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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Masratu dilahirkan pada tanggal 02 Februari 1992 di Ampah Kecamatan 

Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Anak 

terakhir dari tujuh bersaudara pasangan bapak Kusmayadi sebagai petani dan ibu 

Siti Patimah sebagai ibu rumah tangga. 

Pendidikan tingkat dasar dan menengah di selesaikan di Ampah dan 

tamat sekolah dasar pada MIN Ampah pada tahun 2004,berikutnya  pendidikan 

menengah pada Mts Ampah dan lulus tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2010 

lulus sekolah pada Sekolah Menengah Atas di MAN Tanah Laut. Setelah itu 

melanjutkan kuliah di IAIN Antasari Banjarmasin pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan prodi Pendidikan Agama Islam dan mendapakan gelar sarjana pada 

tahun 2014 yang sekarang telah menjadi UIN Antasari Banjarmasin. Selama di 

perguruan tinggi ia aktif di Resimen Mahasiswa (MENWA) dan KAMMI. 

Bekerja aktif sebagai guru di MAN Pelaihari yang sekarang telah 

menjadi MAN Tanah Laut pada tahun 2015 hingga sekarang sembari melanjutkan 

pendidikan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Prodi Pendidikan Agama 

Islam pada tahun 2017. 

  



 

 

 
 

DAFTAR TERJEMAH 

 

NO. BAB Hal. TERJEMAH 

1. 1 2 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. (Q>S. At-

Tahrim:6). 

2. 1 4 104. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. 

(Q.S. Ali Imran:104). 

3. 1 7 256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 

karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman 

kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul 

tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. al-baqarah:256) 

4. 2 42 Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang 

tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam 

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan 

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan 

(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi 

nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-

orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 

janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada 

hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi 



 

 

 
 

agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 

sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.(Q.S. al-maidah:3). 

5. 2 47 Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah 

mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), 

Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi 

mereka.(Q.S. an-Nisa:80) 

6. 2 49 Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, 

bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu jizat, pastilah 

mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-

mukjizat itu hanya berada di sisi Allah". dan Apakah yang 

memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka 

tidak akan beriman. (Q.S.Al-an‟am:109). 

7. 2 49 Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah 

(azab) yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat 

Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. (Q.S. Al-

ankabut:79). 

8. 4 91 Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 

lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S.Ar-

Rum:30). 

9 4 91 Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali orangtuanya 

yang menjadikan Yahudi, Najasi atau Majusi. (HR. Muslim:4803) 

10. 4 103 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 

shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, 

dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua 

mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit 

atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) 

atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka 



 

 

 
 

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu 

dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan 

kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 

nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. Al-Maidah:6). 

11. 4 105 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:45). 

12. 4 110 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. 

13. 4 113 Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah:183). 

 

  



 

 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama: 

Pendidikan: 

Pekerjaan: 

1. Apa alasan anda memuutuskan memeluk agama islam? 

2. Sudah berapa lama anda memeluk agama Islam? 

3. Bagaimana sikap keluarga anda saat ini? 

4. Apakah ada kendala saat anda memutuskan memeluk agama Islam? 

5. Apa saja bentuk pengamalan ajaran agama Islam yang anda kerjakan? 

6. Apakah ada kendala ketika anda mengamalkan ajaran Islam? 

7. bagaimana sikap saling menghargai dan menghormati yang diterapkan di 

rumah anda yang berbeda agama? 

8. Bagaimana pelaksanaan aktivitas keagamaan di rumah anda yang berbeda 

agama? 

9. Apakah ada bentuk dukungan dari keluarga anda yang berbeda agama 

ketika anda memutuskan memeluka agama Islam? 

10. Apakah anda masih mengikuti tradisi agama terdahulu? 

11. Bagaimana cara anda meningkatkan keimanan saat di rumah yang anggota 

keluarga anda berbeda agama? 

12. Bagaimana pandangan anda tentang satu keluarga tetapi beda agama? 

13. Bagaimana sikap masyarakat ketika anda memeluk agama Islam? 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


