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MOTTO 

 

  ٗ فَِاْن اَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدِّ الَِّذى اْؤُتَُِن اََمانَ َته
َ رَبَّهَوْليَ تَِّق     ۗ   ٗ اّللّه

Artinya: “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) 

dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.” (QS. Al-

Baqarah: 283).
1
 

  

                                                             
1
 https://quran.kemenag.go.id/sura/2/283. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/i ؿ Sy/sy ش B/b ب
Tand

a 

tanda 

 M/m  َ  A/a ـ Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n  ِ  I/i ف Ḍ/dh ض Ṡ/ṡ ث

 W/w  ُ  U/u ك Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Maad ق Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

KH/k خ

h 
 عَع 

awal 

‘A/’a ء 
akhir 

A’/a’  َع  Bā 

  ع D/d د
akhi

r 

A’/a’ ء 
 awal 

A/a    ْيِب  Bī 

 Bū  ػ     Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ؼ R/r ر

  ػَع َع ْيِب ّي  Abb اَعبَّب  Q/q ؽ Z/z ز
Falaki

y 

  َع اَع ْيِب ّي  Rab رَعبّي  K/k ؾ S/s س
‘ālami

y 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal اؿ  

Lengkap 

  ػَع َععَع 
qara’

a 
 ا ا     ك ع  

al-

furū’ 
 ا ا  َع َع   

al-

qama

r 

 gairi̅  َع  ْيِبي  

  ػَع َع َع 
qara’

a 
-al ا ا َع َع ء  

qaḍāˊ 
-al ا الَّب     

syams 
syai’u  َع   ٌئ 

n 

Kata Majemuk 

dirangkai 
Kata majemuk dipisah Tāˊ Marbūṭah 

Jamāludd  َعَع ؿ  االّيْيِب   ْيِب 

i̅n 
-Jamāl al  َعَع ؿ  االّيْيِب   ْيِب 

Di̅n 
 Sā’ah سَع  َعة
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