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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

 ب
= B  

 س
= S 

 ك
= K 

 L = ل Sy = ش  T = ت

 M = و {s = ص  \s = ث

 d} ٌ = N = ض  J = ج

 W = و {t = ط  {h = ح

 H = هـ {z = ظ  Kh = خ

 Y = ي a‘ = ع  D = د

    g = غ  \z = ذ

    F = ف  R = ر

    q = ق  Z = ز

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 monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah 
 

a a  َا  
 kasrah 

 
i i  ِا  

 
d}ammah 
 

u u  ُا  
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

َـك   ٍْيـ ـ  kaifa :  َك

ْـي لَك    haula : هَـك

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

  

Contoh: 

 ma>ta : يـَك  تَك 

ـى يَك  <rama : رَك

ٍْيـمَك    qi>la :  ِـق

ْـي تُـ  ُـ ًـ  yamu>tu : ٌَـك

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah dan ya 

 

ai a dan i  ـَكىْي 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

ْـي   ـَك

 

Nama 

 
Harkat dan 

Huruf 
 

fath}ah dan 
alif atau ya 
 

  َك ى...|  َك ا ...

 

kasrah dan 
ya 
 

ِِق ى  

 

d}ammah 
dan wau 
 

ُِـ و  

 

Huruf dan  

Tanda 
 
a> 

i> 

u> 

Nama 

 

a dan garis di 

atas 
 
i dan garis di 

atas 
 
u dan garis di 

atas 
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4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ــ ُـ اا طْي َك لِق  وْي َك  raud}ah al-at}fa>l : رَك

ــهَكـ ُـ ـ ُـ اَكنْيـ ـَك  ِق ٌْيـَُـك ـدِق ًَك  al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَكنْيـ

ـــ ُـ ًَك ـ ـكْي  al-h}ikmah : اَكنـْيحِق

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (   ِ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ُ َك  َـك  <rabbana : رَك ـ 

ٍْيــُ َك  ـَك ـ   <najjai>na : ََـك

ـق  ُـ حَك  al-h}aqq : اَكنـْـي

ـج  ُـ حَك  al-h}ajj : اَكنـْـي

ىَك  ـِـق  nu‚ima : َُـ  

ـدُـوٌّو   aduwwun‘ :  َك

Jika huruf  ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

ى  )  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ــــِـق
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Contoh: 

ىٌّو  ـهِـق  Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  َك

ىُّى  َـك ـِـق ـ  Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  َك

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال(alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contohnya: 

ُــ  ـ ًْي  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  اَكنلَّش

ـ ُـ نـَـك زَك نـْـي  al-zalzalah (az-zalzalah) : اَكنزَّش

هْيسـ َكـ ُـ  al-falsafah : اَكنـْـي َـك

ـَكدُـ  ـــِـق  al-bila>du :  اَكنـْـي

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. 

Contohnya: 

ٌَك  وْي ُــ ـ  ta’muru>na :  ـَك يُـ

ْـي ُـ  َك ُـ   ’al-nau : اَكنـْـي

ًْي ٌء  ـ  syai’un :  َك

ْـي تُـ  ـ  umirtu :  ُـيِق
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8. Penulisan Kata 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 menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an  (dari al-qur’a>n), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 

Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ٍُـ  ِق  ٌـْي    billa>h      ِق ِق  ِق  di>nulla>h     دِق

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ِـق  ِق ـُِـ  ًَك ًْي رَك ــْـي وْي  ِق hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan 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 kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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. 

Contohnya: 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 
al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 
Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

 

 

Nama  : Baiq Raudatussolihah 

NIM  : 80400214002 

Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Arab 

Judul Tesis : Analisis Linguistik dalam al-Qur’an (Studi Semantik terhadap QS 

al-‘Alaq)  

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis dan relasi makna yang terdapat di 

dalam QS al-‘Alaq. Tesis ini menggunakan metode kualitatif yang difokuskan pada 

penelitian pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

multidisipliner yang berupaya membahas dan mengkaji objek dari beberapa disiplin 

ilmu atau mengaitkannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang berbeda yaitu 

pendekatan tafsir dan semantik. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif kemudian teknik analisis dan interpretasi 

data yang digunakan adalah analisis deskriptif – semantik yaitu mengkaji makna 

setiap kata yang dijadikan sebagai kata tafsiran untuk menafsirkan ayat-ayat pada 

QS al-‘Alaq dengan berlandaskan pada teori-teori semantik secara umum.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis makna yang terkandung dalam QS 

al-‘Alaq, terdiri dari  beberapa jenis makna, yaitu: makna referensial, makna dasar 

atau makna kamus (al-ma’na> al-asa>si> wa al-mu’jami> ), makna kiasan (al-ma’na> al-
maja>zi>>), dan makna denotative (al-ma’na> al-haqi>qi>). Sedangkan relasi makna antara 

kata-kata atau lafal al-Qur’an dengan kata-kata penafsirannya terjadi dalam empat macam 

relasi (hubungan makna) yaitu: hubungan Sinonim (al-tara>duf) , hubungan Polisemi 

(ta’addud al-ma’na>), konsep hiponimi dan hipernimi (al-Isytima>l). 

Pembahasan mengenai kajian semantik tentu sangat luas, terutama 

menjadikan kitab tafsir sebagi objek kajiannya. Karenanya penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan bagi peneliti yang lain terutama orang-orang yang 

berkecimpung di bidang bahasa Arab agar senantiasa mengkaji karya-karya 

berbahasa Arab, diantaranya kitab-kitab tafsir lainnya. Selain itu penelitian ini 

diharapkan mempunyai kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam ilmu linguistik, yaitu semantik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi keyakinan umat Islam bahwa al-Qur’an merupakan firman 

Allah swt. yang mutlak benar dan tetap eksis sepanjang zaman. Al-Qur’an berbicara 

tentang berbagai hal yang merupakan pokok-pokok ajaran Tuhan dan berkaitan 

langsung dengan hajat hidup orang banyak. Namun demikian, Abuddin Nata menulis 

bahwa al-Qur’an bukanlah kitab suci siap pakai, artinya berbagai konsep yang 

dikemukakan al-Qur’an belum langsung dapat dihubungkan dengan berbagai 

masalah yang dimaksud. Sungguhpun al-Qur’an berbicara tentang banyak hal; 

seperti masalah ketuhanan, namun al-Qur’an bukanlah buku theologi, al-Qur’an 

memang berbicara tentang sejarah umat terdahulu, namun dia bukanlah buku sejarah 

dan al-Qur’an juga berbicara tentang pendidikan, namun dia bukan pula buku 

pendidikan dan seterusnya.
1
  

Menyikapi persoalan-persoalan di atas, diperlukan upaya yang sungguh-

sungguh dari para ahli untuk memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut 

sebagai langkah awal untuk memudahkan umat dalam memahami ajaran al-Qur’an. 

Apalagi, jika dilihat dari aspek kebahasaan serta keindahan untaian ayat-ayatnya 

akan dirasa semakin sulit untuk dipahami. M. Quraish Shihab menulis bahwa tidak 

                                                             
1
Abuddin Nata, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan; Tafsir al-Ayat at-Tarbawiy, (Cet. V; Jakarta : 

PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.1- 2. 
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mudah untuk menjelaskan keindahan bahasa al-Qur’an bagi yang tidak memiliki rasa 

bahasa dan pengetahuan tentang tata bahasanya.
2
  

Al-Qur’an merupakan sumber ilmu pengetahuan agama Islam yang utama 

dan menjadi tuntunan hidup. Bahasa al-Qur’an telah dirancang sedemikian rupa oleh 

Allah SWT agar bisa diterima oleh akal manusia. Namun tetap perlu banyak 

dilakukan pengkajian agar tidak terjadi kesalahpahaman atas pemaknaannya, salah 

satu jalan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan linguistik. Salah 

satu cabang linguistik untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam al-

Qur’an adalah semantik atau dikenal dengan istilah ilmu dila>lah dalam bahasa Arab.  

Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik teoretis yang 

membahas tentang makna, yang meliputi asal makna, bagaimana makna itu 

terbentuk serta hakikat tentang makna. Secara umum ada tiga macam jenis makna, 

yaitu makna leksikal, makna kalimat (sentential meaning), serta makna wacana 

(discoursial meaning). Yang dimaksud dengan makna leksikal adalah makna setiap 

kata yang ada dalam sebuah ujaran, misalnya dalam bahasa arab makna dari qara’a 

adalah ‚membaca‛. Sedangkan sentential meaning adalah makna dari gabungan kata 

per kata tersebut sehingga menimbulkan sebuah kefahaman dan kemanfaatan. 

Adapun discoursial meaning adalah makna yang dihasilkan lebih dari sekedar 

kalimat yang disusun saja.
3
 Makna leksikal itu ada berbagai macam bentuknya, yaitu 

konotatif, denotatif, homonim, homofon dan lain sebagainya termasuk didalamnya 

adalah majaz-majaz atau figurative meaning. 

                                                             
2
M. Quraish Shihab, Mukjizat al-Qur’an ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyah 

dan Pemberitaan Alam Ghaib, (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1998), h. 131. 
3
Dimyathi Ahmadin, Semantics Course; Levels of Meaning (Malang: UIN Malang. 2008). 
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Semantik merupakan kunci untuk memahami berbagai konsep puncak dari 

sebuah weltanscahuung alias pandangan dunia dari pemilik kata yang ingin 

diketahui maknanya. Apabila tidak sampai pada pemahaman pandangan dunia 

pemilik bahasa, maka makna yang ingin dipahami juga tidak akan tercapai, bahasa 

tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk berbicara ataupun berkomunikasi saja 

namun yang lebih penting adalah dipakai untuk melakukan konsepsi dan penafsiran 

atas dunia yang ada disekitar bahasa tersebut. Jadi, apabila membahas semantik 

dalam al-Qur’an maka makna yang akan dihasilkan harus selaras dengan pandangan 

dunia al-Qur’an itu sendiri (qur’anic world view), ini yang harus disadari.
4
 

Pembahasan semantik al-Qur’an ini tampaknya hanya pada batas leksikal 

saja, para pengkaji al-Qur’an biasanya hanya mencari makna yang terkandung dalam 

setiap kata yang ada didalamnya. Dalam kajian semantik al-Qur’an, makna itu 

dibagi menjadi dua macam yaitu makna dasar dan makna relasional. Makna dasar 

adalah kandungan arti yang tetap melekat pada kosa kata, meskipun kata tersebut 

dipisahkan dari konteks pembicaraan kalimat seperti contoh kata kitab makna 

dasarnya tetaplah buku. Sedangkan makna relasional adalah makna yang dihasilkan 

apabila sudah ada hubungan dengan kata lain atau konteks lain, kata kitab (buku) 

apabila dihubungkan dengan konsep yang lain, maknanya bukan lagi buku. Misalnya 

dihubungkan dengan Allah, tanzi>l, la> raiba fi>h. Maka Kitab bisa bermakna al-Qur’an. 

Contoh lain adalah kata yaum yang bermakna asli ‘hari‛ namun apabila kata yaum 

                                                             
4
Toshihiko Izutsu, God and Man in the Qur’an; Semantics of the Qur’anic Weltanschauung. 

(Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), h. 3. 
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ini dihubungkan dengan world view nya al-Qur’an maka kata yaum ini bermakna 

banyak, bisa al-qiya>mah, hisab, ataupun al-di>n.
5
 

Dalam menganalisis semantic, seseorang harus menyadari bahwa bahasa itu 

bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan budaya masyarakat 

pemakainya. Maka analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja dan 

tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Itu semua karena bahasa 

adalah produk budaya. Jadi, makna sebuah kata bisa menjadi berbeda atau memiliki 

nuansa makna yang berlainan. 

Teks adalah objek utama dalam kajian semantic, ketika berhadapan dengan 

teks, maka akan menemukan dua unsur pembangun, yaitu penulis dan pembaca. 

Suatu teks tidak ada artinya, jika tidak ada penulis sebagai pengirim makna (sender) 

dan pembaca sebagai penerima makna (receiver) dari penulis. Di samping sebagai 

penerima makna, pembaca juga sebagai pemberi makna ke-dua. Dalam hal ini, 

pembaca diartikan sebagai penafsir makna. 

Sebagai teks, al-Qur’an telah include dalam kajian semantic. al-Qur’an 

sebagai kitab suci tidak hanya berisi mengenai kumpulan ayat-ayat berbahasa Arab 

yang sastrawi dan indah, tetapi juga telah menjadi pedoman hidup kaum muslimin. 

Agar menjadi pegangan hidup, maka kaum muslimin perlu menafsirkan al-Qur’an 

agar senantiasa aplikatif dalam kehidupan. 

                                                             
5
Toshihiko Izutsu, God and Man in the Qur’an; Semantics of the Qur’anic Weltanschauung, 

h. 12-13. 
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Sebagai contoh, dalam QS al-‘Alaq yang merupakan wahyu yang pertama 

diturunkan Allah ini menunjukkan adanya makna (semantik), bahwa adanya isyarat 

betapa pentingnya menuntut ilmu pengetahuan. Allah swt. berfirman dalam QS al-

‘Alaq/96: 1-5. 

                               

                        

Terjemahannya:  

‚Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu yang Maha 

Mulia, yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa 

yang tidak diketahuinya.‛
6
 

Dalam ayat tersebut, paling tidak terdapat lima komponen utama dalam 

pendidikan, yaitu guru (Allah), murid (Muhammad), sarana dan prasarana (Kalam), 

metode pengajaran (Iqra’) dan kurikulum (Ma lam ta’lam). Atas dasar inilah tidak 

mengherankan jika Salih Abdullah Salih sampai pada suatu kesimpulan bahwa al-

Qur’an adalah  kitab pendidikan mengingat perhatiannya yang sangat besar terhadap 

masalah pendidikan.
7
 

Ayat ini juga memberi isyarat dan perintah yang amat jelas dalam bidang 

pendidikan. Perkataan iqra’ (bacalah) yang disebutkan oleh malaikat Jibril as 

berulang-ulang kali kepada Rasulullah saw. menegaskan supaya umat manusia 

belajar, mengkaji dan mencari ilmu. Jika diteliti secara lebih mendalam, ayat ini 

mendidik dan mengajak orang yang beriman supaya menjadi orang yang berilmu. 

Petunjuk awal ini jugalah yang telah mendorong Rasulullah saw menjadikan aspek 

                                                             
6
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaam al-Qur’an,2009), 

h. 597.  
7
Nasir A Baki, Konsep Ta’lim dalam al-Qur’an  (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2011), h. 39. 
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pembinaan peribadi cemerlang fizikal, mental dan spiritual mendahului segala 

agenda lain yang bersifat duniawi, material dan pembangunan fizikal. 

Bercermin pada wahyu pertama tersebut di atas, hanya untuk mencanangkan 

dan mendorong manusia agar mencari dan menggali ilmu pengetahuan, yaitu dengan 

kata-kata iqra’. Dalam ayat-ayat permulaan itu juga terdapat kata qalam yang 

berarti pena yang biasa menjadi lambang ilmu pengetahuan. Dengan demikian 

muncul berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui semangat dan spirit al-

Qur’an. Semakin banyak digali ayat-ayat al-Qur’an, makin banyak pula didapati 

isyarat tersebut. karena al-Qur’an tidak akan habis walaupun ditulis dengan tinta 

lautan yang luas, bahkan ditambah dengan tujuh lautan lagi.
8
 Dalam hal ini Allah 

berfirman dalam QS Luqman/31: 27. 

                             

                

Terjemahan: 

‚Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), 

ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya, niscaya tidak 

akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa, Maha Bijaksana‛.
9
  

Paling tidak ada empat tataran dalam kebahasaan (linguistik), yaitu fonologi 

(makhraj al-huruf), morfologi (‘ilm s|arf), sintaksis (‘ilm nahw), dan semantik/makna 

(‘ilm dila>lah). Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, 

dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Morfologi adalah bidang linguistik 

yang mempelajari dan menganalisis perubahan kata dalam bahasa. sedangkan 

sintaksis adalah bidang linguistik yang mempelajari dan menganalisis hubungan kata 

                                                             
8
Said Agil Husin al-Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan 

Islam (Cet. II; Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 5. 
9
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 413. 
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dengan kata lain, atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Dan yang 

terakhir adalah semantik yang merupakan bidang linguistik yang mempelajari dan 

menganalisis makna kata. 

Ditinjau dari empat tataran dalam kebahasaan di atas yaitu fonologi, 

morfologi (‘ilm al-sarf), sintaksis (‘ilm al-nahw) dan semantik (‘ilm al-dila>lah) 

banyak ayat yang berbicara tentang itu. Disebabkan karena keterbatasan ruang dan 

waktu, uraian akan difokuskan pada satu aspek saja dari tatanan bahasa tersebut 

yaitu ilmu semantik/makna (‘ilm al-dila>lah). 

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis akan memfokuskan pembahasan 

pada QS al-‘Alaq. Penulis akan menganalisis makna-makna semantik yang 

terkandung di dalam QS al-‘Alaq tersebut, mengingat QS al-‘Alaq pada dasarnya 

membicarakan tentang proses penciptaan manusia, namun bayak di antara mufasir 

berpandangan bahwa QS al-‘Alaq mengandung konsep pendidikan yang lengkap. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis ayat per-ayat 

dalam QS al-‘Alaq dengan menggunakan salah satu pendekatan linguistic, yaitu 

pendekatan semantic (al-dila>lah). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka dapat memberikan inspirasi 

kepada penulis untuk mengangkat permasalahan kajian semantic khususnya dalam 

QS al-‘Alaq. Agar penelitian ini tidak meluas, penulis merumuskan masalah-masalah 

tersebut dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab setelah melalui telaah 

mendalam. Bentuk pertanyaannya adalah sebagai berikut: 



8 
 

1. Bagaimana makna-makna yang terkandung dalam QS al-‘Alaq? 

2. Bagaimana jenis makna dan relasinya dalam QS al-‘Alaq? 

 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul 

Tesis ini berjudul Analisis Linguistik dalam al-Qur’an (Studi Semantik 

terhadap QS al-‘Alaq). Untuk memperjelas pengertian dari judul tersebut, maka 

berikut ini penulis akan mengemukakan pengertian frase dan atau klausa pada judul 

tersebut, kemudian merumuskan definisi oprasionalnya. 

Analisis berasal dari bahasa Inggris ‘analysis’ yang berarti; 1) analisa, 

pemisahan, dan 2) pemeriksaan yang teliti.
10 Analisis, artinya penyelidikan terhadap 

suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya (sebab musabbab, duduk perkaranya). Penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
11

                             

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, linguistic berarti ilmu tata bahasa 

yang menelaah bahasa secara ilmiah.
12

 

Yang dimaksud Analisis linguistic dalam penelitian ini adalah penelaahan 

dalam menggarap tata kebahasaan yang terdapat dalam QS al-‘Alaq yang diperoleh 

dari pengumpulan teks (penelitian kepustakaan) hingga menghasilkan kesimpulan. 

                                                             

10
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris - Indonesia (Cet. 23; Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 28. 
11

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke III ( Cet. IV 

Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 43. 
12

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 675. 
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Adapun semantik secara etimologis, berasal dari bahasa Inggris ‘semantics’ 

yang diambil dari bahasa Yunani ‘sema’ yang berarti ‘tanda’ atau dari verba 

‘semaino’ yang berarti ‘menandai’.
13

 Secara terminologis, semantik adalah cabang 

linguistik yang meneliti tentang arti atau makna.
14

 Istilah ini  digunakan oleh para 

pakar bahasa untuk menyebut bidang ilmu bahasa yang membahas tentang makna.
15

 

Padanannya dalam bahasa Arab adalah ‘ilmu al-dilālah yang berasal dari kata  َد َّل  – 

ِ  َد َد ٌة - يَدِد ُّ   yang berarti ‘menunjukkan’ seperti dalam QS al-Ṣaf/61: 10  هَدْل أَدُ  ُُّكْم عَدلَدى
   .(sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan) ِِتَدارَدٍة 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa semantik 

adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa yang membahas dan menganalisa bahasa 

pada tataran makna.    

Dari penjelasan di atas, ada tiga istilah yang saling berhubungan antara satu 

sama lain, yaitu; semantik, dilālah, dan makna. Istilah semantik lebih dikenal dalam 

bahasa Inggris, istilah dilālah lebih dikenal dalam bahasa Arab, sedangkan istilah 

makna lebih dikenal dalam bahasa Indonesia.  

Berkaitan dengan pengertian judul dalam tesis penelitian ini, peneliti lebih 

cenderung menggunakan istilah dilālah dari pada yang lain, karena objek kajian 

dalam penelitian ini adalah al-Qur’an, yang tentunya sangat terkait dengan bahasa 

Arab itu sendiri.  

                                                             
13

Djoko Kentjono, Dasar-dasar Linguistik Umum (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas 

Indonesia, 1982), h. 73.   
14

J. W. M. Verhaar, Asas-asas Linguistik Umum (Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2001), h. 385. 
15

Djoko Kentjono, Dasar-dasar Linguistik Umum, h. 73. 



10 
 

Jadi, judul yang dimaksud peneliti dalam tesis ini adalah penelaahan yang 

akan dilakukan peneliti dalam mengggarap atau mengkaji linguistik dan makna-

makna semantik yang terkandung (yang tersirat dan tersurat) dalam QS al-‘Alaq. 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka ruang lingkup penelitian ini 

ada dua, pertama; telaah terhadap kajian linguistik yang terkhusus pada sintaksis, 

ilm al-bala>giyyah, dan al-tikra>r yang dibahas pada bab tiga. Kedua; telaah terhadap 

kajian makna–makna (semantic/dilalah) ayat per-ayat dalam QS al-‘Alaq dengan 

menggunakan al-naz{ariyyah al-siya>qiyyah yaitu siya>q luqawi> (al-tarki>b al-s{auti>, al-

tarki>b al-s{arfi, wa al-tarki>b al-nahwi)>, dan menggunakan semantik leksikal sebagai 

pisau analisisnya untuk mengetahui jenis makna dan relasinya.    

D.  Kajian Pustaka 

Substansi pada penelitian ini memfokuskan pada ‚Analisis Linguistik dalam 

al-Qur’an (Studi Semantik terhadap QS al-‘Alaq)‛. Berdasarkan penelusuran 

terhadap leteratur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini, 

maka penulis menemukan beberapa karya ilmiah mahasiswa (Skripsi/Tesis/Disertasi) 

maupun buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

Buku ‚Linguistik al-Qur’an‛ ditulis oleh Amrah Kasim, dalam buku ini 

penulis membahas tentang linguistic dalam al-Qur’an yaitu dilihat dari ilmu 

leksikologi al-Qur’an, struktur tata bahasa dalam al-Qur’an, ilmu morfologi dalam 

al-Qur’an, dan ilmu semantic yang ada dalam al-Qur’an.
16

 

                                                             
16

Amrah Kasim, Linguistik al-Qur’an, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012). 
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Buku ‚ Berbagai Sudut Pandang dalam Memahami Bahasa Arab‛ ditulis oleh 

Abd al-Karim Hafid. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ‘ilm al-lugah (linguistic) dan 

fiqh al-Lugah merupakan kajian bahasa yang hampir tidak dapat dibedakan. ‘Ilm al-

lugah (linguistic) hanya membahas seputar bahasa itu sendiri. Sedangkan fiqh al-

lugah pembahasannya lebih luas dan menyeluruh, karena tujuan akhir dari fiqh al-

lugah adalah mempelajari budaya dan peradaban serta kehidupan pemikiran dari 

berbagai aspeknya, serta penelusuran teks-teks (manuskrip-manuskrip) klasik dalam 

rangka mengetahui nilai-nilai cultural yang terkandung di dalamnya.
17

 

Buku ‚Analisis Linguistik Dalam Bahasa Arab al-Qur’an‛ ditulis oleh Sitti 

Aisyah Chalik. Dalam buku ini menjelaskan bahwa ada empat macam hierarki yang 

ditekankan oleh teori tagmemik, yaitu: hierarki fonologi, hierarki morfologi, hierarki 

sintaksis, dan hierarki wacana. Keempat hierarki ini merupakan satu kesatuan yang 

utuh yang dipergunakan untuk menganalisis teks-teks yag ada dalam al-Qur’an. 

Hierarki fonologi membahas masalah bunyi bahasa yang mampu membedakan 

makna. Hierarki morfologi membahas pengaturan struktur bahasa yang mencakup 

kata dan bagian-bagian kata atau mengenai pengaturan seluk beluk kata dalam ayat-

ayat al-Qur’an, seperti proses morfologis, bentuk derivasi, infleksi dan leksikologi 

(kosa kata) untuk mendapatka makna leksikal. Hierarki sintaksis membahas masalah 

pengaturan struktur bahasa yang mencakup frase, klausa, dan kalimat dalam ayat-

ayat al-Qur’an. Analisis sintaksis ini penting untuk mengetahui makna gramatikal 

dan kalimat suatu ayat.
18

 

                                                             
17

Abd. Karim Hafid, Berbagai Sudut Pandang dalam Memahami Bahasa Arab, (Cet. I; 

Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 279-280. 
18

Sitti Aisyah Chalik, Analisis Linguistik dalam Bahasa Arab al-Qur’an, h. 128. 



12 
 

Buku ‚Linguistik Kontrastif: Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia di Bidang 

Fonologi (suatu Linguistik terapan)‛ ditulis oleh Ahmad Muaffaq. Buku ini 

membahas tentang linguistic kontrastif, yaitu ilmu bahasa yang bersifat 

mengontraskan atau membandingkan dengan jalan memperhatikan perbedaan-

perbedaan, serta menempatkan sesuatu dalam oposisi dengan tujuan menegaskan 

ketidaksamaan yang terdapat pada dua bahasa (membandingkan antara dua 

bahasa).
19

  

Penelitian tesis oleh Marwah Limpo, 2014 dengan judul ‚Tafsi>r Jala>lain 

(Analisis Semantik terhadap Surah Ibra>hi>m dan Surah al-Naba>’)‛. Hasil dari 

penelitiannya; menunjukkan bahwa model penafsiran QS Ibra>hi>m dan al-Naba>’ di 

dalam Tafsi>r Jala>lain, yaitu memberi penafsiran untuk memperjelas ayat yang 

kalimatnya terlalu singkat, atau struktur bahasanya rumit, memberi penafsiran untuk 

menafsirkan suatu kata yang terdapat dalam suatu ayat, dan memberi penafsiran 

untuk memperjelas struktur kalimat dari segi kaidah bahasanya. Menurut hasil 

penelitiannya  juga bahwa Tafsi>r Jala>lain menggunakan delapan jenis makna dalam 

menafsirkan QS Ibra>hi>m dan al-Naba>’, dengan rincian sebagai berikut; di dalam QS 

Ibara>hi>m yang paling banyak digunakan adalah makna dasar atau makna yang 

berdasarkan makna leksikal, sedangkan jenis makna yang banyak digunakan dalam 

menafsirkan QS al-Naba’ adalah makna refrensial, yaitu sebuah makna yang 

tergantung pada suatu acuan yang ditunjuk oleh kata atau kalimat.
20

 

Penelitian oleh Nasruni, 2011 dengan judul ‚sigat al-amr dan al-nahy serta 

penggunaannya dalam QS Ta>ha> (kajian balagiyah)‛ 

                                                             
19

Ahmad Muaffaq, Linguistik Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia di Bidang 

Fonologi (suatu linguistic terapan) (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 13. 
20

Marwah Limpo, Tafsir Jalalain (Analisis Semantik  dalam Surah Ibrahim dan al-Naba’) 

2014, Perpustakaan PPS UIN Alauddin Makassar. 
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Penelitian oleh Sri Astuti, 2011 dengan judul ‚Kata Kerja Transitif dalam 

Bahasa Arab dan Bahasa Indonesi (Analisis Kontrastif)‛. 

