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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pedoman transliterasi sebagai 

berikut: 

A. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط A ا

 Zh ظ B ب

 ` ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ؼ J ج

 Q ؽ H ح

 K ؾ Kh خ

 L ؿ D د

 M ـ Dz ذ

 N ف R ر

 W ك Z ز

 H ق S س

 ` ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dh ض
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B. Vokal, panjang dan diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan 

“a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang = AA misalnya   َاؿَ ق   menjadi      qaala 

Vokal (i) panjang = II misalnya  َلَ يَ ق  menjadi     qiila 

Vokal (u) panjang = UU misalnya  َفَ كَ د  menjadi     duuna 

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) =   َو أ   misalnya   َؿَ وَ قػ   menjadi     qawlun 

Diftong (ay) =   أَ  ي misalnya  َرَ يػَ خ   menjadi   khayrun 

C. Ta marbuuthah (ة) 
Ta  marbuuthah ditransliterasikan dengan “ṯ” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi apabila Ta marbuuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya  الرسالةَللمدرسة menjadi 

Al-Risalat li Al-Mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
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terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya َفي

َ َاهلل  menjadi fī rahmatillaah. Sedangkan Ta>’ yang menunjukkan رحمة

Jama’muannats sa>lim juga dilambangkan dengan “t”, misalnya َ الدراسات

 .Al-Dira>sa>t Al-Isla>miyyah   اإلسالـ

D. Kata sandang dan lafazh al-jalālah 

Kata sandang berupa “Al” (اؿ) di tulis dengan huruf besar, dan “al” dalam 

lafazh jalaalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idlafah) 

maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imam Al-Bukhaariy mengatakan ... 

2. Al-Bukhaariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... 

3. Masya’ Allaah kaana wa maa lam yasya’ lam yakun. 

Kemudian kata “Ali>f la>m” (  selalu ditransliterasi dengan (Al-) meskipun ( اؿ 

huruf yang menyertainya adalah syamsiyah dan qamariah. 

Contoh:   المدينة Al-Madi>nah  .Al-Rahma>n  الرحمن 

E. Kata  ابن bila berada di awal nama ditulis Ibn, sedangkan kalau berada di tengah 

ditulis bin. 

F. Tasydi>d (  ّ ) seperti   َالمشرؽَبَ ر dan lain-lain, ditransliterasi dengan mengetik 

ganda huruf yang di-tasydi>d-kan (rabb al-Masyri>q) 

 


