
 
 

DAFTAR TERJEMAH 

 

No BAB Hal Terjemah 

1 I 2 Hai orang-orang beriman apabila kamu 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. 

 (Q.S. Al-Mujadalah:11). 

 

2 I 3 Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, serta 

ikan di lautan (selalu) bershalawat kepada orang yang mengajarkan 

kebaikan kepada manusia. 

 

3 II 11 Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 

Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 (Q.S. Ali-Imran (3):31). 

 

  



 
 

WAWANCARA BERSAMA GURU 

 

Nama lengkap   : Drs. Ahd. Hudawi 

Guru mata pelajaran : Al-quran Hadist 

 

1. Berapa lama bapak mengajar Al-quran Hadist di MAN 5 Banjar ini? 

(meajar disini 9 Tahun sudah) 

2. Apa pendidikaan terakhir bapak ? (S1 Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI 

IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1991) 

3. Apakah bapak pernah mengikuti program pendidikan dan pelatihan 

kependidikan? (Pernah, dibalai diklat yang aku ingat kurang lebih 

sebanyak 5 kali) 

4. Bagaimana semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran Al-quran 

Hadist? (Cukup bersemangat ) 

5. Apakah bapak memberikan angka/nilai terhadap tugas yang diberikan 

kepada siswa? (Ya, aku selalu memberikan angka/nilai untuk tugas 

latihan, hapalan, maupun tugas PR. Angka/nilai yang ku berikan 

bermacam-macam, tergantung kepada hasil dari tugas yang 

dikerjakan. Angka/nilainya yang tertinggi yaitu 90 dan yang terendah 

50, munnya latihan paling tinggi 90-100 kalau sedang 75-80 dan 

yang rendah 50-60. ) 

6. Apakah bapak pernah memberikan hadiah? (Pernah, tetapi hanya untuk 

siswa yang berprestasi saja, seperti juara kelas atau rengking satu sampai 



 
 

tiga. Pada saat pembelajaran berlangsung, aku kada  pernah memberikan 

hadiah kepada siswa, alasanku karena aku bukan wali kelas tersebut.) 

 

7. Pada saat apa saja bapak memberikan hadiah? (Saat pembagian rapor 

aja) 

8. Bentuk hadiah apa saja yang pernah bapak berikan? (Buku dan alat 

tulis.) 

9. Apakah setiap kali bapak mengajar selalu memberikan pujian kepada 

siswa? (Ya, selalu aku berikan ) 

10. Kalimat pujian seperti apa yang biasanya bapak gunakan? (kalimatnya 

tu seperti bagus, baik, pintar, betul, dan seratus dan  Ada jua seperti 

tepuk tangan) 

11. Apakah bapak pernah memberikan hukuman kepada siswa? (aku kada 

penah memberikan hukuman kepada siswa) 

12. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran bapak dalam memotivasi 

belajar siswa? (faktor guru, faktor siswa, faktor sarana prasarana, dan 

faktor lingkungan belajar ) 

 

  



 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah 

1. Kapan berdirinya MAN 5 Banjar dan bagaimana sejarah berdirinya?  

2. Bagaimana perkembangan MAN 5 Banjar sejak didirikan sampai 

sekarang? 

3. Menurut bapak, apakah selama ini guru-guru di sekolah ini selalu 

memberikan motivasi belajar terhadap siswanya? 

4. Bagaimana pihak sekolah, apakah ikut berperan dalam memberikan 

motivasi belajar terhadap siswa? 

 

B. Pedoman Wawancara untuk Tata Usaha  

1. Berapa jumlah TU di MAN 5 Banjar? 

2. Berapa jumlah guru yang mengajar di MAN 5 Banjar? 

3. Berapa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di MAN 5 Banjar? 

4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di MAN 5 Banjar? 

 

C.  Pedoman Wawancara untuk Guru Al-quran Hadist 

13. Sejak kapan bapak mengajar Al-quran Hadist di sekolah ini? 

14. Apa pendidikaan terakhir bapak ? 

15. Apakah bapak pernah mengikuti program pendidikan dan pelatihan 

kependidikan?   



 
 

16. Bagaimana semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran Al-quran 

Hadist? 

17. Apakah bapak memberikan angka/nilai terhadap tugas-tugas yang 

diberikan kepada siswa? 

18. Apakah dalam mengajar bapak selalu memberikan pujian kepada 

siswa? 

19. Pada saat seperti apa bapak memberikan pujian? 

20. Kalimat pujian seperti apa yang biasanya bapak gunakan? 

21. Apakah bapak pernah memberian hadiah kepada siswa? 

22. Pada saat apa saja bapak memberikan hadiah? 

23. Berbentuk apa saja hadiah yang pernah bapak berikan? 

24. Apakah bapak pernah memberikan hukuman kepada siswa? 

25. Hukuman apa yang biasa bapak berikan? 

26. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran bapak dalam memotivasi 

belajar siswa? 

