
LAMPIRAN I 

Pedoman Pengumpulan Data 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Meninjau secara langsung lokasi penelitian 

2. Mengamati pelaksanaan kegiatan keagamaan berbasis literasi Alquran di 

lokasi penelitian. 

3. Mengamati secara seksama keaktivan dan perhatian peserta didik dalam 

mengikuti pelaksanaan kegiatan keagamaan berbasis literasi Alquran yang 

meliputi kehadiran dan keseriusan  

4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 

keagamaan berbasis literasi Alquran. 

5. Mengamati keadaan sarana dan prasarana belajar serta sarana yang 

digunakan dalam kegiatan keagamaan berbasis literasi alquran yang 

dimiliki oleh pihak sekolah. 

 

PEDOMAN DOKUMENTER 

1. Data tentang gambaran umum lokasi penelitian 

2. Data tentang letak dan luas wilayah lokasi penelitian 

3. Data tentang jumlah peserta didik di SMP Negeri 3, SMP Negeri 19 dan 

SMP Negeri 34 Banjarmasin 

4. Data tentang sarana dan prasarana pendidikan di lokasi penelitian 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepala Sekolah  

1. Kapan sekolah ini berdiri? 

2. Sejak kapan bapak/ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini? 

3. Apa riwayat pendidikan bapak /ibu? 

4. Kurikulum apa yang dikembangkan untuk mewujudkan visi dan misi 

sekolah ? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu dalam memotivasi guru agar professional ? 

6. Tujuan apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan keagamaan 

berbasis literasi di sekolah ? 

7. Apakah kegiatan keagamaan berbasis literasi Alquran yang telah 

dilaksanakan mesti harus ditingkatkan lagi baik dari segi dana ataupun 

sarana prasarana? 

8. Menurut bapak/Ibu bagaimana partisifasi peserta didik dalam mengikuti 

pelaksanaan kegiatan keagamaan berbasis literasi Alquran di sekolah ? 

9. Apa harapan bapak/ibu terhadap peserta didik  yang telah lulus dari 

sekolah ini? 

 

B. Pembina Kegiatan Keagamaan Berbasis Literasi Alquran  

1. Sudah berapa lama bapak menjadi membina kegiatan keagamaan berbasis 

Alquran ? 

2. Apa latar belakang pendidikan Bapak ? 



3. Menurut Bapak bagaimana kesiapan dan kemauan serta minat dan 

motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan keagamaan berbasis 

literasi Alquran ? 

4. Apakah dalam kegiatan keagamaan literasi Alquran tersebut sudah 

ditetapkan sesuai tingkatan bacaan Alqurannya / seperti apa ? 

5. Apakah waktu yang tersedia mencukupi dalam kegiatan keagamaan 

berbasis Alquran? 

6. Metode apa yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan 

berbasis literasi Alquran? 

7. Pada saat pembinaan kegiatan keagamaan berbasis literasi Alquran 

berlangsung, apakah bapak memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk ikut aktif ? 

8. Apakah siswa selalu hadir tepat waktu pada saat kegiatan keagamaan 

berbasis literasi Alquran tadarus berlangsung ?  

9. Apakah tujuan dari pelaksanaan kegiatan keagamaan berbasis literasi 

Alquran? 

10. Bagaimana proses evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan 

berbasis literasi Alquran? 

11. Apa saja pendukung penghambat dalam kegiatan Keagamaan berbasis 

literasi Alquran? 

12. Apa latar belakang diadakannya kegiatan keagamaan berbasis literasi 

Alquran? 



13. Apa yang menjadi alasan,tujuan diadakannya kegiatan keagamaan berbasis 

literasi Alquran? 

C. Wakil Kepala Sekolah bagian akademik dan kesiswaan 

1. Apa yang menjadi latar belakang diadakannya kegiatan keagamaan 

berbasis literasi alquran? 

2. Apa yang menjadi alasan tujuan diadakannya kegiatan keagamaan berbasis 

literasi Alquran? 

