
Lampiran 1 

 

Terjemahan  al-Qur’an dan Hadits 

No  BAB Hlm  Terjemahan 

1 I 2 Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (Al-Hijr/15: 

9) 

2 II 25 Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi 

Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 

maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama 

dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa 

yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang 

(As-sajadah/32: 5) 

3 II 37 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan (Al-Hasyr/59: 18) 

4 II 58 Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-

orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, 



kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang 

(berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. 

Mereka itulah orang-orang yang benar 

(Al-Hujurat/49: 15) 

5 II 59 Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 

Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan 

kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama 

menyerahkan diri (kepada Allah)" 

(Al-An’am/6: 162-163) 

6 II 60 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku 

(Adz-Dzariat/51: 56) 

7 II 60 Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung 

(Al-Qolam/68: 4) 

8 II 61 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat 

(An-Nisa/4: 58) 



9 II 61 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 rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka 

(Asy-Syu’aro/42: 38) 

10 II 62 143. (yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang 

domba, sepasang dari kambing. Katakanlah: "Apakah dua yang 

jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah 

yang ada dalam kandungan dua betinanya?" Terangkanlah 

kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang 

orang-orang yang benar 

Al-an’am/6 

11 II 63 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, 

dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 

mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu 

telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-



menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya 

Al-Maidah/5 

12 II 63 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah 

syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu 

Al-Baqoroh/2 

13 II 65 9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya 

Al-Hijr/15 

14 II 67 29. Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu 

penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-

ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang 

mempunyai fikiran 

Shaad/38 

15 II 82 106. Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-

angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada 

manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian 

Al-Israa/17 

16 II 83 2. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang 

Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya 



kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka 

Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka 

sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata 

Al-Jumuah/62 

17 II 85 114. Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, 

dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur´an sebelum 

disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: 

"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan" 

(20. Tha ha) 

18 II 85 16. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al 

Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya 

17. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya 

(di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya 

18. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah 

bacaannya itu 

(Al-Qiyamah/75) 

19 II 87 44. keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan 

Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan 

pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka 

dan supaya mereka memikirkan 

(an-nahl/16) 

20 II 89 17. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk 

pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran 



(Al-Qomar/54) 

21 II 89 9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya 

AlHijr/15 

22 II 90 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari 

rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-

diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 

perniagaan yang tidak akan merugi 

30. agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka 

dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri 

Fatir/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

 

Terjemahan Bahasa Asing 

 

No  BAB Hlm Terjemahan 

1 II 26 Dimock: manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, 

kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan apa yang harus 

dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta 

anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam 

proses mengerjakannya. 

2 II 32 Louis A. Allen: kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, 

penegndalian 

3 II 32 John R. Beishline: Perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, pengendalian 



4 II 32 Henry Fayol: Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 

koodinasi, pelaporan, pengangggaran 

5 II 32 Luther Gullich: Perencanaan, pengorganisasian, staffing, 

kepemimpinanan, koordinnasi, pelaporan, penganggaran 

6 II 32 Kontz dan O’Donnel: Pengorganisasian, staff, mengarahkan, 

perencanaan, penegndalian 

7 II 32 William H. Newman: Perencanaan, pengorganisasian, perakitan 

sumber, mengarahkan, mengendalikan 

8 II 32 Sondang P. Siagian: Perencanaan, pengorganisasian, 

memotivasi, mengontrol 

9 II 32 George R. Terri: perencanaan, pengorganisasian, penggerak, 

pengontrolan 

10 II 32 Lyndal F. Urwick: peramalan, perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinanan, koordinasi, mengendalikan 

11 II 32 Winardi: perencanaan, pengorrganisasian, koordinasi, 

pelaksanaan, kepemimpinan, komunikasi, mengendalikan 

12 II 32 The Liang Gie: perencanaan, pengambilan keputusan, 

mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, 

meningkatkan. 
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