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MOTTO 

 

ال ػُف َغ ِإ ُف  ال َغ ال ِإَغ ػْو ُف ِإ ِإ ْوال ال َغ َّن ٍـم   ِإفَّنال اَّنَغال ال ػُف َغ ِإ ُفال َغ ال ِإ َغ ْو
 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan suatu kaum  

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri  

mereka sendiri”.
1
 

  

                                                           
1
 Al-Quran, Ar ra;du ayat 11, Al-Quran dan Terjemahnya, 

(Semarang:Departemen Agama RI, Toha Putra, 2001), 370 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

   L/i ؿ Sy/sy ش B/b ب
Tand

a 

tand

a 

 M/m ... A/a ـ Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ف Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 Ṭ/ṭ   W/w ... U/u ط J/j ج

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

KH/k خ

h 
 Bā  َغال ˊAˊ/a ء A/’a‘ عَغال

ْوال A/a ء ’A’/a ع D/d د  Bi̅  ِإ

 Bū  ػُف ْوال Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi̅d Yāˊ nisbah ؼ R/r ر

  ػَغ َغ ِإ  ال Abb  بَغال Q/q ؽ Z/z ز
Fala

kiy 

āla‘  َغ ال َغ ِإ  ال Rab رَغب ال K/k ؾ S/s س

miy 

„Ain/Hamza

h di 

Belakang 

„Ain/Hamza

h di-waqf 
 Vokal  ؿْوال

Lengkap 

العَغال   ْو ْو ُف ُف ْوعُفال qara’a  ػَغ َغ
al-

furū’ 
  ْو ْو َغ َغ ُفال

al-

qamar 
 gairi̅  َغ ْوِإاليْوال

الَغال  qara’a  ػَغ َغ
 ْو  َغضَغ 
 ءُفال

al-

qaḍāˊ 
-al  ْو لَّن ْو ُفال

syams 
’syai  َغ ْو ٌئال

un 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata majemuk 

dipisah 

Tāˊ 

Marbūṭah 

ال  ل ِإال ْو ِإال  Jamāludd  َغَغ الؿُف
i̅n 

ال  ل ِإال  َغَغ الؿُف
  ْو ِإال

Jamāl al-

D i̅n 
Sā’a سَغ ال َغة

h 
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