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MOTTO 
 

 

               

             

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik 

di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S Ali Imran:134). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. KONSONAN 

HURUF 

ARAB 

NAMA HURUF 

LATIN 

NAMA 

 alif Dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 sa S es (dengan titik ث

diatas) 

 jim J Je ج

 ha H Ha (dengan titik ح

dibawah) 

 kha Kh Ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Z Zet (dengan titik ذ

diatas) 

 ra R Er ر

 za Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy Es dan ye ش

 sad S Es (dengan titik ص

dibawah) 

 dad D de (dengan titik ض

dibawah) 

 ta T te (dengan titik ط

dibawah) 

 za Z zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 ain „ Koma terbalik diatas„ ع

 gain G Ga„ غ

 fa Fa Ef ف

 qaf Q Ki ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ھ

 hamzah “ Apostrop ى

 ya Y Ye ي
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2. VOKAL  

a. Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah A A 

 kasroh I I 

 Dhummah U U 

 

b. Vokal Rangkap 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 
Nama 

 
Fathah dan ya Ai a dan i 

 
Fathah dan 

wawu 

Au a dan u 

c. Maddah atau Vokal Panjang 

Harokat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya‟ 

â a dan garis 

di atas 

 
Kasroh dan ya‟ î i dan garis 

di atas 

 
Dhummah 

wawu 

û u dan garis 

diatas 
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