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MOTTO 

 

ْؤِمِننَي ِإميَاًًن َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا
ُ
  َأْكَمُل امل

Artinya “Orang mu‟min yang sempurna adalah yang bagus 

akhlaknya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh, Al-Jami’ Ash-Shohih 

Wahuwa Sunanut Tirmidzi, (Bairut, Darul Fikr),458. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
2
 

 

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 بَعا ‟akhir A‟/aء awal „A/‟a  َع  KH/kh خ

 Bī بِب ْب  awal A/aء ‟D/d   akhir A‟/a د

 Bū بُب ْب  Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ف R/r ر

 فَعلَعكّبِب  Abb اَعبَّب  Q/q ق Z/z ز
Falaki

y 

بّب  K/k ك S/s س  عَعا لَعمّبِب  Rabb رَع
'ālami

y 

„Ain/Hamzah di 

belakang 

„Ain/Hamzah di-

waaf 
 الْب 

Vokal 

Rangkap 

وْب ُب  Qara‟a  َع َع َع   الْب ُب ُب
Al-

furū‟ 
 الْب َعمَع ُب 

Al-

qamar 
يْب   Gairī  َع ْب ِب

ءَع  اءُب  Qara‟a  َع َع  الْب َع َع
Al-

qaḍā‟ 
 اللَّبمْب ُب 

Al-

syams 
ءِب    َع ْب

Syai‟u

n 

Kata Majemuk Dirangkai Kata Majemuk Dipisah Tā Marbutah 

الُب اللّبِب ْبهِب  مَع الُب اللّبِب ْبهِب  Jamāluddīn  َع مَع   َع
Jamāl 

Al-Dīn 
 Sā‟ah سَعاعَعة

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                             
2 Supaat, dkk, “Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program 

Sarjana (Skripsi): (Kudus, IAIN Kudus, 2018), hlm. xxxiii. 
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