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MOTTO 

 َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخْْيًا يَ رَه  
“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) Nya.”1 

  

 
1 Al-Qur’an, Az-Zalzalah ayat 7, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: 

Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penerbit 

Alquran, 1992), 1087. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

  

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 Mādd ه Ẓẓ ظ Ḥḥ ح

 KH/kh خ
  ع 

awal 
‘A/‘a 

 ء

awal 
Aˈ/aˈ    ا ب Bā 

 D/d د 
 ع

akhir 
A’/a’ 

 ء

awal 
A/a    ي ب Bi 

 Bū و  ب Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ 

 F/f Tasyd d̅ Yā’ nisbah ف R/r ر 

  ك   ل   ف  Abb ب   أ Q/q ق Z/z ز 
 ي 

Falaki 

y 

 Rabb  ر  ب  K/k ك S/s س
 م     لاع  

  ي 

‘ālami 

y 

„Ain/Hamza 

h 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 

 

 ل   ا
Vokal 

Rangkap 

  ق   ع  

 ر 

 

qara’a  ع     و    ر      ف ل ا 

 

Al-furūˈ  ر    م     ق ل ا 
al- 

qama 

r 

   ر   ي   غ 
 ي 

 

Gairi 

 ء   ر   ق

 

qaraˈa ء     ض        قلا 
Al- 

qaḍāˈ 

   ش     ل ا  
 س     م 

al- 

syam 

s 

 

 ئ   ي   ش  
syai’u 

n 

Kata Majemuk dirangkai 
Kata Majemuk 

dipisah 

Tā’ 

marbūṭah 

     ي       د   لا ل     ام    ج  
 ه 

Jamāludddi 

n 

  ج      ما  ل 

 ه     ي      د    ل ا 

Jamāl 

al-Din 
 sā‟ah ةع       ا س 
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Marahan Nih) dan Signifikansi pada Pendidikan Karakter” yang dapat 
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Sarjana Strata Satu  dalam program studi Pendidikan Agama Islam pada 

Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Kudus yang ditempuh 
lewat proses perkuliahan. Penulis pada kesempatan kali ini dengan 

kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih 
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Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 
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imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Di sini penulis menyadari bahwa 

penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Tetapi, 
penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat dan memberikan 

kesan positif untuk ke depannya, Aamiin. 
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Muhammad Rifki Ambari 
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