
PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

I. Konsonan Tunggal 

 

HURUF 

ARAB 

NAMA HURUF  

LATIN 

KETERANGAN 

 Alif A Aa 

 bā’ B Be 

 tā’ T Te 

 ṡ ā'  Ṡ   S dengan titik di atas 

 Jim J Je 

 ḥ ā’  Ḥ  Ha dengan titik di bawah 

 Khā Kh Ka dan ha 

 Dāl D De 

 Żal Ż Zet dengan titik di atas 

 rā’ R Er 

 Z Z Zet 

 Sīn S Es 

 Syīn Sy Es dan ye 

 Ṣ ād Ṣ  es dengan titik di bawah 

 ḍ ād Ḍ   de dengan titik di bawah 

 ṭ ā Ṭ   te dengan titik di bawah 

 ẓ ā Ẓ   zet dengan titik di bawah 

 ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 

 Gain G Ge 

 Fā F Ef 

 Qāf Q Qi 

 Kāf K Ka 

 Lām L El 



 Mīm M Em 

 Nūn N En 

 Wau W We 

 Hā’ H Ha 

 Hamzah  Apostrof 

 Yā’ Y Ye 

 

II. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.  Contoh: 

  = nazzala 

  = bihinna 

III. Vokal Pendek 

Fathah ( _ ) ditulis dengan a, kasrah (    ) ditulis 

u. 

IV. Vokal Panjang  

-   ) di atsasnya. Contohnya:  

1.Fathah + alif ditulis ā  ditulis falā. 

2.Kasrah + yā’ mati ditulis ī   ditulis tafṣ īl.  

3.Ḍammah + wāwu mati ditulis ū  ditulis uṣ ūl. 

V. Vokal Rangkap 

1. Fathah + yā’ mati ditulis ai  ditulis az-Zuhailī. 

2. Fathah+ wāwuditulis au  ditulisad-Daulah. 

VI. Tā’ marbuṭ ah di akhir kata 



1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang 

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya 

kecuali bila dikehendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h. 

Contoh:   ditulis Bidāyah al-Mujtahid. 

VII. Hamzah 

1.   Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringnya. Seperti :  ditulis inna. 

2.   Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrop (  ) seperti: 

 ditulis Sya iun. 

3.   Bila terletak di tengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan 

bunyi vokalnya. Seperti:   rab’ā ib. 

4.   Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang 

apostrop ( ˬ ). Seperti:  ditulis ta khużūna. 

VIII. Kata Sandang alif + lām  

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.  ditulis al-Baqarah. 

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf  ‘1’ diganti dengan huruf syamsiyah yang 

bersangkutan.   ditulis an-Nisā’ 

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut tulisannya. 

  ditulis żawī al-furūd. 

 ditulis ahluas-Sunnah. 

 