3. Bagaimana proses kegiatan keagamaan berbasis literasi Alquran? 

4. Apakah pihak sekolah akan lebih meningkatkan kegiatan keagamaan 

berbasis literasi Alquran? 

5. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan keagmaaan berbasis literasi Alquran 

memilki kendala? 

6. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan 

keagamaan berbasis literasi Alquran 

7. Bagaimana pihak sekolah menghadapi kendala/hambatan tersebut? 

8. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sudah cukup memadai 

dalam pelekasanaaan kegiatan keagamaan berbasis literasi Alquran? 

9. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan berbasis literasi 

Alquran,para siswa disiplin dalam kegiatan tersebut? 

D. Peserta Didik 

1. Apakah adik senang mengikuti kegiatan keagamaan berbasis literasi 

Alquran? 

2. Apakah adik selalu membaca Alquran dirumah? 



3. Apakah adik dalam mengikuti kegiatan keagamaan berbasis literasi 

Alquran mendapatkan kendala/penghambat? 

4. Apa yang adik rasakan setelah mengikuti kegiatan keagamaan berbasis 

literasi Alquran? 

5. Apakah adik memahami penjelasan dari ayat yang dijelaskan pembimbing 

kegiatan keagamaan berbasis literasi Alquran? 

6. Apa yang adik lakukan sebelum mengikuti kegiatan keagamaan berbasis 

literasi Alquran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERJEMAH 

No Hal Bab Terjemah 

1 21 2 Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa 

2 26 2 dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 

kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar merekalah orang-orang yang beruntung. 

3 35 2 Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin 

berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran 

ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat 

yang serupa 

4 35 2 Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca 

kitab Allah dan mendirikan shalat dan 

menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 

anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam 

dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 

perniagaan yang tidak akan merugi. 

4 36 2 Maha suci Allah yang telah menurunkan Al 

Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia 

menjadi pemberi peringatan kepada seluruh 

alam(Maksudnya jin dan manusia. 

5 37     2  Hai manusia, Sesungguhnya telah datang 



 kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman. 

6 38 2 pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka 

menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang 

dahulu mereka kerjakan. 

7 38 2 Hai manusia, Sesungguhnya telah datang 

kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman. 

8 39 2 Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya 

kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua 

pertiga malam, atau seperdua malam atau 

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari 

orang-orang yang bersama kamu. dan Allah 

menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 

mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 

menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka 

Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu 

bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. 

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu 



orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 

berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 

Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di 

jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah 

(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah 

sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan 

kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk 

dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di 

sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan 

yang paling besar pahalanya. dan mohonlah 

ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

8 39 2 Dari utsman ibni affan RA ia berkata: Rasulullah 

SAW bersabda: Sebaik baik kamu adalah orang 

yang belajar Alquran dan mengajarkannya 

9 40 2 Dari Abi  Umamah RA ia berkata,dia mendengar 

Rasulullah SAW bersabda, Bacalah olehmu 

Alquran karena sesungguhnya ia akan datang pada 

hari kiamat untuk memberi syafaat 

10 40 2 Dari Abi Mas’ud RA ia berkata,Rasulullah SAW 

bersabda  Barang siapa yang membaca1 huruf dari 

kitab Allah, maka ia mendapatkan 1 kebaikan,1 



kebaikan akan dikalikan 10 kali lipat,aku tidak 

mengatakan Alif lam mim itu satu huruf,tetapi 

Alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf 

11 41 2 dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang 

menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang 

yang beriman dan Al Quran itu tidaklah 

menambah kepada orang-orang yang zalim selain 

kerugian. 

12 116 4 atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran 

itu dengan perlahan-lahan. 

13 117 4 dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 

jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 

kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 

sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara 

keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur 

lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 

Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan 

yang mulia(Mengucapkan kata Ah kepada orang 

tua tidak dlbolehkan oleh agama apalagi 

mengucapkan kata-kata atau memperlakukan 

mereka dengan lebih kasar daripada itu 



14 118 4 Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu. 

15 118 4 Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 

sangat ingkar kepada Tuhannya. 

 

  



 



 



 



 



 



 



 

















 



























 


