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MOTTO 

 

 

 َوََل تَ ْلِبُسوا اْْلَقَّ ِِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْْلَقَّ َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ 

 
Artinya :  “Dan janganlah kamu campur adukkan 

kebenaran dengan kebathilan dan janganlah kamu 

sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu 

mengetahuinya.: (QS. Al-Baqarah : 42).
1
 

  

                                                           
 1 Alqur‟an, al-Baqarah Ayat 42, Alqur’an Dan Terjemahannya 

(Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 7 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

  

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

tanp

a 

tand

a 

 م   S{/s} ص T/t ت
M/

m 
.َ.. A/a 

 ن D{/d} ض \S|\/s ث
N/

n 
.ِ.. I/i 

 و T{/t} ط J/j ج
W/

w 
ُ... U/u 

 ھ Z{/z} ظ {H}/h ح
H/

h 
Ma>dd 

 awal ‘A/‘a عََ KH/kh خ
 ء

akhir 

A´/

a´ 
 <Ba  بَا

 ’akhir A’/a ع D/d د
 ء

awal 
A/a َْبِي Bi> 

 <Bu بُوَْ Y/y ي G/g غ \Z|/z ذ

 F/f Tasydi>d Ya>’nisbah ف R/r ر

 َحجَ  Q/q ق Z/z ز
H}

ajj 

فَلَكَِ

 يَّ
Falakiy 

 َربّ  K/k ك S/s س
Ra

bb 

َعَملَِ

 يَّ
‘a>lamiy 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah di-

waqf 
 Vokal Rangkap الَْ

 اْلفُُرْوعَُ Ja’a َجاءََ
Al-

furu>’ 

اْلقَمََ

 رَُ

Al-

qama

r 
مَِّكِريّ   

Kari>

m 

نِيَا أَغ 

 ءِّ
Agniya’i َُاْلقََضاء 

Al-

qad}a>’ 

مَْ الش 

 سَُ

Al-

syams 
 َشِريَكْيهَِ

Syari>

kaini 

Kata Majemuk 

dirangkai 
Kata Majemuk dipisah Ta>’Marbu>t}h 

َجَماُلَ

ْيهَِ  الدِّ

Jama>ludd

i>n 
ْيهَِ  َجَماُلَالدِّ

Jama>l al-

di>n 
 Du>lah دُولَة َ
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