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M O T T O 

 

 

َْرف ِعَاهللَُالَِّذْين َأ م نُػْواَِمْنُكْمَو الَِّذْين َُأوتُواَاْلِعْلم َد ر ج اتَ يػَ 

Allah akan meninggikan orang orang yang 

beriman diantara kalian dan orang orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat .(Q.S. al-

Mujadalah: 11) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan oleh 

penulis sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Departemen 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor: 0543 

b/U/1987: 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf 

Latin 

Keterangan 

 Alif tidak أ

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 - Bā' b ة

 - Tā' t ت

 Śā' ś s (dengan titik di atas) ث

 - Jim j ج

 Hā' ḥa’ h ( dengan titik di ح

bawah) 

 - Khā' kh خ

 - Dal d د

 Źal ź z ( dengan titik di atas) ذ

 - Rā' r ر

 - Zai z ز

 - Sīn s س

 - Syīn sy ش
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 Şād ş ص

 

s (dengan titik di bawah) 

 Dād ض
 

d (dengan titik di bawah) 

 Tā' ţ t (dengan titik di bawah) ط

 Zā' ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 Ayn ‘ koma terbalik ke atas' ع

 - Gayn g غ

 - Fā' f ؼ

 - Qāf q ؽ

 - Kāf k ؾ

 - Lām l ؿ

 - Mīm m و

 - Nūn n ن

 - Waw w و

 - Hā' h ي

 Hamzah ’ Apostrof ء

 - Yā y ي

 

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 Ditulis muta‟addidah ُمتػ ع دِّد ة
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 Ditulis „iddah ِعدَّة

 

III. Tā' marbūtah di akhirkata. 

a. Bila dimatikan, ditulis h: 

 Ditulis hikmah حكمة

 Ditulis jizyah جزية

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila Ta‟ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah,maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis karāmah al-auliyā كرامةَاألولياء

c. Bila Ta‟ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulist 

 Ditulis zākat al-fitr زكاةَالفطر

 

IV. Vokal Pendek 

(  َ ) fathah ditulis A 

(  َ ) kasrah ditulis I 

(  َ ) dammah ditulis U 

 

V. Vokal Panjang 

Faţḥah + 

alif 

ditulis Ā 

يةلهاج  ditulis jāhiliyyah 

Faţḥah + 

ya’ mati 

ditulis Ā 

 Ditulis Tansā تنسي

Kasrah + ditulis Ī 
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ya’ mati 

 Ditulis Karim كريم

ḍammah + 

wawu mati 

ditulis Ū 

 ditulis Furūd فروض

 

VI. Vokal Rangkap 

Faţḥah + 

ya’ mati 

ditulis Ai 

مكنبي  ditulis bainakum 

Faţḥah + 

wawu mati 

ditulis Au 

 ditulis Qaul قوؿ

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, 

Dipisahkan dengana Postrof 

متأأن  ditulis a'antum 

تعدَّأ  ditulis u'iddat 

منَشكرتلئ  ditulis la'in 

syakartum 

 

VIII. Kata sandang Alif +Lām 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

قرانلا  ditulis al-Qur'ān 

ساقيلا  ditulis al-Qiyās 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l(el)-nya. 
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ءاسملا  ditulis as-samā' 

شمسلا  ditulis asy-syams 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

فروضلذوىَا  ditulis zawi al-furūd 

ةنسلالاه  ditulis ahl al-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

واألرض وهو على كل شيء قدير. احلمد هلل الذي له ما يف السماوات 
والصالة والسالم على معلم الناس اخلري حممد بن عبد اهلل الذي أويت القرآن 
ومثله معه، وجعل اهلل طاعته من طاعته هو سبحانه، فكانت ُسنَُّتُه صلوات اهلل 

 عليه وسالمه بيان الكتاب الكرمي، وادلصدر الثاين من مصادر شريعة اإلسالم.

Segala puji bagi Allah yang memiliki langit dan bumi, yang 

kuasa terhadap segala sesuatu. Semoga kita senantiasa mendapatkan 

hidayah dan taufiq-Nya. Shalawat salam tetap tercurah kepada sang 

pengajar kebaikan Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan 

syafa‟atnya kelak di hari kiamat. 
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kesibukannya untuk mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ketua Perpustakaaan dan timnya yang telah memfasilitasi 

penulis berupa buku-buku yang bisa menunjang penelitian 

penulis. 

6. Teman-teman seangkatan Prodi IQT. 
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8. Last but not least, Keluargaku dan istri, Ibu, Bapak, dan 
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support, dan mendoakanku agar menjadi insan yang alim 
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