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MOTTO 

 

                          

                    

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di 

antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan 

mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya 

mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”(QS.Al-Jumuah (62). 

2). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad  yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 

dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ
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 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

 

 



x 

 

B. Vokal  

  Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A َـ

 Kasrah I I ِـ

 Dammah U U ُـ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan ْي.َ..

ya 

Ai a dan u 

 Fathah dan ْو.َ..

wau 

Au a dan u  

Contoh: 

 suila  ُسئِلَ   -   kataba  َكتَبَ  -

 kaifa َكْيفَ   -   fa`ala  فََعلَ  -

 haula َحْولَ  -
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3. Vokal Panjang 

 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif ا.َ..ى.َ..

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan و.ُ..

wau 

Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qīla   قِْيلَ    -    qāla  قَالَ  -

 yaqūlu  يَقُْولُ   -    ramā  َرَمى -

C. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  َرْؤَضةُ األَْطفَالِ  -

َرةُ  -  al-madīnah al-munaw warah/al-madīnatul  اْلَمِدْينَةُ اْلُمنَوَّ

munawwarah 

 talhah    طَْلَحةْ  -
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D. Syaddah (Tasydid) 

  Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: 

لَ  -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البِر   -

 

E. Kata Sandang 

  Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang.. 

Contoh: 

ُجلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu اْلقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّْمسُ  -

 al-jalālu اْلَجالَلُ  -

F. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تَأُْخذُ  -

 syai’un َشيئ   -
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 an-nau’u النَّْوءُ  -

 inna إِنَّ  -

 

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

 

Contoh: 

اِزقِْينَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn َو إِنَّ هللاَ فَهَُو َخْيُر الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِْسِم هللاِ َمْجَراھَا َو ُمْرَساھَا -

 

H. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  اْلَحْمُد هللِ َربِّ اْلَعالَِمْينَ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

ِحْيمِ  - ْحمِن الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  هللاُ َغفُْور  َرِحْيم   -

ِ األُُمْوُر َجِمْيًعا -  Lillāhi al-amuuru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an هلِله
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I. Tajwid 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena 

itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

ِن الرَِّحْيمِ ِبْسِم اهلِل الرَّْحم     

الَُم َعلَى أَْشَرِف ْاألَْنِبَياِء َواْلُمْرَسلِْيَن َوَعلَى اَلِهِ  الَةُ َوالسَّ َوَصْحبِِه أَْجَمِعْينَ  اْلَحْمُد ِهللِ َربِّ اْلَعالَِمْيَن َوالصَّ

 Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 

serta salam kita sanjungkan kepada Nabi agung Muhammad SAW yang telah 

membimbing umat manuisa dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang 

seperti sekarang ini. 

 Penulisan skripsi ini ditujukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

kelulusan program S1 jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis telah mendapat doa, 

dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya  dan mohon maaf jika mempunyai 

banyak kesalahan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia. 

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama 

Islam, Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Moh. Mizan Habibi, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas 

Islam Indonesia. 
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4. Ibu Siti Afifah Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Sekretaris Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam 

Indonesia. 

5. Bapak Drs. Aden Wijdan S, Z., M. Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing dan membagikan ilmunya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

6. Semua Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, semoga ilmu yang 

diberikan selama ini berkah dan bermanfaat untuk beliau-beliau dan 

mahasiswanya. 

7. Segenap Civitas Akademik FIAI UII, terimakasih atas kerjasamanya. Semoga 

setiap aktifitas diberi kelancaran. 

8. Kedua orang tua saya, Bapak H.Maskan Syarif dan Ibu Hj.Hanifah yang telah 

mendoakan, memotivasi, menasehati, mendidik dan memberi kasih sayang, 

pengorbanan, dan kerja kerasnya selama ini. Semoga Allah selalu 

memberkahi mereka. 

9. Adik-adik saya yang selama ini secara diam-diam membantu memberikan 

doa kepada saya agar selalu dimudahkan dalam mengerjakan skripsi ini, dan 

terima atas dukungan nya selama ini. 

10. Kakek dan Nenek saya juga yang berada di kampung yang juga memberikan 

dukungan doanya dalam setiap sholat nya, semoga mereka diberikan umur 

yang panjang dan terus diberikan kesehatan dalam aktivitas sehari-harinya. 

11. Teman-teman yang berada di kota Jakarta terimakasih yang setulus-tulusnya. 

Terimakasih atas perhatian, kasih sayang, dukungan, bantuan,  motivasi, 

semangat, doa, dan sebagainya. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat. 

12. Keluarga PAI angkatan 2014 terimakasih atas doa dan supportnya.  

13. Teman-teman begundal (Mahfudz, Naufal, Adit, Dipo, Uzair, Umam, Syarif, 

Zaki, Gunawan, Shodiq, Devi, Yasir, Andi, dkk) terima kasih atas doa, 
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support, saling mengingatkan, dan memotivasi dalam susah senangnya 

selama perkuliahan di jogja. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat. 

14. Teman-teman seperjuangan KKN angkatan 56 unit 65 terimakasih atas doa, 

kerja sama, dan bantuannya. Semoga silaturahim tetap terjaga. 

15. Yayasan Al-Istiqomah Jatirangga Jatisampurna Bekasi dan guru-guru terima 

kasih yang telah memberikan izin penelitian dan supportnya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

16. Pihak - pihak lain yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

  Semoga senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa pasti ada kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis 

mohon maaf jika terdapat kesalahan nama, gelar atau kata-kata yang kurang 

berkenan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk berbagai pihak, khususnya penulis 

sendiri.  

 Aamiin, Aamiin, Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin 

        Yogyakarta, 04 November 2018 
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