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DAFTAR TERJEMAH 
 

No. Urt 
No. 

BAB 
Hal Terjemah 

1 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

2 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.(Q.S At-

Tahrim: 6) 

2 II 16 Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang munkar, 

dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah 

itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka yang beriman, dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Ali-Imran 

: 110) 

3 II 20 Dan sesungguhnya Al-Qur‟an itu benar-benar suatu pelajaran bagi 

orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Haqqah : 48) 

 

4 II 21 Dari Ibnu „Umar bahwa sanya Rasulullah SAW bersabda : 

Bukankah setiap kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin itu akan 

dipertanyakan dari kepemimpinannya. Maka memerintahkan atas 

kalian (yang dipimpin). Dan dipertanyakan dari kepemimpinannya. 

Dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Yang 

akan dipertanyakan oleh mereka. Dan seorang perempuan itu 

seorang pemimpin juga di dalam rumahnya bagi anak-anaknya. 

Dan akan dipertanyakan dari mereka (yang dipimpin) atas harta 

pemimpinnya. Dan ditanya darinya. Bukankah setiap kalian akan 

dipertanyakan kepemimpinannya. (H.R Muslim) 

5 II 22 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59) 

6 II 24 Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, 

“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan 

menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-

Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. 



7 II 28 Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (Q.S Luqman : 13) 

8 II 30 Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan 

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta 

rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu,. Dan 

akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (Q.S Thaha 

: 132) 

9 II 30 Perintahkan ana-anak kalian untuk melaksanakan sholat saat usia 

mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. 

Dan pisahkan tempat tidur mereka”. (Shahih Al-Bani no 247) 

10 II 31 (Al-Qur‟an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan 

petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Ali-

Imran : 138) 

11 II 32 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptsksn manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan 

pena. Dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S 

Al-Alaq: 1-5) 

12 II 32 Dari Asnan r.a dari Rasulullah SAW. bersabda : Sebaik-baik dari 

kalian adalah yang mengenal Al-Qur‟an dan mengamalkannya. 

(H.R Bukhari) 

13 II 33 Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah 

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia 

lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau 

mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau 

membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan 

yang baik. (Q.S Al-Isra‟ : 23) 

14 II 33 Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang 

paling baik akhlaknya. (H.R Ahmad) 

15 II 36 Suatu perubahan yang progresif dan kontinu dalam diri individu 

dari mulai lahir sampai mati. (Netty Hartati) 

16 IV 87 Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan 

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta 

rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu,. Dan 

akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (Q.S Thaha 

: 132) 

 



Lampiran II 

 

INSTRUMEN PENGGALI DATA 

(IPD) 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Siapa nama Bapak/ Ibu ? 

2. Berapa jumlah anak Bapak/Ibu ? 

3. Apa latar belakang pendidikan Bapak/Ibu ? 

4. Menurut bapak/Ibu apakah anak-anak sudah dapat menjalankan sepenuhnya 

pendidikan agama Islam yang bapak/ Ibu berikan dalam keluarga ? 

5. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan 

pendidikan agama Islam untuk anak dalam keluarga ? 

 

Keadaan orang tua 

 

1. Menurut bapak/Ibu apakah pendidikan agama penting dan pernah dilakukan dan 

diberikan dalam keluarga ? 

2. Apakah bapak/Ibu menyerahkan pendidikan agama Islam seperti sholat, 

membaca Al-Qur’an, dan berakhlak yang baik kepada guru di sekolah ? 

3. Bagaimana upaya yang bapak/Ibu lakukan untuk memberikan pendidikan agama 

kepada anak dalam keluarga ? 

4. Apakah bapak/Ibu selalu berkumpul dengan anak-anak dirumah ? 

 

 

 



Pendidikan Sholat 

 

1. Apakah bapak/Ibu memberikan bimbingan melaksanakan sholat kepada anak ? 

2. Apakah bapak/Ibu juga memberikan bimbingan tentang tata cara sholat kepada 

anak ? 

3. Bagaimana bapak/Ibu membiasakan anak agar mereka terbiasa melakukan 

sholat ? 

4. Apakah bapak/ Ibu memerintahkan anak bapak/Ibu untuk melaksanakan 

perintah sholat 5 waktu ? 

