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MOTTO 

 
َوَلْو َشاء رَبَُّك آلَمَن َمن ِفي اأَلْرضي ُكلُُّهْم َجَييعاً أَفَأَنَت ُتْكريُه النَّاَس َحَّتَّ َيُكونُواْ 

 ﴾٩٩﴿ َ  ُمْؤمينيني
Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 

orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu 

(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-

orang yang beriman semuanya? 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan 

Tunggal 
Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
tanpa 

tanda 

َ   M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

َ   N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َ   W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج  U/u 

 H/h Mādd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā بَا 'akhir A'/a ء awal A/'a عَ  KH/kh خ

ْ  awal A/a ء 'akhir A'/a ع D/d د   B بي

 Bū بُ وْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f     d d Yā' ni b h ف R/r ر

 falaky فَ َلكيي   abb َأبَّ  Q/q ق Z/z ز

  āl m َعاَلميي   rabb َرب   K/k ك S/s س

‘Ain/Hamzah ‘Ain/Hamzah  ْال Vokal 

Rangkap di Belakang di-waqf 

  ir   َغْْيييْ  al-qamar اْلَقَمرُ  'al-furū اْلُفُرْوعُ  qara'a قَ رَعَ 

 syai'un َشْيئ   al-syams الشَّْمسُ  'al-qaḍā اْلَقَضاءُ  qara'a قَ َرءَ 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk 

dipisah 

 ā' 

M rbūṭah 

ْيني  ََجَالُ  ْيني  ََجَالُ  māludd n   الدِّ  ā' h  َساَعة māl  l-  n   الدِّ
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