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Lampiran I  

  DAFTAR TERJEMAH 

NO BAB HAL TERJEMAH 

1 1 1 

“Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu 

penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan 

ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-

orang yang mempunyai fikiran”. (QS. Shaad (38): 29). 

2 1 2 
“Sesungguhnya Kami mudahkan alquran itu dengan 

bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran”. (QS. 

Ad-Dukhaan [44]: 58). 

3 1 

2 dan 

6 

“Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur‟an untuk 

peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil 

pelajaran?”. (QS. Al-Qamar 54: Ayat 17, 22, 32 dan 40). 

4 3 24 

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. 

Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.... 

[HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907]. 

 

5 3 24 

“Dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk 

beribadah kepada Allah dengan ikhlas, (demi) 

(menjalankan) agama yang lurus…”(Qs. al-Bayyinah: 

5). 

 

6 3 25 

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 

keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya 

Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 

baik”. (Al-'Ankabut Ayat 69). 

 

7 3 26 

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di 

dalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air, 

sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka 

oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu 

di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka 

sedikit sekali tidur di waktu malam”. (Q.S Adz-
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Dzariyat, ayat 15-23).  

 

8 3 26 

“(Bagi mereka) surga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, 

di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-

gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian 

mereka didalamnya adalah sutera”. (Q.S Fatir Ayat 33). 

 

9 3 26 

“surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-

sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-

bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedangkan 

malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari 

semua pintu (sambil mengucapkan), "Keselamatan 

terlimpahkan kepada kalian berkat kesabaran kalian." 

Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu”. (Q.S Ar-

Rad ayat 23-24). 

 

10 3 27 

“Janganlah engkau tergesa menggerakkan lidahmu untuk 

segera mendapatinya. Sungguh Kamilah yang akan 

menghimpun Alquran (di dadamu) serta (membuatmu 

pandai) membacanya. Maka bila Kami telah selesai 

menanamkan bacaannya, ikutilah bacaan itu” (Qs. al-

Qiyamah ayat 16-18). 

 

11 3 29 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, 

dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, 

jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira 

kepada orang-orang yang sabar (yaitu) orang-orang yang 

apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna 

lillaahi wa innaa ilaihi raaji‟uun (sesungguhnya kami 

milik Allah dan hanya kepada-Nyalah kami kembali)“. 

(QS. Al-Baqarah: 155-156). 

 

12 3 29 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 

shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar” (QS. Al-Baqarah : 153). 

 

13 3 29 

“surga „Adn yang akan mereka masuki bersama orang-

orang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya, serta 

anak cucunya. Para malaikat akan masuk ke tempat-

tempat mereka dari semua pintu (surga), (seraya 

mengucap): “selamat atas kesabaran kalian, sungguh 

nikmat tempat kesudahan itu” (Qs. al-Ra‟d ayat 23-24). 

 

14 3 30 
“Sungguh Kami telah mudahkan Alquran untuk diingat 

(dihafalkan). Maka adakah orang yang mau mengambil 

pelajaran?”. (QS. Al-Qamar : 17, 22, 32 dan 40). 
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15 3 30 
“Dan Allah Mengajarkan Adam nama-nama (benda) 

seluruhnya…” (Qs. al-Baqarah ayat 31). 

16 3 31 

“Surga „Adn yang akan mereka (penghafal Alquran) 

masuki. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang 

emas dan mutiara, dengan mengenakan pakaian sutera” 

(Qs. Fathir ayat 33). 

 

17 3 32 

“Yang terbaik di antara kalian ialah orang yang 

mempelajari Alquran dan mengajarkannya” (HR. Al-

Bukhari). 

 

18 3 32 

“Siapa pun (muslim) yang membaca satu huruf dari 

kitabullah maka baginya satu kebaikan. Sedangkan satu 

kebaikan itu senilai dengan sepuluh kali lipatnya. Aku 

tidak berkata Alif Lam Mim satu huruf, melainkan Alif 

satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf” (HR. 

at-Tirmidzi). 

 

19 3 36 
“Amal yang paling dicintai Allah ialah yang kosisten 

sekalipun itu sedikit” (HR. Muslim

20 3 43 

“Dan Kami turunkan dari Alquran suatu penawar dan 

rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah (Alquran) 

menambah kepada orang-orang zalim selain aneka 

kerugian” (Qs. 17 ayat 82). 

