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DAFTAR TERJEMAH 

Surah/Hadits BAB Hal Terjemah 

HR. Malik I/II 2/50 Telah aku tinggalkan untuk kalian, 

dua perkara yang kalian tidak akan 

sesat selama kalian berpegang 

teguh dengan keduanya yaitu 

Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. 

QS. al-Qamar/(54):22 I 5 Dan Sesungguhnya telah Kami 

mudahkan Al Quran untuk 

pelajaran, Maka Adakah orang 

yang mengambil pelajaran? 

HR. Bukhari I/III 7/77 Dari Abu Sa’d Al Mu’alla ia 

berkata; Suatu ketika aku sedang 

shalat, tiba-tiba Rasulullah Saw 

memanggilku, tetapi aku tidak 

menjawab panggilannya. Seusai 

shalat, aku berkata kepada beliau, 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya 

tadi aku sedang shalat.” Beliau 

bersabda: “Bukankah Allah telah 

berfirman: „Penuhilah panggilan 

Allah dan pamggilan Rasul-Nya 

bila ia mengajak kalian..” 

kemudian beliau bersabda: 

“Maukah kamu aku ajari satu surat 

yang paling agung yang terdapat 

dalam al-Qur‟an sebelum kamu 

keluar dari Masjid? Lalu beliau 

memegang tanganku, dan ketika 

kami hendak keluar, aku berkata, 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya 

Anda telah berkata, „Sungguh, au 

akan mengajarkan padamu suatu 

surat yang paling agung dari al-

Qur‟an‟. Beliau pun bersabda: 

“Yaitu: „Al Hamdu Lillahi Rabbil 

„Aalamiin..‟ (segala puji bagi Allah 

Tuhan semesta alam) ia adalah 

tujuh yang terulang-ulang dan al-

Qur‟an yang agung yang telah 



 
 

diberikan kepadaku.” 

 I 7 Orang yang paling baik di antara 

kalian adalah seorang yang belajar 

Al Qur`an dan mengajarkannya." 

Abu Abdirrahman membacakan 

(Al Qur`an). 

Q.S. al-Qiyamah/(75):17-

18 

II 22 17. Sesungguhnya atas tanggungan 

kamilah mengumpulkannya (di 

dadamu) dan (membuatmu pandai) 

membacanya.  

18. Apabila Kami telah selesai 

membacakannya Maka ikutilah 

bacaannya itu. 

Q.S. an-Nahl/(16):78 II 24 Dan Allah mengeluarkan kamu 

dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan 

Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur. 

Q.S. ar-Ra‟du/(13):11 II 25 Sesungguhnya Allah tidak 

merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah 

keadaan[768] yang ada pada diri 

mereka sendiri. dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, Maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali 

tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia. 

Q.S.al-Mujādilah/(58):11 II 26 

 

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. 

Q.S. Maryam/(19):12. 

 

II 28 Hai Yahya, ambillah Al kitab 

(Taurat) itu dengan sungguh-

sungguh. dan Kami berikan 

kepadanya hikmah selagi ia masih 

kanak-kanak. 



 
 

Q.S. al-„Alaq/(96):1-5 II 29 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. 

Q.S. Muzammil/(73):4 II/III 32/36/

82 

atau lebih dari seperdua itu. dan 

bacalah Al Quran itu dengan 

perlahan-lahan. 

Q.S. al-Hijr/(15):9 II 36 Sesungguhnya Kami-lah yang 

menurunkan Al Quran, dan 

Sesungguhnya Kami benar-benar 

memeliharanya. 

Q.S. al-Isrā/(17):9 II 50 Sesungguhnya Al Quran ini 

memberikan petunjuk kepada 

(jalan) yang lebih Lurus dan 

memberi khabar gembira kepada 

orang-orang Mu'min yang 

mengerjakan amal saleh bahwa 

bagi mereka ada pahala yang 

besar. 

Q.S. an-Nisā/(4):136 II 52 Wahai orang-orang yang beriman, 

tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang 

Allah turunkan kepada Rasul-Nya 

serta kitab yang Allah turunkan 

sebelumnya. Barangsiapa yang 

kafir kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 

rasul-rasul-Nya, dan hari 

Kemudian, Maka Sesungguhnya 

orang itu telah sesat sejauh-

jauhnya. 



