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Nama Lengkap  : Muhammad Nur Effendi, S.Ag., S.S., M.Pd.I. 

NIP    : 196803041998031004 

Tempat dan Tanggal Lahir : Rantau, 04-03-1968 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Agama   : Islam 

Golongan/Pangkat  : Lektor/IIId  

Perguruan Tinggi  : UIN Antasari Banjarmasin 

Alamat   : Jl. A.Yani Km 4,5 Banjarmasin 

Telp./Faks   : 0511 325 4344 
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1. Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

TAHUN PROGRAM PERGURUAN 

TINGGI 

JURUSAN 

1994 S1 Fakultas 

Tarbiyah 

IAIN Antasari 

Banjarmasin 

PAI 

(Pendidikan 

Agama Islam ) 

1998 S1 Khusus 

Fakultas Sastra  

Universitas 

Indonesia Jakarta 

Ilmu 

Perpustakaan 

2008 S2/Magister Pps IAIN 

Antasari 

Banjarmasin 

PPI 

(Pemikiran 

Pendidikan 

Islam) 

 

 

 

2. Pengalaman Mengajar 

PENGALAMAN MENGAJAR 

MATA 

KULIAH 

PROGR

AM 

PENDIDIKAN 

INSTITUSI/ 

JURUSAN 

SEM./TA

HUN 

AKADEMIK 

Remedial 

Teaching Bahasa 

Inggris 

S1 Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari Jur. PBI, 

PBA, PAI 

1993-1994 

Pengantar 

Ilmu 

Perpustakaan 

Program 

D3 Ilmu 

Perpustakaan 

& Informasi 

Islam 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari Program 

D3 IPII 

2002- 

Sekarang 

Bahan 

Rujukan Umum 

& Islam 

Program 

D3 Ilmu 

Perpustakaan 

& Informasi 

Islam 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari Program 

D3 IPII 

2003-

Sekarang 

mailto:m.nur_effendi@yahoo.co.id
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Pemasaran 

Perpustakaan 

Program 

D3 Ilmu 

Perpustakaan 

& Informasi 

Islam 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari Program 

D3 IPII 

2003-

Sekarang 

Manajeme

n Sistem 

Informasi Islam 

Program 

D3 Ilmu 

Perpustakaan 

& Informasi 

Islam 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari Program 

D3 IPII 

2004-

Sekarang 

Informatio

n Literacy 

Program 

D3 Ilmu 

Perpustakaan 

& Informasi 

Islam 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari Program 

D3 IPII 

2009-

Sekarang 

 
 

Structure 

C 

S1 PBI 

(Pendidikan 

Bahasa 

Inggris) 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari 

Banjarmasin Jur. 

PBI 

2009-2010 

Speaking A 

& C 

S1 PBI 

(Pendidikan 

Bahasa Inggris 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari 

Banjarmasin Jur. 

PBI 

2004-

Sekarang 

Dictition S1 PBI 

(Pendidikan 

Bahasa Inggris 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari 

Banjarmasin Jur. 

PBI 

2007-2008 

Bahasa 

Inggris A 

S1 

Kualifikasi 

Guru 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari 

Banjarmasin 

Program Kualifikasi 

Guru 

2009-2010 

Bahasa 

Inggris Guru SD 

S1 PGSD UVAYA 

Banjarmasin & 

Banjarbaru 

Program PGSD 

2010 - 

2011 

Filsafat 

Umum 

S1 PBA 

(Pendidikan 

Bahasa Arab) 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari 

Banjarmasin Jur. 

PBA 

2009-2010 

Sejarah 

Peradaban Islam 

S1 PBA 

(Pendidikan 

Bahasa Arab) 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari 

Banjarmasin Jur. 