Penelitian oleh Qohir, 2011 dengan judul ‚Gaya Bahasa Kata Tanya dalam 

QS al-Baqarah (Suatu Kajian Balagiah)‛. 

Penelitian oleh Wahidin Latif 2009 dengan judul ‚Kata Kerja Muta’addi dan 

Maknanya dalam QS Yasin (Suatu Analisi Ilmu Nahw)‛. 

Penelitian oleh Mustofa 2008, dengan judul ‚Kata Kerja Muta’addi dalam 

QS al-Fath (Analisis Sintaksis)‛. 

Penelitian oleh Muhammad Rusydi 2009, dengan judul ‚Ahwal Ka>na> dan 

Saudara-saudaranya dalam QS al-Wa>qi’ah (Analisis Morfologi dan Sintaksis)‛. 

Penelitian oleh Ahmad Imran 2005, dengan judul ‚Kata Kerja Mazid dalam 

QS al-Anbiya>’ (Analisis Morfologi dan  Sintaksis)‛.  

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti di atas, hanya 

mengambil satu kaidah dari ilmu morfologi maupun sintaksis dan mengkajinya 

dalam surah-surah al-Qur’an yang berbeda-beda. Sejauh kajian peneliti, peneliti 

belum menemukan penelitian yang menganalisis kajian-kajian linguistic dalam QS 

al-Alaq. Jadi, kesimpulannya belum ada penelitian yang sama kajiannya dengan 

tema yang akan peneliti kaji nantinya. 

E. Kerangka Fikir 

Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul berisi 

pedoman, petunjuk dan sentral kendali segala wacana ideologi kehidupan untuk 

mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, baik didunia maupun diakhirat Dalam 

konteks ini, al-Qur’an sering menyebut dirinya sebagai al-Hu>d (petunjuk), al-Kita>b 
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(pedoman), al-Syifa>‘ (penyembuh), al-Z|ikr (peringatan), al-Tibya>n (penjelas), al-

Furqa>n (pembeda) dan lain-lain.  

Semua nama al-Quran ini mengindikasikan bahwa ia adalah kitab suci yang 

berdimensi universal yang mencakup segala aspek dan problem kehidupan manusia, 

Di antara aspek dan problem kehidupan itu adalah masalah bahasa yang menjadi alat 

komunikasi manusia dan masalah pendidikan yang akan membawa manusia menuju 

insan kamil.  

Bahasa al-Qur’an memiliki tingkat bahasa yang indahnya tidak terhingga 

sehingga tidak dapat dengan begitu mudahnya para pembaca al-Qur’an mengartikan 

bahasa al-Qur’an. Perlu penafsiran yang dilandaskan dengan ilmu yang sangat tinggi 

pula. Pada dasarnya isi al-Qur’an mencakup segala aspek kehidupan, semua aspek 

kehidupan tersebut dijelaskan dengan bahasa yang tidak sederhana dengan maksud 

mudah difahami oleh orang biasa yang tanpa ilmu. Bahasa arab dalam al-Qur’an 

memiliki nilai sastra yang mengalahkan sastra-sastra terbaik di dunia ini. Dengan 

terbuktinya, pada masa jahiliyah, dunia arab sangat terkenal dengan sastrawan-

sastrawan yang syair-syairnya mendunia, akan tetapi setelah datangnya al-Qur’an, 

semua penyair-penyair arab mengakui bahwa bahasa al-Qur’an mengalahkan bahasa-

bahasa syair yang mereka ciptakan. Dalam hal ini Allah menantang manusia dalam 

QS al-Isra’/17: 88. 

                               

               

Terjemahan: 
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‚Katakanlah ‘’sesunggunya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat 
yang serupa dengan al-Qur’an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang 
serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain’’.

21
 

Dalam firman Allah disini, sudah dapat dipastikan bahwa manusia didunia ini 

tidak memiliki klasifikasi yang sanggup untuk menyaingi bahasa dalam al-Qur’an. 

 Mempelajari bahasa arab sebagai salah satu jalan untuk mempermudah 

pembaca dalam memahami al-Qur’an, meskipun demikian, terkadang pembaca 

masih kesulitan dalam mengartikan kosa-kata yang terdapat dalam al-Qur’an. 

Padahal kosa-kata dalam al-Qur’an masih dalam bentuk bahasa arab. Dan terkadang 

juga, arti atau makna kosa-kata bahasa arab yang dipahami dari pembelajaran tidak 

sesuai dengan arti atau makna yang tersirat atau yang dimaksud oleh Allah pada 

kosa-kata dalam al-Qur’an. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mendapatkan 

arti atau makna yang sesungguhnya ketika pembaca  al-Qur’an menginginkan untuk 

memahami bahasa al-Qur’an.  

Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, memiliki universal 

dalam mengatur segala aspek khidupan manusia, terutama mengenai pendidikan 

sebagai rahmat bagi manusia. Hal ini sesuai dengan, firman Allah SWT, dalam QS 

al-Isra'/17: 82. 

                               

 

Terjemahan:  

"Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat 
bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (al-Qur'an 
itu) hanya akan menambah kerugian‛.

22
 

                                                             
21

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 290. 

 
22

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 290. 
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Dan Allah berfirman dalam QS Yu>suf/12: 2. 

 

                       

Terjemahannya: 

‚Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Quran berbahasa Arab, agar 
kamu mengerti‛.

23
 

Berdasarkan ayat pertama di atas, penulis akan mengkaji makna-makna yang 

terkandung dalam QS al-‘Alaq, mengingat al-Qur’an diturunkan dengan 

menggunakan bahasa Arab, maka perlu terlebih dahulu sebagai umat Islam untuk 

memahami bahasa Arab tersebut agar mampu memahami ajaran-ajaran agama Islam 

dalam berbagai aspek yang terdapat dalam al-Qur’an.  

Karena itu, tesis ini membahas ayat per-ayat dari QS al-‘Alaq tersebut 

dengan menelaah penafsiran yang telah ada dan menghubungkannya dengan 

pendapat-pendapat para ahli linguist dalam mengkaji dan menganalisis makna-

makna (semantic) ayat yang terkandung dalam QS al-‘Alaq tersebut. peneliti juga 

akan menghubungkan pendapat-pendapat para ahli linguis dalam mengkaji dan 

menganalisis tatanan linguistic terkhusus pada satu aspek cabang linguistic, yaitu 

semantic (‘ilm al-dila>lah) yang terdapat dalam QS al-‘Alaq tersebut. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 235. 
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F. Metodologi Penelitian 

Kata metodologi terdiri dari dua kata; method dan logos. Method artinya 

‚petunjuk, jalan‛, dan logos artinya ‚pikiran, pengetahuan‛, sehingga secara 

etimologi bermakna pengetahuan tentang cara kerja.
24

 Dalam bahasa Indonesia 

method diterjemahkan ‚metode‛ yaitu cara yang teratur dan terpikirkan baik-baik 

untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan.
25

 

Penelitian berarti pemeriksaan, penyelidikan yang dilakukan dengan berbagai 

cara secara seksama dengan tujuan mencari kebenaran-kebenaran obyektif yang 

disimpulkan melalui data-data yang terkumpul. Kebenaran-kebenaran obyektif yang 

diperoleh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar atau landasan untuk 

                                                             
24

Abd. Mui Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’i  (Cet.I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2009), h. 2. 
25

Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 580-581. 

Al-Qur’an al-Karim 
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pembaharuan, pengembangan atau perbaikan dalam masalah-masalah teoritis dan 

praktis dalam bidang-bidang pengetahuan yang bersangkutan.
26

 

Untuk menganalisis objek penelitian dalam tesis ini, metodologi yang 

digunakan dalam tahap-tahap penelitian meliputi: jenis penelitian, metode 

pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) yang bersifat 

kualitatif deskriptif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan suatu fakta secara sistematis, factual, ilmiah, analisis, dan akurat.
27

 

Qualitative research is the collection, analysis, and interpretation of comprehensive 

narrative and visual (nonnumerical) data in order to gain insights into a particular 

phenomenon of interest.28
 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan corak rasionalistik. Menurut 

rasionalisme ilmu yang valid merupakan abstraksi, simplikasi, atau idealisasi dari 

realitas, dan terbukti koheren dengan system logikanya.
29

 Corak rasionalistik dalam 

penelitian ini, berfungsi menelusuri, menggambarkan, dan menguraikan makna-

makna semantik yang ada dalam QS al-‘Alaq. 

                                                             
26

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),h. 

161 
27

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 19. 

Bandingkan dengan Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian (Cet.II; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001), h. 44. 
28

L. R. Gay, dkk., Educational Research (Competencies for Analysis and Application) 

(Columbus: Merrill Prentice Hall), h. 9. 
29

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III  (Cet. VII; Yogyakarta: Rake 

Sarasin, 1996), h. 10. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan suatu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang 

peneliti dalam mengkaji penelitiannya. Pendekatan yang dimaksudkan di sini 

menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian.
30

 Adapun 

penelitian yang dilakukan adalah penelitian bahasa yang mengkaji tentang makna 

suatu kata, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan linguistik-

semantik, karena membahas masalah bahasa pada tataran makna. Kemudian 

pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan ilmu tafsir.. 

Kedua pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan bahwa: 

a. Pendekatan linguistik-semantik ini dipandang sangat relevan dalam 

kajian tesis ini, karena fokus kajiannya menyangkut kajian linguistic 

yaitu ilmu semantik. 

b. Pendekatan tafsir ini digunakan untuk menganalisis dan menelaah 

makna-makna yang terkandung dalam QS al-‘Alaq. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
31

 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer 

adalah al-Qur’an terkhususnya QS al-‘Alaq dan kitab tafsir. Kitab tafsir yang 

digunakan yaitu Ru>h al-Ma’a>ni> karya Muhammad al-Alu>si>, Ma’a>ni> al-Qur’an li al-

                                                             
30

Tim Penyususn Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 

16.  

31
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed method), (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 308. 
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Farra’, Tafsi>r al-Kha>zin, Tafsi>r al-Luba>b fi> Ulu>m al-Kita>b, Bahr al-Muhi>t} li Abu> 

Hayya>n al-Andalusi>, Tafsi>r al-Mara>gi> karya Must}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mis}ba>h 

karya Quraish Shihab, dan S}afwah al-Tafa>si>r karya Ali> al-S}abu>ni>. 

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat 

dokumen.
32

 Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersumber dari 

buku-buku dan maktabah yang berbentuk digital (digital library) yang terkait dengan 

penelitian ini yang diperoleh dengan cara melakukan penelusuran di perpustakaan 

dan internet.  

Adapun buku-buku semantik yang digunakan, di antaranya ‚‘Ilm al-

Dilālah‛ karya Ahmad Mukhtar ‘Umar, yang dicetak di Kuwait: Maktabah Da>r al-

‘Aru>bah pada tahun 1982; buku ‚Semantik leksikal‛ karya Mansoer Pateda, yang 

dicetak di Jakarta pada tahun 2010 oleh PT Rineka Cipta; buku ‚Pengantar 

Semantik Bahasa Indonesia‛ karya Abdul Chaer, yang dicetak di Jakarta pada tahun 

2002 oleh PT Rineka Cipta, dan Manqūr ‘Abd al-Jalīl, ‘Ilm al-Dila>lah ;Us{u>luhu wa 

Maba>his\uhu Fi> al-Tura>s\ al-‘Arabi>  yang diterbitkan di Damsyik dengan penerbit 

buku Ittih{a>d al-Kita>b al-‘Ara>bi> tahun 2001 serta beberapa buku-buku semantik 

lainnya. 

Penulis mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari karya-

karya ilmiah yang relevan dengan judul tesis tersebut. 

 

 

                                                             
32

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed method), h. 308. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Secara leksikal pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, 

penghimpunan, pengerahan.33 Jadi, pengumpulan adalah proses atau cara dalam 

usaha penghimpunan data. Kegiatan pengumpulan data ini dilaksanakan sesuai 

dengan standar prosedur sistematis sebagai suatu metode pengumpulan data. Oleh 

karena itu, metode pengumpulan merupakan prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam memecahkan masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan yang digunakan peneliti adalah 

metode kepustakaan, mengingat penelitian ini merupakan library research, yaitu 

metode pengumpulan data dengan membaca refrensi-refrensi atau karya-karya 

ilmiah yang merujuk bahasan tesis ini. Adapun dalam pengutipan penulis 

menggunakan dua cara pengutipan, yaitu 

a. Kutipan lagsung, yaitu mengutip tanpa merubah redaksi teks yang 

dikutip sebagaimana dengan teks aslinya. 

b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil 

intisari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti teks aslinya. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data kualitatif deskriftif adalah teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini. Untuk data yang bersifat kualitatif diperoleh melalui pengamatan 

langsung terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan menggunakan 

tehnik analisis data, pengolahan data, pengklasifikasian data. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

                                                             
33

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 475. 
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a. Deskriptif induktif, yakni menganalisa data dari  hal-hal yang bersifat khusus 

dan menarik kesimpulan yang sifatnya umum. 

b. Deskriptif deduktif, yakni mengkaji dan menganalisa data yang bersifat 

umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

c. Komparatif, yakni metode yang digunakan dengan cara membandingkan 

antara data yang satu dengan data yang lainnya untuk memperoleh 

kesimpulan.
34

  

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan mengadakan 

perincian terhadap masalah yang diteliti dengan cara memilih antara pengertian 

yang satu dengan pengertian yang lain. Sedangkan perincian data yang dilakukan 

adalah dengan langkah-langkah membaca, dan menelaah QS al-‘Alaq dan tafsirnya 

dalam berbagai kitab-kitab tafsir karya para mufassir al-Qur’an. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui makna-makna ayat per-ayat yang terkandung dalam 

QS al-‘Alaq. 

2. Untuk mengetahui jenis dan relasi makna dalam QS al-‘Alaq. 

b. Kegunaan Penelitian 

  Adapun kegunaan dari penelitian ini ada dua, yaitu: 

                                                             
 

34
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid I (Cet. XXII; Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 

49 
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1. Kegunaan ilmiah (teoritis) 

  Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran mengenai 

tatanan linguistic yang terdapat dalam QS al-‘Alaq, terfokus pada satu cabang 

linguistic, yaitu semantic (‘ilm al-dila>lah) sekaligus menambah khazanah intelektual 

dan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman 

khususnya dan terlebih lagi para linguis yang ingin menekuni kaidah-kaidah bahasa 

Arab. 

2. Kegunaan Praktis 

  Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan 

pada umumnya dan kebahasaan pada khususnya dalam pembelajaran dan pengajaran 

ilmu-ilmu bahasa dan sastra Arab. Sehingga dapat memberi implikasi pada 

peningkatan pengkajian ilmu-ilmu bahasa Arab dan inspirasi bagi pemerhati bahasa 

asing terutama dalam bidang ilmu lugah (linguistic). 

H. Garis Besar Isi 

Untuk mempermudah pembahasan, pengambilan kesimpulan, dan nilai yang 

diharapkan, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk laporan 

deskriptif yang terdiri dari beberapa sub bab. Dengan komposisi penelitian terdiri 

dari lima bab. 

Bab pertama  dikemukakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, 

yakni uraian tentang persoalan ini diangkat dan disajikan sebagai bahan studi kajian. 

Selanjutnya, dikemukakan pula rumusan masalah dan batasan masalah, pengertian 

judul dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metodologi 

penelitian, tujuan dan kegunaan, dan garis-garis besar isi penelitian.  
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Bab kedua dalam penelitian ini, dikemukakan tentang kajian teoretis 

mengenai ilmu linguistik dan ilmu semantik. Pada bab ini terdiri dari enam subbab 

yaitu; Pertama, mengulas tentang pengertian ilmu linguistik secara umum. Kedua, 

mengulas tentang pengertian semantic dan ruang lingkup semantik dalam linguistik. 

Ketiga, membahas tentang teori semantik tentang makna. Keempat, Jenis-jenis dan 

relasi (ketercakupan makna) dalam semantik. Kelima, membahas tentang sebab-

sebab perubahan makna .  

Pada bab ketiga yaitu membahas tentang QS al-‘Alaq dan masalah linguistik 

yang terdiri atas dua subbab, yaitu: pertama mengandung pembahasan tentang 

tinjauan umum QS al-‘Alaq yang terdiri atas ringkasan isi kandungan QS al-‘Alaq, 

asba>b al-nuzu>l QS al-‘Alaq, hubungan QS al-‘Alaq dengan surah sebelum dan 

sesudahnya, dan nama-nama QS al-‘Alaq. Kedua mengulas tentang bentuk-bentuk 

linguistik yang terdapat pada QS al-‘Alaq, yaitu terdiri dari al-adawa>t, al-ana>s}i>r al-

bala>giyyah, al-af’a>l, al-asma>’, al-jumlah, dan al-tikra>r. 

 Kemudian pada bab keempat dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang analisis semantic dalam QS al-‘Alaq, serta jenis-jenis makna dan relasinya.  

Bab kelima  Penutup, terdiri atas kesimpulan dan implementasi. Diakhiri 

dengan daftar pustaka dan riwayat hidup. 
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BAB II 

TEORI TENTANG LINGUISTIK DAN SEMANTIK 

 

A. Pengertian Linguistik 

Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua ‚bahasa‛, dalam bahasa 

Perancis dikenala dengan istilah ‚linguistique‛ dan dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan linguistics.
1
 Menurut Kridalaksana dalam Sitti Aisyah Chalik, linguistic 

didefinisikan sebagai ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. 

Dikemukakan juga oleh Tarigan, yaitu seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh 

dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Sebagai 

penyelidikan bahasa secara ilmiah, linguistic tidak membedakan antara bahasa yang 

satu dengan bahasa lainnya.
2
 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, linguistic berarti ilmu tata bahasa 

yang menelaah bahasa secara ilmiah.
3
 Sedangkan dalam bahasa Arab linguistic 

disebut ilmu lugah pada mulanya kata ilmu lugah tidak digunakan dengan makna 

linguistic atau kajian bahasa. Kata ilmu lugah pertama kali digunakan oleh Ibnu 

Khaldun dalam karyanya al-Muqaddimah dan dimasukkan dalam ilmu ma’a>jim dan 

                                                             
1
Mansoer Pateda, Linguistik Sebuah Pengantar  (Edisi Revisi; Bandung: Angkasa, 2011), h. 

1. 
2
Sitti Aisyah Chalik, Analisis Linguistic dalam Bahasa Arab al-Qur’an (Cet. I; Alauddin 

University Press: Makassar, 2011), h. 9. 
3
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke III ( Cet. IV 

Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 675. 
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lexicology. Berikutnya kata ilmu lugah digunakan oleh al-Suyu>t}i dalam bukunya al-

Muzhir fi ‘Ulum al-Lugah wa Anwa>’uha dengan makna lexicology.
4
 

Sedang menurut Alwasilah, linguistik adalah ilmu pengetahuan yang 

mempunyai objek formal bahasa lisan dan tulisan, yang memiliki ciri-ciri pemerlain, 

syarat-syarat (sistematik, rasional, umum dari pemberian kenyataan struktur, 

pembagian, bagian-bagian, dan aturan-aturan bahasa).
5
 

Linguistik menurut Amrah Kasim adalah sebuah cabang ilmu (science) murni 

mengkaji material dalam bahasa bukan secara historical ataupun antropologi tetapi 

terfokus pada struktur bahasa dan format bahasa bahkan pada hal-hal yang terkait 

dengan bahasa itu.
6
 

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa linguistik 

merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji struktur bahasa secara 

ilmiah. 

Linguistik dibagi menjadi linguistik murni dan terapan, linguistik murni ada 

empat unsur murni yaitu ilmu bunyi (fonetik), ilmu s}arf (morfologi), ilmu nahw 

(sintaksis), dan semantik
7
 yang dikenal dengan علم الداللة dalam bahasa Arab, 

merupakan salah satu cabang linguistik yang membahas tentang arti dan makna,
8
 

dan dalam perkembangannya juga muncul linguistik kontrastif, perspektif, 

                                                             
4
Sitti Aisyah Chalik, Analisis Linguistic dalam Bahasa Arab al-Qur’an, h. 9. 

5
A. Chaedar Alwasilah, Beberapa Mazhab dan Dikotomi Teori Linguistik (edisi revisi; 

Bandung: Angkasa, 2011), h. 18. 
6
Amrah Kasim, Linguistik al-Qur’an (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 

3. 
7
Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008), 

h.10-11. 

 
8
J.W.M. Verharr, Asas-asas Linguistik Umum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

1996), h. 13. 
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matematis, dan sebagainya. Selanjutnya ada linguistik terapan, adalah ilmu lanjutan 

yang membahas kajian-kajian dari linguistik murni. 

Tesis ini hanya membahas salah satu dari empat unsur utama linguistik yang 

tersebut di atas, yaitu ilmu makna (semantik) adalah ilmu yang membahas tentang 

sifat-sifat  dari simbol bahasa dan mengkaji makna yang ada pada simbol tersebut 

dari aspek relasi makna dengan struktur bahasa, perkembangan makna, macam-

macam makna dan sebagainya. 

B. Pengertian  dan Ruang Lingkup Semantik dalam Linguistik 

1. Pengertian Semantik  

Kata semantik dalam bahasa Indonesia (Inggris: semantics) berasal dari 

bahasa Yunani sema (kata benda) yang berarti ‚tanda‛ atau ‚lambang‛. Kata 

kerjanya adalah semaino yang berarti ‚menandai‛ atau ‚melambangkan‛.
9
 Yang 

dimaksud dengan tanda atau lambang di sini sebagai padanan kata sema itu adalah 

tanda linguistik (Perancis: signe linguistique).
10

 Semantik secara istilah adalah 

cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan 

hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang 

membahas arti atau makna.
11

 Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai 

ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari tiga tataran analisis 

bahasa: yaitu fonologi, adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bunyi bahasa 

secara umum, baik yang mempelajari bunyi bahasa yang tanpa menghiraukan arti 

                                                             
9
T. Fatimah Djajasudarma, Semantik 1 Makna Leksikal dan Gramatikal (Cet. V; Bandung: PT 

Refika Aditama, 2012), h. 1.  
10

Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia; Edisi Revisi  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h. 2 
11

J.W.M. Verhaar, Asas-Asas Linguistik Umum, h.13 
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maupun tidak. Ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa tanpa menghiraukan arti 

disebut fonetik, sedangkan ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa yang 

membedakan arti disebut fonemik. 
12

 Gramatikal, yaitu kajian linguistic yang objek 

kajiannya dari morfem kata, klausa, kalimat, alinea, dialog, monolog, prolog, 

percakapan, dan wacana.
13

 Dan semantic, yaitu ilmu bahasa yang mempelajari 

makna, yakni mempelajari makna yang terkandung dalam suatu lafal kata serta 

korelasi yang meliputi sebuah makna itu sendiri. Maksudnya hubungan dalam hal 

padanan makna (sinosim), lawan makna (antonym), banyaknya makna serta yang 

meliputi baik dalam tataran fonologi, morfologi, sintaksis dan semantic itu sendiri. 

Karena mengingat makna itu pada hakekatnya umum dan bisa menyentuh 

semuanya.
14

 

Sedangkan  cakupan semantik hanyalah makna atau arti yang berkenaan 

dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal.
15

 

Istilah ilmu dila>lah muncul belakangan setelah munculnya istilah semantik, 

yang ditulis pertama kali oleh seorang ahli bahasa ber-kebangsaan Perancis Breal 

dalam bukunya Essai de semantique tahun 1897. Sebenarnya kajian tentang makna 

telah lama dilakukan oleh para ahli bahasa Arab, tetapi baru akhir abad 19 menjadi 

ilmu tersendiri,
 16

 sebagaimana yang ada sekarang. 

Kajian tentang makna dalam tradisi Islam sebenarnya sudah muncul sejak 

masa-masa awal, tetapi belum menjadi ilmu tersendiri. Belakangan kajian tentang 

makna menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan Ilmu dala>lah atau ilmu 

                                                             
12

Soeparno, Dasar-Dasar Linguistik Umum, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h. 79 
13

Soeparno, Dasar-dasar Linguistik Umum, h. 9. 
14

Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia; Edisi Revisi, h. 2 
15

Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia; Edisi Revisi, .h. 3. 
16

Mario Pei, Asas ‘ilm al-Lughoh (Kairo: Alam al-Kutub, 1994), h. 55 
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dila>lah (bahasa Arab) yang merupakan padanan dari kata semantique (bahasa 

Perancis) atau semantics (bahasa Inggris), atau semantik (bahasa Indonesia). Di 

kalangan bangsa Arab ada yang menggunakan istilah ilmu dalalah, ada juga yang 

menggunakan istilah dala>la>t al-alfa>z atau ilmu al-ma’na (bukan ilmu al-ma’ani). 

Tetapi tampaknya yang pertama lebih sering digunakan. Di samping ilmu dala>lah 

ada juga ilmu al-rumuz (semiotik) yang mempelajari tanda secara umum, baik 

terkait dengan bahasa atau non bahasa. Sementara ilmu dala>lah (semantik) mengkaji 

masalah tanda dalam bahasa saja. Dalam sistem semiotik, bahasa dibedakan ke 

dalam tiga komponen, yaitu: 1) Sintaksis, terkait dengan lambang dan bentuk 

hubungan; 2) Semantik, terkait dengan hubungan antar lambang dan dunia luar yang 

diacunya; 3) Pragmatik, terkait dengan hubungan antara pemakai bahasa dengan 

lambang dalam pemakaiannya. 

Dengan kata lain, semantic adalah ilmu yang mempelajari system tanda dalam 

bahasa. Dalam bahasa Arab disebut al-dila>lah.
17

 Ilmu al-dila>lah terdiri atas dua kata, 

yaitu al-‘ilm yag berarti ilmu pengetahuan, dan al-dila>lah yang berarti penunjukan 

atau makna. Jadi ‘ilm al-dila>lah menurut bahasa adalah ilmu pengetahuan yang 

membahas tentang makna.
18

 Secara terminologis ‘ilm al-dila>lah sebagai salah satu 

cabag linguistic (ilm al-lugah) yang telah berdiri sendiri adalah ilmu yang 

mempelajari tentang makna suatu bahasa, baik pada tataran makna mufradat 

(kosakata) maupun makna pada tataran makna tara>ki>b (struktur atau gramatikal 

bahasa).
19
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Mario Pei, Asas ‘ilm al-Lughoh, h. 55 
18

Mario Pei, Asas ‘ilm al-Lughoh, h. 55 
19

Mario Pei, Asas ‘ilm al-Lughoh, h. 55 
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Sebagai disiplin ilmu yang mengkaji masalah makna, maka yang menjadi 

obyek kajian ilmu dila>lah adalah
20

: 

a. Aspek intonasi (suara atau al-aswa>t) 

b. Aspek bentuk kata (sigah s{arfiyyah) 

c. Aspek makna kata (al-ma’na al-mu’jami) 

d. Aspek struktur kalimat  (al-tara>ki>b al-Qawa >’id; s{arf  wa nahw)  

e. Aspek ungkapan terkait erat dengan budaya penutur dan terkadang tidak 

dapat diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa lain.
21

 

Jadi, ‘ilm al-dila>lah adalah salah satu ilmu pengetahuan cabang linguistic 

yang berdiri sendiri yang mempelajari tentang makna dalam suatu bahasa dan 

membahas factor-faktor perubahan makna dalam bahasa. 

