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MOTTO 

                

          

“Katakanlah :” Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikut-ikutila 

aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa mu”. Allah 

Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”. 

(QS. Ali Imran, 3 : 31) 

                   

   

“Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, 

pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikit kamu bersyukur. 

(QS Al-Mu‟minun ayat 78) 
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TRANSLITERASI 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta 

perangkatnya. Pedoman transliterasi dalam skripsi ini meliputi : 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf latin Nama 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

Alif 

Ba 

Ta 

Sa 

Jim 

Ha 

Kha 

Dal 

zal 

ra 

Tidak 

dilambangkan 

b 

t 

s 

j 

h 

kh 

d 

dz 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

as (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 
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 ش

 ض

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ن

 ل

 م

 ى

ّ 

za 

sin 

syin 

sad 

dad 

ta 

za 

„ain 

gain 

fa 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wau 

r 

z 

s 

sy 

s 

d 

t 

z 

….. „ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

zat 

es  

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik (di atas) 

ge 

ef 

ki 

ka 

el 

em 

en 

we 
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 اُ

 ء

 ي

ha 

hamzah 

ya 

w 

h 

….´ 

Y 

ha 

apostrof 

ye 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia , terdiri dari 

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

  di baca kataba  وتة

 di baca fa‟ala  فعل

 di baca zukira  ذ وس

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi lainnya 

berupa gabungan huruf, yaitu: 

 di baca yazhabu  ير ُة

 dibaca su‟ila  سعل

 di baca kaifa  ويف

 di baca haula  ُْ ل
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh: 

 dibaca qala  َلاَل

 dibaca qila  ِلْيَل

ُْْل  dibaca yaqulu َيُم

4. Ta Marbuthah 

Translitrasinya menggunakan : 

a. Ta marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinyah. 

Contoh :َطْلَحة dibaca  t}alhah 

b. Sedangkan pada kata yang terakhir dengan ta marbuthah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta 

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuthahitu 

ditransliterasikan dengan h. 

Contoh :َّْضُة ْااَلْطَفاِل  dibaca  raud}ah al-at}fali َز

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab di 

lambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah dalam 

transliterasi ini tanda syaddah tersebut di lambangkan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 di baca rabbana ز تٌا

 di baca nazzala ًص ل

 di baca al- Birr  الثس
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 di baca  al- Hajj ا لحج

 di baca na‟ama  ًعن

6. Kata Sandang 

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiahditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu.  

Contoh :َالَسِحْيُن dibaca  ar-Rahimu 

b. Kata sandang diikuti huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariahditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh :َاْلَوِلُه dibaca al-Maliku 

Namun demikian, dalam penulisan skripsi penulis 

menggunakan model kedua, yaitu baik kata sandang diikuti oleh 

huruf syamsiah ataupun huruf al-Qamariah tetap menggunakan 

al-Qamariah. 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan 

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di 

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia 

tidak di lambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif. 

Contoh: 

 di baca ta‟khuzuna  تا حر ّ ًَ
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 ‟di baca an-nau  الٌْ ء

 di baca syai‟un   شيء

 di baca inna   اى

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun hurf, ditulis 

terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh : 

َِ َسِثْياًل  dibaca Man istatha’ailaihisabila  َهِي اْسَتَطاَع ِاَلْي

َْ َخْيٌس الَساِشِلْيَي ُِ َِّاَى اهلَل َل   dibaca Wa innalla¯halahuwakhair al-

raziqin 

9. Huruf Kapital 

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu di dahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 di baca wa ma Muhammadun illa  ّ هاهحود االزسْل

rasul 

 di baca wa laqad ra‟ahu bi al-ufuq al-mubini ّ لمد زاٍ تاال فك الوثيي
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10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman trasliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi 

Arab Latin  (Versi Internasional) ini perlu di sertai dengan 

pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

Anak cerdas istimewa atau (gifted) adalah anak yang memiliki 

kecerdasaan tinggi dibandingkan dengan anak normal seusianya, 

selain mempunyai kelebihan anak cerdas istimewa juga memiliki 

kelemahan dalam segi emosionalnya atau perasaan dimana anak susah 

untuk bermain dengan teman sebayanya. Maka anak cerdas istimewa 

memiliki perkembangan yang tidak sinkron atau tidak bisa sama 

dengan anak normal seusiannya. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana emosional pada anak cerdas istimewa 

atau gifted di bimba-aiueo kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan 

Semarang, faktor yang menyebabkan emosional anak gifted di bimba-

aiueo kelurahan Tlogosari Kulon kecamatan Pedurungan Semarang. 

Penulis skripsi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) yang bertempat di 

Bimba-Aiueo kelurahan Tlogosari Kulon kecamatan Pedurungan 

Semarang.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data primer dan data 

sekunder diambil dari buku-buku yang relevan.Data penelitian yang 

terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisisi 

deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa emosi dan kecerdasaan 

anak cerdas istimewa itu berbeda dengan anak normal seusianya, 

dimana anak normal seusianya memiliki berkembangan yang sama 

sedangkan anak cerdas istimewa atau gifted memiliki perkembangan 

yang tidak sinkron yang menyebabkan ketinggalan dengan anak 

seusianya dalam segi emosionalnya atau perasaan dan yang 

lainnya.Emosional atau perasaaan pada anak cerdas istimewa sangat 

berlebihan dalam menunjukkannya. Walaupun perkembangan anak 

cerdas istimewa ada yang tertinggal dengan temannya anak gifted juga 

memiliki kelebihan tersendiri dalam segi intelektualnya.  

Kata kunci : emosional, perasaan, kecerdasaan. 
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