
 

 

 



DAFTAR  TERJEMAHAN 

No Hal Surah/Hadits Ayat 

 

Terjemahan 

 

1. 2 Al  A’raf 179 Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk 

(isi neraka Jahannam) kebanyakan dari 

jin dan manusia, mereka mempunyai 

hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 

memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 

mempunyai mata (tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk melihat (tanda-

tanda kekuasaan Allah), dan mereka 

mempunyai telinga (tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk mendengar 

(ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai 

binatang ternak, bahkan mereka lebih 

sesat lagi. mereka Itulah orang-orang 

yang lalai. 

 

2 3 Luqman 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[1181] 

lagi Maha mengetahui. 

 

3. 3 Al  Zilzalah 7-8 7.Barangsiapa yang mengerjakan 

kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

Dia akan melihat (balasan)nya. 

8.Dan Barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya 

Dia akan melihat (balasan)nya pula. 

 

4 3 HR. Muslim  Rasulullah Saw. Bersabda: Setiap anakm 

itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. 

Kedua orangtuanyalah  yang 

membuatnya menjadi seorang Yahudi, 

seorang Nasrani maupun seorang Majusi. 

Sebagaimana seekor binatang  yang 

melahirkan seekor anak tanpa cacat, 

apakah kamu merasakan terdapat yang 

terpotong hidungnya? 

 



5 19 Al Mujadillah 11 Hai orang-orang beriman apabila kamu 

dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

 

6 29 Yaasiin 60 Bukankah aku telah memerintahkan 

kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu 

tidak menyembah syaitan? 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagi kamu", 

 

7 51 Al Ahzab 21 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. 

 

8  Ali Imran 83 Maka Apakah mereka mencari agama 

yang lain dari agama Allah, Padahal 

kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala 

apa yang di langit dan di bumi, baik 

dengan suka maupun terpaksa dan hanya 

kepada Allahlah mereka dikembalikan. 
 

 

9  At  Taubah 119 Hai orang-orang yang beriman 

bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang 

yang benar. 
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 Al  Kafirun 
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1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 

2. aku tidak akan menyembah apa yang 

kamu sembah. 

3. dan kamu bukan penyembah Tuhan 

yang aku sembah. 

4. dan aku tidak pernah menjadi 

penyembah apa yang kamu sembah, 
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5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi 

penyembah Tuhan yang aku sembah. 

6. untukmu agamamu, dan untukkulah, 

agamaku." 
 

Sesungguhnya yang sebenar-benar orang 

mukmin ialah orang-orang yang beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila 

mereka berada bersama-sama Rasulullah 

dalam sesuatu urusan yang memerlukan 

pertemuan, mereka tidak meninggalkan 

(Rasulullah) sebelum meminta izin 

kepadanya. Sesungguhnya orang-orang 

yang meminta izin kepadamu 

(Muhammad) mereka Itulah orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya, Maka apabila mereka meminta izin 

kepadamu karena sesuatu keperluan, 

berilah izin kepada siapa yang kamu 

kehendaki di antara mereka, dan 

mohonkanlah ampunan untuk mereka 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 

 

12  Al  Insyirah 5-7 5. Karena Sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan, 

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu 

ada kemudahan. 

7. Maka apabila kamu telah selesai (dari 

sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain 

 

 

13  An Nahl 78 Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur. 

 

14  Al  Baqarah 30  Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman 

kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 

aku hendak menjadikan seorang khalifah 

di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan 



membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui." 
 

15  Asy  Syuura  38  Dan (bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara 

mereka; dan mereka menafkahkan 

sebagian dari rezki yang Kami berikan 

kepada mereka. 

 

16  Al Mulk 3 Yang telah menciptakan tujuh langit 

berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak 

melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha 

Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. 

Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah 

kamu Lihat sesuatu yang tidak 

seimbang? 

 

17  Al   Hujurat 13 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. 

 

18  Iberahim 35 Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: 

"Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini 

(Mekah), negeri yang aman, dan 

jauhkanlah aku beserta anak cucuku 

daripada menyembah berhala-berhala. 

 

19  Al  Fath 29 Muhammad itu adalah utusan Allah dan 

orang-orang yang bersama dengan Dia 

adalah keras terhadap orang-orang kafir, 

tetapi berkasih sayang sesama mereka. 

kamu Lihat mereka ruku' dan sujud 



mencari karunia Allah dan keridhaan-

Nya, tanda-tanda mereka tampak pada 

muka mereka dari bekas sujud[1406]. 