PBA 

2010-2011 
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3. Produk Bahan Ajar 

PRODUK BAHAN AJAR 

Mata 

Kuliah 

Program 

Pendidikan 

Jenis 

Bahan Ajar 

Tahun 

Akademik 

Pengantar 

Ilmu 

Perpustakaan 

D3 IPII Diktat Ganjil / 

2002 

Bahan 

Rujukan Umum 

D3 IPII Hands 

Out 

Genap / 

2003 

Bahasa 

Inggris B 

S1 Kualifikasi 

Bahasa Inggris 

Diktat 2009 

 

4.Pelatihan Profesional 

PELATIHAN PROFESIONAL 

T

ahun 

Jenis Pelatihan  Penyelengga

ra 

Jangka 

Waktu 

2

002 

Metodologi 

Pembelajaran di Perguruan 

Tinggi 

CITLD 

IAIN Antasari 

Banjarmasin 

90 jam 

2-11 

September 

2002 

2

002 

Pelatihan Penelitian 

Dosen Muda 

IAIN 

Antasari 

Banjarmasin 

01 s.d 20 

Juli 2002 

2

004 

Pelatihan Metode 

Pengajaran Bahasa Asing 

CITLD 

IAIN Antasari 

Banjarmasin 

5 s.d 10 

Januari 2004 

2

003 

Pendidikan dan 

Latihan Tenaga Dosen se 

Kalimantan Selatan, 

Tengah, dan Timur 

Balai Diklat 

Pegawai Teknis 

Keagamaan 

Banjarmasin 

8 s.d 12 

Desember 2003 

 

5.Pengalaman Penelitian 

PENGALAMAN PENELITIAN 

TAHUN JUDUL 

PENELITIAN 

KETUA/TIM 

ANGGOTA 

SUMBER 

DANA 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

S1 Dual 

Mode System 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari 

Banjarmasin 

Program Dual Mode 

System 

2009-2010 

Filsafat 

Pendidikan 

S1 PBA 

(Pendidikan 

Bahasa Arab) 

Fakultas 

Tarbiyah IAIN 

Antasari 

Banjarmasin Jur. 

PBA 

2002-2003 
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2010 Profil 

LPKDP 

Banjarmasin 

Anggota 

TIM 

DIPA IAIN 

Antasari 

Banjarmasin 

 

6.Karya Ilmiah 

KARYA ILMIAH 

Tahun Judul Penerbit/Jurnal 

2004 Kemunduran dan 

Kehancuran Dinasti Abbasiyah 

STAI al-Falah 

Banjarbaru/Jurnal 

Ilmiah Keislaman dan 

Kemasyarakatan 

2003 Pembinaan Generasi Muda 

dalam Perspektif Pendidikan Islam 

STAI al-Falah 

Banjarbaru/Jurnal 

Ilmiah Keislaman dan 

Kemasyarakatan 

 

7..Konferensi/Seminar/Lokakarya 

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA 

T

ahun 

Judul 

Kegiatan 

Penyeleng

gara 

Peserta/Pembicara/Pa

nitia 

2

010 

Seminar 

Regional 

Pembelajaran 

Berbasis 

Perpustakaan 

D3 IPII 

Fak.Tarbiyah 

IAIN Antasari 

Banjarmasin 

Moderator / Panitia 

2

008 

Teacher 

Seminar on 

“Using English 

more in and out of 

classroom 

Cambridg

e University 

Press 

Peserta 

2

008 

The 

International 

Seminar on 

Communication 

Language 

Teaching 

RELO of 

the US Embassy 

and IAIN 

Antasari 

Panitia 

2

010 

Annual 
Conference on 
Islamic Studies                                 

Kementeri

an Agama RI 

Peserta 

 

 Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam daftar riwayat hidup ini 

adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia 

mempertanggungjawabkannya. 

 

Banjarmasin,  Desember  2018 

Yang menyatakan, 
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Muhammad Nur Effendi, S.Ag., S.S., M.Pd.I. 

