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MOTTO 
 

ُوا َما ِِبَنْ ُفِسِهْم   ٰ يُ َغّيِِ ُ َما بَِقْوٍم َحَّتَّ ۗ  ِإنَّ اَّللََّ ََل يُ َغّيِِ  
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri” 
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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 Madd ه  Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 خ
Kh/

kh   ع `A/`a ء Akhir A`/a`  ب ا Ba 

 Bi بِي Awal A/a ء `A`/a ع D/d د 

 Bu بُو   Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ 

 F/f Tasydid Ya’ nisbah ف  R/r ر

 ف ل ِكي   Abb أ ب   Q/q ق Z/z ز
Falak

iy 

ب   K/k ك S/s س   ع ال ِمي   Rabb ر 
`alam

iy 

`Ain/Hamza

h di 

belakang 

`Ain/Hamzah 

di-waqf   ال 
Vokal 

Rangkap 

ع  عُ  qara`a ق ر   ال فُُرو 

al-

furu

رُ  `  ال ق م 

al-

qamar   غ ي ِري Gairi 

ء    ال ق ض اءُ  qara`a ق ر 

al-

qad

a`  ُس  الش م 

al-

syams   ش ي ئ 
syai`u

n 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk 

dipisah Ta’ Marbutah 
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اُل   م  ج 

ي نِ   الد ِ

Jamaluddi

n 
اُل   م  ج 

 الد ي نِ 

Jamal al-

Din  س اع ة sa`ah 
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