Demikianlah sifat-sifat mereka dalam 

Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, 

Yaitu seperti tanaman yang 

mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu 

menjadikan tanaman itu kuat lalu 

menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di 

atas pokoknya; tanaman itu 

menyenangkan hati penanam-

penanamnya karena Allah hendak 

menjengkelkan hati orang-orang kafir 

(dengan kekuatan orang-orang mukmin). 

Allah menjanjikan kepada orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh di antara mereka ampunan 

dan pahala yang besar. 
 

20  Al  A’raf 44 Dan penghuni-penghuni surga berseru 

kepada penghuni-penghuni neraka 

(dengan mengatakan): "Sesungguhnya 

Kami dengan sebenarnya telah 

memperoleh apa yang Tuhan Kami 

menjanjikannya kepada kami. Maka 

Apakah kamu telah memperoleh dengan 

sebenarnya apa (azab) yang Tuhan kamu 

menjanjikannya (kepadamu)?" mereka 

(penduduk neraka) menjawab: "Betul". 

kemudian seorang penyeru (malaikat) 

mengumumkan di antara kedua golongan 

itu: "Kutukan Allah ditimpakan kepada 

orang-orang yang zalim, 
 

21  Al Baqarah 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[162] dan berimans 

kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada buhul tali yang 

Amat kuat yang tidak akan putus. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui. 
 

 

 



22  Al Alaq 1-5 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[1589], 

5. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. 

 

23  Ar  Ruum 41-

42 

41. Telah nampak kerusakan di darat dan 

di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusi, supay Allah merasakan 

kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar). 

42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan 

di muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang 

terdahulu. kebanyakan dari mereka itu 

adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah)." 

 

24  Al Kautsar 1-3 1. Sesungguhnya Kami telah 

memberikan kepadamu nikmat yang 

banyak. 

2. Maka dirikanlah shalat karena 

Tuhanmu; dan berkorbanlah[1605]. 

3. Sesungguhnya orang-orang yang 

membenci kamu Dialah yang terputus[ 

 

25  An Nahl 93 Dan kalau Allah menghendaki, niscaya 

Dia menjadikan kamu satu umat (saja), 

tetapi Allah menyesatkan siapa yang 

dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan 

Sesungguhnya kamu akan ditanya 

tentang apa yang telah kamu kerjakan. 

 

26  Az Zumar 37 Dan Barangsiapa yang diberi petunjuk 

oleh Allah, Maka tidak seorangpun yang 

dapat menyesatkannya. Bukankah Allah 

Maha Perkasa lagi mempunyai 

(kekuasaan untuk) mengazab? 

 



27 59 Al Mumtahanah 6 Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim 

dan umatnya) ada teladan yang baik 

bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang 

mengharap (pahala) Allah dan 

(keselamatan pada) hari kemudian. dan 

Barangsiapa yang berpaling, Maka 

Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji. 

 

28 60 At Tahrim 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. 

 

29 61 Luqman 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". 
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Supervision  sebagai the act of supervising; management. 

Dalam Webster’s New World Dictionary disebutkan, bahwa 

istilah supervisi  berasal  dari dua kata super dan  vision. 

Super berarti posisi yang lebih tinggi dari yang lain, 

sedangkan vision berarti kemampuan untuk merasakan 

sesuatu yang tidak terlihat melalui pemikiran yang jernih atau 

kemampuan melihat kedepan. 

 

 

Supervisi adalah sebuah proses yang didesain untuk 

membantu guru dan pengawas untuk belajar lebih dalam 

tentang hal yang mereka praktikkan, untuk lebih baik dalam 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan 

untuk melayani lebih baik lagi kepada para orang tua dan 

sekolah dan untuk membuat sekolah menjadi komunitas 

pembelajaran yang lebih efektif. 

 

 

Menurut Prof. Robert W. Richey  yang  dimaksud  

masyarakat  adalah “Istilah komunitas yang merujuk pada 

sebuah grup dari masyarakat yang hidup bersama dalam 

sebuah wilayah di mana cara berpikir dan bertindak membuat 

para penghuni menyadari bahwa mereka bagian dari 

kelompok masyarakat tersebut. 

 

 

Karakter menentukan cara berpikir dan tindakan yang diambil 

oleh seseorang, karakter yang baik adalah motivasi internal 

untuk melakukan yang baik menurut standar tertinggi 

perilaku dalam setiap situasi. 

 

 

Karakter bias diukur dalam hubungannya dengan kepatuhan 

seseorang terhadap standard perilaku atau kepatuhan 

seseorang terhadap seperangk  aturan moral. 
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