekelas Rizky untuk memberitahu jika waktunya sudah mulai untuk 

belajar, Alhamdulillah, teman-temannya semua mau membantu, 

jadi anak tidak pernah ketinggalan pelajaran. 

15 Apa faktor pendukung bapak/ibu dalam meningkatkan minat belajar 

di masa pandemi Covid-19? kalau tidak mau belajar dimarahi, 

setelah itu teman-temannya datang kerumah baru belajar. 

16 Apa faktor penghambat bapak/ibu dalam meningkatkan minat 
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belajar di masa pandemi Covid-19? kendalanya itu cuman anak 

tidak memiliki handphone itu saja. 

 

 

      Barito Kuala, 24 Januari 2022 

       Peneliti 

 

        
           

      Zora Lailatul Rahmadiah 

      170102070985 
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CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA) 

A. Kode: CWWOTS05 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui sumber yang terpilih mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-

Azhar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19 di 

desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito kuala 

C. Identitas 

Nama Responden: Ibu Salmiah 

Waktu dan Tempat Wawancara: 31 Januari 2022 Jam 15.41 WITA/Pulau     

Sugara 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Siapa nama bapak/ibu? Salmiah 

2. Ada berapa anak bapak/ibu? 3 anak 

3. Apa pekerjaan bapak/ibu? Ibu rumah tangga 

4. Apakah dalam keseharian bapak/ibu senantiasa mengawasi anak 

saat pembelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? Iya, 

setiap hari mengawasi anak belajar, tidak hanya pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak saja tetapi di semua mata pelajaran. 

5. Bagaimana cara bapak/ibu mengawasi anak saat pembelajaran 

Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? melihat anak, diperiksa 

apakah sungguh-sungguh atau tidak anak belajar, misalkan anak 

salah di beritahu. 

6. Bagaimana cara bapak/ibu mendidik anak dalam proses pelajaran 

aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? kita membaca dulu lalu 

anak disuruh menulis apakah dia paham atau tidak, dan juga 

biasanya media yang dipakai itu video diyoutube dan itu tidak 

sering. materi itu tentang Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, 

mengetahui sifat wajib bagi Nabi dan Rasul Allah, sifat mustahil 

bagi Nabi dan Rasul Allah, dan sifat Jaiz bagi Nabi dan Rasul Allah 

7. Bagaimana cara bapak/ibu membimbing anak pada saat 

pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? bila sudah 

jadwalnya disuruh anaknya melihat handphone, sudah masuk atau 

belum tugasnya. fasilitasnya yang diberikan itu handphone dan 

selalu rutin membelikan kuota, dan juga ada bantuan kuota gratis. 

Jadi pas materi Beriman Kepada Nabi dan Rasul tu saya jelaskan 

sifat wajib dan mustahil itu sama-sama 4 jumlahnya kata saya egitu. 

Sifat wajib berisi 4 point yaitu Sidiq artinya jujur, Amanah artinya 

dapat dipercaya, Tabligh artinya menyampaikan, Fathonah artinya 

cerdas, pandai, dan bijaksana. Sifat Mustahilnya yaitu Kizdib 

artinya dusta atau bohong, Khianat artinya tidak dapat dipercaya, 
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Kitman artinya menyembunyikan wahyu, Baladah artinya bodoh. 

Nah, begitu saja saya menjelaskan apa yang bisa saya pahami saya 

coba jelaskan dengan dia pelan-pelan. Dan dia materi pelajarannya 

disesuaikan dengan yang diserahkan ibunya disekolahan tadi begitu 

saja cara membimbing dia. 

8. Jam berapa bapak/ibu menemani anak saat pembelajaran aqidah 

akhlak di masa pandemi covid-19? Biasnaya dari jam 9 pagi sampai 

jam 11 pagi. 

9. Bagaimana cara bapak/ibu menyediakan waktu untuk mengawasi 

anak saat pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

melihat anak, diperiksa apakah sungguh-sungguh atau tidak anak 

belajar, misalkan anak salah di beritahu. 