 

D. Pedoman Wawancara untuk Siswa 

1. Apa yang mendorong adik untuk bersekolah ke MAN 5 Banjar? 

2. Adik bersekolah di MAN 5 Banjar ini apakah keinginan dari diri sendiri 

atau dari orang tua? 

3. Apa saja tujuan adik untuk bersekolah di MAN 5 Banjar? 

4. Bagaimana proses pembelajaran Al-quran Hadist yang dillaksanakan 

oleh bapak ketika di dalam kelas? 



 
 

5. Ketika proses pembelajaran Al-quran Hadist apakah bapak memberikan 

angka/penilaian terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada adik? 

6. Apakah ketika proses pembelajaran di dalam kelas bapak selalu 

memberikan pujian yang baik? 

7. Pada saat apa saja bapak memberikan pujian yang baik ketika ketika 

proses pembelajaran di dalam kelas? 

8. Bagaimanakah kalimat pujian yang baik yang biasanya bapak gunakan 

ketika proses pembelajaran di dalam kelas? 

9. Apakah bapak pernah memberian hadiah saat proses pembelajaran di 

dalam kelas? 

10. Pada saat apa saja hadiah itu diberikan? 

11. Apakah ketika proses pembelajaran di dalam kelas bapak pernah 

memberikan hukuman? 

 

 

 

 

  



 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati aktifitas guru melaksanaan proses pembelajaran di dalam 

kelas. 

2. Mengamati lingkungan dan keadaan sarana prasarana di MAN 5 

Banjar. 

3. Mengamati situasi dan kondisi pembelajaran. 

4. Mengamati kemampuan guru dalam  memberikan motivasi sebagai 

berikut yaitu: 

a. Pemberian Angka/Nilai 

b. Pemberian Hadiah 

c. Pujian yang Baik 

d. Pemberian Hukuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PEDOMAN DOKUMENTER 

 

1. Data tentang sejarah berdirinya MAN 5 Banjar. 

2. Data tentang jumlah tenaga pengajar, siswa, karyawan/staf tata usaha di 

MAN 5 Banjar 

3. Gambaran umum lokasi MAN 5 Banjar 

4. Keadaan gedung MAN 5 Banjar 

5. Keadaan sarana dan prasarana MAN 5 Banjar 



 
 

Photo dokumentasi di MAN 5 Banjar 

 

Guru sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-quran Hadist  

 

Guru sedang menjelaskan mata pelajaran Al-quran Hadist di dalam kelas 



 
 

 

Siswa sedang memperhatikan pembelajaran Al-quran Hadist 

 

Penulis sedang melakukan wawancara dengan siswa kelas XI IPA1  



 
 

 

Penulis sedang melakukan wawancara dengan siswa kelas XI IPA1  

 

Penulis sedang melakukan wawancara dengan siswa kelas XI IPA1  



 
 

 
Penulis sedang melakukan wawancara dengan siswa kelas XI IPA 2 

 

Penulis sedang melakukan wawancara dengan siswa kelas XI Agama 



 
 

 

Penulis sedang melakukan wawancara dengan siswa kelas XI Agama 

 

Penulis sedang melakukan wawancara dengan guru Al-quran Hadist 



 
 

 

Penulis sedang melakukan wawancara dengan guru Kepala sekolah 

 

Penulis sedang photo bersama siswa



 
 

RIWAYAT HIDUP PENULIS  

1. Nama Lengkap  : Khairunnisa 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Aluh-Aluh Kecil, 19 Oktober 1994 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan    : Indonesia 

5. Status    : Mahasiswa 

6.  Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil RT: 003  Kec Aluh-

Aluh Kab Banjar  

7.  Alamat Sekarang : Jl. Cengkeh No. 19 RT. 34 Kel Kebun Bunga Kec 

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin  

8.  Pendidikan   :  

a.  SDN 1 Aluh-Aluh Kecil  

b. MTs Al-Hikmah 

c. MAN 5 Martapura  

d. UIN Antasari Banjarmasin FTK PAI 

 

9. Organisasi Kampus        : -    KAMMI KOMISARIAT UIN ANTASARI 

- KAMMI DAERAH BANJARMASIN 

- KAMMI WILAYAH KALSEL 

- LPPI AN-NISA 

10. Orang tua    : 

Ayah     : Hairani 

Ibu    : Hamdanah 

 

                                                                         Banjarmasin, Januari 2018 

 Penulis,  

 

 

                        Khairunnisa  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 


