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MOTTO 

 

                   

                   

33. Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak 

dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.(QS. Ar- Rahman: 

33) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

Berdasarkan SKB  

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998 

A. Konsonan Tunggal 

ARAB NAMA 
HURUF 

LATIN 
KETERANGAN 

 Alif - Tidak dilambangkan أ

 - Ba B ب

 - Ta T ت

 Sa S s dengan titik di atas ث

 - Jim J ج

 Ha H h dengan titik di bawah ح

 - Kha Kh خ

 - Dal D د

 Zal Z z dengen titik di atas ذ

 - Ra R ر

 - Za Z ز

 - Sin S س

 - Syin Sy ش

 Sad S s dengan titik di bawah ص

 Dad D d dengan titik di bawah ض

 Ta T t dengan titik di bawah ط

 Za Z z dengan titik di bawah ظ

  Ain ، Koma terbalik‘ ع

 - Gain G غ

 - Fa F ف

 - Qof Q ق

 - Kaf K ك

 - Lam L ل

 - Mim M م

 - Nun N ن

 - Waw W و

 - Ha H ه

  Hamzah ء
Apostrof lurus miring (titik 

untuk awal kata) 

 - Ya Y ي

 Ta marbutah H Di baca ah ketika waqof ة

 Ta marbutah t/h Dibaca ah/at ketika waqof ة ....
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B. Vokal Pendek 

ARAB LATIN KETERANGAN CONTOH 

- A Bunyi fathah pendek أفل 

- I Bunyi kasrah pendek سلم 

- U Bunyi dammah pendek أحد 

C. Vokal Panjang 

ARAB LATIN KETERANGAN CONTOH 

 كان A Bunyi fathah panjang ـــــا

 بني I Bunyi kasrah panjang ـــــى / ـــــي

 كونوا U Bunyi dammah panjang ــــــو

D. Diftong  

ARAB LATIN KETERANGAN CONTOH 

 مور Aw Bunyi fathah didikuti waw ـــــو

ـــــي   Ai Bunyi fathah didikuti ya’ كيد 

E. Pembauran Kata Sandang Tertentu 

ARAB LATIN KETERANGAN CONTOH 

 القمر A Bunyi al Qomariyah ألق

 الشمسية I Bunyi al Syamsyyah الش

 U والم / والت

Syamsiyyah diawali huruf 

hidup, maka tidak terbaca 

mandiri 

 المعاملة / والتربية
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