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MOTTO 

 

َشحً َػِ  َُ رَِجَٰ َٰٓ أَُ رَُن٘ ِطِو إَِلَّ َُْنٌ ثِٱۡىجََٰ ۡٞ ىَُنٌ ثَ ََٰ٘ ٍۡ ْا أَ َٰ٘ٓ ُْْ٘ا ََل رَۡأُميُ ٍَ َِ َءا َب ٱىَِّزٝ َٰٓأَُّٖٝ ََٰٝ

ب  َٗ ٌۡ َسِدٞ َُ ثُِن َ َمب َُّ ٱَّللَّ ٌۡۚۡ إِ ْا أَّفَُغُن َٰ٘ٓ ََل رَۡقزُيُ َٗ  ٌۡۚۡ ُْن ٍِّ   ٩٢رََشاٖض 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Qs. An-Nisaa: 

29).
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Ai-Quran Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2010), 83 
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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 1988 

A. Konsonan Tunggal 

HURU

F 

ARAB 

NAMA HURUF LATIN NAMA 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 -  Bā‟ b ة

 -  Tā t ت

 Sā s| s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm j ج

 Hā‟ h} h (dengan titik di bawah) ح

 - Khā‟ kh خ

 - Dāl d د

 Zāl z| z (dengan titik di atas) ذ

 - Rā‟ r ر

 - Zā‟ z ز

 - Sīn s ش

 - Syīn sy ش

 Sād s} s (dengan titik di bawah) ص

 Dād d} d (dengan titik di bawah) ض

 Tā‟ t} t (dengan titik di bawah) ط
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 Zā‟ z} z (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn „ koma terbalik ke atas„ ع

 - Gaīn g غ

 - Fā‟ f ف

 - Qāf q ق

 - Kāf k ك

 - Lām l ل

 - Mīm m و

ٌ Nūn n - 

 - Wāwu w و

ِ Hā‟ h - 

 Hamzah „ Apostrof ء

 - Yā‟ y ي

 

B. Konsonan rangkap karena syadddah ditulis rangkap 

 ditulis Muta‟addidah   يتعددة

 ditulis „iddah عدة

 

C. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan tulis h 

 ditulis h}ikmah حكًة

 ditulis Jizyah جسية

(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). 

2. Bila ta‟ marbūtah diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ‟ditulis karāmah al-auliyā كرايةاالونيبء



 

x 

 

3. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 ditulis zakāt al-fi زكبةانفطر

D. Vokal Pendek 

- ََ------- fat}h}ah ditulis A 

-  ِ------- Kasrah ditulis I 

-  ِ ------- d}ammah ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fat}h}ah + alif ditulis Ā 

 ditulis Jāhiliyah جبههية 

2. Fat}h}ah + ya‟ mati ditulis Ā 

 ditulis Tansā تُص 

3. Kasrah + ya‟ mati ditulis i> 

 ditulis kari>m كريى 

4. d}ammah + wawu mati ditulis u> 

 ditulis furu>d فروض 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fat}h}ah + ya‟ mati ditulis Ai 

 ditulis Bainakum بيُكى 

2. Fat}h}ah + wawu mati ditulis Au 

 ditulis Qaul قول 

 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis a‟antum أأَتى



 

xi 

 

 ditulis u‟iddat أعدت

 ditulis la‟in syakartum نئٍ شكرتى

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis al-Qur‟ān انقرآٌ

 ditulis al-Qiyās انقيبش

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

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

 ‟ditulis as-Samā انسًبء

 ditulis asy-Syams انشًص

 

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkap kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 {ditulis zawi al-furūd دوى انفروض

 ditulis ahl as-Sunnah أهم انسُة
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KATA PENGANTAR 

 

 ٌِ ِدٞ ِِ ٱىشَّ َََٰ ۡد ِ ٱىشَّ ٌِ ٱَّللَّ  ثِۡغ

ّْفُغِ  ِس أَ ْٗ ِْ ُشُش ٍِ َُّؼُ٘ر ثِبَّللِ  َٗ  ِٔ ْٝ ِذ ْٖ َّْغزَ َٗ  ْٓ َّْغزَْغفُِش َٗ  ُُْْٔٞ َّْغزَِؼ َٗ ُذُٓ  ََ ِ َّْذ َذ َّلِلَّ َْ َُّ اْىَذ َْب إِ

ِْ ُْٝضيِْو  ٍَ َٗ ِضوَّ ىَُٔ  ٍُ ِٓ هللاُ فاَلَ  ِْٖذ َٝ ِْ ٍَ بىَِْب،  ََ ِْ َعِّٞئَبِد أَْػ ٍِ َٗ ُْ َٛ ىَُٔ. أَْشَُٖذ أَ فاَلَ َٕبِد

 ََّ َذ ٍُ ثَبِسْك َػيَٚ  َٗ  ٌْ َعيِّ َٗ ٌَّ َصوِّ  ُ ىُُٔ. اَىيَّٖ ْ٘ َسُع َٗ ًذا َػْجُذُٓ  ََّ َذ ٍُ  َُّ أَْشَُٖذ أَ َٗ ٍذ َلَ إِىََٔ إَِلَّ هللا 

ِخ. ٍَ ًِ اْىقَِٞب ْ٘ ْٕزََذٙ ثَُِٖذآُ إِىَٚ َٝ ِِ ا ٍَ َٗ  ِٔ َصْذجِ َٗ  ِٔ َػيَٚ آىِ َٗ 

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan akademik sebagai tugas akhir 
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