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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya FATHUR 

ROHMAN, NIM ES-16002 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

Tesis ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan tesis ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 
 

َّ ُ َعََّّإِ َّۡرَغةٲَوإِىَٰىََّرتَِّلَّف٧ََََََّّّّّصۡةَّٲفَإَِذاَّفََرۡغَثَّف٦ٌََََُّّّۡسٗراََّّۡىُعۡسرَِّٱٍَ

٨َّ

 

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 

kamu berharap.” 

(Q.S. al-Insyirah: 6-8)
1
 

 

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

 

  

                                                           
1 Al-Qur’an Terjemah Standar Penulisan Dan Terjemahan Kementerian 

Agama Republik Indonesia, Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013, Q.S. Al-Insyirah, 

6-8. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil 

keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Tertanggal 22 

januari 1988. 

I. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ……… Tidak ا

dilambangkan 

 Bᾱ’ Be Be ب

 Tᾱ’ T Te ت

 Ṡᾱ’ Ṡ Es titik di atas خ

 Jim J Je ج

 Hᾱ’ ḥ Ha titik di bawah ح

 Khᾱ’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z Ze titik diatas ذ

 Rᾱ’ R Er ر

 Zai’ Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣᾱd Ṣ Es titik dibawah ص

 ḍᾱd ḍ De titik dibawah ض

 Ṭ ᾱ’ Ṭ Te titik dibawah ط

 Ẓ ᾱ’ Ẓ Ze titik dibawah ظ
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 Ayn ’’’’’’ Koma terbalik‘ ع

diatas 

 Gayn G Ge غ

 Fᾱ’ F Ef ف

 Qᾱf Q Qi ق

 Kᾱf K Ka ك

 Lᾱm L El ه

ً Mῑm M Em 

ُ Nῡn N En 

 Waw W We و

 Hᾱ H Ha ة

 Hamzah ..’.. Apostrof ء

 Yᾱ Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Tasydid ditulis rangkap 

 

 Ditulis Muta’addidah ٍحعددة

 Ditulis ‘iddah عدة

 

 

III. Tᾱ’marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, di tulis h: 

 Di tulis Hikmah حنَة

 Di tulis Jizyah جسٌة

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

-Di tulis Karamah al مراٍةَّاالوىٍاء

auliyᾱ’ 
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasroh 

dan dammah ditulis t atau ha. 

 Di tulis Zakᾱh al-fitri زماةَّاىفطر

 

IV. Vocal Pendek 

َََّ  Fathah Di tulis َّضرف 

(daraba) 

ََِّ  Kasroh Di tulis ٌَّعي (‘alima) 

ََُّ  Dummah Di tulis محة (katiba) 

 

V. Vocal Panjang 

1. Fathah + alif ditulis ᾱ (garis di atas) 

 Di tulis Jᾱhiliyyah جاهيٍة

 

2. Fathah + alif maqsur, ditulis ᾱ (garis di atas) 

 Di tulis Yas’ᾱ ٌسعً

 

3. Kasroh + ya’ mati, ditulis ῑ (garis di atas) 

 Di tulis Majid ٍجٍد

 

4. Dammah + wawu mati, di tulis ữ (dengan garis di atas) 

 Di tulis Furud فروض

 

 

VI. Vocal Ramgkap 

1. Fathah + y ᾱ’ mati, di tulis ai 

 Di tulis Bainakum تٍْنٌ
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2. Fathah + wawu mati, ditulis au 

 Di tulis Qaul قوه

 

VII. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 

dengan apostrof 

 Di tulis A’antum ااّحٌ

 Di tulis U’iddat اعدَّت

 Di tulis La’in syakartun ىعَِّشنرجٌ

 

VIII. Kata sandang Alif + Lᾱm 

 Di tulis Al-qur’an اىقراُ

 Di tulis Al-qiyas اىقٍاش

 

IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan 

yang Disempurnakan (EYD) 

 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis 

menurut penulisnya 

اىفروضذويَّ  Di tulis Zawi al-furud 

 Di tulis Ahl al-sunnah اهوَّاىسْة
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