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DAFTAR TERJEMAH 

NO. BAB HLM TERJEMAHAN TEKS 

1. I 3 74. Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami 

isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan 

jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Furqān/25: 74). 

2. I 3 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S. al-

Baqarah/2: 30). 

3. I 3 39. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa 

yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran 

orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada 

sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 

menambah kerugian mereka belaka (Q.S. Fāthir/35: 39). 

4. I 5 39. Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku 

sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di 

muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya (Q.S. al-Hijr/15: 

39). 

5. II 17 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai 

atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan 

hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu 

mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui (Q.S. al-

Baqarah/2: 22). 

6. II 18 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai 

tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, 

padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka 

persekutukan (Q.S. al-Taubah/9: 31). 

7. IV 25, 38 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 2. 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3. Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. 4. Yang menguasai di Hari Pembalasan. 5. Hanya Engkaulah yang 

kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. 6. 

Tunjukilah kami jalan yang lurus. 7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau 

beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula 

jalan) mereka yang sesat (Q.S. al-Fātihah/1: 1-7). 

8. IV 25, 43 1. Alif laam miim. 2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 
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bagi mereka yang bertakwa. 3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, 

yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka. 4. dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al 

Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan 

sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat (Q.S. al-

Baqarah/2: 1-4). 

9. IV 26, 43 163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia 

Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Baqarah/2: 163). 

10. IV 26, 39 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan (Q.S. al-Baqarah/2: 233). 

11. IV 26, 43 255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup 

kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak 

tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi 

syafa´at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan 

mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 

Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. 

Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi 

Maha Besar (Q.S. al-Baqarah/2: 255). 

12. IV 27, 43 284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 

Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu 

menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang 

perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan 

menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

285. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari 

Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka 

mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang 

lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". 

(Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat 

kembali". 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 

mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 
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kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 

Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri 

maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, 

maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (Q.S. al-Baqarah/2: 284-286). 

13. IV 27, 44 18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak 

disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang 

berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia 

(yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. ali-

‘Imrān/3: 18). 

14. IV 27, 49 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan 

bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ´Arsy. Dia menutupkan 

malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) 

matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-

Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci 

Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. al-A’rāf/7: 54). 

15. IV 28, 39 172. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 

dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau 

Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari 

kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-

orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (Q.S. al-A’rāf/7: 172). 

16. IV 28, 36, 

40, 46 

23. 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. 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap 

mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, 

kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku 

waktu kecil" (Q.S. al-Isrā/17: 23-24). 

17. IV 28, 36 13. Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. 

Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan 

mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk (Q.S. al-Kahfi/18: 13). 

18. IV 28, 50 116. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain 

Dia, Tuhan (Yang mempunyai) ´Arsy yang mulia (Q.S. al-Mu’minūn/23: 116). 

19. IV 29, 36 1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. 2. (yaitu) orang-orang 

yang khusyu´ dalam sembahyangnya. 3. dan orang-orang yang menjauhkan diri 

dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. 4. dan orang-orang yang 

menunaikan zakat. 5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. 6. kecuali 

terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya 

mereka dalam hal ini tiada tercela. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka 



141 
 

mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 8. Dan orang-orang yang 

memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 9. dan orang-orang 

yang memelihara sembahyangnya. 10. Mereka itulah orang-orang yang akan 

mewarisi. 11. (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di 

dalamnya. 12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah (Q.S. al-Mu’minūn/23: 1-12). 

20. IV 29, 35 1. Alif Laam Mii. 2. Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat. 3. 

menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 4. (yaitu) 

orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan 

adanya negeri akhirat. 5. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk 

dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 6. Dan di antara 

manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk 

menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan 

Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. 7. 

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan 

menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada 

sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang 

pedih. 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal 

saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. 9. Kekal mereka di 

dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana. 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya 

dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak 

menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam 

jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 

padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik (Q.S. Luqmān/31: 1-10). 

21 IV 30, 40 16. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya 

Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus 

lagi Maha Mengetahui. 17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 

termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 18. Dan janganlah kamu 

memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu 

berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 19. Dan sederhanalah kamu 

dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara 

ialah suara keledai (Q.S. Luqmān/31: 16-19).  

