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LAMPIRAN 

 

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR’AN 

No Hlm Surah/ Ayat Terjemah 

1. 5 Q.S. An-

Naĥl/16: 93 

Dan kalaulah Allah menghendaki, niscaya Dia 

menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah 

menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 

memeberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-

Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang 

apa yang telah kamu kerjakan 

 

2. 43 Q.S. At-

Taḥrῗm/66: 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. 

 

3. 44 Q.S. An-Naĥl/ 

16: 125. 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang 

lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk 

 

4. 45 Q.S. Al-A’râf/ 

7:199. 

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari 

pada orang-orang yang bodoh 

 

5. 45 Q.S. Adz-

Dzâriyât / 51: 

56. 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 

 

6. 46 Q.S. Al-

Baqarah/2: 

30. 

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." 

 

 

7. 49 Q.S. Al-

Άĥqāf/ 46: 3. 

.  Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa 

yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) 

yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. dan 

orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang 

diperingatkan kepada mereka. 

 

8 58 Q.S. Al-

Qalam/68: 4  

Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung. 

9 59 Q.S. Al-

Mumtaĥanah/

60:6 

Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan 

umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi 

orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan 

(keselamatan pada) hari kemudian. dan barangsiapa 

yang berpaling, Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah 

yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji 

 

10 59 Q.S. Al-

Ahzâb/33:21 

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. 

 

11 66 Q.S. al-

Ankabût/ 29: 

69. 

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. 

 

12 67 Q.S. Ali 

‘Imrân/ 3:41 

Berkata Zakariya: "Berilah Aku suatu tanda (bahwa 

isteriku Telah mengandung)". Allah berfirman: 

"Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata 

dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan 

isyarat. dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-

banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan 

pagi hari". 

 

 

13 67 Q.S. Al-A’râf/ Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu 



 

 
 

7:205 dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan 

tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, 

dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

lalai. 

 

 

  



 

 
 

TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ASING 

 

No Hlm. Sumber Terjemah 

1. 2 Hadits 

Rasulullah 

saw dari Abu 

Hurairah 

Muˋmin yang paling sempurnya keimanannya 

adalah yang paling baik akhlaknya diantara 

mereka 

2. 21 Macmilan 

English 

Dictionary For 

Advanced 

Learners 

International 

Student 

Edition 

Penanaman adalah apabila kamu menanamkan 

suatu ide pada pikiran seseorang, kamu 

memperkenalkannya sehingga mereka 

memikirkannya. 

3. 23 JR. Fraenkel Nilai adalah sebuah ide sebuah konsep tentang 

pemikiran seseorang yang penting dalam 

kehidupan 

 

4. 27 Raven Nilai-nilai sosial merupakan seperangkat sikap 

individu yang dihargai sebagai suatu kebenaran 

dan dijadikan standar bertingkah laku guna 

memperoleh kehidupan masyarakat yang 

demokratis dan harmonis 

 

5 30 AP. Cowie Tanggung jawab adalah komitmen atau tugas 

yang dipikulkan kepada seseorang. 

6 62 Jack C. 

Richards and 

Theodore S. 

Rodgers 

Metode adalah sebuah keseluruhan rencana 

penyajian yang tersusun berupa materi bahasa, 

tidak ada bagian yang bertentangan dan 

keseluruhan yang berdasarkan pada pendekatan 

yang terseleksi 

7 68 J. P Chaplin Sebuah metode yang digunakan untuk 

keterampilan yang khusus sehingga dapat 

dikembangkan 
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