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MOTTO 

 

                              

         

Kemudian, Sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang 

yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian 

mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), 

Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nahl (16): 119) 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

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

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

Alif 

ba 

ta 

sa 

jim 

ha 

kha 

dal 

zal 

ra 

za 

sin 

syin 

sad 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

s 

j 

h 

kh 

d 

dz 

r 

z 

s 

sy 

s 

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 

zat 

es  
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 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 اه

 ء

 ي

dad 

ta 

za 

‘ain 

gain 

fa 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wau 

ha 

hamzah 

ya 

d 

t 

z 

….. ‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

….´ 

Y 

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 

ha 

apostrof 

ye 

 

2. Vokal  
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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  كتب

 di baca fa’ala  فعل

 di baca zukira  ذ كر

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi lainnya 

berupa gabungan huruf, yaitu: 

 di baca yazhabu  يذ ىب

 dibaca su’ila  سعل

 di baca kaifa  كيف

 di baca haula  ىو ل

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh: 

 dibaca qa>la  قَالَ 

 dibaca qi>la  ِقْيلَ 
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 dibaca yaqu>lu  يَ ُقْولُ 

4. Ta Marbuthah 

Translitrasinya menggunakan : 

a. Ta marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinyah. 

Contoh : طَْلَحة  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 :  َِرْوَضُة ْااَلْطَفال dibaca  raud}ah al-at}fa>l 

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: 

بنا ر   di baca rabbana 

ل نز   di baca nazzala 

 di baca al- Birr  الرب

حلج ا  di baca  al- Hajj 

 di baca na’ama   نعم
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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 :    ُاَلرَِّحْيم dibaca  ar-Rahi>mu 

b. Kata sandang diikuti huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariahditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh :    ُاَْلَمِلك 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: 
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 di baca ta’khuzuna  تا حذ و نو

 ’di baca an-nau  النو ء

 di baca syai’un   شيء

 di baca inna   ان

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 : 

ِو َسبِْيلا َمِن اْسَتطَاَع اِلَيْ    dibaca Man istatha’ailaihisabila 

ٌر الرَّازِِقْيَ  -dibaca Wa innalla¯halahuwakhair al  َوِانَّ اهللَ ََلَُو َخي ْ

ra>ziqi>n 

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: 
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االرسول ماحممد و   di baca wa ma Muhammadun illa rasul 

-di baca wa laqad ra’ahu bi al-ufuq al  و لقد راه باال فق املبي

mubini 
 

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 

Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiyah yang dibuat oleh 

mahasiswa untuk persyaratan kelulusan sarjana Strata 1. Bagi 

mahasiswa, terkadang pembuatan skripsi dirasa sangat sulit. 

Permasalahan seperti; kurangnya kesiapan mental, kesulitan 

merumuskan ide atau gagasan secara tertulis, kurangnya bacaan dan 

wawasan, masalah tentang kebingungan dalam menentukan topik dan 

judul penelitian (karena terlalu banyaknya pilihan judul yang akan 

dipakai), dll akan menyebabkan mahasiswa malas dan memilih 

menunda kelulusan. Hal ini berlaku untuk semua mahasiswa, baik 

laki-laki maupun perempuan. Mahasiswa yang disebut-sebut sebagai 

orang yang mempunyai sikap mental (attitude), perilaku, dan 

kemandirian yang baik, (karna didorong faktor kematangan usia) 

maka akan mempunyai regulasi diri yang baik pula. Namun, hal ini 

tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, jenis 

kelamin juga mempengaruhi tinggi rendahnya regulasi diri dalam 

mengerjakan skripsi. Secara singkat, inilah yang melatar belakangi 

peneliti untuk melakukan penelitian ini.  

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian 

lapangan. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan meneliti 

mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHUM) angkatan 

2012 UIN Walisongo Semarang. Diperoleh subjek penelitian sebesar 

70 orang. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran 

skala. Analisis data menggunakan Uji T Independent dengan bantuan 

SPSS (Statistical Program for Social Service) versi 16.0 for Windows. 

Hasil uji hipotesis Independent Sample Test diperoleh nilai 

signifikan dengan angka 0,983 yang berarti data tidak signifikan 

karena lebih besar dari 0,05. Dari hasil perhitungan ini maka dapat 

diketahui bahwa hipotesis ditolak karena nilai probabilitas lebih besar 

dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

regulasi diri dalam mengerjakan skripsi ditinjau dari jenis kelamin 

pada mahasiswa FUHUM angkatan 2012. 

 

Kata kunci: Regulasi diri dan Jenis Kelamin  
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