
Lampiran 1 Daftar Terjemah Bahasa asing 

 

No BAB Kutipan Halaman Terjemah 

1. I 
Q.S. Al-Mujadilah ayat 

11 
1 

Hai orang-orang beriman 

apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", 

maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-

orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

2. I 

 

Q.S. Ali Imran ayat 

102 

2 

 

102. Hai orang-orang yang 

beriman, bertakwalah 

kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan 

janganlah sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam 

Keadaan beragama Islam. 

 

3. II 
QS. Al-Baqarah ayat 

185 
16 

“…Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan 

tidak menghendaki 

kesukaran bagimu…” 

4. II Q.S. An Nisa ayat 59 20 

Hai orang-orang yang 

beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari 



kemudian. yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya. 

5. II 
Al-Qiyamah ayat 17-

18: 
22 

Sesungguhnya atas 

tanggungan kami-lah 

mengumpulkannya (di 

dadamu) dan (membuatmu 

pandai) membacanya. 

Apabila Kami telah selesai 

membacakannya, maka 

ikutilah bacaannya itu. 

6. II Q.S.An-Nahl ayat 89 23 

dan Kami turunkan 

kepadamu Al kitab (Al 

Quran) untuk menjelaskan 

segala sesuatu 

7. II Q.S. Al-An’am ayat 36: 23 
Tiadalah Kami alpakan 

sesuatupun dalam Al-Kitab 

8. II 
Pendapat  Manna’ Al-

Qaththan 
24 

Kitab Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad 

Saw. Dan membacanya 

memperoleh pahala. 

9. II 
Menurut pendapat 

 Al-Jurjani 
24 

Yang diturunkan kepada 

Rasulullah Saw., yang 

ditulis di dalam mushaf dan 

yang diriwayatkan secara 

mutawatir tanpa keraguan. 

10. II 
Menurut pendapat 

 Abu Syahbah 
24 

“Kitab Allah 

yangditurunkan-baik lafazh 

maupun maknanya-kepada 

nabi terakhir, Muhammad 

Saw., yang diriwayatkan 

secara mutawatir, yakni 

dengan penuh kepastian dan 

keyakinan (akan 

kesesuaiannya dengan apa 

yang diturunkan kepada 

Muhammad), yang ditulis 

pada mushaf mulai dari 

awal surat Al-Fatihah 

sampai akhir surat An-

Nas.” 

11. II 

Menurut pendapat 

Kalangan Pakar  Ushul 

Fiqih, Fiqih, dan 

Bahasa Arab 

24 

Kalam Allah yang 

diturunkan kepada kepada 

Nabi-Nya, Muhammad, 

yang lafazh-lafazhnya 

mengandung mukjizat, 



membacanya mempunyai 

nilai ibadah, yang 

diturunkan secara 

mutawatir, yang ditulis 

pada mushaf, mulai dari 

surat Al-Fatihah sampai 

akhir surat an-nas. 

12. II 
Q.S. Al-Buruj ayat  

21-22 
25 

bahkan yang didustakan 

mereka itu ialah Al Quran 

yang mulia, 

yang (tersimpan) dalam 

Lauh Mahfuzh. 

13. II 
Q.S.Al-Waqi’ah ayat  

77-80 
25 

Sesungguhnya Al-Quran ini 

adalah bacaan yang sangat 

mulia, 

pada kitab yang terpelihara 

(Lauhul Mahfuzh), 

 tidak menyentuhnya kecuali 

orang-orang yang 

disucikan. 

diturunkan dari Rabbil 

'alamiin. 

14. II Q.S.Al-Qadar ayat 1: 25 

Sesungguhnya Kami telah 

menurunkannya (Al Quran) 

pada malam kemuliaan 

15. II Q.S. Ad-Dukhan ayat 3 25 

Sesungguhnya Kami 

menurunkannya pada suatu 

malam yang diberkahi dan 

Sesungguhnya Kami-lah 

yang memberi peringatan 

16. II 
Q.S. Asy-Syu’ara ayat 

193-195 
25 

Dia dibawa turun oleh Ar-

Ruh Al-Amin (Jibril), 

ke dalam hatimu 

(Muhammad) agar kamu 

menjadi salah seorang di 

antara orang-orang yang 

memberi peringatan, 

195. dengan bahasa Arab 

yang jelas. 

17. II Q.S.Al-Furqan ayat 32 26 

berkatalah orang-orang 

yang kafir: "Mengapa Al 

Quran itu tidak diturunkan 

kepadanya sekali turun 

saja?"; demikianlah[1066] 

supaya Kami perkuat 

hatimu dengannya dan 



Kami membacanya secara 

tartil (teratur dan benar). 

