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DAFTAR TERJEMAHAAN 

 

NO BAB HAL TERJEMAHAAN 

  1 1 1 1270. Tidaklah dilahirkan seorang anak 

melainkan atas fitrah maka orangtuanyalah 

yang menjadikannya yahudi, nasrani atau 

majusi 

2 I 3 2018. Ahmad bin Hasan bin Khirasy Al 

Bagdadi menceritakan kepada kami,  

Habban bin Hilal mnceritakan kepada kami,  

Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada 

kami, Abd Rabbih bin Sa’id menceritakan 

kepadaku, dari Muhammad bin Al 

Munkadir, dari Jabir bahwa Rasulullah 

bersabda,  

Sesungguhnya orang yang paling aku cintai 

dan paling dekat tempat(nya) kedudukan 

dariku pada hari kiamat(kelak) adalah orang 

yang paling baik akhlaknya diantara kalian. 

3 II 16 9. Hai orang-orang beriman, janganlah 

hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu 

dari mengingat Allah. Barangsiapa yang 

berbuat demikian Maka mereka Itulah 

orang-orang yang merugi. 

4 II 19 18. 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. 

5 II 20 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu 

menjadi teman-teman setia yang kamu 



130 
 

sampaikan kepada mereka (berita-berita 

Muhammad), karena rasa kasih sayang; 

Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar 

kepada kebenaran yang datang kepadamu, 

mereka mengusir Rasul dan (mengusir) 

kamu karena kamu beriman kepada Allah, 

Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar 

untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari 

keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat 

demikian). kamu memberitahukan secara 

rahasia (berita-berita Muhammad) kepada 

mereka, karena rasa kasih sayang. aku lebih 

mengetahui apa yang kamu sembunyikan 

dan apa yang kamu nyatakan. dan 

Barangsiapa di antara kamu yang 

melakukannya, Maka Sesungguhnya Dia 

telah tersesat dari jalan yang lurus. 

6 II 22 14.Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya 

di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu 

ada yang menjadi musuh bagimu[1479] 

Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka 

dan jika kamu memaafkan dan tidak 

memarahi serta mengampuni (mereka) 

Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 II 31 10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah 

kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang 

dapat menyelamatkanmu dari azab yang 

pedih? 

11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan 

RasulNya dan berjihad di jalan Allah 

dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih 

baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

12. niscaya Allah akan mengampuni dosa-

dosamu dan memasukkanmu ke dalam 

jannah yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat 
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tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. 

Itulah keberuntungan yang besar. 

7 II 26 2.Wahai orang-orang yang beriman, 

kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang 

tidak kamu kerjakan? 

8 II 26 2. orang-orang yang menzhihar isterinya di 

antara kamu, (menganggap isterinya sebagai 

ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu 

ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain 

hanyalah wanita yang melahirkan mereka. 

dan Sesungguhnya mereka sungguh-

sungguh mengucapkan suatu Perkataan 

mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya 

Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 

9 II 31 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 keredhaan-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 

10 II 32 14. Dan Kami perintahkan kepada manusia 

(berbuat baik) kepada dua orang ibu- 

bapanya; ibunya telah mengandungnya 

dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan 

kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu 
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11 II 32 2018. Ahmad bin Hasan bin Khirasy Al 

Bagdadi menceritakan kepada kami,  

Habban bin Hilal mnceritakan kepada kami,  

Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada 

kami, Abd Rabbih bin Sa’id menceritakan 

kepadaku, dari Muhammad bin Al 

Munkadir, dari Jabir bahwa Rasulullah 

bersabda,  

Sesungguhnya orang yang paling aku cintai 

dan paling dekat tempat(nya) kedudukan 

dariku pada hari kiamat(kelak) adalah orang 

yang paling baik akhlaknya diantara kalian 

12 II 38 11. Hai orang-orang beriman apabila kamu 

dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

13 II 40 47. Dialah yang menjadikan untukmu 

malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk 

istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk 

bangun berusaha. 

 

14   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. 
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15 II 47 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. 

16 II 47 Sesempurna keimanan orang beriman 

adalah orang yang paling baik akhlaknya. 

17 II 51 72. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri 

dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 

bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak 

dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari 

yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka 

beriman kepada yang bathil dan 

mengingkari nikmat Allah ? 

18 II 53 9. dan berkatalah isteri Fir'aun: "(Ia) adalah 

penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. 

janganlah kamu membunuhnya, Mudah-

mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita 

ambil ia menjadi anak", sedang mereka 

tiada menyadari. 

19 II 53 46. harta dan anak-anak adalah perhiasan 

kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang 

kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya 

di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 

menjadi harapan. 

20 II 54 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[186] 

dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup 

di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (surga). 
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21 II 54 9. Hai orang-orang beriman, janganlah 

hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu 

dari mengingat Allah. Barangsiapa yang 

berbuat demikian Maka mereka Itulah 

orang-orang yang merugi. 

22 II 61 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. 

 

23 II 62 4. dan Sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yang agung 

24 II 65 4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya 

. 

