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MOTTO 
 

“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil. Kita 

baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 

(Evelyn Underhill)
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https://docplayer.info/68514163 -evelyn-underhill.html 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat 

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987.
2
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 Nino Indrianto, Pendidikan Agama Islam Interdisipliner untuk 

Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 7. 
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