 

 

Lampiran  

DAFTAR TERJEMAHAN 

 

No. Bab Hal. Terjemahan 

1 1 5 Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan 

kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, 

dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan 

zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus  

( Q.S. Al Bayyinah, 5) 

2 1 12 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 

kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali 

Imron/3 : 104) 

 

3 1 34 Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa 

seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa 

sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang 

Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan 

Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang 

saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun 

dalam beribadat kepada Tuhannya. (Q.S. Al Kahfi, 

110) 

 

4 1 34 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-Ikhlas, 1-4) 

5 1 35 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-

orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka 

itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, 

tetapi kamu tidak menyadarinya 

155. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 

kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
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berikanlah berita gembira kepada orang-orang 

yang sabar. 

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa 

musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi 

wa innaa ilaihi raaji´uun" 

157. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang 

sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan 

mereka itulah orang-orang yang mendapat 

petunjuk 

 

(Q.S. al Baqarah/2: 154-157) 

 

6 1 38 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 Isra 23 dan 24) 

7 1 39    Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan 

berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman 

sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang sombong dan membangga-banggakan diri 

  (Q.S. an Nisa 36) 

8 1 40 Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji 

dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah 

selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang 

miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada 

manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 

Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali 

sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu 

berpaling.    (Q.S. Al-Baqarah 83) 

 

9 1 41 Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung. (Q.S. Al-Qalam 4) 
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10 1 41 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-Ahzab 21) 

 

11 1 42 Dan janganlah kamu mendekati zina; 

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang 

keji. Dan suatu jalan yang buruk 

 (Q.S. Al-Isra` 32) 

 

12 1 43 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay 

Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). 

(Q.S. Al-Rum 41) 

13 1 43 Dan janganlah kamu membuat kerusakan di 

muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan 

berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-

orang yang berbuat baik 

(Q.S. Al-A’raf 56) 

 

14 2 71  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" 

Q.S. Al-Baqarah 285. 

 

15 2 71 3.dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) 

menurut kemauan hawa nafsunya 

4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 

diwahyukan (kepadanya) 

(Q.S. An-Najm 3- 4). 

 
16 2 73 Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-

Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. 

Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 

sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang 
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(Q.S. Al-Maidah 3) 
 

17 2 76  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)" 

173. atau agar kamu tidak mengatakan: 

"Sesungguhnya orang-orang tua kami telah 

mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini 

adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah 

mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan 

kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? 

(Q.S. Al-A’raf ayat 172-173) 

18 2 83 Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan 

apa yang kamu perbuat itu" 
(Q.S. As-Shaffat 96) 

19 2 84 Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari 

ayat-ayat Kami, mereka tidak tersembunyi dari Kami. 

Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam 

neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang 

dengan aman sentosa pada hari Kiamat? Perbuatlah apa 

yang kamu kehendaki; Sesungguhnya Dia Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan 

(Q.S. Fusshilat ayat 40) 

20 2 84 Hai orang-orang yang beriman, ruku´lah kamu, 

sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah 

kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan 

(Al-Hajj 77) 

21 2 88 Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya 

kepada Engkaulah kami meminta pertolongan 

(Q.S. al-Fatihah 5) 

22 2 95 15.Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang 

kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak 

dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak 

(pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang 

kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang 
menerangkan 

16.Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-

orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan 

keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 

mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada 

cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan 

menunjuki mereka ke jalan yang lurus 

(Q.S. Al-Maidah 15-16) 
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23 2 96 Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah 

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang 

azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak 

menyadarinya 

(Q.S. az-Zumar 55) 

24 2 97 31. Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) 

mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi 

dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang 

32. Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; 

jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang kafir" 

(Q.S. Al-Imran 31-32) 

25 2 99 64. Masuklah ke dalamnya pada hari ini 

disebabkan kamu dahulu mengingkarinya 

65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan 

berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi 

kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu 

mereka usahakan 

(Q.S. Yaasin 64-65) 

 

26 2 103 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-Ahzaab 21) 

27 2 118 1. Demi masa 

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian 

3. kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 

supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran 

(Q.S. Al’Ashr ayat 1-3) 

28 2 119 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) 

(Luqman ayat 17) 

29 2 120 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 

kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung 

(Q.S. Ali-Imran ayat 104). 

