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MOTTO 
 

إ َوعَََلِهَيًة يَرْ  هُْم ِِسًّ ا َرَزْقنَ َٰ لَٰوَة َوَٱهَفُقو۟إ ِممَّ لصَّ
 
ِ َوَٱقَاُمو۟إ ٱ َّللَّ

 
َب ٱ يَن يَْتلُوَن ِكَت َٰ ِ َّلَّ

 
نَّ ٱ

ِ
ُُورَ إ َّن ََ َرًة ل َٰٰ َ ِِ ُُجوَن   

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah 

(Al-Qur’an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian 

rezeki yang Kami anugerakan kepadanya dengan diam-diam dan 

terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang 

tidak akan rugi” 

(Q.S. Fatir :29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/i ؿ Sy/sy ش B/b ب
Tand

a 

tand

a 

 M/m ... A/a ـ Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ف Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

KH/k خ

h 
 Bā بَ  ˊAˊ/a ء A/’a‘ عَ 

 Bi̅ ِبَْ A/a ء ’A’/a ع D/d د

 Bū يُػوَْ Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f  as      Yāˊ nisbah ؼ R/r ر

Fala فػ ل ِكيَّ Abb أبَ  Q/q ؽ Z/z ز

kiy 

āla‘ ع اَل ِميَّ Rab ر بَّ K/k ؾ S/s س

miy 

‘Ain/Hamza

h di 

Belakang 

‘Ain/Hamza

h di-waqf 
 Vokal اؿَْ

Lengkap 

َعَ  ’qara قػ ر 

a 
-al ْاْلُفُرْوعَُ

furū’ 
رَُ -al ْاْلق م 

qamar 
   air  غ ْْيَِيَْ

َ َ ’qara قػ ر 

a 

ْالق ض ا
 ءَُ

al-

qaḍāˊ 
-al ْالشَّْمسَُ

syams  َْيئ ’s ai ش 

un 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata majemuk 

dipisah 

 āˊ 

Marbūṭah 

َْينَََِج  ا ُؿَالدِّ  Jamālu 

d   n 

َ َج  اَُؿَالدِّ
 ْينَِ

Jamāl al-

D   n 
Sā’a س اَع ة

h 
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