
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DAFTAR TERJEMAH 

 

No. Bab Hal Terjemahan  

1. I 3 4. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. 

2. I 3 4. Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung. 

3. II 28 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. 

4. II 61 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. 

5. II 62 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 

shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar. 

6. II 63 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa 

itu, 10. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang 

mengotorinya. 

7. II 64 145. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan 

izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya. 

barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan 

kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki 

pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat 

itu. dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang 



 

 
 

bersyukur. 

8. II 64 28. Dan (Ingatlah) ketika Luth Berkata pepada kaumnya: 

"Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan 

yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun 

dari umat-umat sebelum kamu". 29. Apakah Sesungguhnya 

kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan 

kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban 

kaumnya tidak lain Hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada 

kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". 

9. II 66 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, 

hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat 

Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta. 

10. II 67 75. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara 

kaumnya Berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah 

yang Telah beriman di antara mereka: "Tahukah kamu bahwa 

Shaleh di utus (menjadi rasul) oleh Tuhannya?". mereka 

menjawab: "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang 

Shaleh diutus untuk menyampaikannya". 76. Orang-orang 

yang menyombongkan diri berkata: "Sesungguhnya kami 

adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani 

itu". 77. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan 

mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. dan mereka 

berkata: "Hai Shaleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan 

itu kepada kami, jika (betul) kamu termasuk orang-orang yang 

diutus (Allah)". 

11. II 68 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." 



 

 
 

12. II 69 6. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki 

dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan 

perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap 

Allah. mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat 

buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta 

menyediakan bagi mereka neraka jahannam. dan (neraka 

Jahannam) Itulah sejahat-jahat tempat kembali. 

13. II 70 268. Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan 

kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); 

sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan 

karunia. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengatahui. 

14. II 78 13. Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". 

15. II 93 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. 

16. II 102 2. 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, 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN-PEDOMAN 

 

A. Pedoman Observasi 

1. Penulis mengobservasi fungsi dan peran keluarga dalam pendidikan akhlak 

di lingkungan keluarga ulama. 

2. Penulis mengobservasi internalisasi nilai-nilai akhlak di lingkungan 

keluarga ulama. 

3. Penulis mengobservasi metode yang digunakan dalam pendidikan akhlak 

di lingkungan keluarga ulama. 

4. Penulis mengobservasi aspek-aspek (materi) dalam pendidikan akhlak di 

lingkungan keluarga ulama. 

5. Penulis mengobservasi model hubungan anak dan orangtua di lingkungan 

keluarga ulama. 

6. Penulis mengobservasi alat pendidikan yang digunakan dalam pendidikan 

akhlak di lingkungan keluarga ulama. 

7. Penulis mengobservasi faktor yang mempengaruhi pendidikan akhlak di 

lingkungan keluarga ulama. 

8. Penulis mengobservasi pemahaman orang tua tentang urgensi pendidikan 

akhlak di lingkungan keluarga ulama. 

 

B. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana fungsi dan peran keluarga dalam pendidikan akhlak di 

lingkungan keluarga bapak? 

2. Bagaimana penginternalisasian nilai-nilai akhlak di lingkungan keluarga 

bapak? 

3. Apa metode yang digunakan oleh bapak di dalam pendidikan akhlak di 

lingkungan keluarga? 

4. Apa aspek-aspek (materi) yang digunakan oleh bapak di dalam pendidikan 

akhlak di lingkungan keluarga? 



 

 
 

5. Bagaimana model hubungan anak dan orangtua di lingkungan keluarga 

bapak? 

6. Bagaimana alat pendidikan yang digunakan oleh bapak di dalam 

pendidikan akhlak di lingkungan keluarga? 

7. Apa faktor yang mempengaruhi pendidikan akhlak di lingkungan keluarga 

bapak? 

8. Bagaimana pemahaman bapak tentang urgensi pendidikan akhlak di 

lingkungan keluarga? 
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