 
 

Q.S. an-Nahl/(16):44 II 52 keterangan-keterangan (mukjizat) 

dan kitab-kitab. dan Kami 

turunkan kepadamu Al Quran, 

agar kamu menerangkan pada 

umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka[829] 

dan supaya mereka memikirkan, 

HR. Bukhari III 72 Telah menceritakan kepada kami 

Hajjaj bin Minhal Telah 

menceritakan kepada kami Syu'bah 

ia berkata, Telah mengabarkan 

kepadaku 'Alqamah bin Martsad 

Aku mendengar Sa'd bin Ubaidah 

dari Abu Abdurrahman As Sulami 

dari Utsman radliallahu 'anhu, dari 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 

beliau bersabda: "Orang yang 

paling baik di antara kalian adalah 

seorang yang belajar Al Qur`an 

dan mengajarkannya." Abu 

Abdirrahman membacakan (Al 

Qur`an) pada masa Utsman hingga 

Hajjaj pun berkata, "Dan hal 

itulah yang menjadikanku duduk di 

tempat dudukku ini." (HR. Bukhari, 

No. 4639) 

Q.S. ali-Imran/(3):164 III 75 Sungguh Allah telah memberi 

karunia kepada orang-orang yang 

beriman ketika Allah mengutus 

diantara mereka seorang Rasul dari 

golongan mereka sendiri, yang 

membacakan kepada mereka ayat-

ayat Allah, membersihkan (jiwa) 

mereka, dan mengajarkan kepada 

mereka Al kitab dan Al hikmah. 

dan Sesungguhnya sebelum 

(kedatangan Nabi) itu, mereka 

adalah benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata. 

HR. Bukhari III 81 Telah menceritakan kepada kami 

Qutaibah bin Sa'id telah 

menceritakan kepada kami Jarir 

dari Musa bin Abu Aisyah dari 

Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas 

radliallahu 'anhuma, yakni terkait 



 
 

dengan firman Allah, „Jangan 

engkau menggerakkan lisanmu 

membacanya untuk cepat-sepat 

menguasainya’. beliau berkata, " 

Biasanya Rasulullah Saw apabila 

Jibril turun kepadanya membawa 

wahyu, maka beliau menggerakkan 

lisan dan kedua bibirnya, hal itu 

menjadi berat baginya, dan biasa 

diketahui padanya, maka Allah 

menurunkan ayat pada surah ‘laa 

uqsimu biyaumil qiyamah’, 

‘Janganlah engkau menggerakkan 

lisanmu membacanya untuk cepat-

cepat menguasainya, 

sesungguhnya atas Kami 

mengumpulkannya maka itulah 

bacaanya’. Apabila kami 

menurunkannya, maka dengarkan 

penuh perhatian. ‘Kemudian 

tanggungan Kami 

menjelaskannya’. Dia berkata, 

„Atas kami untuk menjelaskannya 

dengan lisanmu‟.” Dia berkata, 

“Biasanya apabila Jibril datang 

kepadanya, maka beliau 

menundukkan kepala. Apabila 

telah pergi beliau 

punmembacakannya seperti 

dijanjikan Allah kepadanya.” (HR. 

Bukhari, No. 4656) 

 III 82 Telah menceritakan kepada kami 

Yahya bin Bukair ia berkata, Telah 

menceritakan kepadaku Al Laits 

dari Uqail dari Ibnu Syihab ia 

berkata; Telah mengabarkan 

kepadaku Abu Salamah bin 

Abdurrahman dari Abu Hurairah 

radliallahu 'anhu, bahwa ia berkata; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Allah tidak 

pernah mengijinkan sesuatu pun 

kepada Nabi sebagaimana ijin-Nya 

untuk melagukan Al Qur`an." 

Salah seorang sahabatnya berkata; 

Maksudnya adalah melagukannya 



 
 

dengan suara yang keras. (HR. 

Bukhari, No. 4635) 

HR. Ibn Majah III 84 Telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Basysyar berkata, 

telah menceritakan kepada kami 

Yahya bin Sa’id dan Muhanmad 

bin Ja’far jkeduanya berkata; telah 

menceritakan kepada kami Syu’bah 

berkata; Aku mendengar Thalhah 

Al Yami berkata; Aku mendengar 

Al Barra bin ‘Aujasah berkata; 

Aku mendengar Al Barra bin ‘Azib 

menceritakan, ia berkata, 

“Rasulullah Saw bersabda: 

:”Hiasilah al-Qur‟an dengan suara 

kalian.” (HR. Ibn Majjah, No. 