22. IV 30, 47 21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Q.S. al-Ahzāb/33: 21). 

23. IV 30, 50 1. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya. 2. dan demi 

(rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan 
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maksiat). 3. dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. 4. Sesungguhnya 

Tuhanmu benar-benar Esa. 5. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di 

antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. 6. Sesungguhnya Kami 

telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. 7. dan 

telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. 

8. syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para 

malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. 9. Untuk mengusir mereka dan 

bagi mereka siksaan yang kekal. 10. akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) 

yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang 

(Q.S. ash-Shāfāt/37: 1-10). 

24. IV 31, 50 22. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 

23. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha 

Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha 

Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah 

dari apa yang mereka persekutukan. 24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang 

Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. 

Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Hasyr/59: 22-24). 

25. IV 31, 35 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan 

(Q.S. at-Tahrīm/66: 6). 

26. IV 31, 44 3. dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristeri dan 

tidak (pula) beranak (Q.S. al-Jin/72: 3). 

27. IV 32, 50 1. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. 2. Allah adalah Tuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan. 4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia" (Q.S. al-

Ikhlāsh/112: 1-4). 

28. IV 32, 51 1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. 2. dari 

kejahatan makhluk-Nya. 3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 4. 

dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang. menghembus pada buhul-

buhul. 5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki" (Q.S. al-Falaq/113: 1-5). 

29. IV 32, 51 1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) 

manusia. 2. Raja manusia. 3. Sembahan manusia. 4. Dari kejahatan (bisikan) 

syaitan yang biasa bersembunyi. 5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada 

manusia. 6. dari (golongan) jin dan manusia (Q.S. an-Nās/114: 1-6). 
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

TARGET DATA : UNTUK MEMPEROLEH DATA PENGGUNAAN 

AYAT ALQURAN UNTUK MEMPERBAIKI 

KELAKUAN ANAK MENURUT ULAMA DI 

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA 

BANJARMASIN TERHADAPNYA. 

A. Identitas Responden 

Nama   : 

Alamat   :  

TTL   :  

Umur   :  

Pekerjaan  : 

Pengalaman karir :  

 

B. Pedoman Wawancara 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apa pendidikan terakhir anda? 

2. Berapa lama sudah anda berdakwah? 

3. Dimana saja tempat anda berdakwah, kitab apa saja yang anda ajarkan? 

4. Apa saja menurut anda ayat-ayat Alquran yang digunakan dalam 

memperbaiki kelakuan anak?  

5. Bagaimana pemahaman anda tentang makna ayat-ayat tersebut? 

6. Bagaimana praktik dan pengaplikasiannya terhadap anak? 

7. Dari siapa anda memperoleh ayat-ayat tersebut? 

8. Bagaimana mekanisme penafsirannya? 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap  : Mahfuzil Ikhwan 

2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 April 1994 

3. Agama   : Islam 

4. Kebangsaan    : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Sudah Kawin 

6. Alamat   : Jl. Kuin Selatan Gg. Budiman, Rt. 06, No. 04, Rw. 01 

7. Pendidikan 

a. TK Aisyiyah 38 Banjarmasin 

b. MDIM 1-2 Banjarmasin 

c. MTs al-Huda Banjarmasin 

d. MAN 3 Banjarmasin 

8. Orang tua 

Ayah Nama  : Djarni 

Pekerjaan  : Buruh Harian Lepas 

Alamat   : Jl. Kuin Selatan Gg. Budiman, Rt. 06, No. 04, Rw. 01 

Ibu Nama  : Noor Diana 

Pekerjaan  : Guru 

Alamat   : Jl. Kuin Selatan Gg. Budiman, Rt. 06, No. 04, Rw. 01 

9. Saudara (jumlah saudara) : 4 

10. Organisasi   : Ketua Umum Sanggar Legenda Tahun 2014-2015 

: Anggota Mardha Yudha 

: Anggota Resimen Mahasiswa (MENWA) 

Banjarmasin, 11 Juli 2018 

Penulis, 

 

 

Mahfuzil Ikhwan 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Gr. Sarmiji Asri 

 

B. Gr. Achmad Junaidi 
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1. Gr. Achmad Junaidi ketika menangani pasien 

 

 

 

2. Tempat Kediaman Gr. Achmad Junaidi 

 

 
 

 

 

 



147 
 

C. Gr. H. Ahmad Zuhdi 

 
 

D. Pembacaan tahlil oleh Gr. Muhammad Rijal Fathoni (kiri) di Majelis Taklim 

Bustanul Muhibbin Alalak Berangas 
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E. Gr. Hormansyah 

 


