
DAFTAR TERJEMAH 

 

No. Hal  BAB  KUTIPAN TERJEMAHAN 

1 2 1 Al-Baqarah 

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. 

2 16 2 Al-Jatsiah 18 Kemudian Kami jadikan kamu berada 

di atas suatu syariat (peraturan) dari 

urusan (agama itu), Maka ikutilah 

syariat itu dan janganlah kamu ikuti 

hawa nafsu orang-orang yang tidak 

mengetahui. 

3 17 2 Al-Taubah 

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. 

4 19 2 HR. Ibnu Adi 

dan Ibnu 

Asakir 

 

Pilihlah yang baik untuk benih kamu, 

karena wanita tu melahirkab (anak) 

seperti saudara-saudara laki-laki dan 

saudara-saudara wanitanya 

5 19 2 HR.Ibnu 

Majah 

Tidak ada persoalan yang lebih baik 

bagi seorang mukmin setelah bertaqwa 

kepada Allah selain istri yang 

sholehah. Bila ia menyuruhnya, ia 

mentaatinya, bila ia bersumpah 

padanya, ia mendukungnya, bila ia 

pergi, ia dengan tulus menjaga dirinya 

dan hartanya 

6 20 2 HR.Muslim Wanita dinikahi karena emat hal, 

karena hartanya, nasabnya, 



kecantikan, dan agamannya 

7 21 2 Ali Imran :14 Dijadikan indah pada (pandangan) 

manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, 

anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, 

binatang-binatang ternak dan sawah 

ladang 

8 21 2 Al-Baqarah 

:221 

Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun Dia menarik 

hatimu (cantik) 

9 23 2 Hr Muslim Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-

baik perhiasan dunia adalah istri yang 

sholehah 

10 23 2 An-Nisa’ : 34 maka wanita-wanita yang sholehah 

ialah mereka yang taat kepada Allah 

serta mereka yang memelihara dirinya 

dibalik belakang suaminya (yakni 

memelihara kehormatannya dan 

suaminya, rahasia suami dan 

keluarganya, rahasia rumah 

tangganya) sebagaimana Allah telah 

memelihara dirinya… 

 
 

  



Pedoman Wawancara 

 
Untuk pengelola dan ustadz majelis taklim Darul Aman   

1. Sejak Kapan Majelis ini didirikan ? 

2. Apa penyebab dan tujuan berdirinya majelis taklim ini ? 

3. Baagaimana sejarah berdirinya mejalis taklim ini ? 

4. Bagaimana sturuktur kepengurusan majelis taklim Darul Aman ? 

5. Seperti apa profil pendidik ( ustad) di majelis taklim ini ? 

6. Kapan waktu pelaksaaan kegiatan pengajian di majelis taklim ini ?  

7. Apakah ada penyampaian manakib ? 

8. Mengapa tertarik dengan materi fiqh wanita ?  

a.materi fiqh wanita apa yang diajarkan di majelis taklim Darul Aman ? 

9.  kitab fiqh wanita apa yang digunakan dalam kegiatan pengajian majelis 

taklim Darul Aman ini ? 

10. Secara umum bagaimana, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran fiqh 

wanita yang disampaikan majelis taklim ini ?  

a. Bagaimana cara ustadz menyampaikan materi ? 

b. Bagaimana posisi duduk ustadz dalam menyampaikan materi ? 

c. Apakah ada konsumsi saat pembelajaran fiqh wanita di majelis taklim 

Darul Aman ini ? 

d. Berapa lama waktu penyampaian materi ? 

e. Bagaimana keadaan jamaah ketika proses pembelajaran berlangsung ? 

11. Apakah hanya materi fiqh wanita yang diajarkan di majelis taklim ini ? 

12. Bagaimana perhatian jamaah dan pemahaman nya tentang pembelajaran fiqh 

wanita yang disampaiakan ? 

13. Bagaimana tanggapan dan dukungan warga sekitar majelis taklim tentang 

adanya majelis taklim ini ?  

 

 

Untuk para Jemaah majelis taklim Darul Aman  



1. Sejakkapan ibu mengikuti pembelajaran fiqh wanita di majelis taklim Darul 

Aman? 

2. Materi fiqh apa yang ibu sukai ? dan alsannya ? 

3. Apakah ibu mengerti tentang materi fiqh wanita yang disampaikan ? 

4. Apakah ibu mengamalkan tentang materi fiqh wanita yang telah 

disampaiakan? 

5. Bagaimana pandangan ibu tentang fiqh wanita ? 

6. Apa manfaat yang ibu peroleh dari pembelajaran fiqh wanita di majelis taklim 

ini? 

7. Bagaimana pandangan ibu tentang ustadz yang mengajar fiqh wanita di 

majelis taklim ini ?  

 

Pedoman Observasi  

1. Keadaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran fiqh wanita di majelis taklim 

Darul Aman  

2. Keadaan aktivitas Jemaah pada saat berlangsung pembelajaran fiqh wanita 

dimajelis taklim Darul Aman  

3. Jumlah Jemaah majelis taklim Darul Aman  

 

Pedoman dukomentasi  

1. Letak geografi majelis taklim Darul Aman  

2. Kondisi sosial dan budaya masyarakat  

3. Jumlah Jemaah di majelis Darul Aman  

 

 

  



Lampiran Foto 

Gambar Ustadz Haderi  

 
Gambar saat pembelajaran berlangsung  
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