29 2 123 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap 

orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka 

itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi 

kamu tidak menyadarinya 
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155. 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 

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa 

musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa 

ilaihi raaji´uun" 

157. Mereka itulah yang mendapat keberkatan 

yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan 

mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk 

(Q.S. al Baqarah154-157) 

30 2 125 Kemudian Kami iringi di belakang mereka 

dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan 

Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 

dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang 

mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan 

mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami 

tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka 

sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari 

keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya 

dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami 

berikan kepada orang-orang yang beriman di antara 

mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-

orang fasik 

(Q.S. Al-Hadid 27) 

31 2 126 Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka 

berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali 

(agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, 

dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah 

dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu 

karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan 

membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang 

demikian itu disebabkan mereka durhaka dan 

melampaui batas 

(Q.S. Al-Imran 112) 

32 2 128 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" 
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(Q.S. al-Isra 23-24) 
 

33 2 131 maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 

(jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 

(Q.S. Asy-Syam 8) 
 

34 2 131 Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih 

baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang 

menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya 

lagi Maha Penyantun. 

(Q.S. al-Baqarah 263) 

35 2 135 Dan janganlah kamu mendekati zina; 

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang 

keji. Dan suatu jalan yang buruk. 

(Q.S. Al-Isra 32) 

36 2 136 Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka 

Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah 

Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. 

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah 

ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 

Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)" 

(Q.S. Hud 61) 

37 2 136 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay 

Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). 

Q.S. ar-Rum 41 

38 2 136 Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi 

keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan 

pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan 

pemberi rezeki kepadanya. 

(Q.S. Al-Hijr, 20) 

39 2 137 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 

tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal 

191. (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. 

(Q.S. Al-Imran 190-191) 

 

 

40 3 156 Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di 

langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda 
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kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi 

peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman". 

(Q.S. Yunus 101) 

41 3 156 Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali 

dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan 

kepada orang-orang yang tidak mempergunakan 

akalnya. 

(Q.S. Yunus 100) 

42 3 156 yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti 

apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah 

orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan 

mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. 

(Q.S. Azzumar 18) 

43 3 160 Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah 

berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu 

berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang 

kafir" 

(Q.S. Yusuf 87) 

44 3 160 Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus 

asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang 

sesat" 

(Q. S. al Hijr 56) 

45 3 162 Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan. 

(Q.S. Al-Qashash 77) 

46 3 172 (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: 

"Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 

sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya 

sujud kepadaku" 

(Q.S. Yusuf 4) 

47 3 178 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. 

(Q.S. Al-hasyr 18) 

48 3 185 (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: 

"Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 

sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya 

sujud kepadaku" 

(Q.S. Yusuf 4) 

49 4 193 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 
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(Q.S. adh- Dzariyat 56) 

50 4 204 Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali 

dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan 

kepada orang-orang yang tidak mempergunakan 

akalnya. 

(Q.S. Yunus 100) 

51 4 204 yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti 

apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah 

orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan 

mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. 

(Q.S. Azzumar 18) 

52 4 209 Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah 

berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu 

berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang 

kafir" 

(Q.S. Yusuf 87) 

53 4 209 Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus 

asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang 

sesat". 

(Q. S. al Hijr 56) 

54 4 232 Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-

orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan 

menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain 

hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka 

tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah) 

(Q.S. Al-An’am, 116) 

55 4 234 Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-

tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan 

anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka 

dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan 

merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan 

bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai 

di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 

dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. 

(Q.S.  at Taubat 100) 

56 4 241 (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: 

"Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 

sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya 

sujud kepadaku" 

(Q.S. Yusuf 4) 

57 4 245 (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat 

kebiasaan orang dahulu. 

(asy-Syu’ara,137) 

58 4 246 Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. (H.R. Abu Dawud 

dan Tirmidzi). 