18. II 
Q.S. Al a’raaf ayat: 158 

 
30 

Katakanlah: "Hai manusia 

Sesungguhnya aku adalah 

utusan Allah kepadamu 

semua, Yaitu Allah yang 

mempunyai kerajaan langit 

dan bumi; tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) 

selain Dia, yang 

menghidupkan dan 

mematikan, Maka 

berimanlah kamu kepada 

Allah dan Rasul-Nya, Nabi 

yang Ummi yang beriman 

kepada Allah dan kepada 

kalimat-kalimat-Nya (kitab-

kitab-Nya) dan ikutilah Dia, 

supaya kamu mendapat 

petunjuk" 

19. II 
Q.S. Al furqan ayat 1 

 
30 

Maha suci Allah yang telah 

menurunkan Al Furqaan (Al 

Quran) kepada hamba-Nya, 

agar Dia menjadi pemberi 

peringatan kepada seluruh 

alam. 

20. II 
Q.S. Al ahzab ayat 40 

 
30 

Muhammad itu sekali-kali 

bukanlah bapak dari 

seorang laki-laki di antara 

kami., tetapi Dia adalah 

Rasulullah dan penutup 

nabi-nabi. dan adalah Allah 

Maha mengetahui segala 

sesuatu 

21. II Q.S.Asy syuuara:13 31 

Dia telah mensyari'atkan 

bagi kamu tentang agama 

apa yang telah diwasiatkan-

Nya kepada Nuh dan apa 

yang telah Kami wahyukan 

kepadamu dan apa yang 

telah Kami wasiatkan 

kepada Ibrahim, Musa dan 

Isa Yaitu: Tegakkanlah 

agama dan janganlah kamu 

berpecah belah tentangnya. 

Amat berat bagi orang-



orang musyrik agama yang 

kamu seru mereka 

kepadanya. Allah menarik 

kepada agama itu orang 

yang dikehendaki-Nya dan 

memberi petunjuk kepada 

(agama)-Nya orang yang 

kembali (kepada-Nya). 

22. II Q.S.At-Takwiir:19-24 31 

Sesungguhnya Al Qur'aan 

itu benar-benar firman 

(Allah yang dibawa oleh) 

utusan yang mulia (Jibril), 

yang mempunyai kekuatan, 

yang mempunyai kedudukan 

Tinggi di sisi Allah yang 

mempunyai 'Arsy, 

yang ditaati di sana (di 

alam malaikat) lagi 

dipercaya. 

dan temanmu (Muhammad) 

itu bukanlah sekali-kali 

orang yang gila. 

dan Sesungguhnya 

Muhammad itu melihat 

Jibril di ufuk yang terang. 

dan Dia (Muhammad) 

bukanlah orang yang bakhil 

untuk menerangkan yang 

ghaib. 

23. II Q.S. al-Waqiah: 77-79 32 

Sesungguhnya Al-Quran ini 

adalah bacaan yang sangat 

mulia, 

pada kitab yang terpelihara 

(Lauhul Mahfuzh), 

tidak menyentuhnya kecuali 

orang-orang yang 

disucikan. 

24. II Q.S.al-Hijr: 9 32 

Sesungguhnya Kami-lah 

yang menurunkan Al Quran, 

dan Sesungguhnya Kami 

benar-benar 

memeliharanya. 

25 II Q. S. Al-Ahqaaf: 29-31 32 

dan (ingatlah) ketika Kami 

hadapkan serombongan jin 

kepadamu yang 

mendengarkan Al Quran, 



Maka tatkala mereka 

menghadiri pembacaan 

(nya) lalu mereka berkata: 

"Diamlah kamu (untuk 

mendengarkannya)". ketika 

pembacaan telah selesai 

mereka kembali kepada 

kaumnya (untuk) memberi 

peringatan. 

mereka berkata: "Hai kaum 

Kami, Sesungguhnya Kami 

telah mendengarkan kitab 

(Al Quran) yang telah 

diturunkan sesudah Musa 

yang membenarkan Kitab-

Kitab yang sebelumnya lagi 

memimpin kepada 

kebenaran dan kepada jalan 

yang lurus. 

Hai kaum Kami, terimalah 

(seruan) orang yang 

menyeru kepada Allah dan 

berimanlah kepada-Nya, 

niscaya Allah akan 

mengampuni dosa-dosa 

kamu dan melepaskan kamu 

dari azab yang pedih. 

26. II Q.S. Thaahaa:123-124 33 

Allah berfirman: "Turunlah 

kamu berdua dari surga 

bersama-sama, sebagian 

kamu menjadi musuh bagi 

sebagian yang lain. Maka 

jika datang kepadamu 

petunjuk daripada-Ku, lalu 

Barangsiapa yang mengikut 

petunjuk-Ku, ia tidak akan 

sesat dan tidak akan celaka. 

dan Barangsiapa berpaling 

dari peringatan-Ku, Maka 

Sesungguhnya baginya 

penghidupan yang sempit, 

dan Kami akan 

menghimpunkannya pada 

hari kiamat dalam Keadaan 

buta". 

