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MOTTO 

 

َذا َحَكَم اْلَحاِكُم فَاْجتَهََد فَأََصاَب فَلَهُ أَْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم فَاْجتَهََد فَأَْخطَأَ فَلَهُ إ

أَْجٌر َواِحٌد.

Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya dua 

pahala. Dan apabila ia menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu 

pahala 
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sebagai karya ilmiah untuk memenuhi perlengkapan dan persyaratan memperoleh Gelar 
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TRANSLITERASI
1
 

A. Konsonan 

ا     =  tidak dilambangkan ض = dl 

 th = ط    b =    ب

 dh = ظ    t =    ت

 (Koma menghadap ke atas)„ = ع   ts =    ث

 gh = غ    j =    ج

 f = ف    h =    ح

 q = ق   kh =    خ

 k = ك    d =     د

 l = ل   dz =     ذ

 m = م    r =     ر

 n = ن    z =     ز

 w = و   s =   س

 h = ه   sy =   ش

 y = ي   sh =   ص

 

Hamzah (ء) ang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal kata maka 

mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka 

dilambangkan dengan tanda koma di atas („) 

B. Vokal, Panjang dan Diftong 

Tulisan latin vokal fathah ditulid dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan 

“u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan 

â, vokal (i) panjang dengan Î dan vokal (u) panjang dengan û. 

                                                           
                 

1
 Fakulatas Syari‟ah UIN Malang, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: Fakultas 

Syari‟ah Univesitas Islam Negeri Malang, tth ), 42-43. 
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Khusus untuk ya‟ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap 

ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbah di akhirnya. Begitu juga untuk 

suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. 

C. Ta’ Marbuthah (ة) 

Ta’Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi 

apabila diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” atau apabila berada 

ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka 

ditrasliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya 

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah 

Kata sandang berupa “al” ) ال ( ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada awal 

kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat 

disandarkan (idhafah), maka dihilangkan. 

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia 

Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan 

sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab atau bahasa 

Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