 

21 3 44 

“Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada kalangan 

yang Kami pilih di antara hamba Kami. Di antara 

mereka ada yang Zhalim, ada yang pertengahan, juga 

ada (pula) yang terdepan berbuat kebaikan dengan izin 

Allah. Demikian itu ialah karunia yang amat besar” (Qs. 

Fathir ayat 32). 

 

22 3 46 

“Yang terbaik di antara kalian ialah orang yang 

mempelajari Alquran dan mengajarkannya” (HR. Al-

Bukhari). 

 

23 3 46 
“… Tidaklah (Alquran) menambah kepada orang-orang 

zalim selain aneka kerugian” (Qs. 17 ayat 82). 

24 3 47 

“Hendaknya para siswa selalu mengingatkan diri bahwa 

Alquran yang telah ia raih adalah titipan Allah, bukan 

atas kehebatan dan Kemampuannya (dalam meraih hal 

tersebut). Maka seorang yang Dititipi tidaklah pantas 

merasa ujub, sombong atas hal yang bukan miliknya” 
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(Imam an-Nawawi mengingatkan bahwa para penghafal 

untuk berhati-hati dengan penyakit ujub dan riya.). 

 

25 3 56 

“Sesungguhnya setiap amalan harus disertai dengan niat. 

Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan 

tergantung pada niatnya.” (HR. al-Bukhari). 

 

26 3 56 

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad 

maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” 

(Ali Imran: 159). 

 

27 3 56 
“Ya Allah, jadikanlah aku penjaga kitab-Mu.” (Doa 

singkat untuk menghafal Alquran). 

28 3 57 

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan 

Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali 

bagi orang-orang yang khusyu‟, (yaitu) orang-orang 

yang meyakini, bahwa mereka akan menemui 

Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-

Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 45-46). 

 

29 3 58 
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 

bentuk yang sebaik-baiknya.” (At-Tin:4). 

30 3 59  
“Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta‟ala adalah 

amalan yang kontinyu walaupun sedikit.” (HR. Muslim). 

31 3 60 

“Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih 

tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih 

berkesan.” (Al-Muzammil: 6). 

 

32 3 63 

“Jika Engkau mengadzab mereka, mereka itu adalah 

hamba-Mu dan jika Engkau mengampuni mereka, maka 

sesungguhnya Engkau Mahaperkasa dan 

Mahabijaksana” (Q.s. Al-Maa-idah: 118). 

 

33 3 63 

“Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir),‟Berpisahlah 

kamu dari (orang-orang mukmin) pada hari ini, wahai 

orang-orang yang berbuat jahat” (Q.s. Yaasiin:59). 

 

34 3 69 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran”. (QS.Al-Asr :1-3). 
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35 3 69 

“Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Rasulullah SAW 

bersabda: Manfaatkan lima keadaan sebelum datang 

lima: masa mudamu sebelum masa tuamu, masa 

sehatmu sebelum masa sakitmu, masa sempatmu 

sebelum masa sempitmu, masa kayamu sebelum 

datangnya fakirmu, dan masa hidupmu sebelum 

datangnya matimu." (H.R. Al Hakim dan Al Baihaki). 

 

36 3 69 

“Jika seorang penghafal Alquran shalat lalu ia 

membacanya pada malam dan siang hari, niscaya ia akan 

senantiasa mengingatnya. Namun, jika ia tidak 

melakukan hal itu, niscaya ia akan melupakannya.” (HR. 

Muslim). 

 

37 3 69 

“Perumpamaan orang yang hafal Alquran ialah seperti 

unta yang ditambatkan. Jika ia tetap diawasi, dia akan 

tetap tertambat, tetapi jika ia dibiarkan, maka akan 

lepas.” (Muttafaq Alaihi). 