2. Ruang Lingkup  Semantik dalam Linguistik 

Dilihat dari makna tersebut, ilmu semantik memiliki beberapa jenis 

semantik, yang dibedakan berdasarkan tataran atau bagian bahasa itu yang menjadi 

objek penyelidikannya. Kalau yang menjadi objek penyelidikan adalah leksikon dari 

bahasa itu, maka jenis semantiknya disebut semantik leksikal. Dalam semantik 

leksikal ini diselidiki makna yang ada pada leksem-leksem dari bahasa tersebut. Oleh 

karena itu, makna yang ada pada leksem-leksem itu disebut makna leksikal. leksem 

adalah istilah yang digunakan dalam studi semantik untuk menyebut satuan-bahasa 

bermakna. Istilah kata yang lazim digunakan dalam studi morfologi dan sintaksis, 

dan sebagai satuan gramatikal bebas terkecil, seperti kata meja, makan dll. Dapat 

                                                             
20

Shafruddin Tajuddin, Ilm Dila>lah; Sebuah Pengantar Kajian Semantik Arab, (Jakarta: 

Maninjau, 2008), h. 2. 
21

Mario Pei, Asas ‘ilm al-Lughoh,  h. 55-58 
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juga berupa gabungan kata seperti meja hijau yang berarti pengadilan. Kumpulan 

dari leksem suatu bahasa disebut leksikon.22 

Komponen bahasa yang dijadikan objek atau sasaran dalam studi atau 

penelitian, dibedakan adanya berbagai jenis semantik, diantaranya; ada semantik 

leksikal, semantik gramatikal, semantik kalimat, dan sebagainya. Semantik leksikal 

objeknya berupa leksikon atau kosa kata bahasa tersebut. Dalam semantik leksikal 

dibicarakan makna leksem-leksem (satuan-satuan) bahasa yang bermakna. Makna 

leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan 

lain-lain. Makna leksikal dipunyai unsur-unsur bahasa lepas dari penggunaanya atau 

konteksnya.
23

 

Sedangkan semantik gramatikal membicarakan makna-makna dalam struktur 

gramatikal bahasa tersebut. 

C. Teori Semantik Tentang Makna  

Ada banyak teori yang telah dikembangkan oleh para pakar filsafat dan 

linguistik sekitar konsep makna dalam studi semantik.  

Pada dasarnya para filsuf dan linguis mempersoalkan makna dalam bentuk 

hubungan antara bahasa (ujaran), pikiran, dan realitas di alam. Lahirlah teori tentang 

makna yang berkisar pada hubungan antara ujaran, pikiran, dan realitas di dunia 

nyata. Secara umum teori semantik atau makna  terdiri dari 
24

: 

1. Al-Naz{ariyyah al-Isya>riyyah (Teori Referensial) 

                                                             
22

Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia; Edisi Revisi,  h. 7-8. 
23

Sarwiji Suwandi, Serbalinguistik; Mengupas Pelbagai Praktik Berbahasa , h. 16 
24

Manqūr ‘Abd al-Jalīl, ‘Ilm al-Dila>lah (Us{u>luhu wa Mabahis\uhu fī al-Tura>s\ al-‘Arabi>), 

(Damaskus: Mansyūrāt Ittiḥād al-Kitāb al-‘Arabī, 2001), h.83-102.   
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Teori Referensial merujuk kepada  segitiga makna seperti yang dikemukakan 

oleh Ogden dan Richard dalam bukunya yang terkenal yaitu The Meaning of 

Meaning. Makna menurut Ogdan dan Richard adalah hubungan antara reference dan 

referent yang dinyatakan oleh simbol bunyi bahasa baik berupa kata maupun frase 

atau kalimat. Simbol bahasa dan rujukan atau referent tidak mempunyai hubungan 

langsung. Teori ini menekankan hubungan langsung antara reference dan referent 

yang ada di alam nyata.
25

 

Hubungan antara lafal/bahasa( intra-lingual) dengan sesuatu yang ada diluar 

bahasa (ekstra-lingual) dikenal degan teori ‘Semantik Tringle’( Mutsallats al-

ma’na), yaitu segitiga bermakna yang menghubungkan antar 3 aspek dasar, yaitu: 

1. Simbol/kata/signifant/penanda/ (Da>l/Alamah) yang terdiri dari bunyi 

bahasa,tulisan,isyarat, dan sebagianya. 

2. Konsep/benak/pikiran/mind (Syu’ur/Fikrah) yang ada di dalam diri 

manusia ketika memahami symbol/kata. 

3. Acuan/benda/sesuatu/referen/signify/petanda ( madlul/musyar ilaih) yang 

ditunjuk dari symbol/kata tersebut. 

     (konsep/benak/pikiran) 

 اللِف ْك َر ُة 

 

 

(referen/acuan/benda/sesuatu)   (Simbol /kata/) 

 دال         مدلول    

                                                             
25

Ahmad Mukhtār ‘Umar, ‘Ilm al-Dila>lah (Cet. VII; Kairo: ‘A<lim al-Kutub, 2009M/1430H), 

h. 54  

 مثلث املعٌت 
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Menurut teori  Semantik Tringle (Mus\allas\ al-ma’na), diatas hubungan yang 

terjalin antara sebuah bentuk’ kata/simbol’dengan acuan/benda/hal/peristiwa’diluar 

bahasa, tidak bersifat langsung (muqat{t{a’ah) , tetapi ada media yang terletak 

diantara keduanya, yaitu benak/pikiran/konsep. Kata hanya berfungsi menghubungan 

konsep/pikiran/dengan acuan/benda.
26

 

Sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial kalau ada referensnya, 

kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang 

bermakna referensial karna ada acuannya dalam dunia nyata. Sebaliknya kata-kata 

‘aduh, meskipun, dan sekalipun‘ adalah kata-kata yang tidak bermakna referensial, 

karena kata-kata itu tidak mempunyai referens.  

Jadi, Tidak semua kata/symbol memiliki acuan/benda. Apabila kata/symbol 

dalam  realita memiliki acuan dan melahirkan makna, maka makna itu disebut 

makna referensial. Makna referensial atau ma’na al-marja’i adalah makna yang 

berhubungan langsung dengan kenyataan atau referent atau acuan. Makna referensial 

juga disebut dengan makna kognitif atau al-ma’na al-ma’rifi>, makna afektif atau  al-

ma’na al-wujda>ni>, dan makna emotif atau al-ma’na al-‘at{ifi> .    

Sepanjang perjalanan ‘ilm al-dila>lah modern, teori referensial/isya>rah 

merupakan teori yang pertama kali dikenal dalam teori bahasa. Bahkan Ferdinand 

De Saussure  menggunakan kata isya>rah dalam kajian linguistiknya dengan istilah 

isyarat bahasa. Dalam teori referensial/ isya>rah terdapat tiga komponen atau unsur 

dila>lah yang saling mempengaruhi yaitu,  اللِف ْك َر ُة (ide, pikiran, konsep),   ال َّرمْك ُة  َر ْك 

َر َر رُة  لَر ْك ِف    َر ْك   ,(tanda)ال لمة
امل  dan  ال َر ْك ُة ااَر رِف ُة (konteks).  
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Setidaknya ada dua argumen yang digunakan teori ini terkait dengan makna 

sebuah kata yaitu, pertama, pendapat yang memahami bahwa makna kata itu 

adalah مَر  تُة ِف  ْك ُة  ِفلَر ْك ِف  (sesuatu yang ditunjuk), kedua, pendapat yang memahami bahwa 

makna kata itu adalah  َر الت َّرعْكبِفَتْكِف  َرمَر  يُة ِف  ْك ُة  ِفلَر ْك ِف  kaitan antara ungkapan dengan) العَرالَرقَرةُة ب َرُتْك

sesuatu yang ditunjuk).  

Studi makna terhadap pendapat yang pertama mencakup kedua unsur dila>lah 

di atas yaitu unsur tanda dan konteks, sedangkan pendapat yang kedua berkaitan 

dengan unsur ide atau pikiran. 

Atas dasar pembagian itulah sehingga muncul teori-teori dila>lah yang 

mencakup jenis-jenis dila>lah dan pembagiannya. Bersamaan dengan itu pula, muncul 

juga suatu ilmu baru yang dikenal dengan ‚semiotika atau semiologi‛. Yaitu ilmu 

yang mempelajari lambang-lambang dan tanda-tanda; misalnya, rambu-rambu lalu 

lintas, tanda-tanda pangkat, konvensi yang berlaku dalam dunia pramuka dan olah 

raga, ada tanda yang berasal dari alam, ada tanda yang berasal dari dunia tumbuh-

tumbuhan, misalnya tumbuhan yang diserang penyakit akan memberikan tanda 

tertentu.
27

  

Studi yang tak kalah pentingnya dalam lingkup dila>lah adalah studi tentang 

bentuk pikiran yang bersifat abstrak (gagasan yang masih abstrak) yang dikenal oleh 

sebahagian besar peneliti bahasa dengan istilah َرلَر هِف ْكمِف
 ada ,(pengetahuan luas) عِفلْكمُة  امل

juga istilah lain yang menyebutnya dengan istilah   العَروَرااِفُة الدِّدالَرلِف َّرةُة (makna yang 

tertinggi). 

Teori referensial adalah teori pertama yang berusaha memahami hakekat 

makna. Teori ini berpendapat bahwa makna sebuah ungkapan kata/kalimat ialah apa 

                                                             
27
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yang dirujuknya atau untuk apa sebuah ungkpan digunakan. Misalnya, ‘’ungkpan si 

manis’’, berarti kucing yang bernama si manis; yaitu sejenis kucing atau sifat-sifat 

yang dimiliki oleh kucing. 

Menurut teori referensial, sebuah makna tergantung pada sesuatu acuan yang 

ditunjuk oleh kata atau kalimat dan sesuatu itu berada diluar kata/bahasa. 

Acuan/sesuatu yang berada diluar, jelas tidak terbatas. Karena itu, teori ini berupaya 

membatasi acuan dengan cara mengklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu:  

a. Isim alam; yaitu acuan berupa benda tunggal yang telah tertentu (mu’ayyan).  

b. Kata kerja; yaitu acuan berupa peristiwa (huduṡ). 

c. Kata sifat; yaitu, acuan berupa karakteristik/sifat benda. 

d. Ahwal; acuan berupa karakteristik peristiwa yang terjadi. 

e. Isim jenis; yaitu, acuan pada sesuatu yang belum tertentu, seperti: kata 

pohon, berarti semua pohon yang diacu dan di luar bahasa.
28

 

Dalam memahami makna, teori referensial melakukan analisis terhadap 

acuan, sehingga makna adalah hubungan antara bahasa/kata dengan benda/acuannya.  

Berikut beberapa kekurangan dari teori referensial, yaitu: 

1) Adanya beberapa kata yang tidak memiliki acuan; yaitu: 

a. Al-adawa>t, seperti: ال,  .dan sebagainya ,   ,لَر ِف َّر  ,(semoga)    ىل

b. Kata-kata yang bermakna kognitif, seperti:  اللِّددْك ًق (jujur),  اللَّرب ْك ُة 
(sabar),  َر َّر  (mengira), dan sebagainya. 

c. Benda-benda tahayul, seperti: kuntilanak, tuyul, sundel bolong, dan 

sebagainya. 

d. Benda-benda gaib, seperti: jin, malaikat, dan sebagainya. 
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2) Adanya perbedaan antara makna dan acuan. Terkadang, ada dua makna tetapi 

acuannya satu. Misalnya, kata dan (bintang pagi)   َرْكمَرةُة اللَّربَر اِف   َرسَر  ِف 
  َرْكمَرةُة  امل

(bintang sore), kedua kata ini mengacu pada satu benda langit. Contoh lain, 

ada satu orang, tetapi dipanggil dengan beberapa nama, misalnya: ayah, 

paman, kakek. 

3) Jumlah makna ada satu, tetapi acuannya banyak. Misalnya, kata ganti 

(d{ami>r) dan kata isyarat, yang secara bahasa semuanya telah memiliki makna 

tertentu, akan masing-masing isim d{ami>r /isyarat biasa diacu kepada jumlah 

individu/acuan. 

4) terkadang, sebuah acuan telah lenyap dan tinggal maknanya, seperti: kata 

‚pusat perdagangan internasional‛, ‚istana Babilonia‛, ‚perpustakaan 

Iskandariah‛, dan lain-lain.
29

 

2. Al-Naz{ariyyah al-Tas{awwuriyyah (Teori Konseptual) 

Nama lain dari teori al- Naz{ariyyah al-Tas{awwuriyyah adalah teori 

konseptual, teori indesional, teori intensional, dan teori mentalistik. Menurut teori 

ini, makna suatu ungkapan ialah ide atau konsep yang dikaitkan dengan ungkapan 

itu dalam pikiran orang yang mengetahui ungkapan itu. Berarti, makna berada di 

dalam benak atau pikiran manusia, ketika sebuah kata didengar oleh pendengar atau 

dipikirkan oleh pembicara.
30

  

Teori konseptual adalah teori semantik yang memfokuskan kajian makna 

pada prinsip-prinsip konsepsi yang ada pada pikiran manusia. Teori yang 

dinisbahkan pada John Locke disebut juga denga teori mentalisme. Teori ini disebut 
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teori pemikiran, karena kata itu menunjuk pada ide yang ada dalam pemikiran. 

Karena itu, penggunaan suatu kata hendaknya merupakan penunjukan yang 

mengarah pada pemikiran.
31

 

Menurut al-Juwa>ini dan al-Ra>zi, kata mufrad (tunggal) tidak ditujukan pada 

acuan di luar bahasa, tetapi pada makna-makna yang terkonsep di dalam pikiran. 

Pendapat yang sama dikatakan al-Baid{a>wi dan al-Qurt{ubi. Al-Ra>zi berargumen 

bahwa seseorang yang melihat sesuatu dari kejauhan, ia mengiranya batu. Ketika 

jaraknya lebih dekat, ia meyakininya pohon, lalu berkata pohon. Di saat jaraknya 

lebih dekat lagi, ia berpikiran kuda, lalu berkata kuda. Kemudian, jika ia telah 

sampai dan mengetahui bahwa sesuatu itu adalah manusia, ia pun berkata manusia. 

Hal ini menunjukkan bahwa lafal/kata dapat berubah sesuai dengan makna yang 

terkonsep dalam benak seseorang, bukan pada benda/acuan yang berada di luar.
32

 

Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh teori ini, antara lain: 

a. Makna yang diajukan oleh teori konseptual bersifat tidak jelas, karena 

konsep/benak seseorang dapat berbeda-beda. Misalnya, ketika mendengar 

kata ‚segitiga‛, ungkapan ini pada benak seseorang dengan orang lain dapat 

berbeda-beda. Ada yang membayangkan segitiga sama kaki, segitiga sama 

sisi, dan sebagainya. Jadi makna konseptual yang ada di dalam 

benak/konsep/ide manusia dapat berbeda dan berubah-ubah dalam mengacu 

pada satu kata. 

b. Adanya beberapa ungkapan yang berbeda-beda  terkadang memiliki satu 

makna konseptual. Misalnya, ketika melihat seorang anak kecil menendang-
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nendangkan kedua kakinya ke tanah, hal itu bisa mengungkapkan beberapa 

kalimat: ‚kesakitan‛, ‚ia berusaha membunuh semut‛,‛ia sedang bermain‛, 

atau ‚ia sedang marah‛. Artinya, kalimat/ungkapan kita yang berawal dari 

konsep/ide tidak sama dengan acuan atau realita yang kita lihat. 

c. Ada beberapa kata/lafal yang memiliki makna konseptual yang sifatnya tidak 

jelas dan masih kontradiktif di kalangan manusia. Terutama, kata-kata 

seperti: kuntilanak, raksasa, dan sebagainya. Demikian juga dengan kata-

kata yang bersifat mentalistik (‘aqliyyah) seperti cinta, jujur, ragu, dan 

sebagainya. Semua kata-kata tidak memiliki batasan atau gambaran 

konseptual yang jelas di dalam benak manusia.
33

   

3. Al-Naz{ariyyah al-Sulu>kiyyah (Teori Behavioris) 

Teori Behavioris mengatakan bahwa makna suatu ungkapan ialah rangsangan 

(mas\i>r) yang menimbulkannya, atau respon (istija>b) yang ditimbulkannya, atau 

kombinasi dari rangsangan dan respon pada waktu pengungkapan kalimat itu. 

Misalnya, sebuah kisah tentang sepasang suami-istri yang sedang berjalan di 

sebuah hutan. Di tengah perjalanan, si istri melihat buah apel, lalu ia berkata: ‚Aku 

lapar‛. Suaminya mendengar perkataan itu, lalu ia memanjat pohon dan memetik 

sebuah apel, setelah itu ia memberikan buah apel kepada istrinya agar dimakan. 

Berangkat dari kisah sederhana di atas, teori behavioris berpendapat, bahwa 

buah apel sebagai stimulus/rangsangan dari lingkungan yang direspon istri secara 
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bahasa yang mendorong suami memanjat dan mengambil buah apel (respon 

perbuatan). 

Dengan teori ini, berarti lingkungan memiliki andil besar dalam pembentukan 

bahasa dan makna. Akan tetapi, teori ini juga masih memiliki beberapa kelemahan, 

di antaranya: 

a. Keterbatasan kemampuan mengungkapkan stimulus yang sifatnya tidak 

jelas ke dalam bahasa agar menjadi respon yang bisa dipahami orang lain, 

seperti: rasa cinta, benci, rindu, dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya, 

kita pun tidak selalu bisa merespon ungkapan/stimulus bahasa yang memuat 

ungkapan multitafsir. 

b. Kemungkinan adanya beberapa stimulus di balik satu ungkapan. Misalnya 

perkataan ‚aku lapar‛ yang diucapkan  seorang anak, boleh jadi karena anak 

itu memang lapar, atau karena ingin tidur, atau karena ia ingin bermain-

main dengan makanan. 

c. Kemungkinan adanya beberapa respon untuk satu ungkapan. Misalnya, 

perkataan anak ‚aku lapar‛, terkadang kita meresponnya dengan berbagai 

aksi, seperti: menyuguhkan makanan kepadanya, atau justru memarahinya 

dengan berkata: bukankah kamu baru saja makan? atau menyuruhnya pergi 

ke kamar untuk segera tidur. Ini artinya, stimulus bahasa bisa melahirkan 

berbagai respon aksi yang bermacam-macam yang tidak sesuai dengan 

maksud dari ungkapan bahasa itu sendiri.
34
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4.  Al-Naz{ariyyah al-Siya>qiyyah (Teori Kontekstual) 

Teori ini disebut juga dengan Contextual Approach atau Operational 

approach.
35 Menurut teori ini, cara untuk memahami makna bukan dengan melihat, 

mendeskripsikan, atau mendefinisikan acuan/benda. Akan tetapi, makna dipahami 

melalui konteks kebahasaan (al-siya>q al-lugawi>) yang digunakan dan konteks 

situasi-kondisi (siya>q al-mauqi>f wa al-ha>l ) pada saat ungkapan itu terjadi. Oleh 

karena itu, studi tentang makna perlu menganalisis konteks kebahasaan dan konteks 

situasi-kondisi secara sekaligus, tepat dan cermat.  

 Konteks (siya>q) menurut bahasa berarti kesesuaian dan hubungan. Di sini, 

konteks berarti lingkungan kebahasaan (intra-lingual) dan luar kebahasaan (ekstra-

lingual) yang meliputi wacana dan mengungkap maknanya.  

K.Ammer membagi teori kontekstual menjadi 4 bagian ,yaitu:  

a. al-Siya>q al-Lughawi> atau linguistik context 

b. al-Siya>q al-‘A<tifi> atau emotional context 

c. al-Siya>q al-Mauqif atau situational context 

d. al-Siya>q al-S\aqa>fi atau cultural context 
36

 

Untuk lebih memahami, teori kontekstual dibagi menjadi empat bagian yaitu:  

a. Konteks bahasa (al-Siya>q al-Lugawi>) 
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Yaitu, lingkungan kebahasaan (intra-lingual) yang mencakup bagian-bagian 

bahasa seperti: kosa-kata, kalimat dan wacana. Unsur-unsur intra-lingual dibedakan 

menjadi enam aspek, yaitu: 

1) Struktur Fonem (al-Tarki>b al-Ṣauti>) 

Yaitu konteks/kesesuaian fonemik yang membentuk makna. Misalnya, 

kalimat  Dari aspek fonemik, kedua kata yang membentuk .(anak itu tidur)  َر اَر  الوَرلَردُة 

kalimat ini dapat dibatasi maknanya berdasarkan fonem sehingga makna ungkapan 

ini bisa dibedakan dengan ungkapan lain. Umpamanya, fonem dari  َر اَر  tidak bisa 

diubah menjadi  دَر اٌم (selalu),  َر اَر  (menggantikan),  َر اَر  (tinggi), dan sebagainya, sebab 

maknanya akan ikut berubah. Demikian juga dengan fonem dari  الوَرلَردُة, tidak bisa 

diganti menjadi  الب َرلَردُة (negeri),  ااَرلدُة (pikiran), dan sebagainya. 

2) Struktur Morfologis (al-Tarki>b al-S{arfi>) 

Yaitu perubahan struktur morfem pada sebuah kata, juga dapat mengubah 

makna. Morfem kata  الوَرلَردُة pada contoh   الوَرلَردُة  َر اَر  adalah kata benda tunggal. Mużakkar, 

marfū’. Kata  الوَرلَردُة tidak sama dengan  َروْكلُةوْكدُة  الوَرالِفدُة
ااُة  الوِفالَردَر ُة  امل  dan ااَر ْكالَردُة  الوِفلْكدَر

seterusnya, sebab masing-masing morfem memiliki konteks makna yang berbeda. 

3) Struktur  Sintaksis (al-Tarki>b al-Nahwi>) 

Yaitu, struktur sintaksis dibedakan menjadi dua macam; makna sintaksis 

umum dan makna sintaksis khusus. Makna sintaksis umum adalah makna gramatikal 

secara umum yang dapat dipahami dari sebuah kalimat atau ungkapan. Misalnya:  

 (’makna sintaksis: kalimat berita (khabar); ‘Ahmad pergi)   َر ْكَردُة مُةسَر اِف ٌم 
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 makna sintaksis: kalimat negatif; ‘Ahmad tidak atau belum) ا يس ا ْك   دُة 

pergi’). 

 (’?makna sintaksis: kalimat tanya; ‘kapan Ahmad pergi) ميت يس ا    دُة؟

Sedangkan makna sintaksis khusus adalah makna gramatikal khusus yang di 

pahami melalui kedudukan kata dalam kalimat. Contoh : 

makna sintaksis khusus dari) الولدُة   ئمٌم   .(adalah mubtada’ /subyek   الوَرلَردُة 

 .(sebagai maf’ul bih atau obyek الوَرلَردَر  makna sintaksis khusus dari)  َر َربْك ُة الوَرلَردَر  

Lebih daripada itu, sebuah ungkapan yang secara gramatikal berbeda dengan 

ungkapan lain, juga bisa membedakan makna. Perhatikan kedua contoh berikut ini: 

 (artinya: Aku tidak memukul Zaid) مَر   َر َربْك ُة زَريْكداًق  (1

 (artinya: Bukan Zaid yang aku pukul) مَر  زَريْكداًق  َر َربْك ُة  (2

Kalimat pertama adalah kalimat negatif  yang menjelaskan bahwa saya  tidak 

melakukan pemukulan terhadap Zaid dan tidak mengisyaratkan adanya korban lain, 

di  sini tidak diketahui, apakah saya telah memukul orang lain atau tidak. Berbeda 

dengan kalimat kedua, sekalipun sama-sama kalimat negatif. Informasi pada kalimat 

kedua menjelaskan bahwa saya tidak memukul Zaid. Namun dari ungkapan yang 

mendahulukan obyek ini menunjukkan  bahwa saya memukul orang lain, jadi saya 

tetap melakukan pemukulan, tetapi bukan terhadap Zaid. 

4) Struktur Leksikal (al-Niz{a>m al-Mu’jami>) 

Yaitu hal yang berkaitan dengan kosakata kamus (leksem) dan karakteristik 

bidang makna pada kata /leksem tersebut. Dengan kata lain, setiap leksem memiliki 

karakter makna yang bisa membedakan dengan leksem lainnya. Misalnya. Ungkapan 
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ت َر  ْك َر َر  tidak sama maknanya dengan  َر اَر   leksem ,(ayahmu tidur)  َرب ُةوْك َر   َر اَر      َرعَر َر   َرلَر َر  اِف ْك

dan seterusnya. Demikian juga, leksem  .dan seterusnya  َردٌّد  عَرمٌّد  berbeda dengan   َراٌم 

5) Unsur Idiomatik (Musa>habah) 

Yaitu, keberadaan makna sebuah kata/leksem masih tergantung dengan yang 

lain yang selalu menyertainya. Disebut juga dengan Idiom. Misalnya , kata    َر ْك ٌم 

berarti ‘hidung’, biasa berubah makna ketika bersamaan atau beridiom dengan kata 

lain, contoh: (pemimpin kaum)  َر ْك ُة ال َروْكاِف     َر ْك ُة الل َّر َر رِف  ,(bagian depan gunung)   َر ْك ُة ااَربَر ِف 
(awal waktu siang),  َر ْك ُة الدَّرهْك ِف  (abad pertama), dst. 

6) Unsur Gaya Bahasa (al-Uslu>b) 

Yaitu, perbedaan unsur gaya bahasa (uslu>b) yang berbeda dalam wacana 

dapat memberi arti lain sebuah ungkapan. Contoh: 

a)  عَرمْك ُة  ي ُة َردِّداُة رِف ْكالًق  َري ُة َر ِّد ُة رِف ْكالًق (berarti: Amar sedang bingung) 

b)  ثِف  ْك ُة ال َّرمّم دِف  .(berarti: Zaid seorsang dermawan) زَريْكدٌم  َر

c)  َر ْكَردُة الَر يُة ِف ْك ُة عَرلَر  الت   ْك َر لِف  (berarti: Ahmad sering bepergian).    

b. Konteks situasi-kondisi (Siya>q al-Mauqif aw Siya>q al-ha>l ) 

Unit-unit yang ada di dalam sebuah ungkapan kalimat (bahasa) bukan 

sekedar susunan beberapa kata. Akan tetapi, lebih daripada itu, unit-unit intra-

lingual juga berhubungan dengan hal-hal lain di luar kebahasaan (ekstra-lingual).  

Makna leksikal (arti kamus) tidak bisa mencakup makna utuh sebuah 

ungkapan, sebab unsur-unsur di luar bahasa juga memberi andil besar dalam 

memahami makna. Misalnya, unsur kepribadian penutur, pribadi pendengar, 

hubungan antar kedua pihak, situasi dan kondisi pada saat ungkapan terjadi seperti: 

pakaian, tempat, mimik, wajah, dan sebagainya, semua turut mempengaruhi makna 

sebuah ungkapan. 
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Teori kontekstual berpendapat bahwa mempercayai makna hanya sebatas 

pada ungkapan bahasa merupakan pemahaman yang salah, sebab antara ungkapan 

bahasa dan konteks bahasa adalah dua unsur yang mesti ada dan keduanya saling 

melengkapi. 

Aspek konteks yang perlu dipertimbangkan dalam memahami makna, antara 

lain: 

1) Bahasa Perbuatan (al-Kala>m al-Fi’li>) 

Yaitu, peristiwa atau situasi pada saat terjadinya ungkapan. 

2) Karakter Para Penutur Bahasa (Ṭabi>’ah al-Mutahaddisi>n) 

Yaitu, sifat-sifat yang dimiliki para penutur bahasa pada saat ungkapan 

terjadi. Misalnya, pembicaraan anak kepada orang tua, majikan kepada 

pembantu, dan sebagainya. 

3) Karakter Tema Pembicaraan.  

Yaitu, tema pembicaraan yang berlangsung. Misalnya, seseorang bertanya: 

‚Apakah kamu membawa uang?‛, lalu pendengar menjawab: ‚Waktunya 

tidak tepat‛. Tema pembicaraan tidak bisa dipahami tanpa mengetahui 

karakter penutur bahasa dan tema pembicaraan yang berlangsung. 

4) Aksi/situasi bahasa (al-Af’a>l al-Mus{a>hibah li al-Kala>m) 

Yaitu, aksi atau sikap penutur disaat ungkapan bahasa berlangsung, apakah ia 

sedang marah? bercanda? dan seterusnya. 

