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TERJEMAHAN AYAT ALQURAN, HADIS & BAHASA ASING  

 

 

Bab No. Terjemahnya  Hlm 

I 

 

- ...niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang 

beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di 

antara kamu beberapa derajat (QS al-Mujadilah: 11) 

1 

I  1 Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak 

(HR Baihaqi) 

1 

I - Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya 

(QS an-Nisa: 59).  

3 

II 4 Proses melatih dan mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, pikiran, perilaku, terutama oleh sekolah 

formal. 

19 

II  - Dan di antara mereka ada yang berdoa: Ya Allah berilah 

kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan 

selamatkanlah kami dari api neraka (QS al-Baqarah: 201). 

23 

II - Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 

rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan 

memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu 

lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. (QS An-Nuur: 27). 

44 

II - Artinya: Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) 

di kalangan orang-orang yang datang kemudian, (yaitu) 

"kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim". Demikianlah 

Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat 

baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang 

beriman (QS as-Shaffaat; 108-111). 

44 

II - Artinya: (Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke 

dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari 

bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang 

malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari 

semua pintu, (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum 

bima shabartum" (keselamatan atasmu berkat kesabaranmu). 

Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu (Ar-Ra’ad; 24. 

45-

45 

II 46 Dari Abdillah bin Amru, bahwasanya seorang laki-laki 

bertanya kepada Rasulullah saw: Bagaimana Islam yang baik 

itu?. Beliau menjawab: engkau memberi makan dan 

mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan 

orang yang tidak engkau kenal (HR Muslim). 

45 

 

II 

 Artinya: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, 

pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada 

46 
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hari aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera 

Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang 

mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. 

II 50 Dari Abi Syuraih al-Khuza’i, bahwasanya Nabi saw 

bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir 

janganlah menyusahkan tetangganya, barangsiapa beriman 

kepada Allah dan Hari Akhir hendaklah memuliakan 

tamunya, barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir 

hendaklah berkata-kata yang baik atau lebih baik diam (HR 

Muslim).     

47 

II  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 

(QS an-Nisa: 5). 

53 

II  Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang 

di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah 

kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia(QS al-Isra: 23). 

53 

II  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah 

manusia dna batu; penjaganya malaikat-malakat yang kasar 

dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahjkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan (QS at-Tahrim: 6). 

58 

II  Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari 

setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian 

dilahirkannya kamu hidup sebagai seorang anak, kemudian 

kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa 

dewasa, kemudian dibiarkannya lagi kamu hidup sampai tua, 

di antara kamu diwafatkan-Nya sebelum itu. Kami perbuat 

yang demikian, supaya kamu sampai kepada ajal yang 

ditentukan dan supaya kamu memahaminya (QS al-Mukmin: 

67).  

66 

IV  Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

89 
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Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.(QS Ali Imran; 159). 

IV  Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 

bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, 

tetapi berkasih sayang sesama mereka (QS al-Fath: 29).  

90 

IV  Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat 

dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (QS al-

Baqarah ayat 222). 

94 

IV  Abdullah berkata: Aku tidak pernah melihat orang yang 

paling banyak tersenyum kecuali Rasulullah saw (HR 

Tirmidzi). 

111 

IV  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 (QS 

al-Maidah: 2. 

118 
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Pertanyaan Wawancara 

A. Penerapan perilaku kebiasaan 5S di lingkungan pendidikan SDN  Gugus 

Pasar Lama Banjarmasin  

1. Sejak kapan program 5S diterapkan di sekolah ini? 

2. Apakah sebelumnya pernah dilakukan? 

3. Apa latar belakang dan tujuan diterapkannya Program 5S? 

4. Bagaimana proses perencanaannya bersama guru? 

5. Bagaimana pendapat  bapak/ibu tentang pentingnya  perilaku 

kebiasaan 5S ? 

6. Penerapan apa saja yang ditanamkan dalam perilaku kebiasaan 5S? 

7. bagaimana kerjasama dengan segenap warga sekolah? 

8. Apa saja yang terkait dalam penerapan penanaman perilaku kebiasaan 

5S ? 

9. Apakah dalam penerapan penanaman perilaku kebiasaan 5S sesuai 

dengan prestasi keseharian  dan nilai keagamaan siswa ? 

10. Dalam penerapan penanaman perilaku kebiasaan 5S strategi/metode 

apa Bapak/ibu gunakan ? 

11. Apakah dalam penerapan penanaman perilaku kebiasaan 5S selalu 

memberikan penilaian terhadap siswa ? 

12. Bagaimana kegiatan evaluasi yang bapak/ibu lakukan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa terkait dengan penanaman perilaku 

kebiasaan 5S? 

13. Bagaimana dampak program5S terhadap kerajinan, kedisiplinan, dan 

hasil belajar siswa? 

14. Apakah ada pengaruhnya terhadap prestasi siswa, dan sekolah?  

 

B. Faktor pendukung dan penghambat  penanaman perilaku kebiasaan 5S di 

lingkungan pendidikan SDN Gugus Pasar Lama Banjarmasin. 

1. Apakah  faktor-faktor  yang mendukung  penerapan penanaman 

perilaku kebiasaan 5S di lingkungan pendidikan ? 

2. Apakah  faktor-faktor yang menghambat  penerapan penanaman 

perilaku kebiasaan 5S di lingkungan pendidikan ? 
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