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DAFTAR TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf 

Latin dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa S es (dengan titik di atas) د

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha ر

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض
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 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ه

ً Mim M Em 

ُ Nun N En 

ٗ Wau W We 

ٕ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

Y Ya 
 

Ye 

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya 

tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, 

maka ditulis dengan tanda ( ’ ). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri 

atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda  

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
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ix 
 

 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan yaa‟ Ai a dan i ْيَ...

 fathah dan wau Au a dan u ْوَ...

Contoh: 

 kaifa :     مٍْف

 fa`ala :    فَ َعلََ
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harakat 

dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau yaa‟ A a dan garis di اَ...ىَ...

atas 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

   Fathah ا َ

   Kasrah ا َ

   Dammah ا َ
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 Kasrah dan yaa‟ I i dan garis di atas ىِ...

 Dhammmah dan waw U u dan garis di وُ...

atas 

Contoh: 

ثٍا  : maata 

 ramaa :      س  ٍا

 qiila :       ق ٍْو

َ ٘ثَ   ٌ    : yamuutu 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa‟marbuutah ada dua, yaitu 

taa‟marbuutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dhammah, transliterasinya adalah [t], sedangkan taa‟ marbuutah yang 

mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa‟ marbuutah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan 

kedua kata tersebut terpisah, maka taa‟ marbuutah itu 

ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 

 muslimah : ,ٍَسيَت

ٌْْ ت َ ذ   َ  al-Madīnah : اى

5. Syaddah (Tasydid)Syaddah  atau  tasydid  yang dalam sistem 

tulisan  Arab dilambangkan dengan  sebuah  tanda  tasydid (  ّ ),  

dalam  transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang anda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh : 

بَّْ ا , tabbats : ح بَّجَْ  Rabbanā : س 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf اه (alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman 

transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan  seperti  biasa,  

al-,  baik  ketika  ia  diikuti  oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  

yang  mengikutinya.  kata  sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan  dengan garis mendatar (-). 

Contoh : 

ى ت َ ْىض   Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) اىضَّ

ف ت َ  Al-Falsafah اىف ْيس 

دَ   Al-Bilāā اىب َل 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. 

Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

 َُ ْٗ ش   ٍ  Ta‟muranū ح أْ

ءَ  ْ٘  ‟An-Nau اىَّْ

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam 

Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah 

kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa 

Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah 

menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam  tulisan  Bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis 
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ix 
 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al- Qur‟an 

(dari Al-Qur‟an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 

Fizilaal Al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al- Jalaalah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan 

huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa 

nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh : 

َللا َ  ِ ٌْ  Dhnluuāī د 

 Billāī ب الل َ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital  

(All  Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai 

ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan 

pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya,  digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang 

(al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang  

tersebut  menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama 

juga berlaku  untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului 

oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 

Wa ma muhammadun illaa rasul 
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Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu 

Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu  al-walid  

Muhammad ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 

Zaid, Nasr Hamid Abu) 

Inna awwala baitin wudi‟ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur‟a 

Nazir al-

Din al-

Tusi Abu 

Nasr al- 

Farabi Al-

Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak 

dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, 

maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama 

akhir dalam  daftar pustaka  atau daftar referensi. Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanallahu wata‟ala 

saw. = sallallahu „alaihi wasallam 

r.a = radiallahu „anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS/4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4  

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama Penulis :  Nor Aswindah 

Nim :  03172096 

Judul Skripsi :  “Pesan Dakwah dalam Channel Youtube Nussa Official 

(Analisis Semiotika Roland Barthes)” 

 

Penelitian ini fokus pada pesan pesan dakwah yang terkandung dalam 

Channel Youtube Nussa Official. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penanda dan petanda dalam channel youtube Nussa Official, dan 

untuk mengetahui pesan dakwah yang ada dalam channel youtube  Nussa Official. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta analisis 

semiotika. Unit analisis penelitian ini adalah potongan gambar serta dialog yang 

terdapat dalam channel youtube Nussa Official yang berjumlah sepuluh episode. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode semiotika Roland Barthes 

dengan penanda dan petanda. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penanda dan petanda 

yang terkandung dalam channel youtube Nussa Official diantaranya : pertama, 

adab sebelum tidur diantaranya membersihkan tempat tidur, berwudlu, membaca 

doa dan menghadap kanan. Ke dua, adab sebelum makan yaitu membaca doa dan 

memakai tangan kanan. Ke tiga, dahsyatnya bismillah yang ketika diucapkan 

maka akan terhinda dari gangguan syaitan. Keempat, senyum merupakan sedekah. 

Kelima, adab ketika adzan yaitu menghentikan segala aktifitas. Selain itu pesan 

dakwah yang terkandung berdasarkan nilai aqidah terdapat pada episode 1 dan 10, 

nilai syariah terdapat pada setiap episode, dan nilai akhlak terkandung dalam 

episode 7. 

Implikasi penelitian ini adalah kepada orang tua yang mencari referensi 

video edukasi dan bernilai agama untuk anaknya serta dapat menjadi referensi 

bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang nantinya akan melakukan 

penelitian Semiotika, khususnya model Roland Barthes. 
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