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LAMPIRAN 

Lampiran I. Daftar Terjemah 
 

No BAB Surah dan Ayat Hal. Terjemah 

1 I QS. Al-Isra: 70 1 

“Dan Sesungguhnya Telah kami 
muliakan anak-anak Adam, kami 
angkut mereka di daratan dan di 
lautan, kami beri mereka rezki dari 
yang baik-baik dan kami lebihkan 
mereka dengan kelebihan yang 
Sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang Telah kami 
ciptakan.” 

2 II QS. An-Nahl: 78 29 

“Dan Allah mengeluarkan kamu 
dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun, dan 
dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur.” 

3 II QS. Al Baqarah: 30 39 

“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." 

4 II QS. Az-Zumar: 17-
18 41 

“Dan orang-orang yang menjauhi 
thaghut (yaitu) tidak menyembah- 
nya[1310] dan kembali kepada 
Allah, bagi mereka berita gembira; 
sebab itu sampaikanlah berita itu 
kepada hamba- hamba-Ku,Yang 
mendengarkan perkataan lalu 
mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya[1311]. mereka Itulah 
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orang-orang yang Telah diberi 
Allah petunjuk dan mereka Itulah 
orang-orang yang mempunyai 
akal.” 
 
[1310]  Thaghut ialah syaitan dan 
apa saja yang disembah selain 
Allah s.w.t. 
[1311]  maksudnya ialah mereka 
yang mendengarkan ajaran-ajaran 
Al-Quran dan ajaran-ajaran yang 
lain, tetapi yang diikutinya ialah 
ajaran-ajaran Al-Quran Karena ia 
adalah yang paling baik. 
 

5 II QS. An-Nisa: 110 41 

“Dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan dan 
menganiaya dirinya, Kemudian ia 
mohon ampun kepada Allah, 
niscaya ia mendapati Allah Maha 
Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” 

6 II QS. Al-Imran: 139 42 

“Janganlah kamu bersikap lemah, 
dan janganlah (pula) kamu 
bersedih hati, padahal kamulah 
orang-orang yang paling Tinggi 
(derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman.” 

7 II QS. Al-Baqarah: 
148 42 

“Dan bagi tiap-tiap umat ada 
kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya. Maka 
berlomba-lombalah (dalam 
membuat) kebaikan. di mana saja 
kamu berada pasti Allah akan 
mengumpulkan kamu sekalian 
(pada hari kiamat). Sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.” 

8 II QS. Al-Mu’minun: 
80 45 

“Dan dialah yang menghidupkan 
dan mematikan, dan dialah yang 
(mengatur) pertukaran malam dan 
siang. Maka apakah kamu tidak 
memahaminya?” 

9 II QS. Al-Baqarah: 
33 52 

“Allah berfirman: "Hai Adam, 
beritahukanlah kepada mereka 
nama-nama benda ini." Maka 
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setelah diberitahukannya kepada 
mereka nama-nama benda itu, 
Allah berfirman: "Bukankah sudah 
Ku katakan kepadamu, bahwa 
Sesungguhnya Aku mengetahui 
rahasia langit dan bumi dan 
mengetahui apa yang kamu 
lahirkan dan apa yang kamu 
sembunyikan?"  

10 II QS. Ar-Rahman: 3-
4 52 “Dia menciptakan manusia.  

Mengajarnya pandai berbicara.” 

11 II QS. Al-Ankabuut: 
43 53 

“Dan perumpamaan-perumpamaan 
Ini kami buat untuk manusia; dan 
tiada yang memahaminya kecuali 
orang-orang yang berilmu.”  

12 II QS. Al-Imran: 134 53 

“(yaitu) orang-orang yang 
menafkahkan (hartanya), baik di 
waktu lapang maupun sempit, dan 
orang-orang yang menahan 
amarahnya dan mema'afkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat 
kebajikan.”  

13 II QS. Adz-
Dzariyyat: 21 54 

“Dan (juga) pada dirimu sendiri. 
Maka apakah kamu tidak 
memperhatikan?”  

14 III QS. Al-Ankabut: 
45 60 

“Bacalah apa yang Telah 
diwahyukan kepadamu, yaitu Al 
Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah 
salat. Sesungguhnya salat itu 
mencegah dari (perbuatan- 
perbuatan) keji dan mungkar. dan 
Sesungguhnya mengingat Allah 
(salat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadat-ibadat 
yang lain). dan Allah mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” 

15 III QS. Asy-Syuara: 
30 60 

“Dan apa saja musibah yang 
menimpa kamu Maka adalah 
disebabkan oleh perbuatan 
tanganmu sendiri, dan Allah 
memaafkan sebagian besar (dari 
kesalahan-kesalahanmu).”  

