
 

 
 

DAFTAR TERJEMAH 

 

No BAB KUTIPAN HAL TERJEMAH 

1. I Q.S Ali Imran 

102 

1 102. Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-

kali kamu mati melainkan dalam Keadaan 

beragama Islam. 
 

 

2. I Q.S Al-

Baqarah 151 

2 151. Sebagaimana (kami telah 

menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus 

kepadamu Rasul diantara kamu yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada 

kamu dan mensucikan kamu dan 

mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-

Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu 

apa yang belum kamu ketahui. 
 

 

3. I Leadership 

Skill 

3 Menurut Dr. Thomas Gordon: „‟a way of 

resealing creative power group‟‟, suatu 

cara untuk memunculkan kekuatan kreatif 

kelompok.(siakses 18 April 2018 melalui : 

http://portal-ilmu.com/pengertian-

leadership-menurut-para-ahli/) 

4. I Fitrah 4 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia di 

sebutkan, Fitrah yaitu sifat asal, kesucian, 

bakat, pembawaan.(diakses 18 April 2018 

dari http://kbbi.kemdikbud.go.id/) 

5. I Hanief 4 Hanief adalah seseorang yang selalu 

menundukkan diri di hadapan Allah Swt. 

(http://tamanjati.blogspot.com/2008/08/ha

nief-dan-janief) 

6. I Abdullah 4 Abdullah (Arab: عبدهللا) adalah nama arab 

yang memiliki arti „‟hamba Ilah‟‟ atau 

„‟hamba (Allah)‟‟diakses melalui 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdullah_(

disambiguasi). 

7. I Khalifatullah 4 Dalam KBBI di sebutkan khalifah Allah 

Swt. Adapun kata khalifah sendiri 

diartikan 1). Wakil (pengganti Nabi 

Muhammad saw, setelah Nabi wafat 



 

 
 

(dalam urusan Negara dan agama) yang 

melaksanakan syariat (hokum) Islam 

dalam kehidupan Negara.( diakses 18 

April 2018 dari 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/) 

8. I H.R Al-

Bukhari No. 

1418 

4 “Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu 

dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat 

baik kepada mereka maka mereka akan 

menjadi penghalang baginya dari api 

neraka” (HR Al-Bukhari no 1418) 

 

9. I Subordinasi 5 Dalam KBBI di sebutkan: subordinasi 

diartikan sebagai kedudukan bawahan atau 

hubungan makna antara dua atau lebih 

konsep dalam tingkat hierarki yang 

berbeda. (diakses 18 April 2018 dari 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/) 

10. I a plan, 

method, or 

series of 

activities 

designed to 

achieves a 

particular 

edocational 

goal 

15 Sebuah rencana, metode atau serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu. 

11 II Q.S At-

Taubah 122 

 

24 122. tidak sepatutnya bagi mukminin itu 

pergi semuanya (ke medan perang). 

mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang 

untuk memperdalam pengetahuan mereka 

tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila 

mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya. 

12 II Q.S Al-

Baqarah 228 

25 228.Wanita-wanita yang ditalak handaklah 

menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru'[142]. tidak boleh mereka 

Menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam rahimnya, jika mereka 

beriman kepada Allah dan hari akhirat. 

dan suami-suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para 

suami) menghendaki ishlah. dan Para 

wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang 



 

 
 

ma'ruf. akan tetapi Para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada isterinya[143]. dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

[142] Quru' dapat diartikan suci atau 

haidh. 

[143] Hal ini disebabkan karena suami 

bertanggung jawab terhadap keselamatan 

dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat 

surat An Nisaa' ayat 34). 
 

 

13. II Q.S Ar-Ra‟ad 

19 

29 19. Adakah orang yang mengetahui 

bahwasanya apa yang diturunkan 

kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama 

dengan orang yang buta? hanyalah orang-

orang yang berakal saja yang dapat 

mengambil pelajaran, 

 

14. II H.R Ibnu 

Hiban 

30 „‟Hendaklah kamu bersih, karena Islam itu 

bersih‟‟ 

 

15 II Q.S An Nisa : 

19 

33 19. Hai orang-orang yang beriman, tidak 

halal bagi kamu mempusakai wanita 

dengan jalan paksa dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak 

mengambil kembali sebagian dari apa 

yang telah kamu berikan kepadanya, 

terkecuali bila mereka melakukan 

pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah 

dengan mereka secara patut. kemudian 

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 

menyukai sesuatu, Padahal Allah 

menjadikan padanya kebaikan yang 

banyak. 

 

16 II Q.S Al-

Maidah: 6 

36 6. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, 

tetapi Dia hendak membersihkan kamu 

dan menyempurnakan nikmat-Nya 

bagimu, supaya kamu bersyukur. 
 

17 II  الَنََّظافَُة

َوالُْخلُْوُص 

 ِمَن الأ ْدََنِس 

36 Suci dan bersih dari segala macam noda‟‟ 



 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

1. Nama  : Nor Jamilah 

2. Tempat/ Tanggal Lahir  : Serawi, 17 November 1996 

3. Agama  : Agama 

4. Kebangsaan  : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Belum kawin 

6. Alamat Sekarang :  Komp. Amanda Permai. Gg. Ruhuy 

Rahayu. Rt 24. Rw. 01, Keluraham 

Karang mekar. Banjarmasin Timur. 

7. Pendidikan   :  

a. SDN Serawi  

b. SMPN 1 Tapin Tengah Tambaruntung 

c. MAN 1 Rantau 

d. (S1) IAIN Antasari Banjarmasin 

8. Pengalaman Organisasi : Sanggar Seni Lukis Kaligrafi Al 

Banjary 

9. Nama Orang tua : 

Ayah :  

Nama : Fauzi 

Pekerjaan : Tani 

Alamat :  Jl. Hakim Samad, Rt. 03. Rw.02 . 

Ds. Serawi. Rantau Kabupaten Tapin. 

Ibu : 

Nama : Mariati 

Pekerjaan : Tani/ Ibu Rumah Tangga 

Alamat  : Jl. Hakim Samad, Rt. 03. Rw.02 . Ds. 

Serawi. Rantau Kabupaten Tapin. 

 10. Saudara    : 2 Orang 


