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MOTTO 

ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل. فَاإلَماُم رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْهِلِه 
َوُهَو َمْسُئوٌل، َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت َزْوِجَها َوِهَي َمْسُئوَلٌة، َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى 

 َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل.َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل. َأاَل 

Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung 

jawaban atas kepemimpinan kalian, seorang suami adalah 

pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri 

adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah  

pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas 

kepemimpinan kalian. (HR Bukhori dan Muslim).
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1 Hussein Bahresi, Hadits Shahih Al-Jami’us Shahih (Surabaya: Karya Utama), 

117. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama RI dan Menteri Penddidikan RI Nomor 158/1987 dan 

0543 b/U/1988. 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama Latin Huruf Keterangan 

 Alief - Tidak di lambangakan أ

 - Ba‟ B ب

 -   ت

 Sa‟ S S dengan titik di atasnya ث

 - Jim J ج

 Ha‟ H H dengan titik di ح

bawahnya 

 - Kha‟ Kh خ

 - Dal D د

 Zal Z Z dengan titik diatasnya ذ

 - Ra‟ R ر

 - Za‟ Z ز

 -  Sin س

 ش

 ص

Syin  

 

 

- 

S dengan titik 

dibawahnya 

 Dad D d dengan titik di ض

bawahnya 

 Ta‟ T T dengan titik di ط

bawahnya 

 Za‟ Z Z dengan titik di ظ
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bawahnya 

 Ain „ Koma terbalik di atasnya„ ع

 - Gain F غ

 - Fa‟ Q ف

 - Qaf K ق

 - Lam L ل

 - Mim M م

 - Nun N ن

 - Wawu W و

 - Ha‟ H ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 - Ya‟ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap termasuk anggota Syaddah, di tulis lengkap  

 di tulis Ahmadiyyah : أحمديّة 

 

C. Ta’ Marbuthah dan Akhir Kata 

1. Bila di amatikan di tulsi h, kecuali untuk kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 

 di tulis jama’ah جماعة

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis t. 

 ditulis ni‟matullah : نعمة هللا

 ditulis zakatul-Fitri: زكة الطر    

 

D. Vokal Pendek 

Fatkhah ditulis a, kasrah di tulis i, dan dammah ditulis u 
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E. Vokal Panjang 

1. a panjang di tulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, 

masong-masing dengan tanda (“) di atasnya. 

2. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata di pisahkan 

dengan apostrof („) 

 di tulis mu’annas : مؤنج ,di tulis a’antum :أانتم

 

F. Kata Sandang Alif+ Lam 

1. Bila di nikuti huruf Qamariyyah di tulis  

 dituis al-Qur‟an : القرأن

2. Bila di ikuti huruf syamsiyyah, huruf i di ganti dengan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya 

 di tulis asy-syi‟ah : الشيعة

 

G. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar di sesuaikan dengan EYD 

 

H. Kata dalam Rankaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata perkata atau, 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya dalam rangkaian tersebut. 

 ditulis syaikh al-Islam atau syaukhul-Islam : شيخ اإلسالم 
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