 

 

  

 

 

 

 



78 

 

 
 

Lampiran II    

SURAT PERSETUJUAN JUDUL 
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Lampiran III  SK PENUNJUKKAN PEMBIMBING
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Lampiran IV 

SURAT MELAKSANAKAN SEMINAR 
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Lampiran V   

SURAT KOMPRE 
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Lampiran VI  

CATATAN PEMBIMBING BAGIAN KONTEN DAN METODOLOGI 

PENELITIAN 
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Lampiran VII 

CATATAN PEMBIMBING BAGIAN BAHASA DAN TEKNIK 

PENELITIAN 
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Lampiran VIII  

RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap  : Riskiani Mindi Safitri 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tamban, 19 Mei 1997 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : - 

6. Alamat    : Desa. Sumber Mulia rt. 10 kec. Pelaihari  

    kab. Tanah Laut 

7. Pendidikan   :  

a.     : SDN Sumber Mulia 

b.     : SMPN 10 Pelaihari 

c.     : MAS Nurul Hijrah 

8. Pengalaman Organisasi : - 

9. Orang Tua   : 

Ayah    : 1 (kandung) 

Nama    : Ismail 

Pekerjaan   : Tani 

Alamat    : Desa. Sumber Mulia rt. 10 kec. Pelaihari  

    kab. Tanah Laut 

Ibu    : 1 (kandung) 

Nama    : Suwaniti 

Pekerjaan   : ibu rumah tangga 

Alamat    : Desa. Sumber Mulia rt. 10 kec. Pelaihari  

    kab. Tanah Laut 

10. Saudara (jumlah saudara) : 2 

 

Banjarmasin, 

Penulis, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988, sebagai berikut: 

 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

Alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 

Ba‟ B Be 

Ta‟ T Te 

Sa‟ S es (dengan titik di atas) 

Jim J Je 

Ha H ha (dengan titik di bawah) 

Kha Kh ka dan ha 

Dal D De 

Za Z zet (dengan titik di atas) 

Ra R Er 

Zal Z Zet 

Sin S Es 

Syin Sy Es dan ye 
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Sad S Es (dengan titik di bawah) 

Dad D De (dengan titik di bawah) 

Ta T Te (dengan titik di bawah) 

Za Z Zet (dengan titik di bawah) 

„Ain „ Koma terbalik di atas 

Gain G Ge 

Fa F Ef 

Qaf Q Qi 

Kaf K Ka 

Lam L „el 

Mim M „em 

Nun N „en 

Waw W We 

Ha‟ H Ha 

Hamzah „ Apostrof 

Ya‟ Y ye 

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

Ditulis muta’aqqidin 

Ditulis ‘iddah 

 

3. Ta’marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 

Ditulis Hibbah  

Ditulis  Jizyah 
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagai- nya, kecuali 

apabila dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

Ditulis  Karamah al auliyā 

b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 

ditulis t. 

Ditulis  Zakatul-fitri 

 

4. Vokal Pendek 

  ِ  Kasrah Ditulis I 

  ِ  Fathah Ditulis a 

  ِ  Dammah  Ditulis U 

 

5. Vokal Panjang 

1. Fathah + Alif –  ditulis ā  -  jāhiliyyah 

2. Fathah + ya‟ mati -    ditulis ā – yas’ā 

3. Kasrah +Alif –   ditulis Ī - karīm 

4. Dammah +wawu mati –  ditulis  ū –  furūd 

 

6. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya‟ mati – ditulis ai - Bainakum 

2. Fathah + wawu mati – قول ditulis au - Qaulun 

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

ditulis a’antum 

ditulis u’iddat 

ditulis la’in syakartum  
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8. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

ditulis al-Qur’ān 

ditulis al-Qiyās  

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 

ditulis as-Samā 

ditulis asy-Syams 

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

ditulis 
Zawī al-furūd atau 

Zawil furūd 

ditulis 
ahl as-sunnah atau 

ahlussunnah  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

  ba‟ B Be ب

 ta‟ T Te ت

 sa‟ S Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha‟ H Ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh Ka dan Ha خ

 dal D De د

 Zal Z Zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ T Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 syin Sy Es dan Ye ش

 

 Sad S Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D De (dengan titik di bawah) ض

 Ta‟ T Te (dengan titik di bawah) ط

 za‟ Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

  ain - koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ
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 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 wawu W We و

 ha‟ H Ha ه

 hamzah - Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

Untuk bacaan panjang ditambah: 

 ā = ا

 ī = ي ا

 ū = أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


