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Lampiran  

Daftar Terjemah  

Bab Kutipan Halaman Terjemah 

   II 

Alquran 

Surah Ali 

Imran 

Ayat 132 

26 Dan Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. 

II 

Alquran 

Surah At 

Takatsur 

Ayat 1-3 

31 

1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu 2. sampai 

kamu masuk ke dalam kubur.3. janganlah begitu, kelak 

kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). 

II 

Alquran 

Surah An 

Nahl Ayat 

90 

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. 

II 

Alquran 

Surah Al-

An’am 

Ayat 38 

34 

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan 

burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, 

melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami 

alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada 

Tuhanlah mereka dihimpunkan. 

II 

Alquran 

Surah Al-

Anfal Ayat 

46 

35 

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah 

kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu 

menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 

II 

Alquran 

Surah Al 

Ahzab 

Ayat 21 

40 

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. 

II 

Hadis 

Rasulullah 

SAW 

41 

Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya rasulullah saw 

bersabda: semua anak yang lahir tidak dilahirkan kecuali 

atas dasar suci. Maka jika demikiaan kedua orang tuanya 

itu lah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau 

Majusi. (HR. Bukhari). 

II 

Alquran 

Surah 

Luqman 

Ayat 13-17 

51 

13. 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". 

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 bersyukurlah 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu. 
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15. dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia 

dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 

kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, 

Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan. 

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika 

ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada 

dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya 

Allah akan mendatangkannya (membalasinya). 

Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. 

17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia)  

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 

perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 

Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 

II 

Alquran 

Surah Qaaf 

Ayat 37 

52 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai 

akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang Dia 

menyaksikannya. 

II 

Alquran 

Surah At-

Tahrim 

Ayat 6 

54 

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. 

IV 

Hadis 

Rasulullah 

SAW 

153 

Dari kakeknya Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw 

bersabda: apabila salah seorang diantara kalian makan, 

maka makanlah dengan tangan kanan, dan apabila minum, 

minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya 

syaithon makan dan minum dengan tangan kiri. (H.R. 

Muslim). 

IV 

Hadis 

Rasulullah 

SAW 

154 

Dari Qatadah, dari Anis meriwayatkan bahwa Nabi 

melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri, Qatadah 

berkata, “Kami lalu bertanya, lantas bagaimana halnya 

dengan makan sambil berdiri? Beliau menjawab: tentu itu 

lebih buruk dan lebih keji lagi.” (H.R Muslim) 

IV 

Alquran 

Surah Al-

Mukminun 

Ayat 51 

154 

Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, 

dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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