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DAFTAR TERJEMAH 
 

No Halaman Nama Surah / 
Hadis 

Terjemahan 

1.  6 At-Tahrim 

“Wahai orang-orang yang 
beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang 
bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, dan keras, 
yang tidak durhaka kepada Allah 
terhadap apa yang Dia perintahkan 
kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang 
diperintahkan “ 

2.  128 Al-anbiya 

“ Dan (ingatlah kisah) Zun Nun 
(Yunus), ketika dia pergi dalam 
keadaan marah, lalu dia 
menyangka bahwa Kami tidak akan 
menyulitkannya, maka dia berdoa 
dalam keadaan yang sangat gelap, 
"Tidak ada tuhan selain Engkau, 
Mahasuci Engkau. Sungguh, aku 
termasuk orang-orang yang 
zhalim." 

3.  130 Al-jami al-Shahih 

“Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Abu Bakr Al 
Muqaddamitelah menceritakan 
kepada kami Umar bin Ali dia 
mendengar Abu Hazimdari Sahl bin 
Sa'd dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam beliaubersabda: 
"Barangsiapa dapat menjamin 
bagiku sesuatu yang berada 
diantara jenggotnya (mulut) dan di 
antara kedua kakinya (kemaluan), 
makaaku akan menjamin baginya 
surga. 
 

4.  135 Al-jami al-Shahih 

Telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Munir dia mendengar 
Abu An Nadlr telah menceritakan 
kepada kami Abdurrahman bin 
Abdullah yaituIbnu Dinar dari 
Ayahnya dari Abu Shalih dari Abu 
Hurairah dari Nabishallallahu 
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'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Sungguh seorang hamba 
akanmengucapkan sebuah kalimat 
yang diridlai Allah, suatu kalimat 
yang iatidak mempedulikannya, 
namun dengannya Allah 
mengangkatnya beberapaderajat. 
Dan sungguh, seorang hamba akan 
mengucapkan sebuah kalimatyang 
dibenci oleh Allah, suatu kalimat 
yang ia tidak 
meperdulikannya,namun 
dengannya Allah melemparkannya 
ke dalam neraka”. 

 

5.  138 Al-ma’un 
“Maka kecelakaanlah bagi orang-
orang yang shalat, (yaitu) orang-
orang yang lalai dari shalatnya.” 
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Instrumen Pengumpulan Data 

A. Pedoman Observasi 

Observasi dalam melakukan peneliian, peneliti juga menggunakan 

pedoman obsevasi yang dirancang/disusun untuk mempermudah peneliti 

melakukan penelitian. Pedoman observasi dalam penelitian Dampak 

Social Media Dan Mobile Games Pada Perilaku Keagamaan  Di Desa 

Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala . Berikut adalah 

pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitiannya: 

1. letak geografis Desa  

2. Sarana dan prasarana yang ada di Desa 

3. Sejarah singkat Desa 

4. Visi dan Misi Desa 

5. Luas dan batas wilayah Desa 

6. Jumlah penduduk Desa 

7. Mata Pencarian penduduk 

8. Tingkat dan Sarana Pendidikan 

9. Kegiatan dan sarana kegiatan  

B. Pedoman Wawancara 

1. Informan : Masyarakat Desa Jelapat I 

DALAM IBADAH 

1) Berapa kalikah anda sholat sehari semalam ? 
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2) Apakah setiap kali berangkat sekolah anda mencium tangan 

kedua orang tua ? 

3) Apakah anda senang mendengarkan ceramah agama ? 

4) Ayat apa saja yang anda hapal ? 

5) Apakah anda belajar mengaji ? 

6) Apa yang di lakukan orang tua ketika anda tidak melakukan 

sholat & mengaji sehari semalam ? 

7) Apakah ibu bapak anda pernah mengajarkan shoat berjamaah 

selain sholat jumat ? 

8) Ketika azan berkomandang apakah anda langsung sholat ? 

GAME ONLINE 

1) Apakah sepulang sekolah anda langsung bermain game ? 

2) Bersama siapakah anda biasanya menghabiskan waktu luang ? 

3) Biasanya lebih seru mana bermaian sendiri atau bersama temen 

? 

4) Sampai jam berapakah anda biasanya bermain game online? 

5) Di saat bermain game online apa yang anda lakukan ketika 

orang tua memanggil anda ? 

6) Apakah terjadi taruhan ketika bermain game online seperti  

apabila kalah maka menteraktir temen atau sebagainya ? 

7) Jam berapa biasanya anda bermain game online ? 

8) Adakah larangan bermain game online / social media dari 

orang tua ? 
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9) Bagaimana pandanangan orang tua terhadap anak anak yang 

bermain game online dan social media ? 

10) Apakah ibu bapak tau prilaku temen temen saat bermain game 

online ? 

11) Sejauh apa anda senang bermain game online? 

12) Game jenis apa saja yang sering anda mainkan  

MEDIA SOSIAL 

1) Media apa yang sering anda mainkan ? 

2) Apakah di sekolah di ijinkan untuk membawa hp ? 

3) Kegiatan seperti apa yang anda unggah di social media ? 

4) Apakah ibu bapak tau tentang media social ? 

5) Siapakah artis yang anda idolakan? 

6) Foto/video seperti apa yang anda aplod kedalam media social ? 

7) Bagai mana sikap anda ketika ada cowo yang mengomentari 

foto atau vidoa yang anda unggah ? 

    

C. Dokumentasi 

1. Sarana dan prasarana yang dimiliki 

2. Kegiatan sehari-hari 

3. Proses wawancara 
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BIODATA 

 

1. Nama Lengkap   :  Achmad Farid 

2. Tempa dan Taggal Lahir :  Jelapat Baru,21-01-1993 

3. Agama    :  Islam 

4. Kebangsaan   :  Indonesia 

5. Setatus Perkawinan  :  Kawin 

6. Alamat    :  Desa Jelapat Baru Rt.07 Kec.Tamban   

                                                   Kab.Barito Kuala 

7. Penidikan    : 

a. SDN Jelapat Baru 

b. MTs Manba’ul Ulum 

c. MA Manba’ul Ulum  

d. STIQ Amuntai 

8. Orang Tua    : 

Ayah     :  

Nama    :  Yusri 

Pekerjaan    :  Petani/Pekebun 

Alamat    : Desa Jelapat Baru Rt.07      

                                              Kec.Tamban Kab.Barito Kuala 

Ibu    :   

Nama    :  Hernawati 

Pekerjaan    :  Guru  

Alamat    :  Desa Jelapat Baru Rt.07  

                                              Kec.Tamban Kab.Barito Kuala 

9. Saudara (Jumlah Saudara)  :  Satu 

10. Suami/Isteri   : 

Nama    :  Rabi’ah 

Pekerjaan    :  Wiraswasta 

Alamat    :  Desa Jelapat Baru Rt.07  

                                             Kec.Tamban Kab.Barito Kuala 
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11. Anak    :  Dua Anak 

12. Pengalaman Kerja  : 

a. Guru Qur’an Di SDIT Ihasanul Amal (Amuntai) 

b. Perangkat Desa 

13. Daftar Karya Ilmiah 

a. Sekrifsi 

 

    Banjarmasin,29 Desember 2020 
Penulis 
 

 

Achmad Farid 

 

  

 


