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MOTTO 

 

 

                   

       
Artinya : 

"Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah 

untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,supaya 

mereka mengerti perkataanku.” 

(QS.At-Thoha: 25-28) 

 

 

الَّلُهمَّ اَل َسْهَل ِإالَّ ماَ َجَعْلَتُه َسْهالً َوأَْنَت ََتَْعُل احلَْزَن ِإذاَ 
 ِشْئَت َسْهالً 

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. 

Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau 

kehendaki pasti akan menjadi mudah.” 

(Ibnu Hibban) 
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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 … 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

 Bā ب ا ’akhir A’/aء awal ‘A/’a عَ  KH/kh خ

 Bī بِيَ  awal A/aء ’akhir A’/a ع D/d د

 Bū بُوَ  Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ف R/r ر

 Falakiy ف ل ك ِي Abb ا بَ  Q/q ق Z/z ز

بَ  K/k ك S/s س ي Rabb ر   ālamiy' ع اَل م ِ

‘Ain/Hamzah di 

Belakang 

‘Ain/Hamzah di-

waaf 
 Vocal Rangkap الَ 

عَ  عَُ Qara’a ق ر   ال فُُرو 
Al-

furū’ 
رَُ  ال ق م 

Al-

qamar  َغ ي ِري Gairī 

ءَ  اءَُ Qara’a ق ر   ال ق ض 
Al-

qaḍā’ 
سَُ  الش م 

Al-

syams 
ءَِ  Syai’un ش ي 

Kata Majemuk Dirangkai Kata Majemuk Dipisah Tā Marbutah 

ي نَِ اُلَالد ِ م   Jamāluddīn ج 
اُلَ م  ج 

ي نَِ  الد ِ
Jamāl Al-Dīn س اع ة Sā’ah 
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