1332) 

HR. Bukhari III 84 Telah menceritakan kepadaku 

Ishaq Telah mengabarkan kepada 

kami Ubaidullah bin Musa dari 

Syaiban dari Yahya dari 

Muhamamd bin Abdurrahman 

Maula Bani Zuhrah, dari Abu 

Salamah ia berkata; -dan aku 

menduga ia berkata- Aku 

mendengar dari Abu Salamah dari 

Abdullah bin Amru berkata; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Bacalah Al 

Qur`an itu dalam satu bulan." Aku 

berkata, "Sesungguhnya aku lebih 

mampu dari itu." Beliau bersabda: 

"Kalau begitu, bacalah 

(khatamkanlah) ia dalam tujuh 

hari, dan janganlah melewati batas 

itu." (HR. Bukhari, No. 4666) 

 III 86 Telah menceritakan kepada kami 

Hudbah bin Khalid Abu Khalid 

telah menceritakan kepada kami 

Hammam telah menceritakan 

kepada kami Qatadah telah 

menceritakan kepada kami Anas 

bin Malik dari Abu Musa Al Asy'ari 

dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau bersabda: 

"Perumpamaan orang yang 



 
 

membaca Al Qur`an adalah seperti 

buah Utrujjah, rasanya enak dan 

aromanya wangi. Adapun yang 

tidak membaca Al Qur`an seperti 

buah kurma, rasanya enak dan 

tidak ada aromanya. 

Perumpamaan orang Fajir (pelaku 

dosa besar) yang membaca Al 

Qur`an adalah seperti buah 

Raihanah, aromanya wangi dan 

rasanya pahit. Perumpamaan 

orang Fajir yang tidak membaca 

Al Qur`an adalah seperti buah 

Hanzhalah, rasanya pahit dan 

baunya juga tidak sedap." (HR. 

Bukhari, No.4632) 

 III 87 Telah menceritakan kepada kami 

Abdullah bin Yusuf Telah 

mengabarkan kepada kami Malik 

dari Nafi' dari Ibnu Umar 

radliallahu 'anhuma, bahwasanya 

Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: 

"Sesungguhnya perumpamaan 

para penghafal Al Qur`an adalah 

seperti seorang yang memiliki 

Utna yang terikat, jika ia selalu 

menjaganya, maka ia pun akan 

selalu berada padanya, dan jika ia 

melepaskannya, niscaya akan 

hilang dan pergi." (HR. Bukhari, 

No.4643) 

HR. Ahmad  III 89 telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Fudhail dari 

‘Atho’ dari Abu ‘Abdur Rahman 

berkata; Telah menceritakan 

kepada kami seorang sahabat Nabi 

Saw yang pernah mengajari bacaan 

al-Qur‟an pada kami, bahwa 

mereka mempelajari sepuluh ayat 

dari Rasulullah Saw, mereka tidak 

mempelajari ayat lain hingga 

mereka mengetahui ilmu dan amal 

yang ada didalamnya, kami 

mengetahui ilmu dan amal. (HR. 

Ahmad, No. 22384) 



 
 



 
 

     



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

  

  



 
 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap : Marlina 

2. Tempat dan Tanggal 

Lahir 

: Banjarmasin, 15 Juni 1997 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Menikah 

6. Alamat : Jalan Kelayan Besar II, Gg. Bina Bersama Rt. 28 

Rw. 02 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin 

Selatan Kota Banjarmasin 

7. Pendidikan : a. SDN Tanjung Pagar 1 

b. SMPN 23 Banjarmasin 

c. MAN 2 Model Banjarmasin 

8. Pengalaman Organisasi : Forum Silaturahmi Mahasiswa (FOSMA) 

9. Orang Tua   

 Ayah   

 Nama : H. Muhammad Juhdi (Alm) 

 Pekerjaan : - 

 Alamat : - 

 Ibu   

 Nama : Siti Rahimah 

 Pekerjaan : Pedagang 

 Alamat : Jalan Kelayan Besar II, Gg. Bina Bersama Rt. 28 

Rw. 02 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin 

Selatan Kota Banjarmasin 

10. Saudara : 3 orang 

Kakak : Rahmawati 

Adik   : Rahmah dan Erlin Nia Rahmat 

 

Banjarmasin, 09 November 2019 

Penulis, 

 

 

 

Marlina 


