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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama    : Saidah 

2. Tempat Tanggal Lahir  : Banjarmasin, 3 Maret 1995 

3. Email    : Saidahsyam54@gmail.com 

4. No Hp / WA   : 0831-5085-7315 

5. Agama    : Islam 

6. Kebangsaan   : Indonesia 

7. Status Perkawinan  : Menikah 

8. Alamat    : Jl. Murung Selong RT 12 RW 001 Kel. Sungai 

Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin 

9. Pendidikan 

a. SDN Sungai Lulut 4  : 2006 

b. MTs Nurul Hidayah  : 2009 

c. MA Nurul Hidayah  : 2012 

d. UIN Antasari   : 2017 

10. Orangtua 

Ayah 

Nama    : Syamsudin 

Pekerjaan    : Swasta 

Ibu 

Nama    : Siti Fatimah 
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Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga 

11. Saudara (jumlah saudara) : 3 orang 

12. Suami    : Irfansyah 

13. Anak    : Muhammad Zaini Syafiq 

14. Pengalaman Kerja 

a. MA Raudhatusysyubban Sungai Lulut (2017-2020) 

b. SDN Sungai Tandipah (2020-Sekarang) 

 

 

Banjarmasin,    8 Juli 2021 

 

 

Saidah 

 

 

 

 

 

 



 
164 

 

DAFTAR TERJEMAH 

No. Bab Halaman Terjemah 

1. I 3 

Pendidikan harus bertujuan pada pertumbuhan yang 

seimbang dari kepribadian total manusia melalui 

pelatihan jiwa manusia, intelek, diri rasional, perasaan 

dan indera tubuh. Pelatihan yang diberikan kepada 

seorang muslim harus sedemikian rupa sehingga iman 

ditanamkan ke dalam lubang kepribadiannya dan 

menciptakan dalam dirinya keterikatan emosional 

dengan Islam dan memungkinkan dia untuk mengikuti 

Al-Qur’an dan Sunnah dan diatur oleh nilai-nilai Islam 

dengan sukarela dan gembira. Sehingga ia dapat 

melanjutkan kerealisasi statusnya sebagai khalifatullah 

kepada siapa Allah telah menjanjikan otoritas alam 

semesta. 

2. II 4 

Makna pendidikan di dalamnya totalitas dalam 

konteks Islam melekat pada konotasi istilah Tarbiyah, 

Ta’lim dan Ta’dib secara bersama-sama. Apa yang 

disampaikan istilah ini tentang manusia dan 

masyarakat serta lingkungannya dalam hubungannya 

dengan Tuhan terkait dengan sesamanya, dan secara 

bersama-sama mewakili ruang lingkup pendidikan 

Islam baik formal maupun nonformal. 

3. II 10 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar 

dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 

menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat 

demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya). 

4. II 10 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai 

Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". 

5. II 21 

Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah 

mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu 

masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami 

beberapa tahun dari umurmu. 
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6. II 21 

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. 

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap 

dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 

7. II 21 

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah 

berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, 

lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu 

menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah 

Allah". Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu 

menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu 

mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap 

mempelajarinya. 

8. II 22 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda-benda) seluruhnya, kemudian 

mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-

benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!” 

9. II 25 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia 

memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 

agar kamu bersyukur. 

10. II 25 

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat 

Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu 

Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat 

Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan 

mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, 

serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu 

ketahui. 

11. II 26 

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah 

(tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya 

kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan 

(waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu 

melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda 

(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang 

mengetahui. 

12. II 26 

1.  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

menciptakan, 

2.  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. 

3.  Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, 
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4.  Yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam, 

5.  Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

13. II 35 

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al 

Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan 

kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan 

menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. 

14. II 36 

12.  Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat 

kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. 

Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka 

sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

barangsiapa yang tidak bersyukur, maka 

sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

13.  Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 

"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

14.  Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang 

ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

15.  Dan jika keduanya memaksamu untuk 

mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di 

dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang 

kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah 

kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan. 

16.  (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya 

jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan 

berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 

niscaya Allah akan mendatangkannya 

(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus 

lagi Maha Mengetahui. 
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17.  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). 

18.  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. 

19.  Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan 

lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk 

suara ialah suara keledai. 

15. II 36 

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. 

16. II 38 

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. 

17. II 39 

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, 

dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. 

18. II 41 

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 

yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada 

dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai 

pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian 

(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka 

kata-kata yang baik. 

19. II 42 

Pendidikan harus bertujuan pada pertumbuhan yang 

seimbang dari kepribadian total manusia melalui 

pelatihan jiwa manusia, intelek, diri rasional, perasaan 

dan indera tubuh. Pelatihan yang diberikan kepada 

seorang muslim harus sedemikian rupa sehingga iman 

ditanamkan ke dalam lubang kepribadiannya dan 

menciptakan dalam dirinya keterikatan emosional 

dengan Islam dan memungkinkan dia untuk mengikuti 

Al-Qur’an dan Sunnah dan diatur oleh nilai-nilai Islam 

dengan sukarela dan gembira. Sehingga ia dapat 
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melanjutkan kerealisasi statusnya sebagai khalifatullah 

kepada siapa Allah telah menjanjikan otoritas alam 

semesta. 

20. II 50 
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku 

21. IV 144 

 (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih 

beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-

waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang 

yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah 

yang dapat menerima pelajaran. 

22. IV 146 

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. 

23. IV 150 

Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya 

(pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa 

yang membawa per 

\buatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan 

melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang 

mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). 
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LAMPIRAN : Catatan Konsultasi Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN : Dokumentasi 
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LAMPIRAN : Dokumentasi 
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