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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB - LATIN 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,  

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 

Tertanggal 22 Januari 1998 

 

 

I. Konsonan Tunggal 

HURUF 

ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA 

 Alif tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا

 - Bᾱ' B ب

 - Tᾱ I ت

 Sᾱ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm J ج

 Hᾱ ha’ h (dengan titik di bawah) ح

 - Khᾱ' Kh خ

 - Dᾱl D د

 Zᾱl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rᾱ' R ر

 - Zᾱ' Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sᾱd ṣ s (dengan titik di bawah) ص

 Dᾱd ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 Tᾱ' ṭ t (dengan titik di bawah) ط

 Zᾱ' ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ koma terbalik ke atas ع

 - Gaīn G غ

 - Fᾱ F ف

 - Qᾱf Q ق

 - Kᾱf K ك

 - Lᾱm L ل
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 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wᾱwu W و

 - Hᾱ H ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - Yᾱ Y ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta’addidah متعددة

 Ditulis ‘iddah عدة

 

III. Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جزية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

b. Bila ta’ marbutᾱh diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 'Ditulis Karᾱmah al-auliyᾱ كرامة األولياء

 

c. Bila ta’ marbutᾱh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan 

dammah ditulis t 

 Ditulis Zakᾱt al-fitr زكاة الفطر

 



viii 
 

IV. Vokal Pendek 

 َ--------  Faṭḥah Ditulis A 

 َ-------- Kasrah Ditulis I 

 َ--------  ḍammah Ditulis U 

V. Vokal Panjang  

1. Faṭḥah + alif Ditulis ᾱ 

 Ditulis jᾱhiliyah جاهلية 

2. Faṭḥah + ya' mati Ditulis ᾱ 

 Ditulis tansᾱ تنس 

3. kasrah + ya' mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريم 

4. ḍammah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūd فروض 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. Faṭḥah + ya' mati Ditulis Ai 

  Ditulis bainakum بينكم 

2. Faṭḥah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت

 Ditulis La’in syakartum لئن شكرتم
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VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

I. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

نآالقر  Ditulis a’antum 

 Ditulis u’iddat القياس

 

II. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakn huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.  

 Ditulis as-Samᾱ السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menuruti bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Zawi al-furūd ذوى الفروض

 Ditulis ahl as-Sunnah أهل السنة

 

  



x 
 

KATA  PENGANTAR 

 

 ِبْسِم َّللِه الرهْْحَِن الرهِحْيمِ 
ُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  َئاِت أَْعَمالَِنا، ِإنه اْْلَْمَد َّللِِه ََنَْمُدُه َوَنْسَتعِي ْ

.َأْشَهُد َأْن الَ إِلََه ِإاله هللاُ َوْحَدُه الَ  َفالَ َهاِدَي لَهُ  هُ هللاُ َفالَ ُمِضله لَُه َوَمْن ُيْضِللْ  هِ َمْن يَ ْهدِ 
ُُمَمهٍد َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه  َسيِ ِدنَ َشرِْيَك لَُه َوَأْشَهُد َأنه ُُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه. اَللهُهمه َصلِ  َعَلى 

يْ    ِن.َوَمْن تَِبَعُهْم ِبِِْحَساٍن ِإََل يَ ْوِم الدِ 
 

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan 

anugerah dari-Nya semoga selalu tercurah dalam setiap langkah kehidupan kita. 

Shalawat serta salam, semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita 

Muhammad Saw, semoga kita termasuk golongan umatnya yang diberi syafa’at 

serta selalu dalam barisan orang-orang yang sholih-sholihah. Aamiin. 

Berkat rahmat dan izin Allah, sepantasnya rasa syukur penulis ucapkan 

kepada-Nya yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis menyadari penyusunan skripsi ini 

tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak 

bisa disebutkan satu-persatu. oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 

terimakasih secara khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara/i : 

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

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

Universitas Islam Indonesia. 

3. Prof. Dr. Amir Mu’allim MIS, selaku ketua prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, 

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. 

4.  Krismono, S. HI, M, SI, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al- 

Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. 

5. Dr. Sidik Tono, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 

membimbing dengan tulus, memberikan motivasi, ilmu dan do’a nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Semua Dosen Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam semoga Allah 

selalu memberi barkah umur kepada beliau-beliau. 

7. Semua staff Akademik Hukum Islam yang selalu membantu dengan ikhlas 

untuk menyelesaikan semua kewajiban kampus. 

8. Orang tua tercinta, H. Ibrahim dan Hj. Saibun, yang tidak pernah berhenti 

untuk terus mendoakan segala kebaikan anaknya, menguatkan saya dalam 

segala rintangan, yang telah menjadi malaikat tak bersayap dalam hidup 

saya, selalu memberikan dukungan moril, materil dan spiritual, dan yang 

selalu mendo’akan kesuksesan anak-anaknya. 