10. Apa media pembelajaran yang bapak/ibu sediakan kepada anak 

untuk menunjang pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi 

covid-19? Video di youtube tapi tidak sering. 

11. Apa fasilitas yang bapak/ibu berikan kepada anak untuk menunjang 

pembelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19? 

Handphone dan selalu rutin membelikan kuota, dan juga dapat 

kuota dari pemerintah. 

12. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membantu anak meningkatkan 

minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi 

covid-19? bila anak tidak bisa dibantu, jadi anak mau terus “ma 

tidak bisa” ditolong kalo tidak bisa. 

13. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan motivasi anak untuk 

meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran aqidah akhlak di 

masa pandemi covid-19? dinasehati kalau bertemu Ibu Syarifah apa 

tidak malu nilainya rendah dan juga nanti tidak naik kelas mau? 

“tidak pernah kepikiran ingin memberi hadiah bila nilainya bagus, 

nanti anak selalu minta terus-menerus 

14. Apa kendala bapak/ibu dalam meningkatkan minat belajar anak 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di masa pandemi covid-19? 

Alwi tidak mau belajar, nanti saja belajarnya katanya, capek bosan. 

15 Apa faktor pendukung bapak/ibu dalam meningkatkan minat belajar 

di masa pandemi Covid-19? dimarahi dan diawasi biasanya, ada 

juga pakai handphone agar mudah untuk belajar. 

16 Apa faktor penghambat bapak/ibu dalam meningkatkan minat 

belajar di masa pandemi Covid-19? tidak mau belajar lelah katanya. 
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      Barito Kuala, 31 Januari 2022 

       Peneliti 

 

        
 

           

      Zora Lailatul Rahmadiah 

      170102070985 
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LAMPIRAN IV 

CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN SISWA) 

A. Kode: CWWS01 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui sumber yang terpilih mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-

Azhar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19 di 

desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito kuala 

C. Identitas 

Nama Responden: Arif Fathurrahman 

Waktu dan Tempat Wawancara: 5 Januari 2022 Jam 16.05 WITA/Pulau     

Sugara 

Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Siapa nama adik? Arif Fathurrahman 

2. Apakah adik menyukai/meminati pelajaran Aqidah Akhlak? Biasa saja 

3. Bagaimana perasaan adik ketika belajar Aqidah Akhlak? Senang 

4. Apakah adik selalu mengerjakan tugas yang diberikan? Iya 

5. Apakah dalam pembelajaran di masa pandemi covid-19 orang tua adik 

ikut serta mendampingi? Iya 

6. Apakah orang tua adik memfasilitasi dalam kegiatan belajar dirumah? 

Iya, Handphone tapi harus gantian dengan adik. 

7.  Apa faktor pendukung dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? ada Handphone untuk mengerjakan tugas dan untuk 

bermain game setelah selesai mengerjakan tugas 

8. Apa faktor penghambat dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? Terkadang lupa kalau ada tugas jadi lupa untuk 

mengerjakan dan suka keasyikan bermain 

 

Barito Kuala, 5 Januari 2022 

       Peneliti 

        
           

      Zora Lailatul Rahmadiah 

      170102070985 

 



113 

 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN SISWA) 

A. Kode: CWWS02 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui sumber yang terpilih mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-

Azhar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19 di 

desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito kuala 

C. Identitas 

Nama Responden: Muhammad Aditya  

Waktu dan Tempat Wawancara: 12 Januari 2022 Jam 14.15 WITA/Pulau     

Sugara 

Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Siapa nama adik? Muhammad Aditya 

2. Apakah adik menyukai/meminati pelajaran Aqidah Akhlak? Suka 

3. Bagaimana perasaan adik ketika belajar Aqidah Akhlak? Senang 

4. Apakah adik selalu mengerjakan tugas yang diberikan? Iya, kalau tidak 

dimarahi ibu 

5. Apakah dalam pembelajaran di masa pandemi covid-19 orang tua adik 

ikut serta mendampingi? kadang-kadang 

6. Apakah orang tua adik memfasilitasi dalam kegiatan belajar dirumah? 

Iya, ada Handphone. 