5) Waktu pembicaraan (Zaman al-Kala>m)  

Yaitu, waktu berlangsungnya pembicaraan, apakah di pagi hari? siang? 

malam? dan seterusnya. Misalnya, ketika seorang teman akan menuangkan air kopi 

ke gelas anda, lalu anda berkata: ‚Aku akan rapat pada jam 07.00, kopi ini bisa 
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mengusir rasa kantuk‛, jika ungkapan ini terjadi 7 jam sebelum rapat, mungkin saja 

anda tidak ingin minum kopi sebab anda akan beristirahat atau melakukan persiapan 

lainnya.  

c. Konteks Sosial dan Budaya (al-Siya>q al-Ṡaqa>fi> wa al-Ijtima>’I ) 

Yaitu, situasi sosial atau budaya pada saat ungkapan bahasa terjadi. Makna 

sebuah ungkapan dapat berubah karena perbedaan aspek sosial atau budaya. 

Misalnya, kata  رٌم  bagi ahli tumbuhan berarti ‚benih‛, lain lagi bagi ahli bahasa  ِف ْك

yang ‚asal kata‛, sedangkan ahli matematika memahaminya dengan arti ‚akar 

pangkat‛.
37

 

d. Konteks Emosional (al-Siya>q al-‘Atifi> ) 

Konteks emosional merupakan batasan terhadap tingkatan kekuatan dan 

kelemahan dalam perasaan, yang merupakan penguat atau penetral. Contoh kata 

‚love‛ dalam bahasa Inggris tidak sama dengan kata ‚like‛ walaupun keduanya 

saling berkaitan pada makna aslinya yaitu ‚cinta‛. Demikian juga kata ‚ َر ْك َرهَر  - يُة  ه ‛ 

tidak sama dengan kata ‚ ي ُةبْك ِف ُة‛ sekalipun keduanya berkaitan dalam makna aslinya. 

5. Al-Naz{ariyyah al-Tahli>liyyah (Teori Analisis) 

Teori ini menggunakan analisa pada studi makna kata-kata berdasarkan 

tingkatannya, di antaranya; 1) menganalisa kata-kata setiap medan makna dan 

menjelaskan keterkaitan di antara makna-maknanya, 2) menganalisa kata-kata yang 

berpolisemi hingga diperoleh makna-maknanya, 3) menganalisa satu makna hingga 

diperoleh unsur-unsur pembentukannya yang berbeda.
38

 Misalnya jika ingin 
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dianalisis makna kata ‚perempuan‛. Kata ‚perempuan‛ berciri makna makhluk 

bernyawa, hidup, insan, seks atau betina. 

Teknik analisis hubungan makna ini dibagi menjadi empat, yaitu: 

a. Analisis Hubungan antar Makna 

Analisis ini mengkaji tentang hubungan dua kata atau lebih yang merupakan 

bagian dari kata yang lain yang menunjukkan kesamaan makna. Misalnya kata    َراٌم 
dan  َرالِفدٌم . Kedua kata tersebut memiliki kesamaan makna meskipun tulisan dan 

ucapannya berbeda. Dalam bahasa Indonesia, analisis hubungan antar makna ini 

biasa diistilahkan dengan sinonim. 

b. Analisis Hubungan Bentuk 

Analisis ini hampir sama dengan analisis hubungan antar makna di atas, 

hanya saja analisis hubungan bentuk ini merupakan suatu ungkapan, baik berupa 

kata, frase atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna 

suatu ungkapan lain. Misalnya, kata  ااِف ْكسَر اُة dengan kata  َر لِفدٌم . Kedua kata tersebut 

memiliki hubungan makna karena makna kata  َر لِفدٌم  berada atau termasuk dalam 

makna kata  ااِف ْكسَر اُة. 
c. Analisis Hubungan antara Bagian dengan Keseluruhan 

Analisis hubungan antara bagian dengan keseluruhan ini maksudnya adalah 

suatu ungkapan, baik berupa kata, frase ataupun kalimat yang maknanya berada di 

bawah makna kata lainnya. Misalnya kaitan antara tangan dan tubuh, antara roda 

dan mobil. Perbedaan antara kedua hubungan tersebut sangat jelas. Tangan bukan 

merupakan jenis dari badan, akan tetapi merupakan bagian dari badan.
39

 Misalnya 
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kata mujair, cakalang, bandeng, dan lain-lain, yang merupakan bagian dari kata 

‚ikan ( َرَر ٌم )‛. Selanjutnya kata ‚ikan‛ ini merupakan bagian dari kata binatang 

meskipun binatang bukan hanya ikan tetapi juga kambing, sapi, kuda, gajah, dan 

lain-lain. Selanjutnya, kata binatang ini pun menjadi bagian dari kata makhluk, 

meskipun makhluk bukan hanya binatang tetapi juga manusia. 

d. Analisis Lawan Kata 

Lawan kata ini dapat diistilahkan juga dengan ‚antonim atau oposisi‛. 

Antonim atau oposisi ini terbagi ke dalam empat macam, yaitu: 

1) Oposisi Mutlak (al-tid{a>d al-ha>d) 

Yang dimaksud oposisi mutlak adalah dua kata yang berlawanan maknanya 

dan tidak sejalan atau tidak sederajat, misalnya, mati-hidup. Antara hidup 

dan mati terdapat batas yang mutlak, sebab sesuatu yang hidup tentu tidak 

mati, sedangkan sesuatu yang mati sudah tentu sudah tidak hidup lagi. 

2) Oposisi Hubungan 

Makna kata-kata yang beroposisi hubungan ini bersifat saling melengkapi. 

Artinya, kehadiran kata yang satu karena adanya kata lain yang menjadi 

oposisinya. Misalnya kata menjual-membeli. 

Kata menjual dan membeli walaupun maknanya berlawanan tapi proses 

kejadiannya berlaku serempak.
40

 

3) Oposisi Kutub 

Makna kata-kata yang termasuk oposisi kutub ini pertentangannya tidak 

bersifat mutlak, melainkan bersifat gradasi. Artinya terdapat tingkatan-

tingkatan makna pada kata-kata tersebut. Misalnya kaya-miskin adalah dua 
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kata yang beroposisi kutub karena orang yang tidak kaya belum tentu 

merasa miskin, dan sebaliknya orang yang tidak miskin belum tentu merasa 

kaya. 

4) Oposisi Hierarkial 

Makna kata-kata yang beroposisi hierarkial ini menyatakan satu deretan 

jenjang atau tingkatan. 

Misalnya: Meter - Kilometer 

                 Kuintal - Ton 

   Prajurit – Opsir 

Masing-masing dua kata tersebut beroposisi secara hierarkial karena berada 

dalam deretan nama satu kesatuan (group).
41

 

6. Al- Naz{ariyyah al-Tauli>diyyah (Teori Transformasi)  

Teori transformasi merupakan teori bahasa yang paling terkenal di antara 

teori-teori bahasa yang ada sekarang. Noam  Chomsky dianggap pencipta teori ini. 

Walaupun ia mengembalikan  pembahasan  semantik berdasarkan karakter akal 

pikiran, namun teorinya mampu menyajikan atau mempresentasikan penjelasan-

penjelasan ilmiah tentang fenomena atau bentuk nampak bahasa yang khusus 

membahas semantik. Selain berlandaskan kalimat-kalimat yang benar, teori ini juga 

berlandaskan  kemampuan pembicara, dalam artian banyaknya  kaidah-kaidah atau 

dasar-dasar yang ada (tersusun) dalam pikirannya sehingga mampu mengungkapkan 

kalimat-kalimat yang dikehendakinya. Kemudian Chomsky beralih menunjukkan 

adanya kemampuan menyusun bahasa pada akal pikiran anak-anak. Seorang anak 

akan menghasilkan kata-kata atau kalimat yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. 
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Hal ini berdasarkan kaidah-kaidah alamiah yang memuat kemampuannya 

berbahasa.
42

 

Teori transformasi menjadikan bentuk sebuah kaidah dengan mengembalikan 

penulisan simbol bahasa kepada unsur-unsur tertentu dari kata. Penulisan ini 

dinisbahkan kepada  kalimat-kalimat yang mencakup rukun fi’lī yang tersusun dari 

fi’il, fa’il, maf’u>l bih, dan syibh al-jumlah yang kembali kepada fi’il. 

Nampak bahwa kaidah-kaidah (dasar-dasar) ini berdasar dari penerapan atau 

praktik penyampaian. Oleh karena itu, kaidah transformasi disyaratkan adanya si 

pembicara dan pendengar karena aplikasi percampuran makna sesuai pola  dasar 

bahasa yang bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, memerlukan 

pengetahuan yang cukup dengan berdasarkan kaidah pemutusan/pengguguran. Hal 

ini berdasarkan pembentukan makna yang ada pada kamus atau kosakata-kosakata 

bahasa yang menggambarkan tentang kemampuan si pembicara untuk mengungkap 

makna-makna kalimat berdasarkan arti/makna kosakata. 

Chomsky menjelaskan dua sisi/wajah terluar dan terdalam pada bahasa, atau 

yang biasa juga disebut dengan istilah sisi yang nampak dan tersembunyi. Para 

ilmuwan mengembalikan ide ini kepada dasar-dasar filsafah yaitu mengembalikan 

kepada teori Plato mengenai alam. Teori Plato mengatakan bahwa alam mempunyai 

bentuk yang nampak. Dalam menemukannya  kita berlandaskan kepada persaksian 

panca indera, dan terkadang panca indera ini menipu atau keliru yang tidak ada 

faktanya, dan bentuk yang tersembunyi namun nyata akan ditemukan dengan akal 

atau seperti yang dikatakan oleh Kant bahwa alam yang nampak menyembunyikan 

                                                             
42

Manqūr ‘Abd al-Jalīl, ‘Ilm al-Dila>lah (Us{u>luhu wa Mabahis\uhu fī al-Tura>s\ al-‘Arabi>), h.82. 



50 
 

tanda yang sebenarnya. Maka penyampaian bahasa menggambarkan bentuk nyata 

lawan bicara pada teori transformasi.
43

  

Adapun tujuan terpenting dari teori ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

tersembunyi pada sebuah bahasa berdasarkan tingkatan pengungkapannya. Teori ini 

banyak terpengaruh dengan pandangan filsafat yang rasional dan menjadi pelajaran 

yang banyak disukai pada abad ke- 17. Chomsky menggunakan sebuah metode yang 

sangat mendalam yang berlandaskan analisis dan penjelasan untuk sampai kepada 

ukuran untuk membatasi kemampuan berbahasa pada penciptaan, permulaan, dan 

penemuan dengan mengembalikan struktur makna berdasarkan rangkaian makna-

makna tentang  metode kaidah-kaidah transformasi dan transisi. Olehnya itu, teori 

transformasi dan transisi merupakan teori yang paling baru yang menyajikan 

penafsiran ilmiah untuk menyusun bahasa.
44

 

7. Al- Naz{ariyyah al-Wad{’iyyah al-Mantiqiyyah fi> al-Ma’na (Teori Pemakaian 
Makna)  

Teori ini dikembangkan oleh seorang filsuf yang bernama Wittgenstein 

(1830-1858). Beliau berpendapat bahwa kata tidak mungkin dipakai dan bermakna 

untuk semua konteks karena konteks itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Makna 

tidak mantap di luar kerangka pemakaiannya.
45

  

Bagi Wittgen, bahasa merupakan satu bentuk permainan yang diadakan 

dalam beberapa konteks dengan beberapa tujuan. Bahasa pun mempunyai kaidah 

yang membolehkan beberapa gerakan, tetapi melarang gerakan yanga lain. 
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Wittgenstein memberi nasihat, ‚jangan menanyakan makna sebuah kata; 

tanyakanlah pemakaiannya‛. Lahirlah satu postulat tentang makna: makna sebuah 

ujaran ditentukan oleh pemakaiannya dalam masyarakat bahasa.
46

 

Salah satu kelemahan teori pemakaian dari makna ialah penentuan tentang 

konsep ‚pemakaian‛ secara tepat. Mungkin teori ini menjadi cikal bakal pragmatik 

dalam penggunaan bahasa.
47

  

8. Al-Naz{ariyyah al-Bara>jama>tiyyah (Teori Pragmatisme) 

Teori ini diciptakan oleh Charles Pierce yang termasuk teori logika yang 

berlandaskan pada penglihatan panca indera secara  langsung. Makna-makna akan 

terbukti sesuai percobaan/hipotesis. Ayer mengindikasikan teori ini sebagai teori 

yang dapat menguatkan pendapat-pendapatnya.  

Pierce memandang bahwa gambaran kita terhadap sesuatu berdasarkan 

pengaruh ilmiyyah di dalamnya. Oleh karena itu, fungsi yang sangat natural terhadap 

sesuatu adalah dengan membatasi gambaran kita atau menentukan gambaran kita 

terhadap sesuatu, seperti energi listrik bukan berarti berlangsung tanpa terlihat pada 

benda apapun, tetapi dia adalah kumpulan dari beberapa fakta. Misalnya 

memungkinkan untuk menyala yang akan menghasilkan pemanasan  (daya listrik) 

atau untuk membunyikan lonceng atau alat-alat lainnya. Oleh karena itu, makna 

lafal ‚kahruba>’‛ (lampu listrik) yaitu apa dampak yang ia timbulkan.
48
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Jadi, tujuan teori Pierce yaitu untuk menguatkan keseimbangan/persamaan 

panca indera terhadap sesuatu sehingga tercapai maknanya, walaupun listrik tidak 

terlihat namun tidak boleh ditiadakan keberadaannya karena bisa terlihat bekasnya 

secara praktik. Oleh karena itu, Pierce memandang bahwasanya gambaran-gambaran 

yang tidak menimbulkan bekas/pengaruh tidak ada artinya.
49

 

9. Naz{ariyyah  George Moore - W. V. Quine (Teori George Moore dan W. V.  
Quine) 

 Moore berpandangan bahwa gambaran makna kata atau kalimat melalui 

hipotesa/percobaan analisis yang benar, dan berlandaskan kepada dua langkah dan 

tiga ukuran. Langkah yang dimaksud yaitu al-taqsi>m (pembagian) dan al-tamyi>z 

(perbedaan). Adapun ukuran yang dimaksud yaitu kemampuan berucap, 

menerjemahkan, dan menyamakan. Oleh Moore yang dimaksud pembagian (al-

taqsi>m) yaitu analisis gambaran makna hingga susunanya. Maksudnya ialah susunan 

gambaran bagian dari kalimat, dan diserupakan dengan susunan teori analisis lainnya 

yang membagi makna kata berdasarkan susunannya. Adapun al-tamyi>z (perbedaan) 

menurut Moore yaitu masih memiliki keterkaitan dengan penggunaan kata yang 

berdasarkan konteks bahasa dengan menghitung jumlah kata yang digunakan untuk 

menggambarkan makna.
50

 

Adapun ukuran/standar analisis yang benar bertujuan untuk menemukan 

persamaan semantik terhadap makna. Maka ukuran kemampuan semantik menurut 

Moore yaitu analisis pendekatan untuk menggambarkan sebuah makna (topik 
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pembahasan). Pendekatan untuk menggambarkan makna kepada sebuah kalimat 

dengan gambaran yang lain yang sebanding dan sama, hal tersebut dikarenakan agar 

tercapai suatu makna. 

Adapun ukuran terjemahan yaitu bukan berarti memindahkan satu kata dari 

bahasa yang satu ke bahasa yang lain, akan tetapi berarti penerjemahan sebuah 

gambaran terhadap gambaran-gambaran yang akan mengantar kepada batasan 

persamaan dan akan menghasilkan persamaan dalam makna antara analisis dan 

temanya. Inilah yang dinamakan dengan istilah al-tara>duf (sinonim). 

Meskipun teori yang dikemukakan oleh Moore membahas lebih terdahulu 

tentang makna, hanya saja ada beberapa kritikan yang telah terjadi yang diketahui  

dari teori-teori yang lain sebagai pengganti dari teori Moore, diantaranya adalah 

teori W. V. Quine (murid Carnap) pada tahun 1908 M. Quine mengatakan bahwa 

gambaran makna kata adalah memberikan gambaran lain yang selaras secara logika, 

dan dinamai dengan makna yang dihasilkan secara sinonim. Akan tetapi terdapat 

juga teori lain yang dimunculkan oleh teori logika (mantiq) yaitu bahwa makna 

berdasarkan persamaan makna, akan tetapi persamaan tersebut tidak akan terjadi 

kecuali makna itu sebelumnya telah melekat dipikiran.
51

 

Quine memulai pembahasannya pada masalah sinonim seperti hal-hal yang 

sangat pokok terhadap makna. Pada awalnya dia menggunakan teori behavior yang 

didasari oleh dua prinsip yang populer dan penting. Artinya bahwa makna suatu 

kalimat apapun dinisbahkan kepada siapa saja yang akan menentukan beberapa 
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kumpulan populer yang akan membuat seseorang menerima kalimat tersebut. 

Maksud Quine adalah bahwa perkataan mengenai suatu kalimat apapun atau kata-

kata  yang dianggap sinonim jika dia mempunyai jawaban yang sama. 

 Akan tetapi, teori ini tidak mencakup setiap kalimat atau kata, sebagaimana 

pada teori pragmatisme yang menyatakan bahwa pokok gambaran makna adalah diri 

sendiri dan setiap person berbeda-beda. Quine menetralkan (meluruskan) teorinya 

dan berlandaskan pada timbangan kejujuran. Dua kalimat atau dua kata memiliki 

makna yang sama jika keduanya memiliki nilai kejujuran yang sama, dan berkongsi 

dalam kebenaran tersebut. Dia juga mengaitkan gambarannya mengenai makna 

dengan mewujudkannya pada suatu kenyataan atau peristiwa.
52

     

D.  Jenis-jenis dan Relasi Makna  

1. Jenis-jenis makna 

Karena bahasa digunakan untuk berbagai kegiatan dan keperluan dalam 

kehidupan bermasyarakat, maka makna bahasa itupun menjadi bermacam-macam 

dilihat dari segi atau pandangan yang berbeda. Berbagai nama jenis makna telah 

dikemukakan oleh para ahli bahasa dalam buku-buku linguistik atau semantic.  

Abdul Chaer membagi jenis-jenis makna menjadi 12 macam, yaitu makna 

leksikal, gramatikal, kontekstual, refrensial dan non refrensial, denotative, konotatif, 

konseptual, asosiatif, kata, istilah, idiom serta makna peribahasa.
53
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a. Makna Leksikal 

Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan 

hasil observasi indera kita, maka ia bersifat apa adanya, atau makna yang ada di 

dalam kamus. Misalnya leksem ‘kuda’ memiliki makna leksikal sejenis binatang 

berkaki empat yang biasa dikendarai, ‘pensil’ bermakna leksikal sejenis alat tulis 

yang terbuat dari kayu dan arang, dan ‘air’ bermakna leksikal sejenis barang cair 

yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. 

b. Makna Gramatikal 

Makna gramatikal baru ada kalau terjadi proses gramatikal seperti afiksasi, 

reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi. Umpamanya, dalam proses aplikasi prefix 

ber- dengan baju melahirkan makna gramatikal ‘mengenakan atau memakai baju’, 

dengan dasar kuda melahirkan makna gramatikal ‘mengendarai kuda’. Contoh lain, 

sintaksis kata-kata adik, menendang dan bola menjadi kalimat adik menendang bola 

melahirkan makna gramatikal; adik bermakna pelaku, menendang bermakna ‘aktif’, 

dan bola bermakna ‘sasaran’. 

c. Makna Kontekstual 

Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada 

dalam suatu konteks. Misalnya, makna konteks kata ‘kepala’ pada kalimat berikut: 

a. Rambut di kepala nenek belum ada yang putih. 

b. Sebagai kepala sekolah dia harus menegur murid itu. 

c. Nomor telponnya ada pada kepala surat itu. 

d. Kepala paku dan kepala jaru tidak sama bentuknya. 
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Makna konteks dapat juga berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu 

dan lingkungan penggunaan bahasa itu. Contohnya, ‚tiga kali empat berapa?’. 

Jika dilontarkan di depan kelas 3 SD sewaktu mata pelajaran matematika 

berlangsung. Tentu dijawab 12 atau mungkin tiga belas. Namun, jika pertanyaan itu 

dilontarkan kepada tukang poto, maka pertanyaan itu mungkin akan dijawab lima 

ratus atau seribu, mengapa begitu? Sebab pertanyaan itu mengacu pada pembiayaan 

pembuatan pas photo yang berukuran tiga kali empat centimeter. 

d. Makna Referensial 

Sebuah kata disebut bermakna refrensial kalau ada refrensinya, atau 

acuannya. Kata-kata seperti ‘kambing’ disebut bermakna refrensial kalau ada 

refrensinya, atau acuannya. Kata-kata seperti ‘jika, meskipun’, adalah kata yang 

tidak bermakna refrensal karena kata-kata itu tidak mempunyai refrens, atau disebut 

juga kata bermakna non refrensial (memiliki makna tetapi tidak mempunyai acuan). 

e. Makna Denotatif 

Makna denotative adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya 

yang dimiliki oleh sebuah kata. Umpamanya kata ‘kurus’ bermakna denotative yang 

mana artinya ‘keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran yang normal’. 

Kata ‘bunga’ bermakna denotative yaitu ‘bunga yang seperti kita lihat di taman 

bunga’. 

Makna denotative berlawanan dengan makna konotatif. Dalam ilmu balagah 

(ilmu bayan), makna denotative disebut makna hakiki, makna asal dari suatu lafal/ 

ungkapan yang pengertiannya dipahami orang pada umumnya. Lafal/kata/ungkapan 
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lahir untuk makna itu sendiri. Sedangkan makna konotatif, dalam ilmu balagah 

disebut makna majazi, yaitu perubahan dari makna asal ke makna kedua. Makna ini 

lahir bukan untuk pengertian pada umumnya. 

f. Makna Konotatif 

Makna konotatif (makna majazi) adalah makna lain yang ditambahkan pada 

makna denotative tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok 

yang menggunakan kata tersebut. Contoh makna konotatif, kata kurus misalnya, 

berkonotas netral, artinya tidak memiliki nilai rasa yang tidak mengenakkan. Tetapi 

kata ramping, yaitu sebenarnya bersinonim dengan kata kurus itu memiliki konotasi 

positif, nilai rasa yang mengenakkan; orang aka senang kalu dikatakan ramping. 

Sebaliknya kata krempeng, yang sebenarnya juga bersinonim dengan kata kurus dan 

krempeng, mempunyai nilai rasa yang tidak enak, orang akan tidak suka kalu 

dikatakan tubuhnya krempeng. 

g. Makna Konseptual 

Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas 

dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual sejenis 

binatang berkaki empat yang biasa dikendarai, dan kata rumah memiliki makna 

konseptual ‘ bangunan tempat tinggal manusia’. 

h. Makna Asosiatif 

Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem atau kata 

bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian, 

kata merah berasosiasi denga berani dan kata buaya berasosiasi dengan jahat atau 
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kejahatan. Makna asosiatif ini sebenarnya sama dengan lambing atau perlambangan 

yang digunakan oleh suatu masyarakat pengguna bahasa untuk menyatakan konsep 

lain, yang mempunyai kemiripan dengan sifat keadaan atau cirri yang ada konsep 

asal kata tersebut. 

i. Makna Kata 

Setiap kata atau leksem memiliki makna. Pada awalnya, makna yang dimiliki 

sebuah kata adalah makna leksikal, makna denotative atau makna konseptual. 

Namun, dalam penggunaan makna kata itu baru menjadi jelas jika kata itu sudah 

berada dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Kita belum tahu makna 

kata jatuh sebelum kata itu berada dalam konteksnya. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa makna kata masih bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Kata 

tangan dan lengan sebagai kata, maknanya lazim dianggap sama, seperti pada contoh 

berikut: 

1) Tangannya luka kena pecahan kaca. 

2) Lengannya luka kena pecahan kaca. 

Jadi, kata tangan dan kata lengan pada kedua kalimat di atas adalah 

bersinonim atau bermakna sama. 

j. Makna Istilah 

Makna istilah adalah yag mempunyai makna yang pasti, jelas dan tidak 

meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat. Yang perlu diingat adalah bahwa 

sebuah istilah hanya digunakan pada keilmuan atau kegiatan tertentu. Umpamanya, 

kata tangan dan kata lengan yang menjadi contoh di atas. Kedua kata itu dalam 
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bidang kedokteran mempunyai makna yang berbeda, tang bermakna ‘bagian dari 

pergelanga sampai jari tangan’, sedangkan lengan adalah ‘bagian dari pergelangan 

sampai ke pangkal bahu’. Jadi, kata tagan dan lengan sebagai istilah dalam ilmu 

kedokteran tidak bersinonim karena maknanya berbeda. 

k. Makna Idiom 

Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari 

makna unsure-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. misalnya, secara 

gramatikal bentuk menjual rumah bermakna ‘yang menjual menerima uang dan yang 

membeli menerima rumahnya’, tetapi dalam bahasa Indonesia bentuk menjual gigi 

tidak memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna tertawa keras-keras. Jadi 

makna yang dimiliki bentuk menjual gigi itulah yang disebut makna idiomatical. 

Contoh lain dari idiom adalah membanting tulang dengan makna bekerja keras, meja 

hijau dengan makna pengadilan. 

l. Makna Pribahasa 

Makna peribahasa berbeda dengan idiom yang maknanya tidak dapat 

diramalkan secara leksikal ataupun gramatikal, maka yang disebut peribahasa 

memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsure-

unsurnya. Karena adanya asosiasi dari makna aslinya dengan makna sebagai 

peribahasa. Contoh, peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna ihwal dua 

orang yang tidak pernah akur. Makna itu memiliki asosiasi, bahwa binatang yang 

namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu berkelahi, tidak pernah 

damai.  
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Contoh dalam bahasa Arab, peribahasa ا اد ال يب    ال ي ر    bermakna 

‘bagaikan belalang yang tidak member sisa apapun’. Makna peribahasa ini 

merupakan kiasan bagi seseorang yang kehabisan harta bendanya karena sebab 

apapun, misalnya gemar menjudi, kebakaran atau kecurian, sehingga tidak ada 

sedikitpun yang tertinggal yang masih dimilikinya. 

Sementara Mansoer Pateda dalam bukunya yang berjudul ‚Semantik 

Leksikal‛ mengemukakan beberapa jenis makna,  di antaranya yaitu:
54

 

a. Makna denotatif yaitu makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas 

hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa yang diterapi 

satuan bahasa itu secara tepat. Makna denotatif adalah makna polos, makna 

apa adanya, dan sifatnya objektif.  

b. Makna Deskriptif yang biasa juga disebut pula makna kognitif atau makna 

referensial adalah makna yang terkandung di dalam setiap kata. Makna yang 

ditunjukkan oleh lambang itu sendiri. 

c. Makna Gramatikal atau makna fungsional atau makna struktural adalah 

makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat. 

d. Makna Kiasan yaitu pemakaian kata yang maknanya tidak sebenarnya. 