 

25 II 66 36. dan janganlah kamu mengikuti apa yang 

kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan dan hati, semuanya itu akan 

diminta pertanggungan jawabnya. 

26 II 66 46. Allah berfirman: "Hai Nuh, 

Sesungguhnya Dia bukanlah Termasuk 

keluargamu (yang dijanjikan akan 

diselamatkan), Sesungguhnya 

(perbuatan)nya[722] perbuatan yang tidak 

baik. sebab itu janganlah kamu memohon 

kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak 

mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya 

aku memperingatkan kepadamu supaya 

kamu jangan Termasuk orang-orang yang 

tidak berpengetahuan. 

27 II 66 43. dan Kami tidak mengutus sebelum 

kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami 
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beri wahyu kepada mereka; Maka 

bertanyalah kepada orang yang mempunyai 

pengetahuan[828] jika kamu tidak 

mengetahui, 

28 II 67 47. dan hendaklah orang-orang pengikut 

Injil, memutuskan perkara menurut apa 

yang diturunkan Allah didalamnya[419]. 

Barangsiapa tidak memutuskan perkara 

menurut apa yang diturunkan Allah, Maka 

mereka itu adalah orang-orang yang 

fasik[420] 

29 II 67 1922. Barang siapa yang tidak mengasih 

sayangi tidak dikasih sayangi. 

30 II 68 78. dan berjihadlah kamu pada jalan Allah 

dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia 

telah memilih kamu dan Dia sekali-kali 

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang 

tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai 

kamu sekalian orang-orang Muslim dari 

dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al 

Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi 

atas dirimu dan supaya kamu semua 

menjadi saksi atas segenap manusia, Maka 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat 

dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia 

adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-

baik pelindung dan sebaik- baik penolong. 

31 II 30 11. Hai orang-orang beriman apabila kamu 

dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 
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Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

32 II 37 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. 

33 II 37 4. Dan Sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yang agung. 

34 II 41 4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya 

35 II 43 1922. Muhammad bin Basysyar 

menceritakan kepada kami, Yahya bin Said 

menceritakan kepada kami, dari Ismail bin 

Abu Khalid, dari Qais, dari Jarir bin 

Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW 

bersabda. “Barangsiapa yang tidak 

menyayangi manusia, maka Allah tidak 

akan Menyayanginya”. 

36 II 44 38. lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada 

waktu yang ditetapkan di hari yang 

ma'lum[1080]. 

37 II 44 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah 

kamu Berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 

diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun 

bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu[246]. kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, 

Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya. 

38 II 87 8. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah 

dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia 
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telah memilih kamu dan Dia sekali-kali 

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang 

tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai 

kamu sekalian orang-orang Muslim dari 

dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al 

Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi 

atas dirimu dan supaya kamu semua 

menjadi saksi atas segenap manusia, Maka 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat 

dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia 

adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-

baik pelindung dan sebaik- baik penolong. 

39 II 68 38. dan (bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara 

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 

dari rezki yang Kami berikan kepada 

mereka. 

40 II 69 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah 

kamu Berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 

diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun 

bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu[246]. kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, 

Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya. 

41 II 85 2018. Ahmad bin Hasan bin Khirasy Al 

Bagdadi menceritakan kepada kami,  

Habban bin Hilal mnceritakan kepada kami,  

Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada 

kami, Abd Rabbih bin Sa’id menceritakan 

kepadaku, dari Muhammad bin Al 



138 
 

Munkadir, dari Jabir bahwa Rasulullah 

bersabda,  

Sesungguhnya orang yang paling aku cintai 

dan paling dekat tempat(nya) kedudukan 

dariku pada hari kiamat(kelak) adalah orang 

yang paling baik akhlaknya diantara kalian. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Judul tesis :Pendidikan Akhlak  Pada Anak dalam Keluarga Pedagang Pasar  

  Terapung Lok Baintan  Di Desa Paku  Alam  Kecamatan Sungai   

 Tabuk Kabupaten Banjar (kasus pada empat orang anak). 

Nama/Nim : Lusiyana/1602520040. 

Responden :Bapak Riduansyah, Lukmanul Hakim, Zuhdi, H. Arbani. 

Alamat  : Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 

Bentuk pertanyaan 

1. Apa saja tujuan mendidik akhlak anak? 

2. Apa saja harapan orangtua dalam mendidik anaknya? 

3. Apa yang menjadi dasar bapak dan ibu dalam mendidik akhlak anak? 

4. Apa saja bentuk didikan akhlak kepada anak? 

5. Apa saja sarana yang bapak sediakan dalam mendidik akhlak anak ? 

6. Bagaimana kendala Bapak dan ibu dalam mendidik akhlak anak? 

7. Bagaimana peran ibu dalam mengajarkan akhlak pada anak? 

8. Bagaimana keadaan lingkungan di sekitar paku Alam? 
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Aktivitas Keluarga 

