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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR TERJEMAH 

No Bab Kutipan Ayat Hal Terjemah 

1.  I Q.S. Ali Imran 

[003] 

19 1 ”Sesungguhnya agama (yang 

diridhai) disisi Allah hanyalah 

Islam. tiada berselisih orang-

orang yang telah diberi Al 

Kitab kecuali sesudah datang 

pengetahuan kepada mereka, 

karena kedengkian (yang ada) 

di antara mereka. Barangsiapa 

yang kafir terhadap ayat-ayat 

Allah Maka Sesungguhnya 

Allah sangat cepat hisab-Nya”. 

2.  I Khulasoh Nurul 

Yaqin Juz 1 

 1 “Yang tiada menerimah Allah 

pada hari kiamat akan agama 

selain agama Islam”. 

3.  I Q.S. At-Tahriim 

[066] 

6 4 “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”. 

4.  I Hadis Rasulullah 

SAW 

 5 Dari Abu Hurairah r.a berkata: 

Nabi Saw. bersabda: 

“Sesungguhnya aku diutus 

untuk menyempurnakan 

Akhlak”. 

5.  I Q.S. Al-Ahzab 

[033] 

21 5 “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.”. 

6.  II Washoya al abaa 

abna 

 14 “Wahai anakku: takutlah 

engkau membuat marah ayah 

dan ibumu. Karena 
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sesungguhnya murka 

orangtuamu adalah murka 

Allah juga. Dan barang siapa 

membuat Allah murka maka 

sungguh dia akan merugi dunia 

dan akhirat”. 

7.  II Washoya al abaa 

abna 

 14 “Wahai Anakku: bila temanmu 

membutuhkan pertolongan 

suatu pekerjaan, janganlah 

engkau merasa berat 

menolongnya, jauhkan sifat 

membanggakan diri, bahwa 

engkau memiliki kelebihan 

dari teman engkau”. 

8.  II Q.S. al-Baqarah 

[001] 

2 15 “Kitab (Al Quran) ini tidak ada 

keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa”. 

9.  II Q.S. Adz-Dzariat 

[051] 

56 17 “Dan aku tidak menciptakan 

jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku.”. 

10.  II Akhlak lil Banin  17 “Wajib atas seorang anak 

berakhlak dengan akhlak yang 

baik dari kecilnya, agar 

kehidupannya dicintai ketika 

dewasa, tuhannya akan ridho 

padanya, dan keluarga akan 

senantiasa mencintainya, dan 

seluruh manusia” 

“Wajib juga atas seorang anak 

yang beradab, menjauhi dari 

akhlak yang tercela, agar tidak 

menjadi orang yang dibenci, 

tuhannya tidak ridho padanya, 

tidak mencintainya dan juga 

seluruh manusia”. 

11.  II Akhlak lil Banin  18 “Seorang anak yang beradab ia 

memuliakan kedua orang 

tuanya dan para pengajarnya, 

dan para saudarnya yang lebih 

besar, dan semua orang yang 

lebih besar darinya, dan 

menyayangi saudaranya yang 

kecil, dan orang yang lebih 

kecil darinya” 

“Dan semua anak yang beradab 
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selalu jujur dalam setiap 

perkataannya, dan tendah hati 

sesama manusia, dan bersabar 

atas gangguan dan tidak 

memutuskan hubungan dengan 

anak-anak (tetangga), tidak 

pula berkelahi bersama 

mereka, dan tidak meninggikan 

suara apabila sedang berbicara 

dan tertawa”.  

12.  II Q.S. Luqman [031] 13 19 “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". 

13.  II Q.S. At-Tahriim 

[066] 

6 20 “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”. 

14.  II Q.S.  As Sajadah 

[51] 

9 21 “Kemudian Dia 

menyempurnakan dan 

meniupkan ke dalamnya roh 

(ciptaan)-Nya dan Dia 

menjadikan bagi kamu 

pendengaran, penglihatan dan 

hati; (tetapi) kamu sedikit 

sekali bersyukur”. 

15.  III Qualitative 

Research Method 

 27 “Penelitian kualitatif adalah 

sebuah pendekatan induktif 

yang bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman 

secara mendalam dari 

pengalaman setiap individu 

atau kelompok”  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Untuk Informan 

Wawancara kepada ketua RT: 

1. Ada berapa kepala keluarga (KK) yang ada di komplek Ar-Raudah RT 06 

Kelayan B Banjarman pada tahun 2016 ini? 

2. Ada berapa laki-laki yang ada disini? 

3. Ada berapa perempuan yang ada disini? 

4. Apa saja sarana ibadah yang ada di komplek ini? 

5. Apa saja kegiatan keagamaan masyarakat di komplek ini? 

 

B. Untuk Orangtua Yang Memiliki Anak Laki-Laki Usia 6-12 Tahun 

1. Siapa nama bapak dan ibu? 

2. Berapa usia bapak dan ibu?    

3. Apa latar belakang pendidikan bapak dan ibu? 

4. Apa pekerjaan bapak dan ibu? 

5. Siapa nama anak bapak/ibu yang berusia 7-13 tahun? 

6. Bagaimana bapak/ibu memberi contoh yang baik kepada anak? 

7. Apa bapak/ibu sudah membimbing anak ibu/bapak? 

8. Bagaimana cara bapak/ibu menumbuhkan sikap positif anak terhadap agama? 

9. Bagaimana cara bapak/ibu menumbuhkan keterampilan beragama? 

10. Bagaimana cara bapak/ibu memberi pengetahuan agama kepada anak? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Melihat secara langsung gambaran umum lokasi penelitian. 

2. Melihat secara langsung sarana dan fasilitas di Komplek Ar-Raudah Kelayan 

B Banjarmasin. 

3. Melihat secara langsung cara orangtua mendidik akhlak anaknya. 
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PEDOMAN DOKUMENTER 

 

1. Data tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

2. Data tentang jumlah penduduk. 

3. Data tentang keadaan sarana dan fasilitas pada lokasi penelitian. 
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FOTO-FOTO RISET 
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