Makna kiasan tidak sesuai lagi dengan konsep yang terdapat di dalam kata 

tersebut.  Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya, namun kalau 

dipikir secara mendalam, masih ada kaitan dengan makna sebenarnya. 

e. Makna Konotatif yaitu makna yang muncul sebagai akibat asosiasi perasaan 

pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca. 
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f. Makna Konstruksi yaitu makna yang terdapat di dalam suatu konstruksi 

kebahasaan. Misalnya makna milik atau yang menyatakan kepunyaan. 

g. Makna Kontekstual yaitu makna yang muncul sebagai akibat hubungan 

antara ujaran dan konteks. Sudah diketahui bahwa konteks itu berwujud 

dalam banyak hal. Yaitu: (i) konteks orangan, termasuk yang berkaitan 

dengan jenis kelamin, kedudukan pembicara, usia pembicara/pendengar, latar 

belakang sosial ekonomi pembicara/pendengar; (ii) konteks situasi, misalnya 

situasi aman, situasi ribut; (iii) konteks  tujuan, misalnya meminta, 

mengharapkan sesuatu; (iv) konteks formal/tidaknya pembicaraan; (v) 

konteks suasana hati pembicara/pendengar, misalnya takut, gembira, jengkel; 

(vi) konteks waktu, misalnya malam, setelah magrib; (vii) konteks tempat, 

apakah tempatnya di sekolah, di pasar, atau di depan bioskop; (viii) konteks 

objek, maksudnya apa yang menjadi fokus pembicaraan; (ix) konteks alat 

kelengkapan bicara/dengar pada pembicara/pendengar; (x) konteks 

kebahasaan, maksudnya apakah memenuhi kaidah bahasa yang digunakan 

oleh kedua belah pihak; dan (xi) konteks bahasa, yakni bahasa yang 

digunakan. 

h. Makna Leksikal yaitu makna kata ketika kata itu berdiri sendiri, entah dalam 

bentuk leksem atau bentuk berimbuhan yang maknanya kurang lebih tetap, 

seperti yang dapat dibaca di dalam kamus bahasa tertentu. Verhaar di dalam 

Monsoer Pateda berkata, ‚sebuah kamus merupakan contoh yang tepat dari 

semantik leksikal: makna tiap-tiap kata diuraikan di dalamnya.‛ 

i. Makna Luas yaitu makna yang terkandung pada sebuah kata yang maknanya 

lebih luas dari yang dipertimbangkan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, semua 
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kata yang tergolong kata yang berkonsep, dappat dikatakan memiliki makna 

luas. Dikatakan demikian, sebab apa yang diinformasikan dalam kata 

tersebut belum jelas bagi pendengar apalagi bagi pembaca. Kata itu akan 

jelas sekali maknanya setelah pendengar atau pembaca mengikuti rangkaian 

kalimat berikutnya. 

j. Makna referensial yaitu makna yang langsung berhubungan dengan acuan 

yang ditunjuk oleh kata. 

Makna referensial mengisyaratkan kepada kita tentang makna yang 

langsung menunjuk pada sesuatu, apakah benda, gejala, kenyataan, peristiwa, proses, 

sifat. Jadi, kalau seseorang mengatakan ‘marah’, maka yang diacu adalah gejala 

marah, misalnya muka yang cemberut, diam, dan kalau berbicara menggunakan 

bahasa yang bernada tinggi yang kadang-kadang diikuti dengan anggota badan. 

Makna referensial merupakan makna unsur bahasa yang sangat dekat 

hubungannya dengan dunia di luar bahasa, apakah objek atau gagasan, dan yang 

dapat dijelaskan melalui analisis komponen. Begitu seseorang berkata, pendengar 

langsung menghubungkan dengan acuannya. Kadang-kadang acuan itu hanya dalam 

bayangan, maksudnya kita dapat membayangkan acuan tersebut karena kita pernah 

membaca atau mendengar uraian tentang acuan tersebut. Referen atau acuan boleh 

saja benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yang ditunjuk 

oleh lambang. 

k. Makna Sempit merupakan makna yang berwujud sempit pada keseluruhan 

ujaran.    

l. Makna Asosiatif yaitu makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata bahasa. 

Misalnya kata melati berasosiasi menjadi sesuatu yang suci. 
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Menurut Manqu>r ‘Abd al-Jali>l dalam bukunya, jenis makna dapat dibedakan 

menjadi empat bagian yaitu:
55

 

a. Dila>lah Asa>siyyah aw Mu’jamiyyah  (Makna Dasar atau Makna Kamus) 

Al-Ma’na al-Asa>si>, al- Awwali> , al- Markazi>  disebut juga dengan al-Ma’na 

al-Tas{awwuri> atau al-Mafhu>mi>>  (Conseptual meaning ) atau al-Idraki> ( Cognitif).   

Dila>lah asa>siyyah yaitu makna kata secara lepas, tanpa dengan kata lainnya 

dalam sebuah struktur (frase, klausa atau kalimat). Bisa kita lihat seperti kata  َر َردٌم  
makna dasarnya adalah sejenis binatang yang mempunyai keberanian yang luar 

biasa. Seperti dalam kalimat berikut: 

 di sini makna dasarnya adalah singa asli (sejenis  َر َرد kata , َر َر َر ااَر َردُة ال َرلَرمَر 

binatang buas yang pemberani). Tetapi dalam kalimat  َر َر َر ااَر َردُة  َرمَر اَر اللَّر سِف  kata َر َرد  
di sini bukan lagi makna dasar karena tidak merujuk kepada binatang singa 

melainkan kepada seseorang yang memiliki sifat pemberani seperti sifat yang 

dimiliki oleh  َر َردٌم  (singa). Contoh lain adalah kata  َرْك ٌم , makna dasarnya adalah salah 

satu benda langit yang bercahaya (matahari) seperti dalam kalimat  َروَّررَرتِف ال َّرمْك ُة  
 dalam kalimat ini makna dasarnya adalah matahari, tetapi bila kita  َرْك  Kata .ااَررْك َر 

lihat kata   َرْك ٌم dalam kalimat  َر ال َّرمْك ُة  َروْكلَر اللَّر سِف  ِف الس وْك ِف 
 dalam  َرْك  maka kata ,مَر ِف

kalimat tersebut bukanlah makna dasar akan tetapi bermakna konotasi yaitu orang 

yang bercahaya wajahnya seperti cahaya matahari.
56

 

Di samping itu, dilālah asa>siyyah bisa juga dipahami sebagai makna yang 

menjadi substansi kebahasaan yang menjadi akar dari segala derivasi yang digunakan 
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dalam struktur kalimat. Seperti kata ‚ ق َر َر َر‛  berarti aktivitas menghimpun informasi, 

membaca, meneliti, mencermati, menelaah, dan sebagainya.
57

 Dalam bahasa Arab, 

misalnya kata ‚ رَر ْكسٌم (kepala)‛ makna dasarnya adalah ‚bagian tubuh dari leher ke atas 

untuk manusia dan dari leher ke depan untuk binatang‛, sedang makna ‚awal‛ atau 

‚permulaan‛ bukanlah makna dasar, sebab untuk menyatakan makna ‚awal‛ atau 

‚permulaan‛, kata ‚ رَر ْكسٌم‛ itu harus bergabung dengan unsur lain, seperti dalam frase 

 .(awal tahun) ‛رَر ْكسُة العَر اِّد ‚ atau (awal bulan) ‛رَر ْكسُة ال َّر ْك ِف ‚

b. Dila>lah S{arfiyyah (Makna Morfologi) 

Dila>lah S{arfiyyah adalah makna yang ditimbulkan akibat terjadinya 

perubahan (tas{ri>f). Dalam morfologi Arab, cara pembentukan struktur dan bentuk 

derivasi kebahasaan, mempunyai peranan penting dalam pembentukan suatu makna. 

Semua bentuk kata kerja (mad{i>, mud{a>ri’, amr) adalah untuk menunjukkan suatu 

kejadian dan waktunya. Segala bentuk penambahan huruf (afiksasi; bentuk prefix 

atau al-sa>biqah, infiks atau al-da>khilah, sufiks atau al-la>hiqah, dan superfiks atau al-

‘aliyah), reduplikasi (tad{‘if ), emphasis (tauki>d) dan lain-lain yang terkait dengan 

kata kerja yang memiliki  pengaruh penting dalam memberikan makna.
58

  

Menurut Imam Asrori bahwa dalam kajian morfologi, terdapat istilah yang 

disebut dengan morf dan morfem, dalam bahasa Arab kedua istilah itu sepadan 

dengan al-s{i>gah dan al-wazn. Makna yang terkandung atau yang ditunjukkan al-

wazan itulah morfem, sedangkan  al-s{i>gah  yang mengikuti al-wazn itulah morfem. 

Dicontohkan kata  َر تَر َر  merupakan morf dengan morfem  اَر عَر َر yang bermakna ‘al-

musya>rakah’. 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam bahasa Arab terdapat alomorf (beberapa 

morf) yang merupakan realisasi dari satu morfem tertentu. Sebagai contoh 

dikemukakan, morfem al-mut{awwa’ah dapat direalisasikan dengan (a)  pada اْك   ̶   

ت‒ا (b) ا ْك َرسَر َر   - pada  اعْكتَردَرلَر dan (c)  ت ‒  ّم pada  تَر َرسَّر َر .
59

 

Dila>lah S}arfiyyah berpengaruh ketika terjadi perubahan wazan seperti kata: 

 .(akan menggiling)  َر َر ْك َر ُة  ,(sedang menggiling) يَر ْك َر ُة  ,(telah menggiling)  َر َر َر 

Kemudian  َر َّر اٌم  menunjukkan pada isim fail yang berbentuk muba>lagah yang 

bermakna orang yang menggiling dengan sekuat tenaga,  مَر ْك ُةوْكاٌم adalah isim maf’u>l 

yang bermakna sesuatu yang digiling, kemudian kata  ال َّر  ُةوْك َرةُة  َرال َّر َّر  َرةُة adalah isim 

alat yang bermakna sesuatu yang diputar atau digiling dengan air.
60

  

c. Dila>lah Nahwiyyah (Makna Sintaksis) 

Dila>lah Nahwiyyah adalah makna yang timbul akibat terjadinya proses 

tarki>biyyah yaitu terdiri dari susunan beberapa kata atau frase. Frase adalah satuan 

gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi.
61

  

Jenis-jenis frase dalam bahasa Arab bila ditinjau berdasarkan persamaan 

distribusinya dengan golongan kata menjadi dua kelompok yaitu; murakkab fi’li> dan 

murakkab gairu fi’lī. Sedangkan berdasarkan unsur pembentukannya terbagi menjadi 

25 jenis frase, di antaranya adalah: frase na’ti>, ‘atifi>, badali>, ṣarfi>, syibh al-jumlah, 

na’fi>, syarti>, id{a>fi>, baya<ni>, maus{u>li> dan lain-lain.
62

  

Dalam sintaksis Arab dikenal sebuah istilah yang disebut dengan i’ra>b. 

Kedudukan i’ra>b mempunyai peranan penting dalam menentukan kejelasan suatu 
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makna. Seperti kalimat  َر ْك َراَر عَرلِف ّم ًق  ُةَرمَّردٌم  (Muhammad memuliakan Ali) mempunyai 

makna khusus, ketika kedudukan i’ra>b-nya dirubah dengan merubah fa’il menjadi 

maf’u>l dan maf’u>l menjadi fa’il maka makna yang dikandung oleh kalimat tersebut 

juga bisa berubah. 

d. Dila>lah Siya>qiyyah Mauqi’iyyah (Makna Konteks Situasi) 

Dila>lah Siya>qyyah Mauqi’iyyah adalah makna yang diperoleh dari 

lingkungan kebahasaan yang melingkupi sebuah kata, ungkapan atau kalimat. 

Makna kontekstual ini juga berlandaskan pada kondisi sosial, situasi atau tempat 

serta keadaan dan kesempatan di mana kata atau kalimat itu diucapkan dengan 

segala unsurnya, baik dari pembicara ataupun pendengar.
63

 Karena itulah banyak 

pakar yang mengatakan bahwa sebuah kata baru dapat ditentukan maknanya, jika 

kata itu telah berada dalam konteks kalimatnya. 

Makna sebuah kalimat sering tidak tergantung pada sistem gramatikal 

leksikal saja, tetapi bergantung pada kaidah wacana. Makna sebuah kalimat yang 

baik pilihan katanya dan susunannya sering tidak dapat dipahami tanpa 

memperlihatkan hubungannya dengan kalimat lain dalam sebuah wacana. Contoh 

pemahaman ekspresi ‚terima kasih‛ bermakna ‚tidak mau‛ dalam situasi jamuan 

makan.
64

  

Misalnya kata   امْك َر َر ٌم atau kata perempuan, selain bermakna denotatif kata itu 

mempunyai makna-makna lain sesuai latar budaya penuturnya, misalnya ‚dasar 

perempuan‛ bisa bermakna cengeng, cerewet, dan lain-lain. Begitu juga makna kata 
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 kata ini selain bermakna denotatif juga bermakna ‚tamak, rakus, bakhil, suka ,ي َر ُةوْكدِف ٌّد 

menipu‛. Karena itulah konteks kalimat terbagi menjadi empat, yaitu: 

1) Konteks kebahasaan (linguistic context/al-siya>q al-lugawi>) 

Yang dimaksud konteks kebahasaan adalah kumpulan suara , kata-kata, dan 

kalimat yang dapat mengantarkan pada suatu makna tertentu, atau seluruh keadaan, 

kondisi, dan unsur-unsur kebahasaan yang melingkupi sebuah kata. 

Hal ini bisa dicontohkan dengan kata ‚ َرسَر ٌم ‛ dalam bahasa Arabyang berada 

dalam berbagai macam konteks kebahasaan dapat mempunyai berbagai macam 

makna. Apabila kata ‚ َرسَر ٌم ‛ berada dalam konteks kebahasaan yang beriringan 

dengan kata ‚ رَر ُة (seorang laki-laki)‛ , maka makna yang dimaksud adalah prestasi 

kerjanya (bukan keagungan akhlaknya). Atau jika kata  ‚ َرسَر ٌم ‛ ini menjadi sifat dari 

.maka makna yang dimaksud adalah kebersihan dan kesegarannya ,(udara) ‛هَروَرا ٌم ‚
65

 

2) Konteks emosional (emotional context/al-siya>q al-‘Atifi>) 

Yang dimaksud konteks emosional adalah kumpulan perasaan dan interaksi 

yang dikandung oleh makna kata-kata, dan hal ini terkait dengan sikap pembicara 

dan situasi pembicaraan.
66

 Sementara makna emosional yang dikandung oleh kata-

kata itu berbeda-beda kadar kekuatannya, ada yang lemah, ada yang sedang, dan ada 

yang kuat. Seperti emosi yang dibawa oleh kata  يَر ْك َرهُة berbeda dengan emosi yang 

dibawa oleh kata  ي َربْك ِف ُة walaupun sama-sama bermakna membenci, akan tetapi 

perasaan benci yang dikandung oleh kata  يَر ْك َرهُة bukanlah berdasarkan ‚sakit hati‛, 

sedangkan perasaan benci yang dikandung oleh kata  ي َربْك ِف ُة adalah berdasarkan ‚sakit 

hati‛. Demikian juga kata  اِف ْكتَر لَر dan  ق َرتَر َر yang sama-sama bermakna membunuh, akan 
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tetapi kata  اِف ْكتَر لَر lebih merupakan suatu kegiatan membunuh dengan cara menangkap 

sasaran terlebih dahulu, sedangkan  ق َرتَر َر tidak mesti dilakukan penangkapan terhadap 

sasaran.
67

  

3) Konteks situasional (situasional context/siya>q al-mauqi>f) 

Yang dimaksud dengan konteks situasional adalah situasi eksternal yang 

mungkin bisa dikandung oleh makna sebuah kata, dan hal itu menuntut untuk 

mempunyai makna tertentu. Seperti penggunaan kata  ي َر ْك َرمُة yang diungkapkan ketika 

ada orang yang bersin, maka ungkapan yang digunakan adalah  ي َر ْك َرُة َر ااُة yaitu 

dimulai dengan fi’il (kata kerja). Sementara ketika berada dalam situasi 

mengucapkan bela sungkawa, maka ungkapan yang diucapkan adalah   ااُة ي َر ْك َرُة ُة, yaitu 

dimulai dengan isim (kata benda). 

Ungkapan yang pertama adalah bermakna memohon rahmat di dunia, 

sementara ungkapan yang kedua adalah bermakna memohon rahmat di akhirat. Yang 

menunjukkan munculnya kedua macam makna di atas adalah konteks situasi.
68

  

4) Konteks kultural (cultural context/ al-siya>q al-s\aqa>fi>) 

Yang dimaksud konteks kultural adalah nilai-nilai kultural dan sosial yang 

dikandung oleh sebuah kata atau kalimat, hal ini terkait dengan kebudayaan dan 

masyarakat tertentu. Karena itulah, perbedaan lingkungan budaya pada suatu 

masyarakat akan mengakibatkan perbedaan makna kalimat pada lingkungan budaya 

masyarakat yang lain.
69

 

Seperti kata ‚ رُة  yang dipakai oleh ahli bahasa bermakna akar kata/pokok ‛ااُة ْك

kata, sementara menurut para petani bermakna akar tumbuhan, sedangkan menurut 
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ahli matematika adalah bermakna akar bilangan/tanda akar. Makna yang seperti ini 

juga bisa dijumpai pada pribahasa, seperti: لَر ئِف ِف   ُة ال َر  yang dalam bahasa ق َربْك َر ال ِّدمَر  ِف  ُةْك َر

Indonesia dapat bermakna ‚sedia payung sebelum hujan‛ bukan ‚sebelum pergi 

memanah tempat panah diisi penuh‛. Perbedaan makna seperti ini disebabkan oleh 

perbedaan budaya Arab dengan budaya Indonesia. 

Melihat jenis-jenis makna di atas, maka dapat dipahami bahwa jenis makna 

dalam semantik Arab tidak hanya dipengaruhi oleh makna dasar atau makna kamus 

semata, melainkan ada makna lain yang sangat mempengaruhinya yaitu makna 

siya>qi> (makna kontekstual). Terkait dengan makna kontekstual, para ahli semantik 

Arab kemudian membagi lebih jauh lagi pada tiga tinjauan makna yaitu:
70

    

a) ‘Urfiyyah (kebiasaan) 

Yang dimaksud dengan ‘urfiyyah di sini adalah kebiasaan manusia dalam 

suatu masyarakat yang sudah menjadi norma dan dapat diterima oleh kalangan 

masyarakat tanpa adanya ketidak-setujuan. 

b)  T{abi’iyyah (tabiat/pembawaan) 

T{abi’iyyah adalah makna yang dapat diketahui melalui perilaku, pembawaan 

manusia dalam pergaulannya sehari-hari. 

c) ‘Aqliyyah (nalar)  

Banyak persepsi yang berkenaan dengan istilah ‘aqliyyah  ini, menurut Al-

Jurja>ni>, ‘aqliyyah bisa berarti ‚kekuatan ruh yang diciptakan yang bersemayam 

dalam tubuh manusia‛, bisa juga berarti ‚cahaya dalam hati yang mampu 

mengetahui yang hak dan batil‛.
71

 Dalam hal ini menurut peneliti, makna ‘aqliyyah 
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adalah makna yang hanya dapat diketahui melalui nalar atau hasil pemikiran 

manusia sendiri terhadap objek yang dituju. 

Sedangkan jenis-jenis makna dalam semantik Arab bila ditinjau dari sisi da>l 

dan madlu>l- nya, para ahli dila>li>  pun membedakan makna-makna tersebut, antara 

lain;   

a. Al-Ma’na al-Asa>si> aw al-Markazī (Makna Dasar atau Pokok)  

Yaitu makna utama yang mengandung satu arti dalam sistem perkamusan. 

Terkadang juga makna ini disebut sebagai al-ma’na al-taṣawwurī (conceptual 

meaning).
72

 Ahmad Mukhta>r ‘Umar berkata, makna asa>si>  merupakan puncak 

aktivitas kebahasaan yang paling mendasar yaitu melalui proses al-tafa>hum (saling 

memahami antara pengguna bahasa ), dan naql al-afka>r (akses pemikiran). Ahmad 

Mukhta>r ‘Umar menegaskan bahwa makna ini tidak terlepas dari sistem perkamusan 

sekalipun masih terkait dengan makna konteks.
73

 

b. Al-Ma’na al-Id{a>fi>  (Makna Tambahan) 

Yaitu makna tambahan atas makna utama yang hanya dapat diketahui dari 

gaya bahasa kalimat tersebut.
74

 Ah{mad Mukhta>r ‘Umar memberikan ciri-ciri 

daripada makna id{a>fi>  antara lain; merupakan tambahan dari makna asa>si> (dasar), 

tidak memiliki sifat yang tetap maupun komprehensif, dapat berubah sesuai dengan 

perubahan budaya dan zaman, dan pengalaman . Salah satu contoh dari makna id{a>fi>  

adalah : kata ‚ امْك َر َر ٌم‛ makna dasarnya/makna sebenarnya adalah manusia yang berjenis 

kelamin perempuan yang balig. Sedangkan makna id{a>fi>-nya adalah cerewet,  identik 

dengan dapur, tangisan air mata merupakan alat bantunya,  emosional , kurang 
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mengandalkan akal dan logika. Contoh lain, kata ‚ ي َر ُةوْكدِف ٌّد‛ makna dasarnya adalah 

seorang yang memeluk agama Yahudi, sedangkan makna id{a>fi> -nya adalah identik 

dengan sifat tamak/rakus, bakhil/kikir, penipu.
75

  

c. Al-Ma’na al-Uslu>bi> (Makna Gaya Bahasa) 

Yaitu makna yang membatasi nilai-nilai ungkapan yang khusus dalam bidang 

budaya , geografi, social  dan penutur bahasa .
76

 Ah{mad Mukhta>r ‘Umar mengatakan 

bahwa makna ini merupakan pilihan kata yang sesuai dengan tingkatan tutur 

pembicara dan pendengar yang diasumsikan membawa satu makna, seperti 

penggunaan kata  َراٌم  dalam kalimat, maknanya sama dengan  الوَرالِفدُة yaitu bapak.
77

  

d. Al-Ma’na al-Nafsi> (Makna Psikologi) 

Yaitu makna yang mengandung secara khusus bidang psychology/kejiwaan 

dalam diri seseorang. Aḥmad Mukhta>r ‘Umar mengatakan bahwa makna ini 

merupakan pengaruh kata-kata tertentu ketika berdiri sendiri sesuai dengan 

pengalaman dan tugasnya, yaitu keluar dari makna kamus atau makna dasarnya. 

e. Al-Makna al- I>ha>i (Makna Sugesti) 

Yaitu makna isyarat yang berkaitan dengan kosa kata yang dapat 

digambarkan dan diungkapkan dengan isyarat. Makna ini memiliki tiga pengaruh 

yaitu:
78

 

1) Pengaruh fonologi, seperti kata " َر ِفي ْك ٌم "  yang bermakna suara gemercik air dan 

" َر  ٌم "  yang bermakna suara burung gagak yang ada di Arab. 

2) Pengaruh morfologi; yaitu terkait dengan kalimat murakkabah, seperti dalam 

bahasa Inggris kata hot-plate, handful, redecorate, dan dalam bahasa Arab 
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seperti kata صَر ْكلَرلِفق yang bermakna suara yang sangat keras.  صَر ْكلَرلِفق berasal 

dari kata   ص     صلق 

3) Pengaruh semantik, menurut Mukhtar Umar, hal ini terkait dengan kata-kata 

maja>zi> atau bentuk kata-kata yang terungkap. Mukhtar Umar juga 

mengkategorikan sebagai reflected meaning (kebalikan makna), seperti kata-

kata yang terkait alat kelamin dan alat buang air.  

Lebih lanjut Manqu>r ‘Abd al-Jali>l membagi dila>lah menjadi dua bagian yaitu: 

dila>lah lafz{iyyah dan dila>lah gairu lafz{iyyah. Dila>lah lafz{iyyah adalah petunjuk yang 

berupa kata atau suara. Dila>lah ini dibagi lagi menjadi tiga yaitu: 

a. Dila>lah Lafz{iyyah Tab’iyyah 

Yaitu dila>lah (petunjuk) yang berbentuk alami (‘arad{ t{abi>’i>). Contoh: 

Tertawa terbahak-bahak menjadi dila>lah untuk gembira. Menangis terisak-isak 

menjadi dila>lah bagi sedih. 

b. Dila >lah Lafz{iyyah ‘Aqliyyah 

Yaitu dila>lah (petunjuk) yang dibentuk oleh akal pikiran. Contoh: suara 

teriakan di tengah hutan menjadi dila>lah bagi adanya manusia di sana. Suara 

teriakan maling di sebuah rumah menjadi dila>lah bagi  adanya maling yang sedang 

melakukan pencurian.  

c. Dila>lah Lafz{iyyah Wad{’iyyah 

Yaitu dila>lah (petunjuk) yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk 

suatu isyarat atau tanda (apa saja) berdasar kesepakatan. Contoh: Petunjuk lafaz{ 

(kata) kepada makna (benda) yang disepakati: orang Makassar misalnya sepakat 

mengatakan ‚unti‛ menjadi dila>lah bagi pisang, orang bugis sepakat menetapkan 

‚otti‛ menjadi dila>lah bagi pisang, dan sebagainya. 
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Adapun dila>lah gairu lafz{iyyah wad{’iyyah menjadi ajang pembahasan para 

pakar mantiq.  

Dila>lah Lafz{iyyah Wad{’iyyah ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Dila>lah Lafz{iyyah Wad{‘iyyah mut{abaqiyyah 

Dila>lah lafz{iyyah (petunjuk kata) pada makna selengkapnya. Contoh: kata 

‚rumah‛ memberi petunjuk (dila>lah) kepada bangunan lengkap yang terdiri dari 

dinding, jendela, pintu, atap, dan lainnya, sehingga bisa dijadikan tempat tinggal 

yang nyaman. Jika anda menyuruh seorang tukang membuat rumah, maka yang 

dimaksudkan adalah rumah selengkapnya, bukan hanya dindingnya atau atapnya 

saja.  

b. Dila>lah Lafz{iyyah Wad{’iyyah Tad{ammuniyyah 

Yaitu dila>lah lafz{iyyah (petunjuk kata) kepada bagian-bagian maknanya. 

Contoh: ketika anda mengucapkan kata rumah, kadang-kadang yang anda 

maksudkan adalah bagian-bagiannya saja. Jika anda, misalnya menyuruh tukang 

memperbaiki rumah maka yang anda maksudkan bukanlah seluruh rumah, tetapi 

bagian-bagiannya yang rusak saja. Jika anda meminta dokter mengobati badan anda, 

maka yang dimaksudkan adalah bagian yang sakit saja.     

c. Dila>lah Lafz{iyyah Wad{’iyyah Iltiza>miyyah 

Yaitu dila>lah (petunjuk) bukan berupa kata atau suara yang dengan sengaja 

dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat atau tanda (apa saja) berdasar kesepakatan. 

Contoh: petunjuk lafaz{ (kata) kepada makna (benda) yang disepakati: secarik kain 

hitam yang diletakkan di lengan kiri orang Cina adalah dila>lah bagi kesedihan/duka 

cita, karena ada anggota keluarganya yang meninggal. Bendera putih dipasang di 
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depan rumah orang Indonesia pada umumnya, menggambarkan adanya keluarga 

yang meninggal.
79

 

2. Relasi Makna dalam Semantik 

Dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Arab, seringkali kita temui adanya 

hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa 

lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Hubungan atau relasi 

kemaknaan ini mungkin menyangkut hal asal-usul kata (etimologi), kesamaan 

makna (sinonimi), kebalikan makna (antonim), kegandaan makna (polisemi), 

ketercakupan makna (hipernim dan hiponim), dan sebagainya. Berikut ini akan 

dibicarakan masalah tersebut satu per satu.
80

 

a. Etimologi 

ا ع م  علم الل ة يتتب   ص  ال لمة ت رخي   م   ُت : اال يتمولو       علم  صول ال لم ت 
  وره   يبُت م      عل    م  ت َتات ىف اللل     املعٌت  يبُت  ص  ال لمة ال ىف الل ة الوا د  

81.ب  ىف اجملموعة الل وية الىت تلتم   ل     ي  , ا س 
 

Etimologi adalah salah satu cabang dari linguistic yang berusaha menelusuri 

asal-usul kata secara historis sejak munculnya kata tersebut, dan menjelaskan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada kata dan makna. Penjelasan asal-usul kata, 

tidak terbatas pada satu bahasa saja, tetapi juga meliputi kumpulan bahasa yang 

berkembang.
 82
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Hubungan antara kata dan makna melalui penelusuran asal-usul bahasa (baca: 

etimologi), menjadi bagian dari proses analisis makna kosakata dalam leksikologi. 

