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MOTTO 

 إن هللا اليغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan mereka sendiri”.1 

  

 
1Tim Penterjemah al-Qur’an, al-Qur’an; Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: 

Pustaka al-Hannan, t.t.), hlm. 250. 



 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB –LATIN 

 

Literasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai 

dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan 

Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 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

 - Bāʼ B ب

 - Tā T ت

 Sā ṡ s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm J ج

 Hāʼ ḥɑʼ H (dengan titik di bawah) ح

 - Khāʼ Kh خ

 - Dāl D د

 Zāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rāʼ R ر

 - Zāʼ Z ز



 
 

 

 
 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sād ṣ s (dengan titik di bawah) ص

 Dād ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 Tāʼ ṭ t (dengan titik di bawah) ط

 Zāʼ ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 ʻAīn ʻ koma terbalik ke atas ع

 - Gaīn G غ

 - Fāʼ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - hāʼ H ھـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 - yāʼ Y ي



 
 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah متعدّدة

 Ditulis ‘iddah عدّة

 

III. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis ḥikmah 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’Marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 Ditulis Karᾱmah al-auliyᾱʼ كرامة االولياء

c. Bila Ta’Marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 Ditulis zᾱkat al-fiṭr زكاة الفطر

 

IV. Vocal Pendek 

 faṭḥah Ditulis A ـــــَــــ

 Kasrah Ditulis I ـــــِــــ

 ḍɑmmah Ditulis U ـــــُــــ



 
 

 

V. Vocal Panjang 

1 Faṭḥah + alif Ditulis ᾱ 

 Ditulis jᾱhiliyah جاھلية 

2 Faṭḥah + ya’ mati Ditulis ᾱ 

 Ditulis tansᾱ تنسى 

3 Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريم 

4 ḍɑmmah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūḍ فروض 

 

VI.  Vocal Rangkap 

1 Faṭḥah + ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم 

2 Faṭḥah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

 

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت



 
 

 Ditulis la’in syakartum لئن شكرتم

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’ᾱn القرآن

 Ditulis al-Qiyᾱs القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 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 menurut bunyi atau pengucapannya. 

الفروض ويذ  Ditulis Zawi al-furūḍ 

السنة أھل  Ditulis Ahl as-Sunnah 

 

  



 
 

KATA PENGANTAR 

الرحمن الرحيمبسم هللا   

شريك إال هللا وحده الوأشهد أن ال إله  , الحمد هلل على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه

صلى   , له تعظيما لشأنه سبحانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد هللا ورسوله الداعي إلى رضوانه

 . أما بعد ... هللا وسلم وبارك عليه وعلى أله وأصحابه وإخوانه

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, inayah, serta 

taufiqnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan judul 

“Jarimah Zina sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan di Indonesia dalam 

Perspektif Maqaṣid Jasser Auda”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada sang khatam al-anbiya, Nabi Agung Muhammad saw. para 

sahabat dan seluruh keluarganya. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini peneliti telah 

mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara 

moril maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati, 

pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih 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. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama 

Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.  

4. Bapak Dr. Sidik Tono, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah 

dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasehati, serta 

memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi peneliti 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Segenap Dosen Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran 

dan wawasan selama peneliti belajar di Program Studi MIAI Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia 

6. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Program Studi MIAI Fakultas 

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan layanan 

yang telah diberikan kepada peneliti.  

7. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2016/2017 angkatan II 

yang telah memberi semangat dan mewarnai fase kehidupan peneliti selama 

berada di Kota Yogyakarta.  

8. Yayasan Bina Anak Sholeh (BIAS) yang telah memberikan kelonggaran 

aturan kepada peneliti sehingga selain dapat mengabdi bekerja di sana 

penulis juga bisa melanjutkan kuliah guna memperdalam ilmu dan 

meluaskan wawasan dengan tanpa kendala, dan 



 
 

9. Seluruh keluarga, khususnya kepada kedua orang tua, serta para sahabat 

yang telah berkenan memberikan support, motiavasi, dan melangitkan doa-

doanya untuk peneliti. 

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala yang setinggi-

tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa memberikan 

manfaat bagi para pembaca dan masyarakat. 

 

Yogyakarta, 1 Juli 2019 

Peneliti, 

 

M. Zuhal Qobili 

  


