
ii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 
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HALAMAN PENGESAHAN 
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HALAMAN TIM PENGUJI 
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HALAMAN NOTA DINAS 
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HALAMAN PERSETUJUAN 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

➢ Kepada kedua orang tua saya tersayang  Bapak Sutikno dan Alm. Ibu 

Suprapti semoga selalu dalam keridhaan  Allah SWT. Terimakasih atas 

kesabaran,  perjuangan dan doa dalam mendidik putri-putrinya. 

➢ Anakku tersayang Salma Rughoya motivasi dan investasi terbesar dalam 

hidup saya. 

➢ Kakakku tersayang Widyastuti Siwi Purwanti, Widaryanti Dwi Setyani, 

Herma Wahyudi , Isarwani  terimakasih suport, bantuan dan doanya 

yang tiada henti. 

➢ Ibu Zumaroh beserta Keluarga besar MIS AL Huda Bleber yang telah 

memberikan izin, motivasi dan doa tulusnya. 

➢ Semua teman mahasiswa MIAI FIAI kelas S  Purworejo  yang telah banyak 

membantu demi terselesaikannya tesis ini. 

➢ Bapak Anwan Santoso yang tiada lelah memberi motivasi demi 

terselesaikannya Tesis ini. Terimakasih atas suport dan bantuannya 

semoga Allah membalas dengan berlipat-lipat pahala. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya aku percaya akan kekuatan ilmu dan 

pengetahuan.  

Tetapi, aku lebih percaya pada kekuatan pendidikan”. 

(Sayyid Quthb)1 

 

 

 

 
 1Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Propheting Parenting Cara Nabi Mendidik Anak, 

(Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hlm. 19. 
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PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN 

 

 

 

Sesuai dengan Surat Keputusan (SKB) Mentri Agama dan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/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 dibawah) ح

 - Khāʼ Kh خ

 - Dāl D د

 Zāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rāʼ R ر
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 - Zāʼ Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sād ṣ s (dengan titik dibawah) ص

 Dād ḍ d (dengan titik dibawah) ض

 Tāʼ ṭ t (dengan titik dibawah) ط

 Zāʼ ẓ z (dengan titik dibawah) ظ

 ʻAīn ʻ Koma terbalik keatas 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

 ء
Hamza ' Apostrof 
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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 الفطرى

 

IV. Vocal Pendek 

ــ   faṭḥah Ditulis A ـــــَــ

h 

 - yāʼ Y ي



xii 

ــ   Kasrah Ditulis I ـــــِــ

ــ   ḍɑmmah Ditulis U ـــــُــ

 

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 + wawumati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūḍ فروض 

 

VI. Vocal Rangkap 

1 Faṭḥah + ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم 

2 Faṭḥah + wawumati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم
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 Ditulis u’iddat أعدت 

 Ditulis la’insyakartum لئن شكرتم

 

VIII. Kata SandangAlif + 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

c. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 Ditulis Zawi al-furūḍ نويالفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah أھلالسنة 

 