Perkembangan makna kosakata dan fenomena kata serapan dari bahasa asing adalah 

obyek kajian leksikologi dalam menganalisis kata dan menetapkan makna secara 

tepat. 

Bahasa sebagai bagian dari fenomena social, dipengaruhi oleh berbagai 

kondisi yang dialami manusia sepanjang hidupnya. Manusia tidak akan mampu 

menghentikan perkembangan bahasanya atau membuatnya pada suatu kondisi, 

karena penuturnya pun tidak dapat dibuat demikian. Karena itu, sebuah bahasa tak 

terkecuali bahasa Arab, juga tidak lepas dari pengaruh bahasa lain. Apalagi di era 

globalisasi saat ini, komunikasi tanpa batas dan kemudahan interaksi antar para 

penutur bahasa dari berbagai bangsa, jelas mengakibatkan percepatan perubahan 

makna kosakata dan memunculkan istilah-istilah baru yang terkadang langsung 

ditransfer atau diserap tanpa terlebih dahulu melalui proses pencarian padanan kata 

atau proses penerjemahan kata asing (bahasa sumber/asal) ke bahasa sasaran dengan 

kaidah yang benar. 

Salah satu fungsi kamus, memberikan penjelasan tentang asal-usul 

(etimologi) sebuah kata, sehingga makna leksem dapat dipahami oleh pengguna 

kamus.  

b. Homonim dan Homofon 

 83.عب ر  ع   لم ت مت  هبة ىف الل ق  ال ت بة  ل ل   خمتللة ىف الداللة: اهلومو  م 
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Homonimi (al-musytarak al-lafzi) adalah beberapa kata yang sama, baik 

pelafalannya maupun bentuk tulisannya, tetapi maknanya berlainan. Sesungguhnya, 

kata-kata yang berhomonimi merupakan kata-kata yang berlainan dan kebetulan 

maknanya sama. Oleh karena itu, maknanya juga tidak sama. Misalnya, kata bisa 

yang bermakana racun ular adalah berhomonimi dengan kata bisa yang berarti 

sanggup, dapat. Contoh lain, kata buku yang bermakna kitab, dengan buku yang 

bermakna ruas pada bamboo/tebu, dan juga kata buku yang bermakna tulang, 

persendian. 

Contoh lain, dalam bahasa Arab, Kata ا   dapat bermakana arah barat (اا ة) 
dan juga bermakna timba (الدلو). 

Dalam kajian ilmu balagah, homonimi disebut dengan istilah jinas, yaitu 

kemiripan dua kata yang berbeda maknanya.
84

 Dengan kata lain, suatu kata yang 

digunakan pada tempat yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda. Contoh 

dalam firman Allah QS al-Ru>m/30: 55. 

                            

‚Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa; 
"Mereka berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja)". seperti  
Demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran)‛.85 

Pada ayat di atas, terdapat kata الس عة. Kata itu disebut dua kali. Pertama, 

bermakna hari kiamat. Kedua, bermakna waktu sesaat. Pengungkapan suatu kata 

yang mempunyai dua makna karena disebut pada tempat yang berbeda, dalam ilmu 
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balagah, dinamakan jinas. Sedangkan dalam ilmu linguistic, pengertian semacam ini 

disebut homonimi. 

Lebih lanjut, di dalam bahasan ilmu balagah, jinas terbagi menjadi dua, yaitu: 

jinas tam dan jinas gair tam. Jinas tam adalah kemiripan dua buah kata dalam 4 hal, 

yaitu: (a) jenis hurufnya, (b) syakalnya, (c) jumlahnya, dan (d) urutannya.
86

 

Contohnya: 

بِف ْك ٌم   87. َر َرَّر ْكتُة ُة  َرْك َر لِف َر ْك َر  ا َرلَرمْك يَر ُة ْك  ِفىلَر رَردِّد ااِف اِف ْك ِف  َر

‚Dan aku telah memberinya nama Yahya agar ia senantiasa hidup, namun 
tidak jalan untuk menolak perintah Allah padanya‛. 

Pada syair di atas terdapat kata  َرْك َر   yang digunakan pada dua tempat. Pada 

tempat pertama bermakna ‘Yahya’ (nama orang), dan pada tempat kedua bermakna 

‘hidup’. Kata  َرْك َر  yang diulang itu, pada kedua tempatnya mempunyai kemiripan 

pada jenis huruf, syakal, jumlah dan urutannya.  

Sedangkan Jinas Gair Tam adalah suatu kata yang diulang pada tempat yang 

berbeda. Antara kedua kata tersebut, ada perbedaan dalam salah satu dari 4 hal di 

atas. Contoh, firman Allah swt. QS al-D{uha>/93: 9-10. 

                      

‚Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-wenang. 
dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya‛.88 
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Pada kedua ayat di atas, terdapat kata    ت dan   تل, antara kedua kata ini 

adalah salah satu dari empat hal yang berbeda, yaitu pada segi hurufnya. Dengan 

demikian, jinas tersebut dinamakan jinas gair tam. 

Homonimi dalam bahasa Arab, bukan hanya terjadi pada kata, tetapi juga 

bisa dalam kalimat. Misalnya, (  kalimat ini bisa memiliki makna (    ال  ريد  ل  

ganda, yaitu ( ال  ريد  ا   ل    ) artinya: Aku tidak ingin aku menasehatimu, dan 

juga bermakna (ال  ريد  ا تلل ٍت    ) artinya: Aku tidak ingin kamu menasehatiku. 

Dalam bahasa Indonesia, adakalanya kata-kata yang berhomonim ini hanya 

sama bunyinya, tetapi ejaannya tidak sama. Hal semacam ini disebut homofon (al-

Musytarak al-s{auti). Misalnya, kata sagsi yang berarti ragu dan kata sanksi yang 

berarti hukuman. Sedangkan dalam bahasa Arab, tidak ditemukan homofon dalam 

satu kata dengan kata yang lain, kecuali kesamaan antara satu kata dengan frase. 

Misalnya kata ذاهبة dan  berarti seorang perempuan/sesuatu (ذاهبة) Kata pertama . ذاهبة

yang pergi/hilang. sedangkan kata yang kedua (ذاهبة) merupakan frase (mud{af ilaih) 

yang berarti orang yang punya hadiah. 

c. Polisemi 

 89.هو عب ر  ع   لمة  ا د  هل    ث  م  معٌت: البول   

Polisami (Ta’addud al-Ma’na) adalah sebuah kata yang maknanya lebih dari 

satu, sebagai akibat adanya lebih dari sebuah komponen konsep makna pada kata 

tersebut. Misalnya kata kepada mengandung konsep makna selain bermakana: (1) 

anggota tubuh manusia/hewan, juga memiliki makna (2) pemimpin/ketua, (3) 
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orang/jiwa, (4) bagian yang sangat penting, (5) bagian yang berada di sebelah atas, 

(6) sesuatu yang bentuknya bulat atau menyerupia kepala. Perbedaan dan banyaknya 

makna dari kata kepala, dapat dimengerti dari contoh-contoh berikut ini: 

 Ia menyundul bola dengan kepalanya. 

 Ibunya diangkat menjadi kepala dharma wanita. 

 Setiap kepala mendapat subsidi minyak tanah. 

 Rangkaian kereta api itu belum diberangkatkan karena kepalanya rusak. 

 Ada jerawat di mukanya sebesar-besar kepala korek api. 

Dalam bahasa Arab, misalnya kata عُت mengandung beberapa konsep makna 

pada kata itu, yakni mata panca indra ( عُت البل), sumur/mata air ( البئ), mata-mata 

 .(ق ص ال م ) bulatan matahari ,(اا  وس)

Contoh lain, kata يد dapat mengandung beberapa komponen konsep makna. 

 juga bisa bermakna (2) sifat , ع و /selain bermakna (1) tangan/organ tubuh (يد)

dermawan/   (3) ,ااود   الع     ث  kekuasaan/ قو. Perbedaaan dan banyaknya makna 

dari kata tangan (يد) dalam bahasa Arab, dapat dimengerti dari contoh-contoh 

kalimat berikut ini: 

 kata يد pada kalimat  َر ِف   يَردَر َر  مُةدِّد  dapat diartikan dengan makna aslinya: (1) اِف

ulurkan tanganmu kepada saudaramu! bersalaman, atau makna majaznya: (2) 

bantulah saudaramu! 

 Sabda Nabi Muhammad saw. kepada para istrinya sebelum beliau meninggal 

dunia: 

ا ا اَر ُة َّر ي َرتَر َر  َرلْك   َري ّمت ُة ُة َّر  َر ْكوَرلَر يَردًق   َر ْك َرعُة ُة َّر ِلِفَر قًق  ِبِف  َر ْكوَرلُة ُة َّر يَردًق
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‚(orang) yang lebih dulu dari kalian yang menyusulku (meninggal 
dunia) adalah yang paling panjang tangannya‛.

90
  

Kata tangan pada hadis di atas, pada awalnya oleh para sahabat dipahami 

dengan makna aslinya organ tubuh/tangan secara fisik. Karena itu, mereka 

mengira Aisyah sebagai istri yang paling dulu menyusul Nabi. Ternyata istri 

Nabi yang lebih dulu meninggal dunia adalah Zainad yang dikenal sebagai 

wanita derwaman. Jadi kata tangan di atas berarti dermawan. 

 . Firman Allah swt. dalam QS al-Z|a>riya>t/51:47. 

                    

‚Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan 

Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa‛.
91

 

Pada ayat di atas, kata يد  bentuk jamak dari يد, kurang tepat bila diartikan 

dengan makna ‚tangan‛, tetapi lebih tepat jika dipahami dengan makna 

‚kekuasaan‛. 

d. Sinonim  

 92.هو عب ر  ع    ود  لمتُت اأ ث  هل  داللة  ا د  : الًتادا 

Sinonim (al-Tara>duf) adalah dua kata atau lebih yang maknanya kurang lebih 

sama. Dikatakan ‚kurang lebih‛ karena memang, tidak akan ada dua buah kata 

berlainan yang maknanya persis sama. Yang sama sebenarnya hanya informasinya 

saja, sedangkan maknanya tidak persis sama. Misalnya, kata jenazah, bangkai, 

mayat, kata-kata ini disebut bersinonim, namun kata-kata ini tidak persis sama 
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maknanya. Buktinya, kata-kata yang bersinonim tidak bebas dipertukarkan secara 

bebas. Misalnya, ‚Aku melihat bangkai anjing‛, tidak bisa ditukar dengan ‚Aku 

melihat jenazah anjing‛. 

Dalam bahasa Arab, sinonim dikenal dengan nama “ الت َّر َرادُةاُة (al-tarāduf)‛. 

Para ahli bahasa modern membagi sinonim menjadi dua bagian/jenis, yaitu  الت َّر َرادُةاُة
ُة ْكلَرقُة 

(absolute synonymy) امل بْك ُة الت َّر َرادُةاُة    Para ahli bahasa Arab .(near synonymy)   وِف

klasik telah mengenal materi sinonim,  sekalipun mereka tidak mempelajarinya 

secara terperinci sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ahli bahasa modern. 

Beberapa di antara mereka mendefinisikannya dengan  "  ٍ الَّرةُة عَرلَرى وَر ْك ُةلْك َردَر ُة الدَّر
ااَرلْكلَر ظُة امل

دٍ  دٍ   َرا ِف "بِف عْكتِفبَر ٍر  َرا ِف . Beberapa dari mereka telah menyusun kitab  tentang hal tersebut 

(sinonim), di antaranya kitab “ ”االل ظ املًتاداة املت  ربة املعٌت  yang disusun oleh al-

Rumma>ni>, dan diedit oleh Fatuhullah S{alih.
93 

Sinonim bisa terjadi antara lain, sebagai akibat adanya:
94

 

1)  Pengaruh kosakata serapan (dakhil) dari bahasa asing. Misalnya, dalam 

bahasa Arab kontemporer dikenal kata (التل لوا) yang aslinya dari bahasa 

Eropa dan kata  اهل ت yang merupakan ta’rib (terjemahan ke Arab) sehingga 

kedua kata itu dianggap sinonim. 

2) Perbedaan dialek social (infi’aliyah). Misalnya kata istri bersinonim dengan 

kata bini. Tetapi kata istri digunakan dalam kalangan atasan sedangkan kata 

bini dalam kalangan bawah. Dalam bahasa Arab, kata جمدد (pembaharu) 

memiliki makna positif, berkelas tinggi dan diterima di beberapa Negara 
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Arab. Akan tetapi kata جمدد tidak bisa ditukar dengan   ت دم atau  ثور 
walaupun ketiganya bersinonim. Sebab, kata  ت دم atau  ثور memiliki makna 

yang mencerminkan seseorang yang reaksioner, pemberontak dan sebagainya, 

walaupun di beberapa wilayah Arab kedua kata ini tetap digunakan. 

3) Perbedaan dialek regional (lahjah iqlimiyah), misalnya kata handuk 

bersinonim dengan kata tuala, tetapi kata tuala hanya dikenal di beberapa 

daerah di Indonesia Timur saja. Dalam bahasa Arab, misalnya kata      ر     

(truk) hanya dikenal di Mesir, sementara di Negara-negara Arab bagian Teluk 

dan Maroko lebih mengenal kata و  لة . 

4) Perbedaan dialek temporal, misalnya kata hulubalang bersinonim dengan 

kata komandan, tetapi kata hulubalang hanya cocok digunakan dalam 

suasana klasik saja. Contoh lain, kata ال ت ا bersinonim dengan  املدر ة
 hanya ال ت ا sama-sama berarti sekolah dasar, akan tetapi istilah اابتدائ ة

dipakai pada masa lampau. 

e. Antonim 

 95هو عب ر  ع    ود  لمتُت اأ ث  هل  داللة مت  د : الت  د 

Antonim (al-tad{a>d) adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya diaggap 

berlawanan. Disebut ‘dianggap’ karena sifat berlawanan dari dua kata yang 

berantonim ini sangat relative. Ada kata-kata yang mutlak berlawanan, seperti kata 

mati dengan hidup, kata siang denga malam. Ada juga yang tidak mutlak, seperti 

kata jauh dengan dekat, kata kaya dengan kata miskin. Seseorang yang tidak kaya 

belum tentu miskin, begitu juga sesuatu yang tinggi belum tentu tidak rendah. 
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Berdasarkan sifatnya antonym terbagi menjadi lima macam, yaitu: 

1) Antonim Mutlak (Tad{a>d Had) 

Di sini terdapat pertentangan makna secara mutlak. Umpamanya antara kata 

“ َروْكتُة 
“ Antara .”اِلَر َر  ُة  َر امل َروْكتُة 

 terdapat batas yang mutlak, sebab sesuatu ”اِلَر َر  ُة  َر امل

yang hidup tentu tidak (belum) mati, sedangkan sesuatu yang mati tentu sudah tidak 

hidup lagi.
96

 

2) Antonim bertingkat/hierarki (Tad{ad Mutadarrij) 

Makna kata-kata yang berantonim hierarki ini mengatakan suatu deret 

jenjang atau tingkatan yaitu  diantara medan makna pada 2 kata yang berlawanan 

masih terdapat tingkatan/level.Artinya makna dari kata-kata yang saling berlawanan 

masih relative. contoh nya kata Mudah lawan dari susah (  antar ; (      صع 

mudah dan sulit itu masih terdapat kemudahan atau kesulitan tertentu.
97

 

3) Antonim berlawanan (Tad{ad Aksy) 

Makna kata yang berantonim hubungan (relasional)  atau lawan ini bersifat 

saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang 

menjadi antonimnya. Tanpa kehadiran keduanya maka oposisi ini tidak ada. 

Umpamanya kata ‚menjual‛ ( بَر عَر) berantonim dengan kata ‚membeli‛  (ت َر َرى  Kata .(اوْك

‚menjual‛ dan ‚membeli‛ walaupun maknanya berlawanan, tetapi proses 

kejadiannya berlaku serempak. Proses ‚menjual‛ dan proses ‚membeli‛ terjadi pada 
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waktu yang bersamaan, sehingga bisa dikatakan tak akan ada proses ‚menjual‛ jika 

tak ada proses ‚membeli‛. 

Kata-kata yang berantonim hubungan ini bisa berupa kata kerja seperti maju 

-mundur, pasang-surut, memberi-menerima, belajar-mengajar, dan sebagainya. 

Selain itu, bisa pula berupa kata benda, seperti ayah-ibu, guru-murid, atas-bawah, 

utara-selatan, buruh-majikan, dan sebagainya.
98

 

4) Antonim Kutub atau Antonim Arah (Opposition Directional) (al- Tad{a>d al-

al-Qat{bi> atau al-Tad{a>d al-I>ja>hi). 

Makna kata-kata yang termasuk antonim kutub atau arah   ini 

pertentangannya tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat gradasi. Artinya terdapat 

tingkatan makna pada kata-kata tersebut, misalnya, kata ‚kaya dan miskin‛ adalah 

dua buah kata yang berantonim kutub. Pertentangan antara ‚kaya dan miskin‛ tidak 

mutlak orang yang ‚tidak kaya‛ belum tentu merasa ‚miskin‛, dan begitu juga orang 

yang tidak miskin ‚belum tentu merasa ‚kaya‛.  

Kata-kata yang berantonim kutub ini umumnya adalah kata-kata dari kelas 

adjektif (sifat), seperti ‚jauh-dekat, panjang-pendek, tinggi-rendah, terang-gelap, dan 

luas-sempit, serta datang-pergi ( ي ه -يَرأيت ).‛ 99 

5) Antonim Majemuk (al-tad{a>d al-Murakkab) 

Selama ini yang dibicarakan adalah antonim di antara dua buah kata, seperti 

‘mati-hidup, menjual-membeli, jauh-dekat, prajurit-opsir’. Namun, dalam 
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perbendaharaan kata Indonesia ada kata-kata yang berantonim terhadap lebih dari 

sebuah kata. 

Misalnya kata berdiri bisa berantonim dengan kata duduk, dengan kata 

berbaring, dengan kata berjongkok. Keadaan seperti ini lazim disebut dengan kata 

istilah antonim majemuk. 

Contoh lain, kata ‘diam‘ yang dapat berantonim dengan kata 'berbicara, 

bergerak, dan bekerja’. 

f. Hipernim dan Hiponim 

Hipernim (al-syamil) adalah kata-kata yang maknanya melingkupi makna 

kata-kata yang lain. Misalnya kata binatang maknanya melingkupi makna kata-kata 

seperti singa, kuda, sapi, kambing dan sebagainya. Dengan kata lain yang disebut 

binatang bukan hanya singa saja, tetapi termasuk juga kuda, sapi, kambing dan 

sebagainya. 

Kalau hipernimi adalah kata atau ungkapan yang maknanya melingkupi 

makna kata atau ungkapan lain, maka hiponimi (masymul) adalah kata yang 

maknanya termasuk di dalam makna kata atau ungkapan lain. Misalnya kata singa 

termasuk di dalam makna binatang, maka kata merah termasuk dalam makna kata 

warna merah dan sebagainya. 

g. Disharmoni (Tanafur) 

 100. هو  ذا      ال لم ت م           ا د  ال ت  د اا  ى  ال ت تم  على معل ه : التل ا 
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Disharmoni adalah apabila beberapa kalimat berada di dalam satu bidang 

makna, namun tiap-tiap kata tidak menjadi lawan kata denga kata yang lain, dan 

tidak pula menjadi bagian dari makna kata yang lain. Disharmoni dibedakan menjadi 

empat macam, yaitu: 

1) Disharmoni Parsial (al-Tana>fur al-Juz’i) 

2) Disharmoni Sirkulasi (al-Tana>fur al-Da’iri) 

3) Disharmoni Organisasi (al-Tana>fur al-Ratbi) 

4) Disharmoni Asosiasi (al-Tana>fur al-Intisa>bi) 

h. Konotasi 

Konotasi atau nilai rasa kata adalah pandangan baik-buruk atau positif-

negatif yang diberikan oleh sekelompok masyarakat bahasa terhadap sebuah kata. 

nilai rasa kata ini sangat ditentukan oleh pengalaman, kebiasaan dan pandangan 

hidup yang dianut masyarakat pemakai bahasa itu.
101

 Misalnya, kata  ل ي  atau babi 

yang makna sebenarnya ‘sebangsa binatang ternak berkaki empat’, di daerah-daerah 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki nilai rasa jijik, kotor, dan 

haram. Tetapi di daerah yang penduduknya tidak beragama Islam tentu tidak 

bernilai demikian. 

E. Sebab-sebab Terjadinya Perubahan Makna 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna  sebuah kata. 

Di antaranya adalah:
102

 

1. Perkembangan dalam Ilmu dan Teknologi 
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Perkembangan dalam bidang ilmu dan kemajuan dalam bidang teknologi 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna sebuah kata. Di sini sebuah kata 

yang tadinya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana, tetap 

digunakan walaupun konsep makna yang dikandung telah berubah sebagai akibat 

dari pandangan baru, atau teori baru dalam satu bidang ilmu atau sebagai akibat 

dalam perkembangan teknologi. Perubahan makna kata " َردَراٌم "  ‘sastra’ dari makna 

‚tulisan‛ sampai pada makna ‚karya imaginatif‛ adalah salah satu contoh 

perkembangan bidang keilmuan. Pandangan-pandangan  baru atau teori baru 

mengenai sastra menyebabkan makna kata sastra itu berubah. Pandangan baru atau 

teori barulah yang menyebabkan kata sastra yang tadinya bermakna ‚buku yang baik 

isinya dan baik bahasanya‛ menjadi berarti ‚karya yang bersifat imaginatif kreatif.‛ 

Satu contoh lagi yaitu kata ‚manuskrip‛ yang pada mulanya berarti ‚tulisan 

tangan‛. Kini kata tersebut masih digunakan untuk menyebut naskah yang akan 

dicetak, walaupun hampir tidak ada lagi naskah yang ditulis tangan karena sudah ada 

mesin tulis.   

Dalam bahasa Arab, perubahan makna kata " َردَراٌم " , pada mulanya bermakna 

‘undangan atau ajak untuk makan’. Kemudian berubah lagi maknanya pada zaman 

Nabi saw., bermakna ‘mendidik’, seperti dalam sabdanya (hadisnya) yang berbunyi: 

" َردَّربّمٌتِف رَر ِّد "  yang berarti ‘Tuhankulah yang mendidikku’. Kemudian maknanya berubah 

lagi menjadi ‘sastra’ hingga sekarang.  

2. Perkembangan Sosial dan Budaya 

Perkembangan dalam bidang sosial kemasyarakatan dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan makna. Misalnya di Indonesia, kata ‚saudara‛ dalam bahasa 

Sanskerta bermakna ‚seperut‛ atau ‚satu kandungan‛. Kini kata ‚saudara‛, 
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walaupun masih juga digunakan dalam arti ‚orang yang lahir dari kandungan yang 

sama‛ seperti dalam kalimat ‚saya mempunyai seorang saudara di sana‛, tetapi 

digunakan juga untuk menyebut atau menyapa siapa saja yang dianggap sederajat 

atau berstatus sosial yang sama. Misalnya dalam kalimat ‚surat Saudara sudah saya 

terima.‛ 

Contoh lain dari kata  yang maknanya telah berubah sebagai akibat 

perubahan sosial kemasyarakatan adalah kata ‚sarjana‛. Dulu, menurut bahasa Jawa 

Kuno, kata ‚sarjana‛ ini berarti ‚orang pandai‛ atau ‚cendekiawan‛. Sekarang kata 

‚sarjana‛ berarti orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi, meskipun barangkali 

lulusnya cuma dengan indeks prestasi yang pas-pasan, serta kemampuan mereka 

tidak lebih jauh dari seseorang yang belum lulus dari perguruan tinggi. Dewasa ini 

seseorang yang walau bagaimanapun pandainya (sebagai hasil belajar sendiri) jika 

bukan lulusan suatu perguruan tinggi, maka tidak akan disebut sarjana dan tidak 

berhak memakai salah satu gelar sarjana.   

Dalam bahasa Arab misalnya, kata " عَرةُة "اللُة ْك  yang pada mulanya hanya 

bermakna ‘minta hujan’ (  sekarang menjadi kata umum untuk ,( َرلَر ُة ال َر ْكثِف 

mengartikan setiap bentuk permintaan. Kata " السَّربْك ُة"  dahulu bermakna " الدَّرهْك ُة"  (masa) 

secara umum, sekarang digunakan sebagai salah satu nama hari. 

 

3. Perbedaan Bidang Pemakaian 

Setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang 

hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. 

Misalnya dalam bidang pertanian ada kata-kata benih menuai, panen, menggarap, 

membajak, menabur, menanam, pupuk, dan hama. Dalam bidang pendidikan formal 
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di sekolah ada kata-kata murid, guru, ujian, menyalin, menyontek, membaca, dan 

menghapal. Sedangkan dalam bidang pelayaran ada kata-kata seperti sauh, berlabuh, 

haluan, buritan, nahkoda, palka, pelabuhan, dan juru mudi. 

Kata-kata yang menjadi kosakata dalam bidang-bidang tertentu dalam 

kehidupan dan pemakaian sehari-hari dapat terbantu dari bidangnya; dan digunakan 

dalam bidang lain atau menjadi kosakata umum. Oleh karena itu, kata-kata tersebut 

menjadi memiliki makna baru atau makna lain di samping makna aslinya (makna 

yang berlaku dalam bidangnya). 

Dalam bahasa Arab, misalnya di bidang pendidikan formal di sekolah  ada 

kata-kata " تَر ذٌم   َر لِف ٌم  َر َر لِفبَرةٌم لْك ٌم   ُة ْك " ِفمتِف َر اٌم   ِف . 

4. Adanya Asosiasi 

Kata-kata yang dibicarakan di luar bidangnya masih ada hubungannya atau 

pertautan maknanya dengan makna yang digunakan pada bidang asalnya. Misalnya 

kata ‘amplop’ yang berasal dari bidang administrasi atau surat-menyurat, makna 

asalnya adalah ‘sampul surat’. Ke dalam amplop itu selain biasa dimasukkan surat 

tetapi bisa pula dimasukkan benda lain, misalnya uang. Oleh karena itu, dalam 

kalimat ‘beri saja amplop maka urusan pasti beres’. Kata amplop di sini bermakna 

‘uang’ sebab amplop yang dimaksud bukan berisi surat atau tidak berisi apa-apa, 

melainkan berisi uang sebagai sogokan.    

5. Pertukaran Tanggapan Indera 

Alat indera yang lima sebenarnya sudah mempunyai tugas-tugas tertentu 

untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi di dunia ini. Misalnya rasa pahit, getir, 

dan manis harus ditanggap oleh alat perasa lidah. Rasa panas, dingin, dan sejuk harus 

ditanggap oleh alat perasa pada kulit. Gejala yang berkenaan dengan cahaya seperti 
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terang, gelap, dan remang-remang harus ditanggap dengan alat indera mata; 

sedangkan yang berkenaan dengan bau harus ditanggap dengan alat indera 

penciuman, yaitu hidung. 

Namun, di dalam penggunaan bahasa banyak terjadi kasus pertukaran 

tanggapan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Rasa pedas, misalnya, 

yang seharusnya ditanggap dengan alat indera perasa pada lidah, tertukar menjadi 

ditanggap oleh alat indera pendengaran seperti tampak dalam ujaran ‚kata-katanya 

cukup pedas‛. Pertukaran alat indera penanggap ini biasa disebut dengan istilah 

sinestesia.    