16 III QS. An-Nahl: 128 61 
“Sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang bertakwa dan 
orang-orang yang berbuat 
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kebaikan.”  

17 III QS. Ath-Thaalaq: 4 61 

“Barang -siapa yang bertakwa 
kepada Allah, niscaya Allah 
menjadikan baginya kemudahan 
dalam urusannya.” 

18 III QS. Maryam: 96 61 

“Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh, kelak 
Allah yang Maha Pemurah akan 
menanamkan dalam (hati) mereka 
rasa kasih sayang.” 

19 III QS. Al-Mujadalah: 
11 65 

“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.” 

20 III HR. Muslim No. 
4849 67 

“Sesungguhnya Allah berkata : Aku 
sesuai dengan prasangka hambaku 
padaku, jika prasangka baik, maka 
kebaikan baginya, dan apabila 
prasangka buruk, maka kebukuran 
baginya” 

21 III QS. Al-Isra: 79 69 

“Dan pada sebahagian malam hari 
bersembahyang tahajudlah kamu 
sebagai suatu ibadah tambahan 
bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-
mu mengangkat kamu ke tempat 
yang Terpuji.” 

22 III QS. Al-Isra: 82 69 

“Dan kami turunkan dari Al Quran 
suatu yang menjadi penawar dan 
rahmat bagi orang-orang yang 
beriman dan Al Quran itu tidaklah 
menambah kepada orang-orang 
yang zalim selain kerugian.”  

23 III QS. Huud: 112 72 

“Maka tetaplah kamu pada jalan 
yang benar, sebagaimana 
diperintahkan kepadamu dan (juga) 
orang yang Telah Taubat beserta 
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kamu dan janganlah kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya 
dia Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan.” 

24 III QS. Al-Imran: 139 77 

“Janganlah kamu bersikap lemah, 
dan janganlah (pula) kamu 
bersedih hati, padahal kamulah 
orang-orang yang paling Tinggi 
(derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman.” 

25 III QS. Ar-Ra’ad: 11 79 

“Sesungguhnya Allah tidak 
merobah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merobah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. 
dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap sesuatu kaum, 
Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak 
ada pelindung bagi mereka selain 
Dia”.  

26 III QS. Al-Baqarah: 
31 86 

“Dan dia mengajarkan kepada 
Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, Kemudian 
mengemukakannya kepada para 
malaikat lalu berfirman: 
"Sebutkanlah kepada-Ku nama 
benda-benda itu jika kamu mamang 
benar orang-orang yang benar!" 

27 III QS. An-Nisa: 8 90 

“Dan apabila sewaktu pembagian 
itu hadir kerabat[270], anak yatim 
dan orang miskin, Maka berilah 
mereka dari harta itu [271] 
(sekedarnya) dan ucapkanlah 
kepada mereka perkataan yang 
baik.” 
 
[270]  kerabat di sini maksudnya : 
kerabat yang tidak mempunyai hak 
warisan dari harta benda pusaka. 
[271]  pemberian sekedarnya itu 
tidak boleh lebih dari sepertiga 
harta warisan. 

28 III QS. Al-Ahzab: 70 90 

“Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kamu kepada Allah 
dan Katakanlah perkataan yang 
benar,” 
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 III QS. Thahaa: 44 91 

“Maka berbicaralah kamu berdua 
kepadanya dengan kata-kata yang 
lemah lembut, Mudah-mudahan ia 
ingat atau takut". 

29 III QS. Al-Ahzab: 32 91 

“Hai isteri-isteri nabi, kamu 
sekalian tidaklah seperti wanita 
yang lain, jika kamu bertakwa. 
Maka janganlah kamu 
tunduk[1213] dalam berbicara 
sehingga berkeinginanlah orang 
yang ada penyakit dalam 
hatinya[1214] dan ucapkanlah 
perkataan yang baik,” 
 
[1213]  yang dimaksud dengan 
tunduk di sini ialah berbicara 
dengan sikap yang menimbulkan 
keberanian orang bertindak yang 
tidak baik terhadap mereka. 
[1214]  yang dimaksud dengan 
dalam hati mereka ada penyakit 
ialah: orang yang mempunyai niat 
berbuat serong dengan wanita, 
seperti melakukan zina. 

30 III QS. Al-Muzammil: 
5 92 

“Sesungguhnya kami akan 
menurunkan kapadamu perkataan 
yang berat.” 