7.  Apa faktor pendukung dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? teman-teman saya mengajak mengerjakan tugas 

setelah selesai mengerjakan tugas baru bermain dengan teman-teman. 

8. Apa faktor penghambat dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? Lebih suka bermain, selesai bermain baru 

mengerjakan tugas, sampai ada tugas yang lupa dikerjakan. 

 

Barito Kuala, 12 Januari 2022 

       Peneliti 

        
           

      Zora Lailatul Rahmadiah 

      170102070985 
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CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN SISWA) 

A. Kode:CWWS03 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui sumber yang terpilih mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-

Azhar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19 di 

desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito kuala 

C. Identitas 

Nama Responden: Muhammad Ramadhani 

Waktu dan Tempat Wawancara: 20 Januari 2022 Jam 15.30 WITA/Pulau     

Sugara 

Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Siapa nama adik? Muhammad Ramadhani 

2. Apakah adik menyukai/meminati pelajaran Aqidah Akhlak? Tidak 

3. Bagaimana perasaan adik ketika belajar Aqidah Akhlak? Biasa saja 

4. Apakah adik selalu mengerjakan tugas yang diberikan? Tidak, malas. 

5. Apakah dalam pembelajaran di masa pandemi covid-19 orang tua adik 

ikut serta mendampingi? Ibu selalu menyuruh belajar, tapi saya malas 

karena tidak belajar disekolah, belajar dirumah membosankan. 

6. Apakah orang tua adik memfasilitasi dalam kegiatan belajar dirumah? 

Iya, ada Handphone tapi dipakai buat main game. 

7.  Apa faktor pendukung dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? Malas mengerjakan tugas, lebih asik bermain dengan 

teman-teman. 

8. Apa faktor penghambat dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? Sering bermain daripada mengerjakan tugas, sampai-

sampai tugas tidak dikerjakan lagi karena keasikan bermain. 

 

Barito Kuala, 20 Januari 2022 

       Peneliti 

 

        
           

      Zora Lailatul Rahmadiah 

      170102070985 
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CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN SISWA) 

A. Kode: CWWS04 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui sumber yang terpilih mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-

Azhar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19 di 

desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito kuala 

C. Identitas 

Nama Responden: Rezky Amelia 

Waktu dan Tempat Wawancara: 25 Januari 2022 Jam 16.10 WITA/Pulau     

Sugara 

Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Siapa nama adik? Rezky Amelia 

2. Apakah adik menyukai/meminati pelajaran Aqidah Akhlak? Suka 

3. Bagaimana perasaan adik ketika belajar Aqidah Akhlak? Senang sekali. 

4. Apakah adik selalu mengerjakan tugas yang diberikan? Iya. 

5. Apakah dalam pembelajaran di masa pandemi covid-19 orang tua adik 

ikut serta mendampingi? Kadang-kadang. 

6. Apakah orang tua adik memfasilitasi dalam kegiatan belajar dirumah? 

Tidak, karena ibu tidak mempunyai Handphone. 

7.  Apa faktor pendukung dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? Bila ada tugas di Handphone melihat sama teman, 

soalnya saya tidak punya Handphone. 

8. Apa faktor penghambat dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? Tidak punya Handphone, jadi apabila ada tugas 

sedikit lambat mengerjakannnya, karena menunggu teman selesai 

mengerjakan tugas baru saya lagi yang mengerjakan tugas 

 

Barito Kuala, 25 Januari 2022 

       Peneliti 

        
           

      Zora Lailatul Rahmadiah 

      170102070985 
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CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DENGAN SISWA) 

A. Kode: CWWS05 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui sumber yang terpilih mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-

Azhar pada mata pelajaran aqidah akhlak di masa pandemi covid-19 di 

desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito kuala 

C. Identitas 

Nama Responden: Muhammad Alwi 

Waktu dan Tempat Wawancara: 1 Februari 2022 Jam 17.01 WITA/Pulau     

Sugara 

Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Siapa nama adik? Muhammad Alwi. 