59 4 254 Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah, Dia 

akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda 
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kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan 

Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan". 

(Q.S. an-Naml 93) 

60 4 255 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan 

janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang 

keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu 

terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus 

(pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. 

(Q.S. al-Hujurat 2) 

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul 

diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu 

kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah 

telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur 

pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada 

kawannya), maka hendaklah orang-orang yang 

menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan 

atau ditimpa azab yang pedih. 

(Q.S.  An-Nur ayat 63) 

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah 

budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan 

orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta 

izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: 

sebelum sembahyang subuh, ketika kamu 

menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan 

sesudah sembahyang Isya´. (Itulah) tiga aurat bagi 

kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas 

mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani 

kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada 

sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah 

menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

(Q.S. an- Nur 58) 

Apabila kamu diberi penghormatan dengan 

sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan 

itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah 

penghormatan itu (dengan yang serupa). 

Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala 

sesuatu. 

(Q.S. an-Nisaa 86) 

61 4 256 Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari 

Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain 

Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, 

serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, 

dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian 

kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian 

kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. 

(Q.S. al-Baqarah 83) 
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang 

benar. 

(Q.S. al-Ahzab 70) 

62 4 256 11.Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan 

yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 

dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan 

merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang 

direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka 

mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 

gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk 

panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman 

dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka 

itulah orang-orang yang zalim 

12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 

kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena 

sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah 

mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 

diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya 

yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 

kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang. 

(Q.S. al-Hujurat 11-12) 

63 4 256 Dan janganlah orang-orang yang mempunyai 

kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah 

bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada 

kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan 

orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan 

hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. 

Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah 

mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. 

(Q.S. an-Nur 22) 

64 4 257 (yaitu) orang-orang yang menafkahkan 

(hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan 

orang-orang yang menahan amarahnya dan 

memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-

orang yang berbuat kebajikan 

Q.S. al-Imran 134 

65 4 257 Dan orang-orang yang telah menempati kota 

Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum 

(kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 
´mencintai´ orang yang berhijrah kepada mereka 

(Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh 

keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang 

diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka 

mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri 
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mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. 

Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, 

mereka itulah orang orang yang beruntun 

(Q.S. Al Hasyr, 9) 

66 4 258 Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi 

dan burung-burung yang terbang dengan kedua 

sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. 

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, 

kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. 

(Q.S. al-An’am 38) 

67 4 258 Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma 

(milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan 

(tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) 

adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak 

memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. 

(Q.S. al-Hasyr 5) 

68 4 261 15. kemudian dia ingin sekali supaya Aku 

menambahnya 

16. Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena 

sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al 

Quran) 

17. Aku akan membebaninya mendaki pendakian 

yang memayahkan 

(Q.S. al- Muddatsir 15-17) 

69 4 265 Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; 

sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah 

suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). 

(Q.S. al- Hajj 46) 

70 4 270 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. 

 (Q.S. al-Hasyr 18) 

71 4 271 Dan aku tidak membebaskan diriku (dari 

kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu 

menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi 

rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 

Pengampun lagi Maha Penyanyang. 

(Q.S. Yusuf 53) 

72 4 283 Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan 

melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan 

mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan 

menunjukkan jalan kepada mereka. 

(Q.S. an-Nisa 168) 

Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya 

kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah 

diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-

kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada 

kebenaran dan kepada jalan yang lurus. 
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(Q.S. al-Ahqaf 30) 

Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada 

Musa: "Pergilah kamu dengan hamba-hamba-Ku (Bani 

Israil) di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan 

yang kering dilaut itu, kamu tak usah khawatir akan 

tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)" 

(Q.S. Thaha 77) 

73 4 329 Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta 

benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat 

menolak (siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu 

adalah bahan bakar api neraka. 

(Q.S. al-Imran 10) 
 

 

 

 

 


