
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

 

DAFTAR TERJEMAH 

 

 

No Bab Halaman Terjemah 

1 2 35 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 

2 2 35 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 

3 2 36 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). 



Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 

manusia (karena sombong) dan janganlah kamu 

berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang sombong lagi membanggakan diri. 

4 4 154 Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu 

kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. 

5 4 156 Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?, 

maka itulah orang yang menghardik anak yatim. 

Dan tidak mendorong memberi makan pada orang 

miskin. Maka celakalah orang yang sholat yaitu 

orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat 

riya’ dan enggan memberi bantuan. 

6 4 158 Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-

bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang 

yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau 

berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian 

diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat 

demikian karena mencari keridaan Allah, maka 

kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. 

7 4 159 Dan kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum 

engkau (Muhammad), melainkan beberapa laki-laki 

yang kami beri wahyu kepada mereka, maka 



tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu 

tidak mengetahui. 

8 4 160 Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran. 

9 4 161 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 

dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

10 4 162 Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah 

akan melihat pekerjaanmu, begitu juga RasulNya 

dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui yang 

gaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan. 

 
  



Lampiran 2 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

BIODATA 
 
 
1. Nama Lengkap : Aulia Rahman 
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jangkung, 07 Juli 1986 
3. Agama : Islam 
4. Kebangsaan : Indonesia 
5. Status Perkawinan : Kawin 
6. Alamat : RT. 6 Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong 
7. Pendidikan :  
 a. SDN 2 Jangkung 1998 

b. Paket B 2003 

c. Paket C 2006 

d. STAI Rakha, Amuntai 2012 

8. Orang Tua :  
 Ayah :  
 Nama : Samlan, alm 
 Ibu :  
 Nama : Rahmah 
 Pekerjaan : Petani 

 Alamat : Jl. H. Mahrawi, Gumuk RT. 8 Kel. Jangkung 
Kec. Tanjung Kab. Tabalong 

9. Saudara (jumlah saudara) : 2 orang 

10 Isteri :  

 Nama : Siti Shofiah 

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

 Alamat : RT. 6 Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong 
11. Anak : 3 orang 
12. Pengalaman Kerja :  

 a. Guru SMK Tabalong 

b. Strutural STIA Tabalong 

13. Daftar Karya Ilmiah :  
 a. Pemilihan Media Pembelajaran oleh Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

pada SMP Negeri 7 Tanjung (Skripsi) 
Banjarmasin,     Desember 2020 
Penulis, 

 
 

Aulia Rahman  
 


