
Lampiran 1 

DAFTAR TERJEMAH 

No Bab Halaman Terjemah Teks 

1 I 20, 21 - Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan 

mundur ke belakang 

- Alif laam Miim telah dikalahkan bangsa Rumawi, di 

negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu 

akan menang dalam beberapa tahun lagi. bagi Allah-lah 

urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). dan di 

hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah 

orang-orang yang beriman.  

Diantara Ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan 

pengertiannya kepada Allah karena dipandang Termasuk 

ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang 

menafsirkannya. golongan yang menafsirkannya ada 

yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula 

yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya 

untuk menarik perhatian Para Pendengar supaya 

memperhatikan Al Quran itu, dan untuk mengisyaratkan 

bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa 

Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka 

tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan 

hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka 

cobalah mereka buat semacam Al Quran itu. Maksudnya: 

Rumawi timur yang berpusat di Konstantinopel, yang 

terdekat ke negeri Arab Yaitu Syria dan Palestina 

sewaktu menjadi jajahan kerajaan Rumawi Timur. 

Bangsa Rumawi adalah satu bangsa yang beragama 

Nasrani yang mempunyai kitab suci sedang bangsa 

Persia adalah beragama Majusi, menyembah api dan 

berhala (musyrik). kedua bangsa itu saling perang 

memerangi. ketika tersiar berita kekalahan bangsa 

Rumawi oleh bangsa Persia, Maka kaum musyrik Mekah 

menyambutnya dengan gembira karena berpihak kepada 

orang musyrikin Persia. sedang kaum muslimin berduka 

cita karenanya. kemudian turunlah ayat ini dan ayat yang 

berikutnya menerangkan bahwa bangsa Rumawi sesudah 

kalah itu akan mendapat kemenangan dalam masa 

beberapa tahun saja. hal itu benar-benar terjadi. beberapa 

tahun sesudah itu menanglah bangsa Rumawi dan 

kalahlah bangsa Persia. dengan kejadian yang demikian 

nyatalah kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. sebagai 

Nabi dan Rasul dan kebenaran Al Quran sebagai firman 

Allah. 

Ialah antara tiga sampai sembilan tahun. waktu antara 

kekalahan bangsa Rumawi (tahun 614-615) dengan 

kemenangannya (tahun 622 M.) bangsa Rumawi adalah 

kira-kira tujuh tahun. 



Bangsa Rumawi adalah satu bangsa yang beragama 
Nasrani yang mempunyai kitab suci sedang bangsa 

Persia adalah beragama Majusi, menyembah api dan 

berhala (musyrik). kedua bangsa itu saling perang 

memerangi. ketika tersiar berita kekalahan bangsa 

Rumawi oleh bangsa Persia, Maka kaum musyrik Mekah 

menyambutnya dengan gembira karena berpihak kepada 

orang musyrikin Persia. sedang kaum muslimin berduka 

cita karenanya. kemudian turunlah ayat ini dan ayat yang 

berikutnya menerangkan bahwa bangsa Rumawi sesudah 

kalah itu akan mendapat kemenangan dalam masa 

beberapa tahun saja. hal itu benar-benar terjadi. beberapa 

tahun sesudah itu menanglah bangsa Rumawi dan 

kalahlah bangsa Persia. dengan kejadian yang demikian 

nyatalah kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. sebagai 

Nabi dan Rasul dan kebenaran Al Quran sebagai firman 

Allah. 

- Bila Kisra telah binasa, maka tidak ada lagi Kisra 

setelahnya, dan bila Qaisar telah binasa maka tidak ada 

lagi Qaisar setelahnya. Demi zat yang jiwa Muhammad 

berada di tanga-Nya, sungguh kalian akan menginfakkan 

harta simpanan keduanya (Kisra dan Qaisar) di jalan 

Allah 

 

2 IV 162 
- (ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai 

ayahku Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas 

bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud 

kepadaku." 

3 IV 163 
- Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari 

kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh 

ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh 

ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir 

(gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang 

kering." Hai orang-orang yang terkemuka: 

"Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika 

kamu dapat mena'birkan mimpi." 

Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang 

kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan 

mimpi itu." 

Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka 

berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa 

waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu 

tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, 

Maka utuslah aku (kepadanya)." 

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia 

berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, 

Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi 

betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor 

sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) 



 

 

 

 

yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku 
kembali kepada orang-orang itu, agar mereka 

mengetahuinya." 

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun 

(lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai 

hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk 

kamu makan. 

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang 

Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan 

untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari 

(bibit gandum) yang kamu simpan. 

kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya 

manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu 

mereka memeras anggur." 

- Alif laam Miim, telah dikalahkan bangsa Rumawi, di 

negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu 

akan menang dalam beberapa tahun lagi. bagi Allah-lah 

urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). dan di 

hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah 

orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. 

Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. dan Dialah 

Maha Perkasa lagi Penyayang. (sebagai) janji yang 

sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi 

janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

4 IV 164 - Ingatlah ketika Kami menyelamatkan kalian dari 

pengikut Fir’aun yang menimpakan siksa yang berat 

kepada kalian; mereka menyembelih putra-putra kalian 

dan membiarkan hidup putri-putri kalian. Yang demikian 

itu merupakan cobaan besar dari Tuhan kalian, 

5 IV 167 - Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan. 

- 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. 

6 IV 170 - Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 



Lampiran 2 

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KEY INFORMAN 
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