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MOTTO 

 

  . . .                     . . .  
 

“ . . . Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri . . . ”(QS. Ar-Ra‟d: 11)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Alqur‟an, Ar-Ra‟d ayat 11, Alqur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. 

Hati Emas, 2013), 250 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skirpsi ini 

menggunakan pedoman t ransliterasi Arab-Latin yang merupakan 

hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

 M/m  َ  A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n  ِ  I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w  ُ  U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Maad ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 KH/kh خ
  َع 

awal 
„A/‟a 

 ء

akhir 
A‟/a‟ بَعا Bā 

 D/d د
  

akhir 
A‟/a‟ 

 ء

awal 
A/a  بِب ْب Bī 

 Bū بُب ْب  Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ف R/r ر

 Falakiy فَعلَعكّبِب  Abb اَعبَّب  Q/q ق Z/z ز

بّب  K/k ك S/s س  Rabb رَع
عَعا 

 لَعمّبِب 
'ālamiy 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waaf 
 الْب 

Vocal 

Rangkap 

وْب ُب  Qara‟a  َع َع َع   الْب ُب ُب
Al-

furū‟ 
 الْب َعمَع ُب 

Al-

qamar 
يْب   Gairī  َع ْب ِب

ءَع  اءُب  Qara‟a  َع َع  الْب َع َع
Al-

qaḍā‟ 
 اللَّبمْب ُب 

Al-

syams 
ءِب   Syai‟un  َع ْب

Kata Majemuk 

Dirangkai 
Kata Majemuk Dipisah Tā Marbutah 

الُب اللّبِب ْبهِب  مَع الُب اللّبِب ْبهِب  Jamāluddīn  َع مَع   َع
Jamāl Al-

Dīn 
 Sā‟ah سَعاعَعة
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