Beberapa contoh sinestesia dalam bahasa Arab, yaitu: 

a. Kata " صَر رِف ٌم"  (yang berteriak) dalam frase " َر ْكَر ُة صَر رِف ٌم "  berarti ‘yang mencolok’ 

berubah dari makna aslinya yaitu ‘yang berteriak’, dengan demikian terjadi 

pertukaran tanggapan indera, yaitu dari indera pendengaran menjadi indera 

penglihatan. 

b. Kata " دَرااِف ٌم"   (yang lembut) dalam frase " لَروْكاٌم دَرااِف ٌم"  berubah dari indera perasa 

menjadi indera penglihatan. 

c. Kata " مت سّم"  (pecah) dalam frase " صَروْكتٌم مت سّم"  berubah dari indera 

penglihatan ke indera pendengaran. 

d. Kata " َرلْكوٌم "  (manis) dalam frase "صَروْكتٌم  َرلْكو"  berubah dari indera perasa ke 

indera pendengaran. 

e. Kata " ُةلْكعِف ُة
"امل  (yang segar) dalam frase " ُةلْكعِف ُة

"ااَرب ْك َر ُة امل  berubah dari indera 

perasa ke indera penglihatan. 

6. Perbedaan Tanggapan 
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Setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara sinkronis telah memiliki 

makna leksikal yang tetap. Namun karena pandangan hidup dan ukuran dalam norma 

kehidupan di dalam masyarakat, maka banyak kata yang menjadi memiliki nilai rasa 

yang rendah, kurang menyenangkan. Di samping itu ada juga yang memiliki nilai 

rasa yang tinggi atau yang mengenakkan. Kata-kata yang nilainya merosot menjadi 

rendah disebut peyoratif, sedangkan yang nilainya naik menjadi tinggi disebut 

amelioratif. Kata ‚bini‛ dewasa ini dianggap peyoratif, sedangkan kata ‚istri‛ 

dianggap amelioratif. 

Dalam bahasa Arab, peyorasi berupa perubahan makna dari makna yang lebih 

tinggi, lebih terhormat, lebih halus, atau lebih baik nilainya menjadi makna yang 

lebih rendah, kurang baik ataupun kurang menyenangkan nilainya daripada makna 

lama, misalnya :  

a. Kata " ق َرتَر َر"  digunakan dengan makna ‘pukulan dan perdebatan’ menjadi 

bermakna ‘pembunuhan dan penyembelihan’. 

b. Kata " اُة "ال ُةالَر  bermakna ‘anak laki-laki kecil’ kemudian digunakan untuk 

hamba sahaya meskipun ia bukan anak kecil. 

c. Kata "  اللَّر ِف"  bermakna ‘anak laki-laki kecil’ kemudian digunakan untuk 

orang-orang yang diupah, pekerja atau buruh. 

d. Kata " ااَر رِفيَّرةُة"  bermakna ‘anak kecil perempuan’ kemudian digunakan untuk 

hamba sahaya perempuan. 

Kemudian dalam bahasa Arab, ameliorasi adalah perkembangan atau 

perubahan makna dari makna yang lemah, rendah atau hina, ke makna yang lebih 

tinggi atau lebih terhormat, seperti 
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a. Kata  رَر ُةوْكلٌم bermakna ‘yang diutus’ kemudian ditinggikan maknanya menjadi 

‘Rasulullah’ yaitu utusan Allah swt.  

b. Kata " الس لْك َر ُة"  bermakna ‘makanan orang yang bepergian’ menjadi bermakna 

‘makanan dan minuman yang lezat’. 

c. Kata " لَرةٌم "البِف ْك  bermakna ‘pakaian yang tidak terawat’ kemudian berubah 

menjadi ‘pakaian harian, pakaian terbagus bagi kaum lelaki’. 

d. Kata " العَرلْك ُة"  bermakna ‘perabot yang sudah usang’ sekarang bermakna 

perabot-perabot mewah seperti lemari, tempat tidur, sofa, dan lain-lain.  

7. Adanya Penyingkatan 

Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata atau ungkapan yang karena sering 

digunakan, maka kemudian tanpa diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan 

orang sudah mengerti maksudnya. Oleh karena itu, maka kemudian orang lebih 

banyak menggunakan singkatannya saja daripada menggunakan bentuk utuhnya. 

Misalnya, kalau dikatakan ‘ayahnya meninggal’ tentu maksudnya adalah meninggal 

dunia. Jadi, meninggal adalah bentuk singkat dari ungkapan meninggal dunia. 

Termasuk juga pada kata-kata yang disingkat seperti ‘dok’ yang maksudnya 

‘dokter’, ‘let’ yang maksudnya adalah ‘letnan’, dan lain-lain.   

Dalam bahasa Arab, hal ini dinamakan dengan al-Naht (penyingkatan). 

Misalnya kata " عَربْكدُة ال َرمْك ِف"  jika disingkat akan menjadi " عَربْك َرمِف ٌّد" , dan kalimat " دُة اِلَرمْك
"اا  disingkat menjadi " لَرةٌم " َرْكدَر . 

8. Proses Gramatikal 

Proses Gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi (penggabungan 

kata) akan menyebabkan pula terjadinya perubahan makna. Tetapi dalam hal ini 
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yang terjadi sebenarnya bukan perubahan makna, sebab bentuk kata itu sudah 

berubah sebagai hasil proses gramatikal. 

9. Pengembangan Istilah 

Salah satu upaya dalam pengembangan atau pembentukan istilah baru adalah 

dengan memanfaatkan kosakata, yaitu dengan jalan memberi makna baru, entah 

dengan menyempitkan makna kata tersebut, meluaskan, maupun memberi arti baru 

sama sekali. Misalnya, kata ‘papan’ yang semula bermakna ‘’lempengan kayu (besi 

dan lain-lainnya) tipis’’, kini diangkat menjadi istilah untuk makna ‘perumahan’.
103

 

Dalam bahasa Arab, misalnya kata " ب َر ْك ٌم"  yang bermakna dasar "َرأْك َرى
"امل  

(tempat tinggal/rumah), " َر اُة
"امل  (tempat kembali), atau " جمَرْكمَر ُة ال َّرمَر ِف"  (tempat 

berkumpul). Kata ini kemudian digunakan dalam bidang lain yaitu dalam ‘Ilm al-

‘aru>d{, di mana di dalamnya kita mengenal istilah bait syair ( ب َر ْك ُة ال ِّدعْك ِف) . Kata " ب َر ْك ٌم"  

di sini diserupakan dengan kata " ب َر ْك ٌم"  yang berarti ‘rumah, tempat kembali atau 

tempat berkumpul, dengan asumsi bahwa bait syair tersebut merupakan tempat 

berkumpulnya huruf, kata dan makna yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang 

disebut dengan wazan ( َرزَراٌم ). 
104 

 

                                                             
103

Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, h. 132-140.  
104

Fāyiz al-Dāyah, ‘Ilm al-Dilālah al-‘Arabī, h. 232.  
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BAB III 

QS AL-ALAQ DAN MASALAH LINGUISTIK 

 

A. Tinjauan Umum QS al-‘Alaq 

1. Ringkasan Isi Kandungan QS al-‘Alaq 

QS al-‘Alaq merupakan wahyu pertama yang diwahyukan Allah kepada 

Rasul-Nya saw. Allah berfirman dalam QS al-‘Alaq : 1-5. 

                                 

                            

                                     

                                 

                              

                                    

          

Terjemahannya: 

‚Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 
pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 
manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-
benar melampaui batas, karena Dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya 
hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu). Bagaimana pendapatmu tentang orang 
yang melarang, seorang hamba ketika mengerjakan shalat, bagaimana pendapatmu 
jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau Dia menyuruh bertakwa 
(kepada Allah)? bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan 
dan berpaling? tidaklah Dia mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah melihat segala 
perbuatannya? ketahuilah, sungguh jika Dia tidak berhenti (berbuat demikian) 
niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi 
durhaka. Maka Biarlah Dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), kelak 
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Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah, sekali-kali jangan, janganlah kamu 
patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).‛

1
 

Ketika ayat ini (1-5) turun, ada dua perintah Allah kepada Rasul-Nya. 

Pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi Muammad saw. untuk membaca dan 

mempelajari apa yang diwahyukan kepadanya tentang dakwah ketauhidan Allah swt. 

Kedua, Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. membacanya untuk 

disampaikan kepada manusia dan memberitahukan kepada mereka di antara sifat-

sifat yang dimiliki Allah sang Pencipta, yaitu: 

a. Bahwasanya Allah ‘Azza wa Jalla menciptakan manusia dari segumpal darah. 

b. Bahwasanya Allah Maha Suci lagi Maha Mulia yang melimpahkan nikma-

Nya atas manusia, yang mengajarkan mereka membaca dan menulis serta 

mengajarkan mereka apa yang belum mereka ketahui untuk mendidik diri 

mereka sendiri. 

c. Bahwasanya Allah menghukum orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat 

yang diberikan Allah kepadanya, dan menghukum orang-orang yang 

sombong dan melampaui batas, serta Allah mengancam mereka atas kelalaian 

mereka. 

2. Asba>b al-Nuzu>l QS al-‘Alaq 

Allah swt. menurunkan al-Qur’an sebagai petunjuk dan nu>r yang menerangi 

agar dapat meluruskan akidah, memperbaiki moral, menetapkan hukum-hukum, 

mendidik umat Islam serta membangun masyarakat Islam yang adil dan beradab. 

                                                             
1
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syam al-Qur’an, 2009), h. 

597. 
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Turunnya al-Qur’an (nuzūl al-Qur’ān) seperti dikemukakan dalam kitab-

kitab ulumul Qur’an melalui dua cara. Pertama, turun tanpa didahului oleh suatu 

sebab atau peristiwa yang melatarbelakanginya. Yang kedua, turun sebagai interaksi 

atas peristiwa yang terjadi atau pertanyaan  yang dikemukakan kepada Nabi saw. 

Dalam bentuk yang pertama, terdapat banyak ayat al-Qur’an yang mengajak 

manusia agar beriman kepada Allah swt., para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul 

dan beriman kepada hari akhirat. Ayat-ayat seperti ini berisi masalah akidah, 

kejadian-kejadian di masa silam, kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh, 

gambaran tentang hari kiamat dan keadaan di surga dan neraka. Yang kedua, yakni 

ayat-ayat yang turun dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa, atau adanya pertanyaan 

dari sekelompok orang di masa Nabi saw. 

Ayat-ayat dalam bentuk yang kedua ini pada umumnya berupa penegasan 

serta penjelasan atas peristiwa yang terjadi dan jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan. 

Latar belakang berupa peristiwa atau pertanyaan yang muncul seputar ayat-

ayat al-Qur’an inilah yang disebut asbāb al-nuzūl.2 

Asbāb al-nuzūl adalah suatu ungkapan tentang kejadian yang terjadi di 

zaman Rasulullah, sehingga satu atau beberapa ayat di turunkan untuk menjelaskan 

hukum-hukum Allah, atau berupa pertanyaan yang muncul dari salah seorang yang 

hadir di tengah-tengah Rasulullah saw. (di majlis Nabi saw.) maka turunlah ayat 

untuk menjawabnya.
3
 

                                                             
2
Rusydi Khalid, Mengkaji Ilmu-ilmu al-Qur’an (Cet. I; Makassar: Alauddin University, 

2011), h. 35-36.  
3
‘Abdul Fatāḥ Abdul Ghanī al-Qāḍī, Asbāb al-Nuzūl (‘an al-Ṣaḥābah wa al-Mufassirīn) (Cet. 

III;  Mesir: Dar al-Salam, 1428 H/2007 M), h. 5.  
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Sangatlah penting mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Al-Wāḥidī 

mengatakan dalam al-Ṣābūnī, ‚tidak mungkin dapat mengetahui penafsiran sebuah 

ayat al-Qur’an tanpa mengetahui peristiwa diturunkannya ayat tersebut.‛ 
4
 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

asbāb al-nuzūl merupakan sesuatu yang menyebabkan diturunkannya al-Qur’an, baik 

disebabkan karena terjadinya peristiwa-peristiwa penting di zaman Rasulullah 

maupun pertanyaan-petanyaan yang muncul dari para sahabat kepada Rasulullah, 

maka turunlah ayat-ayat al-Qur’an menjawab peristiwa-peristiwa yang terjadi dan 

pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah. 

Berikut ini hadis tentang sebab turunnya QS al-‘Alaq  

فقال أمل , كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يصلى فجاءه أبو جهل: عن ابن عباس قال
: فقال أبو جهل , أهنك عن ىذا؟ فزجره النيب صلى اهلل عليو وسلم وانتهره و أغلظ لو ىف القول وىدده

أرءيت "أهتددين و أنا أكثر أىل الوادي ناديا؟ فأنزل اهلل : ويف رواية . إنك لتعلم ماهبا ناد أكثر مين 
 . (حديث حسن صحيح: أخرجو أمحد و الرتمزي و قال)إىل آخر السورة " الذي ينهى

Sehubungan dengan pernyataan Abu Jahal yang dijelaskan di dalam hadis 

tersebut di atas, maka Allah swt. menurunkan ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-19 

dari QS al-‘Alaq kepada Rasulullah saw. yakni mengimpormasikan tentang ancaman 

Allah swt. terhadap orang-orang yang melampaui batas dan berbuat dosa.  

3. Hubungan QS al-‘Alaq dengan surat sebelum dan sesudahnya 

QS al-‘Alaq terdiri dari 19 ayat, surat ini diturunkan di Makkah (Makkiyah). 

Hubungan QS al-‘Alaq dengan surat sebelumnya (QS al-Ti>n) adalah pada surat 

sebelumnya (QS al-Ti>n) membicarakan tentang penciptaan manusia dalam bentuk 

                                                             

4
Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī, al-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān (Cet. I; t.t.: Dar Kutub al-

Islamiyyah, 1424 H/2003 M), h. 21. 
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sebaik-baiknya, sedangkan dalam QS al-‘Alaq ini, membicarakan tentang penciptaan 

manusia dari al-‘Alaq (segumpal darah) hingga nasibnya di akhirat nanti.
5
 Dengan 

demikian QS al-‘Alaq ini tak ubahnya seperti al-Syarah wa al-baya>n (penjelasan dan 

keterangan) terhadap keterangan terdahulu (pada QS al-Ti>n). 

Hubungan QS al-‘Alaq dengan surah sebelumnya (QS al-Qadr) adalah pada 

QS al-‘Alaq, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk membaca al-Qur’an 

dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan dan mengajari manusia berbagai 

hal yang belum diketahuinya. Sedangkan pada QS al-Qadr, Allah menjelaskan 

tentang turunnya al-Qur’n dan keutamaannya, bahwa al-Qur’an diturunkan dari sisi 

Tuhannya yang Maha Agung lagi Maha Kuasa, Maha mengetahui kemaslahatan 

manusia dan apa yang mendatangkan kebahagiaan bginya di dunia dan akhirat. Allah 

menurunkan al-Qur’an pada suatu malam yang agung dan sempurna, yaitu pada 

bulan Ramadan yang penuh berkah.
6
 

Dengan demikan, QS al-‘Alaq sebagai penjelasan bagi surah setelahnya (al-

Qadr), tentang tata cara membaca al-Qur’an dengan baik. 

4. Nama-nama QS al-‘Alaq 

Ada beberapa nama QS al-‘Alaq sebelumnya, seperti: 

a. Surah اقرأ باسم ربك   

Penamaan ini berdasarkan ayat pertama QS al-‘Alaq. Sebagaimana firman 

Allah QS al-‘Alaq: 1. 

                                                             
5
Ahmad Must}afa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, Jilid X  (Beirut: Da>r al-Fikr), h. 354. 

6
Ahmad Must}afa> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, Jilid X, h. 360. 
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Nama tersebut diambil dari ayat pertama surah al-‘Alaq dan nama  اقرأ باسم
كبر  telah populer di kalangan para sahabat dan ta>bi’i>n, sebagaimana diriwayatkan 

oleh ‘Aisyah r.a., 

فأخربت عن السورة بـ اقرأ باسم ربك، ومساىا « أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك»: عن عائشة
  7.تفسًن سورة اقرأ باسم ربك: هبذا االسم" اجلامع " اإلمام الطربي يف كتابو 

b. Surah al-‘Alaq  

al-‘Alaq diambil dari lafaz} ‚’Alaq‛ pada ayat ke dua dari surat tersebut, yaitu 

firman Allah QS al-‘Alaq: 2. 

         

Banyak di antara para mufassir yang menamakan surat ini QS al-‘Alaq dalam 

kitab-kitab tafsir mereka, dan nama inilah yang populer sampai saat ini. 

c. Surah Iqra’ 

Nama ini diliat dari kata awal dari ayat pertama surat ini, yaitu firman Allah 

QS al-‘Alaq: 1. 

               

Sebagaimana Ibn Kas|ir juga menyebutnya sebagai surah Iqra’ dalam kitab 

tafsirnya, begitu juga Ima>m Ahmad ibn Isma>’i>l ibn ‘Usma>n al-Ku>ra>ni> 

                                                             
7
Abu> Ja’far Muhammad ibn Jari>r, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’an (Cet. I; Muassasah al-

Risa>lah, 2000/1420), h. 517/24. 
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menamakannya surah Iqra’ dalam tafsirnya dan Ima>m al-Ma>turi>di> dalam tafsirnya 

juga.
8
 

d. Surah al-Qalam 

Al-Ima>m Ibn Hazim dalam kitabnya ‚al-Na>sikh wa al-Mansu>kh fi> al-Qur’an 

al-Kari>m‛ menyebutnya QS al-Qalam, pemberian nama ini berdasarkan ayat 4 surat 

tersebut.
9
 Allah berfirman dalam QS al-‘Alaq: 4. 

           

B. Bentuk-bentuk Linguistik dalam QS al-‘Alaq 

1. Al-Adawa>t  

وكذلك . األداة ىي كلمة تكون رابطة بٌن جزئ اجلملة أو بينهما أو بٌن الفضلة أو بٌن مجلتٌن
كالشرط واالستفهام و التخصيص و التمىن و الرتجى ونواصب ادلضارع و جوازمو وحروف اجلر 

ومنها ما , و احلرف مجيعا مبنية. وال معين ذلا إال مع غًنىا, احلرف كلمة ال معين ذلا يف ذاهتا 10.اوغًنه
11.ومنها ما يدخل على االسم والفعل, ومنها ما يدخل على الفعل , يدخل على االسم

  

‚Adah (alat) adalah kata yang menghubungkan antara bagian kalimat atau 

antara keduanya, dan yang menghubungkan antara dua kalimat. Seperti huruf 

syarat, huruf istifha>m., huruf-huruf yang menasab dan menjazam fi’il 

mud}a>ri’, huruf jar, dan lain sebagainya. Huruf itu tidak memiliki makna 

kecuali bersama kalimat lainnya, huruf juga mabni>, di antaranya ada huruf 

yang memasuki fi’il, ada juga huruf yang memasuki isim dan huruf yang bisa 

memasuki keduanya (fi’il dan isim)‛. 

                                                             
8
Fahd Nu>r al-Ami>n ‘Abd al-Sala>m, al-Tafsi>r al-Tahli>li> li Su>rah al-‘Alaq, (Tesis, Ja>mi’ah al-

Madi>nah al-‘A<lamiyyah, 2012), h. 13. 
9
Fahd Nu>r al-Ami>n ‘Abd al-Sala>m, al-Tafsi>r al-Tahli>li> li Su>rah al-‘Alaq, h. 14. 

10
Mus}t}afa> Gila>yain, Ja>mi’ al-Duru>s (Cet. XXVII; Bairut: Mansyu>ra>t al-Maktabah al-

‘As}riyyah, 1993M/1414H), h. 31. 
11

 Muhammad Abd al-Badi>’, Mujazal-Nahwu al-‘Arabi (Cet. I; Kairo: Dar al-Amin, 

1996M/1416), h. 113. 
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a. Huruf-huruf yang masuk pada ism, ada lima macam huruf yang masuk 

pada ism, yaitu: 

1) Harf al-jar, yaitu huruf-huruf yang menjarkan isim-isim yang datang 

setelahnya. Yaitu: رب, الكا ف, الالم, الباء, في, على, عن, إلى, من ,
.  تاء القسم, واو القسم, منذ, مذ, حتى  

2) Huruf inna dan kawan-kawan, yaitu huruf yang masuk pada jumlah 

ismiyyah, mennasab mubtada’ dan dinamakan isimnya, dan merofa’ 

khabar dan dinamakan khabar inna. Huruf-hurufnya yaitu: أن, إن ,
, ال, ليت, لعل, لكن, كأن  

3) Huruf nida’, yaitu: الهمزة, أيا, اي, يا  

4) Wawu al-ma’iyyah 

5) Illa al-istis|na>iyyah, misalnya حضر الرجال إال زيدا 

b. Huruf-huruf yang masuk pada fi’l 

1) Huruf nasb, yaitu واو , أو, فاء السببية, الم التعليل, حتى, كي, إذن, لن, أن
 المعية

, ال الناهية, الم االمر, لما, لم: وهي, حروف الجزم وهي تجزم الفعل المضارع (2
إذما, إن  

 masuk pada ما keduanya merupakan huruf nafi, biasanya huruf  ال, ما (3

fi’l ma>d}i dan huruf ال masuk pada fi’l mud{a>ri’. 

 apabila memasuki fi’l ma>d}i>, dan (التأكيد) bermakna penguat ,قد (4

bermakna kadang-kadang (التقليل) apabila memasuki fi’l mud}a>ri’ 

 kedua huruf ini memasuki fi’l mud}a>ri’ yang bermakna السين و سوف (5

mustaqbal, al-si>n menunjukkan pada waktu dekat dan al-saufa 

menunjukkan pada waktu jauh. 
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c. Huruf-huruf yang masuk pada ism dan fi’l 

 yaitu la>m maftu>hah di awal kalimat bertujuan untuk الم اإلبتداء (1

menguatkan makna kalimat tersebut. 

) حرفا االستفهام (2  kedua huruf istifha>m ini memasuki ism ,(الهمزة و هل

atau fi’il di awal kalimatnya. 

كال, ال, أجل, إي, بلي, نعم ,seperti حروف الجواب (3  

 واو الحال (4
 حروف العطف  (5
 الم القسم (6
و تفيد الطلب, ولو, أما, أال ;seperti حروف العرض (7  

لوما, لوال, هال, أال ;seperti حروف الترغيب (8  

Al-adawa>t yang terdapat dalam surah al-‘Alaq adalah jawa>zim al-mud}a>ri’ 

) ’nas}b al-mud}a>ri ,(لم) أنّن , إن, َأن ), hurf jar ( الى, من, الباء ), al-istifha>m (أ). 

2. al-Ana>s}ir  al-Bala>giyyah fi> QS al-‘Alaq 

, والتكثًن يف ادلتلقي, االدوات البالغية ىي أدوات تستخدم يف النص لتغزيز ادلعين وتأكيده
أدوات تؤكد ادلعىن وأدوات تنقل ادلعىن من ادلعىن األصلى إىل معين جديد يتضح : قسمٌنوتنقسم إىل 

12.(األساليب)من خالل السياق 
  

‚Al-adawa>t al-bala>giyyah merupakan huruf yang digunakan untuk 

memperkuat makna, terdiri dari dua bagian, yaitu alat untuk memperkuat 

makna, alat untuk memindahkan makna asli ke makna yang baru‛. 

                                                             
12

http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24626:aa&Itemi

d=45  Isma>’i>l al-Ja>f, al-Tikra>r: Ahammiyatuhu wa Anwa>’uhu wa Waz}aifuhu wa Mustawiya>tuhu fi al-

Lugah, (diakses pada tanggal 15 Maret 2016). 

http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24626:aa&Itemid=45
http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24626:aa&Itemid=45
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Di dalam QS al-‘Alaq ini terdapat beberapa unsur-unsur balagiyyah, sebagai 

berikut: 

Jenis 

Balagah 
Ayat Unsur balagah No. 

علم المعاني 

إقراء بسم ربك الذي 
إقراء وربك .... خلق
 الكرم

وىذا التكرار يدل على أمهية القراءة، والقرآن حيثنا : اإلطناب
 هبا حثا شديدا منذ أوائل نزولو

 

1 

 , أرأيت الذي ينهى
أرءيت إن كان على 

أرءيت إن , اذلدى
أمل يعلم , كذب وتوىل
 بأن اهلل يرى

  االستفهام: الكالم االنشاء طليب 

  االمر: الكالم االنشاء طليب  , فليدع نادية
  النهي: الكالم االنشاء طليب  التطعو واسجد واقرتب

علم البيان 

 أرأيت الذي ينهى عبدا
........ 

كىن بالعبد عن رسول اهلل ومل يقل ينهاك تفخيما : الكناية
 لشأنو وتعظيما لقدره

2 

 3 اجملاز ادلرسل لنسفعا بالناصية
 ناصية كاذبة خاطئة

 
أي كاذب صاحبها خاطئ فأسند الكذب : اجملاز العقلي 

إليها رلازا 
4 

 5 اجملاز ادلرسل فليدعنادية
 الذي خلق

 
كل ما أسند إىل اهلل من فعل اخللق ىو : االستعارة ادلكنية
وكان " أمل يعلم بأن اهلل يرى " ومثالو . االستعارة ادلكنية

إال رلازا ألن . الرأية من أفعال اخللق ال يليق إسناده إىل اهلل
 اهلل سلالف خللقو فعال وصفة وذاتا

6 
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 خلق اإلنسان من علق
 

شبو مكان خلقة الناس بالعلق جبميع : االستعارة التصرخيية 
لوازمو 

7 

علم البديع 

اقرأ بسم ربك الذي 
خلق االنسان من *خلق
 علق

و ىو ما اتفقت فيو الفاظ احدي الفقرتٌن : السجع ادلرصع 
 .او اكثرىا يف الوزن و التفقيو

8 

َوُىو ما اْختَـَلف ِفيو الضِّدان ِإجَياباً وَسْلباً، : الطباق السليب علم اإلنسان ما مل يعلم
 .يأيت بكلمة علم مث بعد ذلك يأيت بضدىا يعين ما مل يعلم

9 

 خلق و علق
 

ذا كان التشابو يف بعض احلروف أو : اجلناس الناقص
 اختلف ترتيبها

10 

 

3. Al-Af’a>l 

13.الفعل ما دل على حدث واقترن بزمن خاص
 

Fi’l (kata kerja) adalah kata yang menunjukkan perbuatan dan terikat oleh 

waktu tertentu. Fi’l dibagi menjadi sembilan bagian, yaitu: 

a. Al-Ma>d}i> wa al-mud}a>ri’wa al-amr 

Dilihat dari segi waktunya fi’l dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Fi’l ma>d}i> adalah setiap fi’il yang menunjukkan terjadinya sesuatu 

pekerjaan pada waktu yamg lampau, seperti kata علم, خلق .  

                                                             
13

Muhammad Abd al-Badi>’, Mujazal-Nahwu al-‘Arabi (Cet. I; Kairo: Dar al-Amin, 

1996M/1416), h. 79. 
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2) Fi’l mud}a>ri’ adalah setiap fi’l yang menunjukkan terjadinya suatu 

pekerjaan pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang, seperti 

kata; يدع, يعلم .  

3) Fi’l amr adalah setiap fi’l yang digunakan untuk terjadinya suatu 

pekerjaan pada waktu yang akan datang . اقرأ 
14

 

b. Al-fi’l S}ahi>h wa al-fi’l al-mu’ta>l 

الفعل الصحيح ىو الفعل الذي ختلو حروفو األصلية من حروف العلة وىي األلف و الواو 
 15.ويتفرع الفعل الصحيح إىل سامل ومهموز ومضعف. والياء

Al-fi’l al-s}ahi>h adalah kata kerja yang huruf aslinya sunyi dari huruf ‘illah. 

