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MOTTO 

 

رًا يَ رَُه  َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ رَُه (٧)َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ
(٨ )

“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat 

zarrah,niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang 

siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah,niscaya dia akan 

melihat balasan-nya.”
 

 

 

  

                                                           
1
Alquran, Az Zalzalah ayat 7-8, Alquran Tajwid dan 

Terjemah (Bandung: Departemen Agama RI, CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), 600. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K 

Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanpatanda ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

 M/m … A/a م }S{/s ص T/t ت

 N/n … I/i ن }D{/d ض |S|/s ث

 W/w … U/u و }T{/t ط J/j ج

 H/h Maad ه }Z{/z ظ }H{/h ح
 <Ba بَا ’akhir A’/aء awal ‘A/’aع Kh/kh خ

 <Bi بِي awal A/aء ’akhir A’/aع D/d د

 <Bu بُو Y/y ي G/g غ |Z|/z ذ

 F/f Tasydid Ya>nisbah ف R/r ر
 Falaki y فَلَِكي Abb اَبّ  Q/q ق Z/z ز

 a>lamiy‘ َعالَِمي Rabb َربّ  K/k ك S/s س

‘Ain/Hamzah 

dibelakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqaf 
 الْ 

Vocal 

dirangkap 

 اْل ُُ ْوعُ  Qara’a  ََ عَ 
Al-

furu>’ 
 اْل ََم ُ 

Al-

qamar 
 <Gairi َ ْ ِ يْ 

 اْل ََ اءُ  Qara’a  ََ ءَ 
Al-

qad{a>’ 
 اْل َّشْم ُ 

Al-

Syams 
 Syai’un َ ْيءِ 

Kata Majemuk 

Dirangkai 

Kata Majemuk 

Dipisah 
Ta> Marbutah 

ْيه ْيهِ  Jama>luddi>n َجَماُل الدِّ  َجَن اُل الدِّ

Jamal 

Al-

Di>n 

 Sa’ah َساَعة
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