
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN TERJEMAH AL-QUR’AN 

 

No Hal Surah Ayat Terjemah 

1 2 Q.S. Al-Baqarah 30 30.  (Ingatlah) ketika Tuhanmu 

berfirman kepada para malaikat, “Aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi.” 

Mereka berkata, “Apakah Engkau 

hendak menjadikan orang yang merusak 

dan menumpahkan darah di sana, 

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu 

dan menyucikan nama-Mu?” Dia 

berfirman, “Sesungguhnya Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.”  
 

2 29 Q.S. Al-Mu’minun 12-14 12.  Sungguh, Kami telah menciptakan 

manusia dari sari pati (yang berasal) 

dari tanah. 

13.  Kemudian, Kami menjadikannya 

air mani di dalam tempat yang kukuh 

(rahim). 

14.  Kemudian, air mani itu Kami 

jadikan sesuatu yang menggantung 

(darah). Lalu, sesuatu yang 

menggantung itu Kami jadikan 

segumpal daging. Lalu, segumpal 

daging itu Kami jadikan tulang 

belulang. Lalu, tulang belulang itu 

Kami bungkus dengan daging. 

Kemudian, Kami menjadikannya 

makhluk yang (berbentuk) lain. 

Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta. 
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Wawancara dengan orang tua siswa SDIT Babul Jannah 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Informan : Orang tua 

A. Persepsi Orang Tua 

1. Apakah saudara mengetahui bagaimana proses pendidikan agama islam di 

sekolah ini? 

2. Bagaimana pandangan saudara terhadap proses pendidikan agama islam di 

sekolah ini? 

3. Seberapa yakin saudara terhadap proses pendidikan agama islam yang 

dilaksanakan sekolah ini? 

 

B. Ekspektasi Orang Tua 

1. Apa harapan saudara terkait dengan proses pendidikan agama islam di 

sekolah ini? 

2. Apa harapan saudara terkait tentang hasil dari proses pendidikan agama 

islam di sekolah ini? 

3. Apa harapan saudara terkait dengan nilai-nilai yang diperoleh anak selama 

proses pendidikan agama di sekolah ini? 

 

C. Kepuasan Orang Tua 

1. Apakah saudara puas dengan fasilitas yang disediakan sekolah dalam 

rangka menjalankan proses pendidikan agama islam di sekolah ini? 

2. Apakah saudara puas dengan bimbingan yang dilakukan guru dalam 

proses pendidikan agama islam di sekolah? 



3. Bagaimana sikap guru dalam memberikan pendidikan agama islam di 

sekolah ini? 

4. Apakah saudara puas dengan sikap guru tersebut? 

5. Apakah guru pengajar pendidikan agama sesuai dengan kapabilitasnya, 

misalnya jenjang pendidikannya? 

6. Apakah guru sudah berkomunikasi dengan baik dengan orang tua terkait 

dengan perkembangan maupun permasalahan dalam proses pendidikan 

agama islam di sekolah ini? 

 

Informan: Kepala Sekolah 

1. Bagaimana sejarah berdirinya sekolah ini? 

2. Apa saja visi misinya? 

3. Apa saja program pendidikan agama islam yang menunjang tercapainya 

visi misi sekolah? 

4. Apakah program tersebut sudah sesuai dengan harapan saudara? 

5. Apakah saudara sudah puas dengan program pendidikan agama islam yang 

dilaksannakan di sekolah ini? 

6. Untuk menunjang proses pendidikan agama islam di sekolah ini, apakah 

guru pengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya? 

7. Apa saja fasilitas yang menunjang untuk proses pendidikan agama islam di 

sekolah ini? 

8. Apakah sekolah sudah berusaha menciptakan suasana islami? Jika ada 

bagaimana upayanya? 



9. Sebagai kepala sekolah apakah saudara selalu meminta guru untuk 

melakukan layanan pendidikan agama islam yang baik? 

10. Apakah saudara selalu meminta guru untuk terus berkomunikasi dengan 

orang tua, baik mengenai perkembangan maupun permasalahan dalam 

proses pendidikan agama islam di sekolah ini? 

11. Apakah sekolah cepat tanggap dalam menanggapi komplai orang tua? 

 

Informan : Guru 

1. Apa latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar saudara?  

2. Apakah suasana sekolah mendukung proses pendidikan agama islam di 

sekolah? 

3. Apakah sekolah menyiapkan fasilitas yang memadai dalam melaksanakan 

proses pendidikan agama islam di sekolah? 

4. Bagaimana proses pendidikan agama islam yang saudara lakukan di sekolah? 

5. Bagaimana sistem penilaian pendidikan agama islam di sekolah?  

6. Apakah saudara selalu berkomunikasi dengan ortu terkait dengan 

perkembangan pendidikan agama islam anak maupun kendala dalam proses 

pendidikan agama di sekolah? 

7. Apakah saudara selalu mencontohkan hal-hal yang baik dalam proses 

pendidikan agama islam di sekolah? 

8. Jika ada siswa yang bermasalah atau keterlambatan belajar dalam proses 

pendidikan agama islam di sekolah, bagaimana sikap anda? 

  



Informan: Siswa 

1. Bagaimana proses pendidikan agama islam di sekolah? 

2. Apa saja mapel pendidikan agama islam yang ada di sekolah? 

3. Jika kalian mendapati permasalahan pendidikan agama islam di sekolah 

apakah guru kalian cepat tanggap? 

4. Bagaimana sistem penilaian pendidikan agama islam di sekolah? 

5. Jika kalian bertanya tentang persoalan pendidikan agama islam apakah guru 

kalian cepat tanggap? 

6. Apakah kalian sudah puas dengan proses yang dilakukan di sekolah ini? 
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