5. Bagaimana pelaksanaan sholat bapak/Ibu apakah sudah 5 waktu atau belum ? 

6. Jika belum sholat apa yang sering tidak dilaksanakan ? 

7. Apakah bapak/Ibu mengajak atau menyuruh melaksanakan sholat berjama’ah 

baik di rumah atau di mesjid ? 

 

 

Pendidikan membaca Al-Qur’an 

 

1. Apakah bapak/Ibu mengajarkan membaca Al-Qur’an pada anak ? 

2. Siapa yang mengajarkan membaca Al-Qur’an untuk anak bapak/Ibu ? 

3. Apakah cara bapak/Ibu memberikan pendidikan membaca Al-Qur’an dengan 

tajwid ? 

4. Apakah bapak/Ibu menyuruh anak bapak/Ibu membaca Al-Qur’an dengan 

tajwid ? 

5. Apakah bapak/Ibu selalu membaca Al-Qur’an setiap harinya ? 

6. Bagaimana cara bapak/Ibu membiasakan anak membaca Al-Qur’an setiap hari 

? 

7. Apakah anak bapak/Ibu dalam satu hari pasti ada membaca Al-Qur’an ? 

8. Jika tidak maka kapan saja anak membaca Al-Qur’an ? 

9. Bagaimana sikap bapak/Ibu kepada anak bapak/Ibu yang tidak mau membaca 

Al-Qur’an? 



Pendidikan akhlak 

 

1. Apakah bapak/Ibu mencontohkan anak perilaku akhlakul karimah ? 

2. Apakah bapak/Ibu membiasakan anak berakhlak baik ? 

3. Apakah bapak/Ibu membiasakan anak taat kepada orangtua ? 

4. Akhlak apa saja yang diajarkan bapak/Ibu kepada anak yang kaitannya dengan 

akhlak kepada orang tua ? 

5. Apakah bapak/Ibu membiasakan anak mengucapkan salam ketika keluar dan 

masuk rumah ? 

6. Apa yang bapa/Ibu lakukan apabila anak masuk dan keluar rumah tidak 

mengucap salam ? 

7. Apakah bapak/Ibu mengajarkan anak akhlak yang baik terhadap teman 

sebayanya ? 

8. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pendidikan akhlak yang baik untuk 

anak bapak/Ibu tentang akhlak baik terhadap teman sebaya ? 

9. Bagaimana sikap bapak/Ibu terhadap anak bapak/Ibu yang bertingkah laku 

kurang baik ? 

 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati secara langsung keadaan lingkungan lokasi penelitian. 

2. Mengamati keadaan beberapa keluarga yang dijadikan sasaran penelitian. 

3. Mengamati usaha orangtua dalam hal melaksanakan pendidikan agama Islam 

bagi anaknya di lingkungan keluarga. 

4. Mengamati kegiatan-kegiatan keagamaan beberapa anak yang menjadi sasaran 

penelitian. 

 

 



PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Data tentang letak dan luas wilayah lokasi penelitian. 

2. Data tentang keadaan penduduk pada lokasi penelitian. 

3. Data tentang tingkat pendidikan pada orangtua anak pada lokasi penelitian. 

4. Data tentang mata pencaharian (pekerjaan) para orangtua anak pada lokasi 

penelitian. 

5. Data tentang sarana ibadah dan sarana pendidikan pada lokasi penelitian. 



Lampiran III 

GAMBAR LOKASI PENELITIAN 

 

Gerbang Selamat Datang 

 

 

Kantor Desa Baramban 

 

 

 



 

Sarana Ibadah Desa Baramban 

 

 

 

 

 

 



 

Kegiatan Anak di Sore Hari 

 

 

Pekerjaan Orangtua di Setiap Harinya 

 



Keadaan Desa Baramban 

 

 

 



Lampiran IV 

Surat Keterangan Persetujuan Proposal 

 

 



Lampiran V 

Surat Keterangan Seminar Proposal 

 

 



Lampiran VI 

Surat Riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan

 



 



Lampiran VII 

Surat Keterangan Selesai Riset

 



Lampiran VIII 

Catatan Kosultasi Bimbingan Skripsi 
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