
 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Daftar Terjemah 

 

No Kutipan Terjemah 

1. Q.S ke-30 ayat ke-22 Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah 

penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu  

dan warna kulitmu. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

mengetahui. 

2. Q.S Al Maidah ayat 

ke-13 

(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, 

Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati 

mereka keras membatu. Mereka suka merubah 

perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan 

mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa 

yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan 

kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat 

kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara 

mereka (yang tidak berkhianat), maka 

maafkanlah mereka dan biarkan mereka, 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik. 

3. Q.S ke-29  Al An kabut 

di ayat 45 

 

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 ibadah-ibadah 

yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 

4. Q.S 15 ayat Ke-28 Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman 

kepada para malaikat, 

“Sungguh, Aku akan menciptakan seorang 

manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam 

yang diberi bentuk. 

5. Q.S ke-17 ayat 110 Katakanlah (Muhammad), 

“Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. 

Dengan nama yang mana saja kamu dapat 

menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama 

yang terbaik (Asma„ul husna) dan janganlah 

engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan 

janganlah (pula) merendahkannya dan usahakan 

jalan tengah di antara kedua itu.”  

https://risalahmuslim.id/kamus/malaikat/
https://risalahmuslim.id/kamus/muhammad/
https://risalahmuslim.id/kamus/salat/


 
 

6. Q.S ke-4 An Nisa ayat 

103 

Maka apabila kamu telah menyelesaikan 

shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di 

waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian 

apabila kamu telah merasa aman, maka 

dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). 

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang 

ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman. 

7. Q.S ke 8 ayat ke 2 Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah 

mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar 

hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya 

kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan 

hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, 

8. Q.S ayat ke 133 surah 

al baqarah 

Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan 

(tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada 

anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah 

sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan 

menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek 

moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) 

Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk 

patuh kepada-Nya". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2. Surat-Surat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap  : Heriyanor 

2. Tempat dan Tanggal Lahir  : Banua Rantau, 19 Desember 1997  

3. Agama    : Islam  

4. Kebangsaan    : Indonesia  

5. Status perkawinan  : Belum Menikah  

6. Alamat    : Jl. Mandastana No.07, RT 31,  

Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur 

7. No. HP/Alamat Email  : 085651491138/Heriyanor.id@gmail.com  

8. Pendidikan    

a. SD Banua Rantau 

b. MTsN Barabai 

c. MAN 2 Barabai 

9. Orang Tua :- 

10. Ayah 

Nama    : Junaidi 

Pekerjaan   : Wiraswasta  

Alamat    : Jl. Merdeka, Desa Banua Rantau, RT.06,  

RW.03, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. 

Hulu Sungai Tengah 

11. Ibu 

Nama    : Hatriani 

Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga  

Alamat     : Jl. Merdeka, Desa Banua Rantau, RT.06,  

RW.03, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. 

Hulu Sungai Tengah 

 

12. Saudara (jumlah Saudara) : 4 (Empat)  

13. Suami/Istri   : -  

Nama    : -  

Pekerjaan    : -  

Alamat    : -   

14. Anak (Jumlah Anak)  : - 

15. Pengalaman Organisasi/Kerja 

a. Teropong Community Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

b. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 

16. Daftar Karya Ilmiah  :- 




