
DAFTAR TERJEMAH 

 

No Bab Halaman Terjemah 

1.  1 2 1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. 

3.  Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya 

2.  1 3 Bacalah al-Quran itu dengan perlahan-lahan. 

 

3. 2 30 dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan 

di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan 

4. 2 31 Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa 

seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: 

"Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah 

Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap 

perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia 

mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorangpun dalam beribadat 

kepada Tuhannya 

5. 2 32 dan bahwasanya seorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, 

6. 2 33 Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh 

Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan 

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka 

(dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali 

tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya. 

7. 2 33 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran 



8. 2 34 yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan 

sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan 

manusia dari tanah. 

9. 2 34 kelak mereka akan mengetahui siapakah yang 

sebenarnya Amat pendusta lagi sombong 

10. 2 35 1. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain 

2. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 

kamu berharap 

11.  2 35 dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik 

bagimu daripada yang sekarang (permulaan) 

12. 2 35 bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah 

13. 2 35 Karena itu, serulah (mereka beriman dan tetaplah 

(beriman dan berdakwah) sebagaimana 

diperintahkan kepadamu (muhammad) dan 

janganlah mengikuti keinginan mereka dan 

katakanlah, aku beriman kepada kitab-kitab yang 

diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar 

berlaku adi diantara kamu. Allah tuhan kami dan 

tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi 

kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada 

pertengkaran antara kami dan kamu. Allah 

mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah 

kita kembali 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama : 

Jabatan : 

Tanggal Wawancara :  

Jam : 

Tempat Wawancara : 

1. Apa itu tashih? 

2. Berapa banyak guru yang mengikuti tashih? 

3. Bagaimana syarat lulus tashih? 

4. Berapa orang yang lulus tashih ? 

5. Dimana kegiatan tashih dilaksanakan ? 

6. Apa itu tahsin? 

7. Dimana kegiatan tahsin dilaksanakan? 

8. Berapa orang pengajar tahsin? 

9. Berapa kali dalam seminggu? 

10. Kapan jadwal sertifikasi dilaksanakan? 

11. Berapa hari sertifikasi guru al-qur’an dilaksanakan? 

12. Kegiatan apa saja yang dilakukan ketika sertifikasi? 

13. Berapa kali couch dilaksanakan? 

14. Supervisi dari ustadz sendiri dilaksanakn berapa kali dalam satu semester? 

15. Bagaimana dengan dukungan kepala sekolah terhadap pembelajaran metode 

ummi? 

16. Apakah para guru menjalankan administrasi metode ummi dengan baik? 



17. Berapa kali dalam setahun atau satu semester Umda datang untuk supervise ke 

lembaga pengguna Metode Ummi? 

18. Berapa jumlah lembaga baik formal dan non formal yang menggunakan 

metode ummi? 

19. Apa saja materi munaqasah? 

20. Bagaimana kriteri lulus munaqasah? 

21.  


