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LAMPIRAN 

Lampiran 1: TERJEMAH AYAT AL QUR’AN 

NO BAB HAL TERJEMAH 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

I 4 6. 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. 

 

2. II 21 Apabila anak Adam (manusia) sudah mati, maka putuslah 

semua amalannya; kecuali tiga hal, shadaqah, imu yang 

bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendo'akan 

(Muttafakun Alaih (Muttafakun Alaih) 

3.  II 27 1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 

    beriman 

2. (Yaitu) orang-orang yang khusyu dalam 

    sembahyangnya 

3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan 

   dan perkataan)yang tiada berguna 

4. dan orang-orang yang menunaikan zakat 

5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya  

6.  Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang   

     Mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal  

     Ini tiada tercela. 

7. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka 

    Itulah orang-orang yang melampaui batas. 
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8. Dan orang-orang yang memeliharavamanat-amanat  

    (yang dipikulnya) dan janjinya. 

9. dan orang-orang yang memelihara  sembahyangnya 

10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi 

11. (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka 

      kekal di dalamnya. 

4. II 41  30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang 

      beriman:"Hendaklah mereka menahan  

      pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang  

      demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, 

      sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

      mereka perbuat. 

5. II 41 32. "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya  

       zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. 

6. II 61 

 

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

      mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 

      perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

      yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian       

      itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 

7. IV 90 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia 

memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, 

agar kamu bersyukur. 

8. IV 100 6. 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 
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    Mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

   diperintahkan. 
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Lampiran 2:   PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

                                  (Angket, Wawancara, dan Dokumentasi) 

Pertanyaan untuk Orang Tua 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Pendidikan spiritual ? 

2. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang  tasawuf akhlaqi ?  

3. Menurut Bapak/Ibu ,  apakah Pendidikan spiritual (tasawuf akhlaq) itu penting 

diajarkan kepada keluarga ? 

4. Kalau iya, sejak umur anak berapa tahun Bapak/Ibu mulai mengajarkan 

Pendidikan  

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajarkan pendidikan spiritual (tasawuf 

Akhlaqi)  kepada keluarga ? 

6. Bagaimana tanggapan atau sikap anak remaja Bapak/Ibu  terhadap apa yang 

bapak/ibu ajarkan berkaitan dengan Pendidikan spiritual (Tasawuf Akhlaqi 

tersebut ? 

7. Apakah cara yang Bapak/Ibu terapkan tersebut berhasil mencegah keluarga 

Bapak/Ibu dari perilaku menyimpang ? 

8. Apakah yang Bapak/Ibu  ketahui tentang perilaku menyimpang ? 

9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang perilaku menyimpang yang sering 

dilakukan anak  remaja ? 

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah anak bapak pernah melakukan perilaku 

penyimpang ? Kalau iya dalam bentuk apa ? 

11. Apa tindakan  Bapak/Ibu lakukan terhadap anak setelah mengetahui bahwa 

anak bapak/Ibu telah melakukan perilaku menyimpang tersebut ? 
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12. Apakah bapak/Ibu pernah mengajarkan tentang keimanan, ibadah, akhlak dan 

tata krama  kepada keluarga ? 

13. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajarkan hal tersebut ? 

14. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan keteladanan yang baik kepada    

keluarga ? 

15. Apakah di Lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu ada majlis Ta'lim atau 

kegiatan keagamaan lainnya ? 

16. Apakah keluarga atau anak remaja Bapak/Ibu aktif mengikuti kegiatan 

keagamaan tersebut ? 

17. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam mengajarkan Pendidikan 

spiritual (tasawuf akhlaki ) pada keluarga dan apa solusinya ? 

18. Adakah upaya-upaya lain yang Bapak/Ibu lakukan agar Pendidikan spiritual 

(tasawuf akhlaki) pada keluarga berhasil dan dapat mencegah keluarga bapak 

dari perilaku menyimpang, jelaskan  
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Lampiran  3: DAFTAR NAMA DAN INISIAL DALAM PENELITIAN 

 

NO NAMA PEKERJAAN/PROFESI INISIAL KET 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

7. 

8. 

 

- Syahriani  

- Hasan Rusdi  

- Abdus Sani, S.Pd 

-  Apdali 

- Maslan 

- Atma Hidayat 

- Nurhasan 

- Muhlisin 

 

- Petani  

- Pegawai Swata 

- PNS 

- Ulama 

- Petani 

- Karyawan 

- PNS 

- Ulama 

 

- Sya 

- Has 

- Abd 

- Apd 

- Mas 

- Atm 

- Nur 

- Muh 
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DAFTAR RIYAWAT HIDUP 

1. Nama Lengkap  : Siti Sarah 

2.Tempat dan Tanggal Lahir : Margasari, 17 Agustus 1975 

3.Agama   : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Kawin 

6.  Alamat Rumah  : Pabaungan Hilir RT. 03 RW. 02 Kecamatan Candi 

                                                  Laras Selatan Kabupaten Tapin 

7. Pendidikan   : a. SDN Margasari Ilir 1 Lulus Tahun 1988 

      b. MTsS Margasari Lulus tahun 1991  

      c. MAN 1 Marabahan 1994 

      d. S1 IAIN Antasari 1999       

8. Orangtua   :  

         Ayah   : Asrani (Almarhum) 

        Pekerjaan   : Tani 

         Ibu   : Norhayati (Almarhumah) 

        Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

        Alamat   : Margasari Ilir Rt. 03 RW.02 Kecamatan  

9. Pengalaman Kerja  : - Guru Tetap pada SDN Pabaungan Hilir 1 

                                                     (2005-2015) 

                                      -  Guru Tetap pada MTs.N 4 TAPIN  

                                         (2015- sekarang) 

 

      Banjarmasin,    

      Penulis, 

 

      Siti Sarah    
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