31 III QS. Al-Isra: 23 92 

“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[850].” 
 
[850]  mengucapkan kata ah kepada 
orang tua tidak dlbolehkan oleh 
agama apalagi mengucapkan kata-



156 

 
 

kata atau memperlakukan mereka 
dengan lebih kasar daripada itu. 

32 III QS. Al-Isra: 53 92 

“Dan Katakanlah kepada hamha-
hamba-Ku: "Hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang lebih 
baik (benar). Sesungguhnya syaitan 
itu menimbulkan perselisihan di 
antara mereka. Sesungguhnya 
syaitan itu adalah musuh yang 
nyata bagi manusia.” 

33 III QS. Ali-Imran: 
190-191 96 

“Sesungguhnya dalam penciptaan 
langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang 
terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berakal, (yaitu) orang-
orang yang mengingat Allah sambil 
berdiri atau duduk atau dalam 
keadan berbaring dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan 
langit dan bumi (seraya berkata): 
"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 
menciptakan Ini dengan sia-sia, 
Maha Suci Engkau, Maka 
peliharalah kami dari siksa 
neraka.”  

34 III QS. Al-Ankabut: 
43 96 

“Dan perumpamaan-perumpamaan 
Ini kami buat untuk manusia; dan 
tiada yang memahaminya kecuali 
orang-orang yang berilmu.” 

35 III QS. Al-Baqarah: 
233 99 

“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 
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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.” 

36 III QS. Al-Imran: 159 100 

“Maka disebabkan rahmat dari 
Allah-lah kamu berlaku lemah 
Lembut terhadap mereka. sekiranya 
kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan 
diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu[246]. Kemudian 
apabila kamu Telah membulatkan 
tekad, Maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya.” 
 
[246]  Maksudnya: urusan 
peperangan dan hal-hal duniawiyah 
lainnya, seperti urusan politik, 
ekonomi, kemasyarakatan dan lain-
lainnya. 

37 III QS. Asy-Syura: 38 100 

“Dan (bagi) orang-orang yang 
menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan salat, 
sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarat antara 
mereka; dan mereka menafkahkan 
sebagian dari rezki yang kami 
berikan kepada mereka.” 

38 III QS. Al-Hujurat: 10 104 

“Orang-orang beriman itu 
Sesungguhnya bersaudara. sebab 
itu damaikanlah (perbaikilah 
hubungan) antara kedua 
saudaramu itu dan takutlah 
terhadap Allah, supaya kamu 
mendapat rahmat.” 

39 III QS. Ali-Imran: 104 104 “Dan hendaklah ada di antara 
kamu segolongan umat yang 
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menyeru kepada kebajikan, 
menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang 
beruntung.” 

40 III QS. Ali-Imran: 110 104 

“Kamu adalah umat yang terbaik 
yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 
mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah. sekiranya 
ahli Kitab beriman, tentulah itu 
lebih baik bagi mereka, di antara 
mereka ada yang beriman, dan 
kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang fasik.”  

41 III QS. Al-Hasyr: 18 108 

“Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang Telah 
diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat); dan bertakwalah kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”  

42 III QS. Al-Jumu’ah: 2 129 

“Dia-lah yang mengutus kepada 
kaum yang buta huruf seorang 
Rasul di antara mereka, yang 
membacakan ayat-ayat-Nya kepada 
mereka, mensucikan mereka dan 
mengajarkan mereka Kitab dan 
hikmah (As Sunnah). dan 
Sesungguhnya mereka sebelumnya 
benar-benar dalam kesesatan yang 
nyata,”  

43 III QS. At-Taubah: 51 130 

“Katakanlah: "Sekali-kali tidak 
akan menimpa kami melainkan apa 
yang Telah ditetapkan Allah untuk 
kami. dialah pelindung kami, dan 
Hanya kepada Allah orang-orang 
yang beriman harus bertawakal."  

44 III QS. Al-Imran: 160 130 

“Jika Allah menolong kamu, Maka 
tak adalah orang yang dapat 
mengalahkan kamu; jika Allah 
membiarkan kamu (Tidak memberi 
pertolongan), Maka siapakah 
gerangan yang dapat menolong 
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kamu (selain) dari Allah sesudah 
itu? Karena itu hendaklah kepada 
Allah saja orang-orang mukmin 
bertawakkal.” 
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Lampiran II. Surat Penunjukan Pembimbing 
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Lampiran III. Bukti Seminar Proposal 
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Lampiran IV. Surat Perubahan Judul 
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Lampiran V.  Catatan Bimbingan Skripsi 
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