27. II Q.S. An-Hahl:44 35 keterangan-keterangan 



(mukjizat) dan kitab-kitab. 

dan Kami turunkan 

kepadamu Al Quran, agar 

kamu menerangkan pada 

umat manusia apa yang 

telah diturunkan kepada 

mereka[829] dan supaya 

mereka memikirkan, 

28. II Q.S. Al Baqarah:180. 36 

diwajibkan atas kamu, 

apabila seorang di antara 

kamu kedatangan (tanda-

tanda) maut, jika ia 

meninggalkan harta yang 

banyak, Berwasiat untuk 

ibu-bapak dan karib 

kerabatnya secara 

ma'ruf[112], (ini adalah) 

kewajiban atas orang-orang 

yang bertakwa. 

 

29. II Q. S. An Nisa:29. 36 

Hai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh 

dirimu[287]; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

1. Bagaimana sejarah berdirinya MTs Al-Istiqomah Pengambangan 

Banjarmasin? 

2. Berapa jumlah tenaga pengajar MTs Al-Istiqomah Pengambangan 

Banjarmasin? 

3. Berapa jumlah siswa MTs Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin? 

4. Berapa jumlah ruangan yang ada? 

 

B. Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Alquran Hadis 

1. Apa latar belakang pendidikan Bapa? 

2. Sudah berapa lama bapa mengajar di sini? 

3. Sebelum mengajar di sini apakah bapa pernah mengajar ditempat lain? 

4. Dengan latar belakang pendidikan yang bapa miliki apakah bapa 

memiliki kendala atau kesulitan dengan kegiatan pembelajaran? 

5. Bagaimana cara bapa dalam menangani kendala atau kesulitan dengan 

kegiatan pembelajaran? 

6. Kurikulum apa yang digunakan di MTs Al-Istiqomah Pengambangan 

Banjarmasin? 

7. Menurut bapa apakah kurikulum yang ada sudah sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki siswa/i MTs Al-Istiqomah Pengambangan 

Banjarmasin? 



8. Apakah dari seluruh materi yang terdapat dalam kurikulum semua 

dapat dilaksanakan? 

9. Apakah Bapak membuat perencanaan pengajaran terlebih dahulu 

sebelum memberikan materi pelajaran? 

10. Apakah langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran dapat 

terlaksana sesuai dengan rencana? 

11. Apakah bapa mengadakkan apersepsi pada setiap pertemuan? 

12. Apakah bapa melaksanakan pre test dan post test pada setiap tattap 

muka? 

13. Apakah bapa sering mengajukan pertanyaan pada saat pelajaran 

berlangsung? 

14. metode apa yang sering bapa gunakan dalam pembelajaran Alquran 

Hadis? 

15. Strategi apa yang sering bapa gunakan dalam pembelajaran Alquran 

Hadis? 

16. Apakah dengan strategi yang ada siswa mampu menyerap pelajarran-

pelajaran yang diberikan? 

17. Apakah bapa menggunakan strategi active learning dalam 

pembelajaran Alquran Hadis? 

18. Bagaimana cara bapa agar dapat menarik perhatian siswa dalam 

memberikan pelajaran? 

19. Menurut Bapa apakah waktu yang tersedia dapat menyelesaikan 

keseluruhan materi yang ada? 



20. Apakah Bapa biasa memberikan penguatan terhadap materi yang 

diberikan? 

 

C. Pedoman wawancara untuk siswa 

1. Apakah guru mata pelajaran Alquran Hadis selalu mengadakan apersepsi 

ketika akan memberikan materi yang baru? 

2. Apakah guru mata pelajaran Al Qur’an Hadits selalu memberikan variasi 

metode dalam menyampaian pembelajaran? 

3. Apakah guru mata pelajaran Al Qur’an Hadits memberikan contoh-contoh 

yang berkenaan dengan pelajaran yang disampaikan? 

4. Apakah guru mata pelajaran Al Qur’an Hadis menggunakan alat peraga 

dalam mengajar seperti gambar, caption, dll?  

5. Apakah guru mata pelajaran Al Qur’an Hadits selalu memberikan PR 

setelah selesai pelajaran? 

 

D. Pedoman wawancara untuk Tata Usaha 

1. Berapa jumlah tenaga pengajar disekolah? 

2. Berapa jumlah tenaga administrasi di sekolah ini? 

3. Berapa jumlah seluruh siswa/i pada tahun ajaran 2016/2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Melihat secara langsung terhadap penerapan keterampilan guru dalam 

mengelola kelas dan faktor yang mempengaruhinya pada pembelajaran Al-

Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqomah Pengambangan 

Banjarmasin. 