1. Keluarga Bapak Riduansyah 

No  Pukul Aktivitas 

1 04. 10 Bangun 

2 04. 30 Memasak 

3 05. 10 shalat 

4 05. 30 sarapan pagi 

5 06. 00 pergi ke pasar terapung 

6 07.00 anak pergi ke sekolah 

6 10.00 pulang dan bersih bersih rumah 

7 11.05 memasak 

8 12.00 anak datang dari sekolah 

9 13. 00 Shalat Dzuhur 

10 13. 15 bermain di luar rumah 

11 14.00 mengaji di TPA 

12 15.00 pulang TPA 

13 15. 50 Shalat Dzuhur 

14 16. 00 belajar 

15 16. 30 mandi 

16 18.00 shalat magrib 

17 18.10 berzikir biasa  

18 20.00 shalat isya 
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19 21.00 makan malam 

20  22.00 tidur 

 

2. Keluarga  Bapak Lukmanul Hakim 

No  Pukul Aktivitas 

1 05. 00 Bangun 

2 05. 05 Shalat 

3 05. 10 memasak 

4 05. 30 sarapan pagi 

5 06. 00 pergi ke pasar terapung  

6 07.00 anak pergi ke sekolah 

7 10.00 pulang dan bersih bersih rumah 

8 11.30 memasak 

9 12.00 anak datang dari sekolah 

10 13. 00 Shalat Dzuhur 

11 14. 00 bermain di luar rumah 

12 14.30 membantu ibu di rumah 

13 15.10 selesai membantu 

14 15. 50 Shalat Ashar 

15 16. 20 belajar 

16 17. 0 mandi 

17 18.00 shalat magrib  
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18 18.10 berzikir biasa 

19 20.00 shalat isya 

20 20.30 makan malam 

21  21.30 tidur 

 

3. Keluarga Bapak Zuhdi 

No  Pukul Aktivitas 

1 04. 30 Bangun 

2 05. 05 Shalat 

3 05. 20 memasak 

4 05. 40 sarapan pagi 

5 06. 05 pergi ke pasar terapung  

6 07.00 anak pergi ke sekolah 

7 10.10 pulang dan bersih bersih rumah 

8 12.00 memasak 

9 12.00 anak datang dari sekolah 

10 13. 00 Shalat Dzuhur 

11 14. 10 bermain di luar rumah 

12 14.20 membantu ibu di rumah 

13 15.10 selesai membantu 

14 15. 50 Shalat Ashar 

15 17. 00 belajar 



143 
 

16 17. 20 mandi 

17 18.00 shalat magrib  

18 18. 12 berzikir biasa 

19 20.00 shalat isya 

20 20.10 makan malam 

21  22.00 tidur 

 

4. Keluarga Bapak H. Arbani 

No  Pukul Aktivitas 

1 05. 00 Bangun 

2 05. 05 Shalat 

3 05. 20 memasak 

4 05. 35 sarapan pagi 

5 06. 00 pergi ke pasar terapung  

6 07.00 anak pergi ke sekolah 

7 11.00 pulang dan bersih bersih rumah 

8 11.50 memasak 

9 12.00 anak datang dari sekolah 

10 13. 00 Shalat Dzuhur 

11 14. 10 bermain di luar rumah 

12 15.00 membantu ibu di rumah 

13 15.10 selesai membantu 
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14 15. 50 Shalat Ashar 

15 16. 00 belajar 

16 17. 00 mandi 

17 18.00 shalat magrib  

18 18. 15 berzikir biasa 

19 20.00 shalat isya 

20 20.10 makan malam 

21  21.00 tidur 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

1. Nama Lengkap  : Lusiyana 

2. Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Febuari 1994 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Agama   : Islam 

5. Kewarganegaraan  : Indonesia 

6. Status Perkawinan  : Belum Menikah 

7. Alamat   : Jln. A. Yani Km. 7200 GG. H. Djuhri Rt. 6A 

Rw. II No. 16 Kec. Kertak Hanyar Kel. Kertak 

Hanyar 1 Kab. Banjar 

8. Pendidikan    : a. MIN Kertak Hanyar II tahun 2006 

  b. MtsN Banjar Selatan tahun 2009 

  c. MAN 2 Model Banjarmasin tahun 2012 

  d.  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 

Jurusan Pendidikan Agama Islam  Program S-1 

 

9. Orang Tua   :    

Ayah 

a. Nama   : Rusli 

b. Pekerjaan  : Wiraswasta 

 

Ibu 

a. Nama   : Alm. Ata Normahdalina 

b. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

 

10. Alamat Orang Tua : Jln. A. Yani Km.7200 GG. H. Djuhri Rt. 6A Rw.  

II No. 16 Kec. Kertak Hanyar Kel. Kertak Hanyar  

1 Kab. Banjar 

11. Saudara   : 3 orang/anak ke-1 

                                                                                Banjarmasin, 31 Juli 2018 

Penulis, 

 

Lusiyana 
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 Gambar 1.1 Pedagang Pasar Terapung sedang Mengayuh Jukung dan 

Transaksi Jual Beli. 

 Gambar 1. 2 Ibu-Ibu Pedagang Fokus Mengayuh Jukungnnya  dengan 

Barang Dagangannya. 
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  Gambar 1.3 Para Pedagang Kembali Pulang Masing-Masing. 

 

 

 

 