2. Apakah adik menyukai/meminati pelajaran Aqidah Akhlak? Suka. 

3. Bagaimana perasaan adik ketika belajar Aqidah Akhlak? Senang. 

4. Apakah adik selalu mengerjakan tugas yang diberikan? Iya, supaya bisa 

main dengan teman-teman. 

5. Apakah dalam pembelajaran di masa pandemi covid-19 orang tua adik 

ikut serta mendampingi? Iya. setiap hari. 

6. Apakah orang tua adik memfasilitasi dalam kegiatan belajar dirumah? 

Iya, Handphone. 

7.  Apa faktor pendukung dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? Melihat tugas dengan teman, sambil bermain dengan 

teman-teman. 

8. Apa faktor penghambat dalam meningkatkan minat belajar adik di masa 

pandemi covid-19? Malas, bosan, dan juga lebih asik bermain dengan 

teman sampai lupa mengerjakan tugas. 

 

Barito Kuala, 1 Februari 2022 

       Peneliti 

        
           

      Zora Lailatul Rahmadiah 

      170102070985 
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LAMPIRAN V 

 

SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI 
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LAMPIRAN VI 

 

BERITA ACARA SELESAI SEMINAR PROPOSAL 
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LAMPIRAN VII 

 

SURAT SELESAI SEMINAR PROPOSAL 
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LAMPIRAN VIII 

SURAT IZIN RISET 
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LAMPIRAN IX 

 

SURAT SELESAI RISET 
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LAMPIRAN X 

 

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI 
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LAMPIRAN XI 

DOKUMENTER 
 

2.1 Visi dan Misi Sekolah 

 

 
 

2.2 Struktur Organisasi Sekolah 
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2.3 Foto Nama Sekolah 

 

 
 

2.4 Foto Keadaan Kelas 
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2.5 Struktur Keadaan Guru 

 

 
 

2.6 Foto dengan Kepala Sekolah 
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2.7 Foto dengan Staf Tata Usaha 
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2.8 Foto dengan Orang tua Siswa 
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2.9 Foto dengan Anak/Siswa 
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LAMPIRAN X: 

RIWAYAT HIDUP 

 

1 Nama Lengkap : Zora Lailatul Rahmadiah 

2 Tempat dan Tanggal Lahir  : Banjarmasin, 28 September 1998 

3 Agama : Islam 

4 Kebangsaan : Indonesia 

5 Status Perkawinan : Belum Menikah 

6 Alamat : Desa Tatah Mesjid RT.07 Kecamatan Alalak Kabupaten 

Barito Kuala 

7 Pendidikan   

 a. : TK Anggrek 

 b. : SDN Tatah Mesjid 1 

 c. : MTs Al-Azhar  

 d.  SMAN 12 Banjarmasin 

8 Pengalaman Organisasi : Pramuka SMAN 12 Banjarmasin, PASKIBRA SMAN 12 

Banjarmasin, HMJ PGMI UIN Antasari Banjarmasin dan 

LDK Nurul Fata UIN Antasari Banjarmasin. 

9 Orang Tua   

 Ayah   

 Nama : Surya Hairani 

 Pekerjaan : Swasta 

 Alamat : Jl. Berangas Timur Komplek Berangas Permata Indah 

Blok i RT 23 No. 16 Desa Berangas Timur Kecamatan 

Alalak Kabupaten Barito Kuala 

 Ibu   

 Nama : Suria Agus Herlina Rulita 

 Pekerjaan : PNS 

 Alamat : Desa Tatah Mesjid RT.07 Kecamatan Alalak Kabupaten 

Barito Kuala 

10 Saudara (jumlah saudara) : 1  
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