2. Mengetahui atau mengamati secara langsung tentang penerapan 

keterampilan guru dalam mengelola kelas dan faktor yang 

mempengaruhinya pada pembelajaran Alquran Hadis di Madrasah 

Tsanawiyah Al-Istiqomah  Pengambangan Banjarrmasin. 

Serta gambaran-gambaran umum lokasi penelitian meliputi: keadaan 

gedung sekolah, keadaan subjek penelitian serta lingkungan dan sarana 

pendidikan lainnya. 

3. Mengamati kemampuan guru Al-Qur’an Hadits dalam mengajarkan materi 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits. 

4. Mengamati gaya mengajar guru mata pelajaran Al-Quran Hadits dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, serta strategi keterampilan dalam 

mengelola kelas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

 

 

 



Lampiran 4 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Data tentang sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqomah Pengambangan 

Banjarmasin. 

2. Data tentang jumlah guru, tata usaha, dan siswa di sekolah madrasah 

tsanawiyah Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin. 

3. Data tentang fasilitas yang ada di sekolah madrasah tsanawiyah Al-

Istiqomah Pengambangan Banjarmasin. 

4. Dokumen perencanaan mengajar guru: 

a. RPP 

b. Program Tahunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHOTO-PHOTO PENELITIAN 

Penampakan Dari Depan Gedung Mts Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kepala Sekolah, Dewan Guru Dan Karyawan MTs Al-Istiqomah Pengambangan 

Banjarmasin 

 

http://1.bp.blogspot.com/-ppxY2T8EJk0/U7IcbX_Wb7I/AAAAAAAAADg/EwGViLE3HuM/s1600/DSC01498.JPG


Guru Pengajar pada Mata Pelajaran Alquran Hadis MTs Al-Istiqomah 

Pengambangan Banjarmasin 

 

 





 

 



Kegiatan tadarus Al-Qur’an setiap hari bertujuan membiasakan siswa membaca 

al-qur’an dan untuk memperlancar proses pembelajaran Alqur’an Hadits di MTs. 

Al Istiqomah Pengambangan BanjarmasiN

 



DATA PENELITI 

 

1. Nama Lengkap  : MAHMUDAH 

2. Nim    : 1201210422 

3. Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura 5 Februari 1992 

4. Agama    : ISLAM 

5. Kebangsaan   : INDONESIA 

6. Alamat    : Jl. Pengambangan RT. 007 RW. 002 Kec. 

Banjarmasin Timur Kalimantan Selatan. 

7. Lembaga   : IAIN Antasari Banjarmasin 

 

Judul Penelitian : “KETERAMPILAN GURU AL QUR’AN HADITS DALAM 

MENGELOLA KELAS DI MADRASAH TSANAWIYAH AL-ISTIQAMAH 

PENGAMBANGAN BANJARMASIN” 

Riset : Mulai dari tanggal 25 April 2016 sampai tanggal 25 Juni 2016 

 

Banjarmasin,  November 

2016 

Peneliti, 

 

 

MAHMUDAH 

NIM. 1201210422 

 

 

 

 



RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1. Nama lengkap   : Mahmudah 

2. Tempat dan tanggal lahir : Martapura 5 Februari 1992 

3. Agama    : Islam  

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Kawin 

6. Alamat    : Kec.Banjarmasin Timur Kel. 

   Pengambangan, RT 007. RW 002 

7. Pendidikan   :  

a. TK. Raudhatul Atfal Al-Istiqamah 

Banjarmasin 

b. MI. Darussalamah Bangun Jaya 

Martapura 

c. MTs. Al Muddakir Banjarmasin 

d. MAN 2 Model Banjarmasin 

e. Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari  

Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Program S-1 Angkatan 2012 

8. Orang Tua    

Ayah 

Nama    : Syech Mahmud Al Yamani 

Pekerjaan   : Petani 

Alamat    :  

Kec.Banjarmasin Timur Kel. 

Pengambangan, RT 007. RW 002 

Ibu 

Nama  : Hamidah 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat :  

Kec.Banjarmasin Timur Kel. 

Pengambangan, RT 007. RW 002 

9. Saudara   : 4 Orang 

10. Suami     

Nama    : Imam Romli S.Pd.I 

Pekerjaan   : Guru 

Alamat :  

Kec.Banjarmasin Timur Kel. 

Pengambangan, RT 007. RW 002 

11. Anak    : 1 Orang 

Banjarmasin, Desember 2016 

Penulis 

MAHMUDAH 


