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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADITS 

 

No. Teks Bab Hal 

1. “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah 

ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 

Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat 

dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka 

merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan 

orang-orang yang mendapat petunjuk”.(Q.S. at-Taubah/9: 

18) 

I 3 

2. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Hasyr/ 59: 18) 

II 21 

3. “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang 

dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka 

seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Q.S. Ash-

Shaff/61: 4) 

II 21 

4.  “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 

bagimu, supaya kamu bersyukur.”(Q.S. al-Maidah/5: 6) 

II 29 

5. “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al 

kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat 

itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. 

dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih 

besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. al-

Ankabut/29: 45) 

II 30 

6. “192) Dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar 

diturunkan oleh Tuhan semesta alam, 193) Dia dibawa turun 

oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), 194) ke dalam hatimu 

(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara 

orang-orang yang memberi peringatan, 195) dengan bahasa 

Arab yang jelas.” (Q.S. asy-Syu‟ara/26: 192, 193, 194, dan 

195) 

II 33 

7. “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina 

perempuan  tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-

laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu 

diharamkan bagi orang-orang mukmin”(Q.S. an-Nuur/24: 3) 

 

II 35 
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No. Teks Bab Hal 

8. “26) Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan 

janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros. 27) Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu 

adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada 

Tuhannya”( Q.S. Al-Isra‟/17: 26-27) 

II 42 

9. “Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari 

rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya lah kamu kembali setelah 

dibangkitkan.”(Q.S. al-Mulk/67:15) 

II 43 

10. “Sesungguhnya umat ini hanya ditolong oleh kaum 

dhu’afanya, yakni melalui doa, shalat, dan keikhlasannya”. 

(Riwayat an-Nasa‟i) 

II 49 

11. “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh 

jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; 

orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena 

memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka 

dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada 

orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang 

kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Mengatahui”. (Q.S. al-Baqarah/2: 273) 

II 50 

12.  “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…”.(Q.S. at-

Taubah/9: 60) 

IV 87 

13. “Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya 

orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. 

(Q.S. az-Zumar/39: 9) 

IV 90 

14. “(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. al-„Alaq/96: 1-5) 

IV 93 

15. “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk 

manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang 

yang berilmu”. (Q.S. al-Ankabut/29: 43) 

IV 93 

16. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 

bentuk yang sebaik-baiknya”.(Q.S. at-Tîn/95: 4) 

IV 94 

17. “(7) Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),(8) 

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan 

IV 94 
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dan ketakwaannya. (9) Sesungguhnya beruntunglah orang 

yang mensucikan jiwa itu,(10) Dan Sesungguhnya merugilah 

orang yang mengotorinya”. Q.S. asy-Syams/91: 7-10 

18. “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), 

Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) 

dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka 

Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. 

dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 

lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami 

mengutus seorang rasul”.  Q.S. al-Isrȃ/17: 15 

IV 94 

19. “Tidaklah seseorang menyantap makanan yang lebih baik 

daripada makanan yang dihasilkan dari hasil kerjanya 

sendiri”. (HR. Bukhari) 

IV 99 

20. “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. 

Q.S. al-Furqan/25: 67 

IV 101 

21. “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta 

yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 

Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.  

Q.S. Ali-Imran/3: 92 

IV 102 

22. “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, 

kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya 

itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak 

menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh 

pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. 

Q.S. al-Baqarah/2: 262 

IV 102 

23. “… Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa 

yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang 

dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu”. Q.S. al-Maidah/5: 17 

IV 103 

24. “ Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 

untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 

dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala 

sesuatu”. Q.S. al-Baqarah/2: 29 

IV 104 

25. “Sebaik-baik harta yang baik adalah yang berada di tangan 

orang shaleh”. (Riwayat Ibnu Hibban) 

IV 104 

26. “Sesungguhnya umat ini hanya ditolong oleh kaum 

dhu’afanya, yakni melalui doa, shalat, dan keikhlasannya”. 

