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ABSTRAK
Arfina Arafah. Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pemberian
Reward Pada Peserta Didik Di Smp Negeri 1 Watang Pulu” (dibimbing oleh Bahtiar
dan Rustan Efendy)
Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pemberian Reward terhadap
Peserta didik maksudnya ialah bagaimana kreativitas yang dilakukan guru Pendidikan
Agama Islam Melalui pendekatan, Metode, dan Konten atau materi dalam
memberikan Reward. Sedangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah
serangkaian kegiatan yang mencangkup adanya interaksi antara guru dan peserta
didik, peserta didik dengan peserta didik lainnya dan peserta didik dengan lingkungan
belajarnya berdasarkan perencanaan yang dilakukan dalam rangka membina dan
mengasuh peserta didik agar senantiasa memahami Agama Islam secara menyeluruh
sehingga dapat mengamalkannya.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam
mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, interview atau
wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang kreativitas guru
Pendidikan Agama Islam dalam pemberian reward Pendidikan Agama Islam.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa “Kreativitas Guru Pendidikan Agama
Islam Dalam Pemberian Reward pada Peserta didik di SMP Negeri 1 Watang Pulu
Kabupaten Sidenreng Rappang” Kreativitas Guru PAI di ukur melalui Pendekatan,
Metode, dan konten. yang pertama pemberian reward melalui Pendekatan setiap Guru
dalam memberikan reward berbeda salah seorang guru melakukan pendekatan
dengan pembiasaan dan salah satu guru lagi menggunakan pendekatan dengan
mendekati secara personal dan kelompok, kemudian metode guru dalam memberikan
reward Menjelaskan materi terkait pembelajaran pendidikan agama islam, setelah itu
jika ada peserta didik yang belum memahami di persilahkan bertanya, Cara yang
kedua yaitu dengan memberikan janji kepada peserta didik bahwa yang
menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat maka diberi nilai plus adapun konten
reward yang diberikan ialah reward berupa verbal dan non verbal.
Kata kunci: Kreativitas guru, Reward, Pendidikan Agama Islam
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A.

Transliterasi
1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda.
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:
Huruf

Nama

Huruf Latin

Nama

ا

Alif

Tidak dilambangkan

Tidak dilambangkan

ب

ba

B

be

ت

ta

T

te

ث

tsa

Ts

te dan sa

ج

jim

J

je

ح

ha

ḥ

خ

kha

kh

ha (dengan titik di
bawah)
ka dan ha

د

dal

D

de

ذ

dzal

dz

de dan zet

ر

ra

R

er

ز

zai

Z

zet

xiii

س

sin

S

es

ش

syin

sy

es dan ye

ص

shad

ṣ

ض

dhad

ḍ

ط

ta

ṭ

ظ

za

ẓ

ع

‘ain

‘

es (dengan titik di
bawah)
de (dengan titik
dibawah)
te (dengan titik
dibawah)
zet (dengan titik
dibawah)
koma terbalik ke atas

غ

gain

G

ge

ف

fa

F

ef

ق

qaf

Q

qi

ك

kaf

K

ka

ل

lam

L

el

م

mim

M

em

ن

nun

N

en

و

wau

W

we

ىه

ha

H

ha

ء

hamzah

̕

apostrof

ي

ya

Y

ye

Hamzah ( )ﺀyang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‟).
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2. Vokal
a.

Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

b.

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

َا

Fathah

a

a

َا

Kasrah

i

i

َا

Dhomma

u

u

Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan
huruf,yaitu:
Tanda

Nama

ىَ ْي

Fathah dan
Ya
Fathah dan
Wau

ىَ ْو

Huruf
Latin
ai

Nama
a dan i

au

a dan u

Contoh :

ْف
َ  َكي: Kaifa
 َح ْو َل: Haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Harkat
danHuruf

 ىَي/ ىَا
ىِ ْي
ىُو

Nama

Huruf
dan
Tanda
Ā

Fathah dan
Alif atau
ya
Kasrah dan
Ya
Kasrah dan
Wau

Ī
Ū

Nama

a dan garis di
atas
i dan garis di
atas
u dan garis di
atas

Contoh :

مات
رمى

:māta

قيل

: qīla

يموت

: yamūtu

: ramā

4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
a.

ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah [t].

b.

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh :

ضةُ ال َجنَّ ِة
َ َر ْو
اض ْيلَ ِة
ِ َا َ ْل َم ِد ْينَةُ ْالف

: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
xvi

ُ ا َ ْل ِح ْك َمة

: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( ِّّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

َربَّنَا

:Rabbanā

 نَ َّج ْينَا: Najjainā
 ا َ ْل َحق: al-haqq
ا َ ْل َحج

: al-hajj

نُ ْع َم

: nuʻʻima

عدُو
َ

: ʻaduwwun

Jika huruf  ىbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (ي
ِّ ِ)ى, maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:

ع َر ِبي
َ :ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby)
ع ِلي
َ

: ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf

(الalif

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
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yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

س
َ ا َ ْل
ُ ش ْم
ُ لز ْلزَ لَة
َّ َ ا
ُ سفَة
َ الفَ ْل
ُ ا َ ْلبِ َالد

: al-syamsu (bukan asy- syamsu)
: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
: al-falsafah
: al-bilādu

7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah
terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif. Contoh:

تَأ ْ ُم ُر ْو َن
النَّ ْو ُء
يء
َ
ْ ش
ُأ ُ ِم ْرت

: ta’murūna
: al-nau’

: syai’un
: Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar
Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
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Fī ẓilāl al-qur’an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab
8. Lafẓ al-Jalalah ()هللا
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah. Contoh:

ِِد ْي ُن هللا

با هللا

Dīnullah

billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هللا
ِ ي َرحْ َم ِة
ْ ِهُ ْم ف

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman
ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan
huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital
(Al-). Contoh:
Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
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Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū
al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt.

= subḥānahū wa ta‘āla

saw.

= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s.

= ‘alaihi al- sallām

H

= Hijriah

M

= Masehi

SM

= Sebelum Masehi

l.

= Lahir tahun

w.

= Wafat tahun

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR

= Hadis Riwayat
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Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص
دم
صلعم
ط

= صفحة
= بدون
= صلى هللا عليه وسلم
= طبعة

ىن
الخ
ج

= بدون ناشر
=  إلى آخره/ إلى آخرها
= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu
dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:
ed.

: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau
lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.

: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan
kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet.

: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.

: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya
terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.

: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.

No.

: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah
berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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