
DAFTAR TERJEMAHAN 

 

No. Bab Hal Kutipan Terjemahan 

1. I 1 Surah An-Nisa ayat 11 Dan hendaklah takut kepada 

Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-

anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. 

Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan 

yang benar. 

2. I 2 Hadits Riwayat Imam 

Bukhari No 1296 

Telah menceritakan kepada 

kami Abdan telah 

mengabarkan kepada kami 

Abdullah telah mengabarkan 

kepada kami Yunus dari Az 

Zuhri dia berkata: telah 

mengabarkan kepadaku Abu 

Salamah bin Abdurrahman 

bahwa Abu Hurairah 

radliallahu 'anhu berkata: 

Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: Seorang 

bayi tidak dilahirkan (ke 

dunia ini) melainkan ia 

berada dalam kesucian 

(fitrah). Kemudian kedua 

orang tuanyalah yang akan 

membuatnya menjadi 

Yahudi, Nasrani, ataupun 

Majusi. 

3. I 3 Surah Al-Maidah ayat 2 

 

Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan 

permusuhan.  



4. II 19 Surah At-Tahrim ayat 6 Wahai orang-orang yang 

beriman! Peliharalah dirimu 

dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu 

penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, dan 

keras, yang tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa 

yang Dia perintahkan 

kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang 

diperintahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA 

 

No Pertanyaan 

Jawaban 

A Kepada Orang Tua 

1 

Bagaimana pandangan bapa/ibu 

mengenai kondisi keagamaan anak 

selama pandemi? 

 

2 

Apa respon bapa/ibu mengenai 

kondisi keagamaan anak selama 

pandemi? 

 

3 
Bagaimana bapa/ibu meningkatkan 

keimanan anak? 

 

4 
Bagaimana bapa/ibu menambah 

pengetahuan agama anak? 

   

5 
Bagaimana bapa/ibu mengontrol 

adab anak? 

 

6 

Bagaimana bapa/ibu membing 

keterampilan anak dalam 

beragama? 

 

7 
Bagaimana bapa/ibu menggiatkan 

ibadah anak? 

 

8 
Sinergi apa saja yang telah bapa/ibu 

lakukan bersama guru PAI 

 

B Kepada Guru PAI  

1 

Bagaimana pandangan bapa/ibu 

kondisi keagamaan peserta didik 

selama pandemi? 

 

2 

Apa respon bapa/ibu mengenai 

kondisi keagamaan peserta didik 

selama pandemi? 

 

3 

Bagaimana bapa/ibu mengawasi 

perkembangan agama selama 

pandemi? 

 

4 

Bagaimana bapa/ibu mengontrol 

pembelajaran agama selama belajar 

online? 

 

5 
Sinergi apa saja yang telah bapa/ibu 

lakukan bersama orang tua? 

 

 

 



INSTRUMEN OBSERVASI 

 

No 
Peran Orang 

Tua 
Aspek Yang Diamati 

Pernyataan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Mengajarkan 

anak 

membaca 

Alquran 

Orang tua dapat mengajarkan 

anak membaca Alquran dengan 

baik 

   

2 Disiplin salat Orang tua dapat mengajarkan 

anak untuk disiplin salat 

   

3 Menambah 

hafalan surah 

Orang tua dapat membantu anak 

menambah hafalan surah 

   

4 Membiasakan 

membaca 

doa-doa 

harian 

Orang tua dapat membiasakan 

anak membaca doa-doa harian 

   

5 Mendampingi 

anak belajar 

online selama 

pandemi 

 

Orang tua dapat mendampingi 

anak belajar online selama 

pandemi 

 

   

 

No 
Peran guru 

PAI 
Aspek Yang Diamati 

Pernyataan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Menjadi 

teladan yang 

dicontoh 

peserta didik 

Guru PAI dapat menjadi teladan 

yang dicontoh peserta didik 

   

2 Mengatur dan 

mengawasi 

peserta didik 

dalam proses 

belajar secara 

daring 

Guru PAI dapat mengatur dan 

mengawasi peserta didik dalam 

proses belajar secara daring 

   



3 Mendampingi 

peserta didik 

melaksanakan 

kegiatan 

agama seperti 

membaca 

Alquran, 

hafalan surah 

Juz Amma 

serta doa-doa 

harian, 

Guru PAI dapat mendampingi 

peserta didik melaksanakan 

kegiatan agama seperti 

membaca Alquran, hafalan 

surah Juz Amma serta doa-doa 

harian, 

   

4 Mengawasi 

perkembangan 

keagamaan 

peserta didik 

di rumah 

melalui 

agenda ibadah 

harian 

Guru PAI dapat mengawasi 

perkembangan keagamaan 

peserta didik di rumah melalui 

agenda ibadah harian 

   

 

 

 

No 
Peran orang tua dan 

guru PAI 
Aspek Yang Diamati 

Pernyataan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Melaksanakan kegiatan 

belajar PAI secara online. 

Orang tua dan guru PAI 

dapat membantu anak 

melaksanakan kegiatan 

belajar agama secara 

online. 

   

2 Mendampingi dan 

mengawasi kegiatan 

keagamaan anak. 

Orang tua dan guru PAI 

dapat mendampingi dan 

mengawasi kegiatan 

keagamaan anak. 

   

3 Meningkatkan kualitas 

beragama anak melalui 

agenda kegiatan ibadah 

anak di rumah 

Orang tua dan guru PAI 

dapat meningkatkan 

kualitas beragama anak 

melalui agenda kegiatan 

ibadah anak di rumah 

   



FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

          

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 


