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LAMPIRAN DAFTAR TERJEMAH 

 

No Hal Bab Terjemah 

1 1 I bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2 22 2 dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta 

rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan 

akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. 

3 23 2 Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar 

kamu bertakwa, 

4 24 2 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para 

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana 

4 25 2  dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. 

5 25 2 Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia 

diciptakan? 

Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, 

yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada 

perempuan. 

6 26 2 dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 



pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. 

7 27 2  Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-

kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya 

kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu 

bersyukur. 

 dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan 

apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. 

8 27 2  dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri 

mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk 

yang telah Kami ciptakan. 

9 30 2 dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada 

orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. 

Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah 

untuk mengharapkan keridhaan Allah, Kami tidak menghendaki 

Balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. 

10 31 2 bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, 

akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) 

siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang 

kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk 

kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu 

melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta 

yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi 

pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan 

dianiaya (dirugikan). 

11 32 2 kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-



laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu 

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena 

Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang 

kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka 

dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 

12 34 2 jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. 

13 110 4 dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran Photo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA
 

1. Wawancara kepada Guru yang membacakan manaqib: 

a. Sejak kapan tradisi membaca manaqib Siti Khadijah ini mulai diadakan? 

b. Bagaimana sejarah berdirinya tradisi membaca manaqib ini? 

c. Apa dasar pemikiran anda dan jamaah sehingga merutinkan membaca manaqib 

ini? 

d. Apa penyebab dan tujuan diadakannya tradisi membaca manaqib Siti Khadijah ini? 

e. Siapa guru yang pertama kali membacakan manaqib Siti Khadijah ini? 

f. Berapa jumlah jamaah yang mengikuti tradisi membaca manaqib Siti Khadijah ini 

?  

g. Siapa saja jamaahnya? 

h. Bagaimana prosesi pelaksanaannya? 

i. Dimana tempat dilaksanakannya? 

j. Kapan waktu pelaksanaannya?  

k. Metode apa yang anda gunakan? 

l. Media apa yang anda gunakan? 

m. Apa kitab manaqib Siti Khadijah pegangan anda? 

n. Apa kendala yang ditemui dalam proses kegiatan? 

o. Setelah pembacaan manaqib selesai apakah anda dan jamaah langsung pulang? 

p. Bagaimana tanggapan atau sikap masyarakat terhadap pelaksanaan pembacaan 

manaqib ini?  



q. Apa saja nilai-nilai penidikan Islam yang terkandung dalam kitab manaqib Siti 

Khadijah? 

r. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam manaqib Siti Khadijah yang sudah 

dapat anda Internalisasikan dalam kehidupan?    

2. Wawancara kepada jamaah manaqib: 

a. Kapan pertama kali anda mengikuti pembacaan manaqib Siti Khadijah? 

b. Apa dasar pemikiran anda mengikuti pembacaan manaqib ini? 

c. Apa yang anda lakukan ketika proses pembacaan manaqib berlangsung? 

d. Apakah terkadang anda ada kendala dalam mengikuti kegiatan tersebut?    

e. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandug dalam manaqib Siti 

Khadijah yang anda dengar? 

f. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam manaqib Siti Khadijah yang sudah 

dapat anda Internalisasikan dalam kehidupan? 

 

 

  



 

LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI 

1. Keadaan pelaksanaan kegiatan tradisi membaca manaqib Siti Khadijah al-Kubra di 

Kecamatan Rantau Badauh (Desa Pindahan Baru, DesaSei. Gampa Asahi dan Desa 

Sei. Gampa)   

2. Keadaan/aktivitas jamaah pada saat manaqib dibacakan. 

3. Keadaan lingkungan sekitar tempat manaqib dibacakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Letak geografis desa Pindahan Baru, desa Sei. Gampa Asahi dan desa Sei. Gampa 

2. Kondisi sosial dan budaya masyarakat di desa Pindahan Baru, desa Sei. Gampa Asahi 

dan desa Sei. Gampa 

3. Jumlah jamaah manaqib Siti Khadijah al-Kubra di desa Pindahan Baru,  desa Sei. 

Gampa Asahi dan desa Sei. Gampa 

 

 

 

 