9. Kakak saya Nurjannah, Balyan dan Mulyadi, adik-adik tercinta Nurhidayah, 

Muhammad Syamsuddin, Nurfalah, Muhammad Rosyid, Nursakinah, 

Khayla Nurhabibah yang selalu menjadi alasan agar saya cepat lulus dan 

pulang ke rumah, yang juga selalu memberikan semangat serta dukungan 

dan doanya. 
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10. Saudariku Novia Ratna Safitri yang selalu ada dalam keadaan apapun, 

saudara yang selalu memaksa untuk menyelesaikan skripsi ini secepatnya, 

selalu memberikan dukungan, semangat, selalu mendoakan dan menuntun 

hingga saya berada di titik terakhir. 

11. Fauzin Futiarso, dan Eni Woelandari yang sudah menjadi orang tua kedua, 

selalu memberikan doa dan juga semangat untuk menyelesaikan kuliah. 

12. Teman-teman baik saya Sri Hawani, Hidayatul Fitri, Infitakh Fauzatin, yang 

turut mendo’akan dan selalu memberikan semangat untuk terus melangkah 

kedepan, dan terimakasih sudah menjadi teman hingga detik ini. 

13. Keluarga Hukum Islam 2013 yang telah bersama berjuang dari awal hingga 

akhir di kampus tercinta ini. 

14. Teman-teman April, Oca, Wildan, Zia, Azizah, Ica, Nay, Haris, Waylia, 

Yati, Aini, dan masih banyak lagi yang selalu menjadi penolong ketika 

teman-teman seangkatan saya sudah berada di luar lingkar kampus tercinta 

ini, yang selalu memberikan semangat agar saya cepat lulus, selalu menjadi 

orang-orang pertama ketika saya butuhkan dikampus, terimakasih sudah 

menemani berjuang sampai saat ini. 

15. Kepala KUA beserta seluruh karyawan KUA, Hakim beserta seluruh 

karyawan Pengadilan Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari yang telah 

memberikan banyak pengalaman dan terimakasih telah mendoakan saya. 

16. Teman-teman Magang Pengadilan Agama Wonosari, dan teman-teman 

Magang KUA yang selalu mensuport saya. 
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17. Teman-teman Mariatul Istiani, Ka Eca, Fahida, Dila, Hana, Mira, Dicho, 

Saefi, Atia, Widia, Selva, Vibay, Bhawi, Bibah, teh Rina, ka Putay, ka Esa, 

ka Anis, Panjul, Zaenal, Mubin, Ari, Iman, dan masih banyak lagi yang 

tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, terimakasih atas dukungannya 

selama ini. 

18. Keluarga IKAPMI yang sudah menginspirasi dan telah menjadi bagian dari 

keluarga,  memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran. 

Jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa memberikan keridhoan, 

kasih sayang serta petunjuk-Nya kepada kita. Semoga selalu ada Allah SWT 

didalam setiap langkah kehidupan kita. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

dalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan. Terlepas dari 

itu besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, 

khususnya untuk penulis sendiri. 

AamiinAamiin ya Rabbal’alamiin 

 

 

Yogyakarta, 8 Februari 2019 

penulis 

 

                                                                                    

  Nurhamidah 
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Dengan selesainya skripsi ini, akan saya persembahkan kepada orang-

orang yang selalu ada dari awal proses perjuangan sampai detik ini, hingga saya 

bisa sampai ketitik terakhir ini, yang tanpa lelah selalu mendoakan dan memberikan 

semangat serta membantu saya selama ini. 

1. Ayah dan Uma yang tidak ada henti-hentinya berdoa untuk kebaikan 

anaknya, yang tidak pernah lepas menasehati anaknya, yang tidak 

pernah lelah memberikan semangat disetiap kali saya sudah merasa 

putus asa, yang selalu siap siaga menolong dalam keadaan apapun, juga 

karena ketulusan doa dan kasih sayang beliau yang membuat saya bisa 

sampai tahap ini. 

2. Keluarga, kakak dan adik saya yang selalu memberikan dorongan untuk 

selalu bersyukur dan semangat dalam melalui setiap prosesnya. 

3. Saudari baik saya Novia Ratna Safitri yang selalu menghantui dengan 

mempertanyakan skrpsi dan ingin cepat melihat saya memakai toga. 

4. Teman-teman yang selalu sabar menemani dan membantu saya dalam 

menyelesaikan tugas ini. 

5. Almamater Universitas Islam Indonesia. 

 