(Riwayat an-Nasa‟i) 

IV 106 

27. “Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-

orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-

orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka 

nafkahkan, apabila mereka Berlaku ikhlas kepada Allah dan 

IV 107 
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Rasul-Nya. tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan 

orang-orang yang berbuat baik. dan Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang”. Q.S. at-Taubah/9: 91 

28. “Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, 

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah 

itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah 

kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa 

yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui 

lagi Maha Kuasa”. Q.S. ar-Rȗm/30: 54 

IV 108 

29. “… Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur …”. Q.S. al-Baqarah/2: 282 

 108 

30. “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 

benar”. Q.S. an-Nisȃ/4: 9 

IV 109 

31. “Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita 

tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa 

dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari 

rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". Q.S. Yusuf/12: 

87 

IV 112 

32. “Waspadalah terhadap iri hati, karena iri hati itu memakan 

kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar”. (Riwayat 

Abu Daud) 

IV 113 

33. “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) 

memperoleh (balasan) yang lebih banyak”. Q.S. al-

Muddatsir/74: 6 

IV 113 

34. “… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. 

Q.S. al-Maidah/5: 2.   

IV 114 

35. “Banyak manusia merugi karena dua nikmat, yaitu kesehatan 

dan waktu luang”. (HR. Bukhari) 

IV 115 

 

 “ 
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman wawancara yang berkaitan dengan dana masjid (Bendahara 

Masjid) 

1. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengatur pengelolaan dana 

masjid ini selain Bapak? 

2. Apakah Bapak mengadakan perencanaan pengeluaran dana sebelumnya 

pada setiap bulan? 

3. Dengan siapa saja bapak mendiskusikan perencanaan tersebut? 

4. Dari mana saja sumber dana masjid ini berasal? 

5. Apakah sumber dana digabung menjadi satu dalam penyimpanannya? 

6. Selain untuk keperluan masjid, digunakan untuk apa saja dana tersebut? 

7. Apa saja kegiatan yang ada dimasjid? 

8. Apakah ada jamaah yang memberikan waqaf dalam bentuk uang? 

9. Kalau ya, bagaimana pengelolaan waqaf tunai tersebut? 

10. Apakah bapak biasa memberikan tip atau bonus diluar gaji kepada 

karyawan masjid ketika ada pekerjaan diluar dari tugas mereka? 

11. Apakah bapak menetapkan biaya ketika ada jamaah yang ingin memakai 

masjid sebagai tempat acara atau kegiatan? Kalau ya, berapa biayanya? 

12. Apakah benar Masjid Al-Jihad tiap tahun memberangkatkan orang umrah? 

13. Kalau benar, siapa orang yang diberangkatkan? Apakah pengurus, 

karyawan, atau lainnya? 

14. Berapa orang yang diberangkatkan? 

15. Dari mana dana yang diperoleh? 

16. Bagaimana dengan bantuan kemanusiaan seperti bencana alam, kebakaran, 

dan sebagainya? Apakah dana diambil dari saldo masjid atau 

mengkhususkan celengan yang nanti diumumkan tujuannya untuk bantuan 

kemanusiaan? 

 

B. Pedoman wawancara tentang “Al-Jihad Peduli” Umat (Sekretaris 

Masjid) 

1. Kapan Al-Jihad Peduli ini berdiri? 
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2. Siapa yang mengagas ide tentang Al-Jihad Peduli? 

3. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Al-Jihad Peduli? 

4. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam Al-Jihad Peduli? 

5. Dari mana saja dana yang didapat untuk Al-Jihad Peduli? 

6. Berapa jumlah rata-rata dana yang diterima untuk tiap bulannya? 

7. Bagaimana bapak membagi dana untuk tiap-tiap program Al-Jihad Peduli 

ini? Apakah dengan persentasi? 

8. Berapa dana yang keluar tiap bulannya?  

9. Apakah dana yang keluar tiap bulan harus dibatasi? 

10. Apakah dana ini boleh jika sewaktu-waktu ada jamaah yang ingin 

meminjam sebagai tambahan dalam modal usaha ataupun sebagai 

keperluan yang lain? 

11. Apa kendala yang dihadapi dalam program ini? 

12. Apa rencana kedepannya terkait dengan Al-Jihad Peduli?    

 

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian  

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

2. Sejarah berdirinya masjid Al-Jihad 

3. Struktur kepengurusan 

4. Program kerja 

5. Laporan tentang pengeluaran bulanan masjid Al-Jihad 

6. Laporan penerima bantuan program pemberdayaan Al-Jihad Peduli Umat   
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