Al-Fi’l al-s}ahi>h dibagi menjadi tiga bagian, yaitu;  

1) Al-Sa>lim merupakan kata kerja yang huruf aslinya sunyi dari hamzah dan 

tad}’i>f, misalnya kata كبر, فهم, عقد, حكم   

2) Al-Mahmu>z, yaitu kata kerja yang salah satu huruf aslinya hamzah, seperti 

kata بدأ, أمر  

3) Al-mud{a>’af, yaitu kata kerja yang huruf aslinya terdapat pengulangan di 

tengah secara berdekatan atau tidak berdekatan (didahului huruf lain), seperti 

kata  قلقل, زلزل, جلّن   

ويتفرع الفعل ادلعتال إىل مثال و أجواف , الفعل ادلعتال ىو ماكان حروفو األصلية حرف علة
 16.وناقص

                                                             
14

Mus}t}afa> al-Gila>yain, Ja>mi’ al-Duru>s (Cet. XXVII; Bairut: Mansyu>ra>t al-Maktabah al-

‘As}riyyah, 1993M/1414H), h. 33. 
15

Muhammad Abd al-Badi>’, Mujazal-Nahwu al-‘Arabi, h. 82. 
16

Muhammad Abd al-Badi>’, Mujazal-Nahwu al-‘Arabi, h. 82. 
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Al-fi’l al-mu’ta>l adalah kata kerja yang salah satu huruf aslinya terdiri dari 

huruf ‘illah. Al-fi’l al-mu’ta>l dibagi menjadi tiga bagian juga, yaitu: 

1) Al-mis|a>l adalah kata kerja yang fa’ fi’lnya huruf ‘illah. Misalnya kata وهب ,
وسع, يئس, يبس  

2) Al-Ajwa>f adalah kata kerja yang  ‘ain fi’lnya huruf ‘illah. Misalnya pada kata 

باع, عاد, قال  

3) Al-Na>qis adalah kata kerja yang lam fi’lnya huruf ‘illah. Misalnya pada kata 

مثى, سعى, بدأ | 

c. Al-fi’l mujarrad wa al-fi’l mazi>d 

Fi’il mujarrad adalah kata kerja yang yang semua hurufnya asli. Seperti kata 

 Dan kata kerja mazi>d merupakan kata kerja yang memiliki  .زحزح, جعل, حضر

tambahan baik satu huruf, dua huruf ataupun tiga huruf.
17

 

d. Al-fi’l muta’addi wa al-fi’l al-la>zim 

Menurut objek penderitanya kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu: pertama; 

kata kerja muta’addi merupakan kata kerja yang membutuhkan kepada maf’u >l bih 

(objek) misalnya pada kalimat  Kedua;  kata kerja lazim merupakan . ضرب اهلل مثال 

kata kerja yang tidak membutuhkan maf’u >l bih (objek), misalnya kata قام , جلس
.سافر

18
 

Berikut ini al-adawa>t untuk mentransitif (ta’diyah al-fi’l) al-fi’l al-la>zim 

menjadi al-fi’l al-muta’addi>, yaitu: 

                                                             
17

Muhammad Abd al-Badi>’, Mujazal-Nahwu al-‘Arabi, h. 84. 
18

Muhammad Abd al-Badi>’, Mujazal-Nahwu al-‘Arabi, h. 86. 
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1) Al-hamzah:  أكرم– كرم  

2) Al-alif: جالس- جلس  

3) Al-tad}’i>f:  فرّنح– فرح  
4) Al-hamzah, al-si>n dan al-ta>’:  استصلح– صلح  

Fi’l muta’addi yang hanya membutuhkan satu maf’u>l bisa juga 

membutuhkan lebih dari satu maf’u>l dengan cara menambahkan huruf hamzah dan 

tad}’i>f pada fi’lnya. Seperti contoh,  أمسع الرجل زلمدا النبأ– مسع زلمد النبأ  . 

Di dalam surah al-‘Alaq terdapat kata kerja la>zim, seperti ينتهى, رجع, صلى ,
, علّنم, قرأ Sedangkan yang termasuk kata kerja transitif (muta’addi) adalah .سجد

اقترب, يعطي, يدعو, أمر, رأى, استغنى, يعلم, خلق . 

e. Al-fi’l al-ja>mid wa al-fi’l al-mutas{arrif 

Fi’l ja>mid merupakan kata kerja lazim dalam satu bentuk saja, ada yang 

lazim bentuk ma>d}i> dan amr. Contoh, هلمّن , هات, نعم, بئس . Sedangkan fi’l mutas}arrif 

nerupakan kata kerja yang berubah, kata kerja ini ada dua bagian yaitu, kata kerja 

yang tasrifnya sempurna (ta>m al-tas}ri>f) dan kata kerja yang tas}rifnya kurang (na>qis} 

tas}ri>f).19
 

Dalam surah al-‘Alaq tidak terdapat kata kerja la>zim, namun terdapat kata 

kerja mutas}arrif, seperti kata اقترب, استغنى, دعا, رجع, صلى, رأى, علم. علّنم, قرأ, خلق ,
  ,ينهى, نادية, خطأ, اسجد, تطع, يطغى, التقوى, ينتهى, تولى, كذب, أمر, الهدى, عبد

f. Al-fi’l al-mabni wa al-fi’l al-mu’rab 

                                                             
19

Muhammad Abd al-Badi>’, Mujazal-Nahwu al-‘Arabi, h. 88. 



108 
 

Kata kerja yang mabni (tetap)bentuknya, yaitu kata keja ma>d}i> dan amr. 

Sedangkan kata kerja yang mu’rab (berubah bentuknya) adalah kata kerja mud}o>ri’ 

kecuali fi’il mud}a>ri’ yang dimasuki nu>n taukid dan nu>n al-niswah, maka ia mabni.
20

 

Di dalam surah al-‘Alaq terdapat kata kerja yang mabni> dan yang mu’rab. 

Seperti pada kata  َرأْأ اقترب , اسجد, اقْقْأ  ini merupakan fi’l amr yang mabni atas sukun 

karena kata kerja tersebut merupakan kata kerja yang s}ahi>h akhirnya dan belum 

dimasuki oleh sesuatu yang lain atau nu>n al-niswah. Kata أمر, علم, خلق كذب   

merupakan fi’l ma>d}i> yang mabn>i ‘ala al-fathah karena belum dimasuki oleh sesuatu 

yang lain, sedang kata أرئيت merupakan fi’il madi yang mabni> ‘ala al-suku>n karena 

bersambung dengan al-ta>’ al-fa>’il. 

4. Al-asma>’ 

 ويتفرع 21.كزيد وماء و عصفور, االسم ىو ما دلت على معىن يف نفسو غًن مقرتن بزمان
مفرد أو مثىن أو , مذكر أو مؤنث, صحيح أو معتال, االسم إىل تقسيمات كثًنة فهو نكرة أو معرفة

 22.ومعرب أو مبين, جامد أو مشتق, مجع

Ism adalah jenis kata yang mengandung makna yang tidak terikat dengan 

waktu (tenses)‛. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ism adalah semua jenis 

kata benda atau segala sesuatu yang dikategorikan benda; baik benda mati maupun 

benda hidup, tanpa berkaitan dengan masalah waktu. Di sisi lain, ism (kata benda) 

ada yang bersifat konkrit (dapat dijangkau indera) dan ada pula yang bersifat abstrak 

(tidak dijangkau indera). 

                                                             
20

 Muhammad Abd al-Badi>’, Mujazal-Nahwu al-‘Arabi, h. 89. 
21

 Mus}t}afa al-Gula>yain, Ja>mi’ al-Duru>s (Cet. XXVIII; Bairut: Mansyu>ra>t al-Maktabah al-

As}riyyah, 1993M/1414H), h. 9. 
22

 Muhammad Abd al-Badi>’, Mujazal-Nahwu al-‘Arabi, h. 28. 
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Ism terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: 

a. Al-nakirah wa al-ma’rifah 

Ism nakirah menunjukkan kata benda yang belum jelas maksudnya (  اسم يدل

 ,علق Contoh bentuk nakirah yang ada dalam surah al-‘Alaq, yaitu kata .(على غًن معٌن
نادية, خاطئة. كاذبة, ناصية, عبدا . Sedangkan ma’rifah adalah ism yang menunjukkan 

maksud kata bendanya jelas (  Ada beberapa ism yang tetap .(اسم يدل على معٌن

posisinya sebagai ma’rifah, yaitu  

1) Al-‘Alam; ابراىيم 
2) Ma’rifah dengan alif dan lam (ال) االنسان, الرجل  

3) Al-d}ama>ir; dalam surah al-‘Alaq terdapat d{amir muttas}il pada kata 

هتطع  

4) ism al-maus}u>l; terdapat ism al-maus}u>l dalam surah al-‘Alaq, yaitu 

 الذي
b.  al-s}ahi>h wa al-mu’ta>l 

al-S}ahi>h adalah kata benda yang selamat dari huruf ‘illah (alif, ya>’, wa>wu), 

seperti dalam surah al-‘Alaq kata  القلم. sedangkan al-mu’ta>l adalah kata benda yang 

terdiri dari huruf illah, seperti kata الرجعى, التقوى, اذلدي  yang terdapat dalam QS al-

‘Alaq. 

Berikut ciri-ciri isim secara umum, yaitu: 

a. Berharakat kasrah atau kasratain: Jika suatu kata mempunyai akhiran 

kasrah, maka bisa dikatakan ia adalah isim. Contoh pada QS al-‘Alaq:  

         

b. Tanwin; jika suatu kata berakhiran tanwin, maka ia adalah isim. Contoh 

pada surah al-‘Alaq ayat 16. 
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c. Terdapat al-alif wa al-la>m ( لا ), contoh dalam surah al-‘Alaq ayat 2. 

          

d. Terletak setelah huruf jar, seperti pada ayat pertama surah al-‘Alaq. 

               

5. Al-Jumlah 

Secara garis besar bentuk al-Jumlah (kalimat) dalam bahasa Arab dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu kalimat yang menjadikan kata kerja sebagai pokok 

kalimat (  dan kalimat yang menjadikan kata benda sebagai pokok (الجملة الفعلية

kalimat Al-jumlah al-ismiyyah (الجملة االسمية). Masing-masing bentuk kalimat ini 

membangun makna tersendiri meskipun kata yang digunakan sama dalam kalimat 

tersebut.
23

 

Jumlah al-ismiyyah terdiri dari mubtada’ dan khabar, keduanya merupakan 

ism al-mu’rab wa al-marfu>’. Yang memasuki al-jumlah al-ismiyyah adalah ka>na wa 

akhawa>tiha>, inna wa akhawa>tiha>, dan asma>’ al-khamsah (memiliki i’rab khusus).  

Al-jumlah al-fi’liyyah terdiri dari al-fi’l wa al-fa>’il. Fi’l terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu al-fi’l al-ma>d}i, al-fi’l al-mud}a>ri’, dan al-fi’l al-amr. Apabila fi’l (kata kerja) 

menyebutkan fa>’il (pelakunya) maka disebut al-fi’l mabni li al-ma’lum, apabila tidak 

menyebutkan fa>’il (pelakunya) maka disebut al-fi’l mabni li al-majhu>l, dan apabila 

al-maf’u>l (objek) menduduki tempat fa>’il maka disebut na>ib al-fa>’il.24
 

                                                             
23

Ruslan, Menyibak Makna di Balik Teks al-Qur’an (Kajian Semantik) (Cet. I; Jakarta: 

YAPMA, 2012), h. 96. 
24

Muhammad ‘Abd al-Badi’, Mujaz al-Nahw (cet. I; Kairo: Dar al-Amin, 1996M/1416H), h. 

131. 
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Pada dasarnya setiap fi’l sudah pasti berdiri dengan fa>’il. Dalam surah al-

‘Alaq terdapat susunan kalimat (al-jumlah), sebagai berikut: 

QS al-‘Alaq/96: 1. 

              

Pada ayat pertama terdapat kata kerja, yaitu اقرأ dan خلق. Kata اقرأ 
merupakan fi’l al-amr yang menjadi fa>’lnya adalah Allah, di dalam ayat 1 surah al-

‘Alaq ini tidak disebutkan maf’u>l atau objek dari kata اقرأ  tersebut. Dan yang 

menjadi objeknya adalah al-Qur’an. 

No. Ayat Bentuk Jumlah 

1.             Jumlah fi’liyyah 

2.          Jumlah fi’liyah 

3.              Jumlah fi’liyyah 

4.          Jumlah fi’liyyah 

5.           Jumlah fi’liyyah 

6.            Jumlah fi’liyyah 

7.             Jumlah fi’liyyah 

8.           Jumlah ismiyyah dari inna 

wa akhawa>tiha> 

9.            Jumlah fi’liyyah 

10.             Jumlah ismiyyah 
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6. Al-Tikra>r 

Salah satu kriteria untuk menilai fasih atau tidaknya perkataan seseorang di 

kalangan bangsa Arab adalah adanya bentuk pengulangan (التكرار) kata atau 

kalimat dalam satu waktu. 

Menurut para ahli balagah, kata الكر berarti الرجوع (kembali). Sedangkan 

menurut Ibn Manzu>r:  

عطف عليو : وتكرارا, والكر مصدر كر عليو يكر وكرورا, الرجوع يقال كره وكر بنفسو: الكر 
اما يف االصطالح فهو تكرار الكلمة او 25   اعادة مرة اخرى: وكرر الشيء وكركره, رجع: وكر عنو

اللفظة من مرة يف سياق واحد اما للتوكيد او لزيادة التنبيو او التهويل او التعظيم او للتلذذ بذكر 
 26.ادلكرر

Sedangkan pengertian tikrar dalam istilah, ialah mengulangi satu kata atau 

kalimat yang sama beberapa kali karena bebarapa alasan, diantaranya dengan tujuan 

penegasan (taukid), memberi peringatan atau menggambarkan agungnya sebuah hal 

tertentu. 

Para ulama bahasa membagi tikrar (pengulangan dalam bahasa Arab) menjadi 

dua macam,  

a. Al-Tikra>r yang pola pengulangannya terdapat pada ejaan dan makna kata 

sekaligus, atau mengulang satu kata yang bermakna sama.  

                                                             
25

 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (Jilid VII; Kairo: Dar al-Hadis, 2013M/1434H), h. 632. 
26

http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24626:aa&Itemi

d=45  Isma>’i>l al-Ja>f, al-Tikra>r: Ahammiyatuhu wa Anwa>’uhu wa Waz}aifuhu wa Mustawiya>tuhu fi al-

Lugah, (diakses pada tanggal 15 Maret 2016). 

http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24626:aa&Itemid=45
http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24626:aa&Itemid=45
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Seperti jika seseorang mengatakan kata perintah asri’ asri’ ! (cepat-cepat!). 

Satu kata tersebut diulang dengan makna dan ejaan yang tidak berbeda sama sekali.  

Kemudian bentuk tikrar yang pertama ini dalam al-Qur’an dapat dibagi 

menjadi dua, pertama: apabila pengulangan kata masih terdapat dalam satu ayat, 

seperti dalam QS. Al-Mukminu>n (23) : 36. 

              

Kedua: tikrar yang lafalnya diulang pada ayat yang berbeda dan terpisah. 

Seperti firman Allah dalam QS. Al-Syu’ara>’ (26) : 9. 

             

 Kalimat ini diulangi sebanyak 8 kali dalam surat yang sama yaitu al-Syu’ara >. 

Selain contoh pengulangan dalam satu surat di atas, terdapat lafal yang 

diulang-ulang dalam surat yang berbeda-beda, dan lafal akan didapati di tiga surat 

yang saling terpisah seperti firman Allah dalam QS. Al-Naml (27) : 71. 

                

Firman Allah dalam QS. Ya>sin (36) : 48. 

                

Firman Allah dalam QS. Al-Mulk (67) : 25. 
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b. Al-Tikra>r (pengulangan) hanya pada makna saja, sedangkan ejaan 

katanya tidak sama. Misalnya, athi 'ni wa la tu 'shini! (taati dan jangan 

kau langgar aku!). 

Bentuk yang kedua ini, seperti pengulangan kisah-kisah nabi, ayat-ayat yang 

menggambarkan siksa dan nikmat di akherat, hari kebangkitan, dan ayat-ayat yang 

mengisahkan penciptaan langit dan bumi dan alam semesta. Meski masih 

menceritakan satu hal, lafal pada sejumlah ayat tersebut tidak sama persis. 

Barangkali akan muncul pertanyaan, jika seandainya ayat-ayat tersebut bisa 

dipahami hanya dengan sekali, mengapa harus diulang-ulang berapa kali? Justru di 

sinilah menariknya. 

Ibnu Qutaibah menjelaskan al-Qur’an diturunkan dalam kurun waktu yang 

tidak singkat, tentunya keberagamaan kabilah yang ada di komunitas arab waktu itu 

cukuplah banyak, sehingga jika ayat tersebut tidak diulang-ulang, bisa jadi kisah-

kisah teladan nabi Musa a.s., Isa a.s., Nuh a.s., Luth a.s. dan sebagainya, hanya akan 

diterima oleh kaum tertentu, jadi dengan pengulangan tersebut setiap kaum dengan 

mudah memperolehnya, sehingga makna yang hendak disampaikan bisa ditangkap 

oleh semua kalangan.
27

 

Pengulangan kata (tikrar) dalam bahasa Arab mempunyai faedah taukid. 

Meski demikan, taukid mempunyai makna tersendiri. Taukid menurut ahli Nahwu 

                                                             
27

M. Nas}ih Nas}rulla>h, Memahami Pengulangan (al-Tikra>r). https: //arektuban83. 

wordpress.com/ 2009/07/30/  memahami-pengulangan-tikrar  (diakses pada tanggal 15 Maret 2016). 

https://arektuban83.wordpress.com/2009/07/30/%20memahami-pengulangan-tikrar/
https://arektuban83.wordpress.com/2009/07/30/%20memahami-pengulangan-tikrar/
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adalah lafal yang mengikuti yang berfungsi untuk melenyapkan anggapan lain yang 

berkaitan dengan lafal yang diikutinya (ditaukidkan).
28

 

Berikut faedah atau manfaat dari al-tikra>r dalam al-Qur’an
29

: 

a. Penegasan atau penguatan (ta’kid) .  

Bahkan apabila dicermati, nilai penekanan yang dikandung pola takrir 

setingkat lebih kuat dibanding bentuk ta’kid. Keunggulan pola takrir ini disinyalir 

karena takrir mengulang kata yang sama, sehingga makna yang dimaksudkan akan 

lebih mengenak. Lain halnya dengan pola ta’kid yang dalam penerapannya lebih 

sering menggunakan huruf atau perangkat yang mengindikasikan penegasan makna 

yang terkandung. Sebagaimana contoh dalam firman Allah  QS. Ali Imran (3): 42. 

                             

        

 

‚Hai maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu 
dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan 
kamu)‛.  

Kedua kata yang digaris bawahi, sama-sama menggunakan lafal isthafaaki 

yang diulang dua kali, dengan tujuan agar keistimewaan yang ada pada Maryam 

semakin jelas dan menjadi bukti atas kesucian yang ia miliki. 

                                                             
28

Salimuddin A. Rahman, Tata Bahasa Arab untuk Mempelajari al-Qur’an (Cet. VII; Bandung: 

Sinar Baru Algensindo Offset, 2008), h. 191. 
29

http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24626:aa&Itemi

d=45  Isma>’i>l al-Ja>f, al-Tikra>r: Ahammiyatuhu wa Anwa>’uhu wa Waz}aifuhu wa Mustawiya>tuhu fi al-

Lugah, (diakses pada tanggal 15 Maret 2016). 

http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24626:aa&Itemid=45
http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24626:aa&Itemid=45
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b. Al-Takri>r berfungsi untuk memperjelas dan memperkuat sebuah peringatan, 

sehingga kata-kata tersebut bisa dipahami dan diterima. 

Misalnya dalam firman Allah QS Al Mukmin (40) : 38-39. 

                               

                       

‚Hai kaumku, ikutilah aku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang 
benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan 
(sementara)‛  

Pengulangan kata يا قوم (Hai kaumku ) pada kedua ayat yang berdekatan dan 

maknanya saling berkaitan. 

Dan firman Allah QS al-‘Alaq (96): 1-3. 

                                  

Kata iqra’ diulang pada ayat yang berbeda, pengulangan ini merupakan 

penekanan bahwa membaca itu sangat penting sehingga perlu pengulangan untuk 

lebih memahaminya. Dan begitu juga kata khalaqa terulang pada ayat yang berbeda, 

menegaskan bahwa Allahlah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 

jadi tidak ada yang perlu dibangga-banggakan oleh manusia itu. 

c. Untuk menghindari sikap lupa yang disebabkan kalimat tertentu terlalu 

panjang, sehingga jika sebuah kata tidak diulangi, dikhawatirkan kata yang 

berada di awal akan terlupakan. 

Seperti pengulangan kata Inna Rabbaka (Sesungguhnya Tuhanmu) pada QS. 

An Nahl (16) : 110. 
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d. Untuk lebih menggambarkan agungnya sebuah perkara, atau sebuah 

mengisahkan jika betapa sebuah peristiwa itu sungguh menakutkan. 

Sebagaimana pemberitaan tentang hari kiamat pada firman Allah QS. Al 

Ha>qah (69) : 1-2. 

                

e. al-Takri>r ditempatkan sebagai ancaman dan intimidasi, seperti yang terdapat 

dalam firman Allah QS. Al-Taka>s|ur/102: 3-4. 

                

 Ancaman tersebut diulang dua kali seakan mengatakan kepada orang yang 

lalai, hendaknya ia segera bertaubat, karena sejatinya ia tidak akan 

mengetahui sebesar apakah balasan siksa yang kelak ia tanggung. 
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BAB IV 

MAKNA-MAKNA SEMANTIK DALAM QS AL-‘ALAQ 

 

A. Makna-makna yang Terkandung dalam QS al-‘Alaq 

QS al-‘Alaq/96 : 1-2 

                         

Kata اقرأ merupakan kata kerja perintah dari kat اقرأ -  يقرأ – قرأ  yang artinya 

bacalah.  Dari aspek fonemik, kata ini dapat dibatasi maknanya berdasarkan fonem 

sehingga kata ini bisa dibedakan dengan kata yang lain. Umpanya fonem اقرأ tidak 

bisa diubah menjadi افعل (kerjakanlah) sebab maknanya akan ikut berubah. Morfem 

kata اقرأ pada ayat pertama QS al-‘Alaq tersebut adalah kata kerja perintah (fi’l al-

amr). Kata اقرأ tidak sama dengan قراءة, وءمقر ,قارء  dan sebagainya, sebab masing-

masing morfem memiliki makna yang berbeda-beda.  

Dilihat dari aspek sintaksis (tarki>b al-nahwi>), ada dua makna sintaksis yaitu 

makna sintaksis umum dan khusus. Makna sintaksis umum dari ayat pertama 

tersebut merupakan kalimat perintah (perintah membaca), sedangkan makna 

sintaksis khususnya adalah  kata اقرأ merupakan fi’il al-amr, huruf ba’ pada باسم 
merupakan isti’a>nah dan maf’u>l dari اقرأ mahz|u>f yang dikira-kirakan pada apa yang 

dibaca di dalam al-Qur’an dan yang diperintahkan di sini adalah Nabi Muhammad 

saw. karena pada kali pertama turunnya ayat ini yang diperintahkan membaca adalah 

Nabi Muhammad saw. sebagaimana di dalam tafsir dikatakan bahwa: 
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باسم  أو استفتح قراءتك, اقرأ أي أوجد القراءة مبتدئا أو مستعينا باسم ربك ادلتفرد باخللق
, ما يوحى إليك من القرآن  اقرأ 1.والقراءة نطق بكبلم معُت مكتوب أو زلظوف علي ظهر قلب. ربك

باسم : فادلفعول مقدر بقرينة ادلقام كما قيل و ليس الفعل منزال منزلة البلزم وال أن مفعولو قولو تعاىل
2.ربك

 

‚Bacalah atau dapatkan bacaan dimulai dan memohon pertolongan dengan 
menyebut nama Tuhanmu yang menciptaka, atau membukanya dengan 
menyebut nama Tuhanmu. Membaca merupakan penjelasan dari perkataan 
yang jelas yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam hati. Bacalah apa 
yang telah diwahyukan dari al-Qur’an kepadamu (Muhammad), maf’ul 
muqaddarnya adalah kata bi ism rabbik‛. 

Sedang makna sintaksis dari ayat kedua merupakan berita (khabar), dan 

makna sintaksis khususnya merupakan jumlah fi’liyyah. Kata خلق yang kedua ini 

ada tiga kedudukannya; yang pertama merupakan badl dari kalimat (ayat) 

sebelumnya, yang kedua merupakan taukid dari خلق yang pertama, dan ketiga خلق 

pada ayat kedua merupakan baya>n dari kalimat (ayat) sebelumnya الذي خلق . 

Fawasil pada dua ayat pertama tersebut serasi dari segi wazn (timbangan) 

dan ketukan, tujuannya untuk mengantarkan pada makna umum surah. Ketika dua 

fasilah ayat yang pertama diakhiri huruf qaf pada kata khalaq yang mewakili wahyu 

pertama, dan yang kedua kata ‘alaq, keduanya menggambarkan suara yang keras 

(menggelegar), karena ketika huruf ini dilantunkan aliran nafas terbuka dengan 

sempurna. Sehingga memberikan pengaruh yang kuat pada pendengar. Huruf ini dari 

jenis suara yang dikeraskan yang dapat menggetarkan pita suara ketika dilafalkan. 

                                                             
1
Muhammad al-T}a>hir Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-T}a>hir Ibn ‘A<syu>r al-Tu>nisi>, 

al-Tahri>r wa al-Tanwi>r (Tu>nas: Da>r Tu>nasiyyah, 1984), h. 433. 
2
Al-‘Alla>mah Abi> al-F>ad}il Syiha>b al-Di>n al-Sayyid Mahmu>d al-Alu>si> al-Bagda>di>, Ru>h 

al-Ma’a>ni> (Jilid XV; Kairo: Da>r al-Hadi>s|, 2005/1426H), h. 508. 
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Konteks dua ayat tersebut datang untuk menguatkan jiwa Nabi Muhammad 

saw. dan menghilangkan kegaduhan dan kegelisahan dari dalam dirinya. Jadi, 

maknanya ‚bacalah kitab Tuhanmu dan janganlah takut‛ dan terlebih lagi pada 

konteks ayat berikutnya, firman Allah ‚ ‛علم اإلنسان مامل يعلم  menguatkan hati Nabi 

saw. dan mensucikan hatinya.  

                                

Ketiga ayat di atas diakhiri dengan suara mi>m (  Huruf mi>m .(بصوت ادليم

termasuk huruf yang jika pengucapan suaranya tidak terlalu ditahan sehingga 

terdengar agak lemah (  yaitu huruf ,الذالقة Dinamakna juga huruf .(االصوات ادلتوسطة

yang pengucapannya mudah keluar karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir. 

Ada beberapa huruf yang berulang-ulang pada ayat tersebut di atas, yaitu huruf al-

la>m (termasuk juga huruf الذالقة) diulang 9 kali, huruf mi>m 7 kali, huruf ra>’ (termasuk 

juga huruf الذالقة) dan huruf ‘ain keduanya sebanyak 3 kali. 

Pemilihan al-as}wa>t di bagian tersebut di atas merupakan pemilihan yang 

sangat mengagumkan, karena suara la>m dan suara mi>m merupakan suara yang paling 

banyak mengalami pengulangan dan kedua huruf ini juga termasuk huruf yang 

memiliki suara yang tenang dan sunyi serta pengucapan hurufnya yang lembut tanpa 

harus memaksakan. 

Dari aspek sintaksis umumnya, ayat ketiga merupakan kalimat tanya, ayat ke 

empat dan ke lima merupakan kalimat berita. Sedang sintaksis khususnya kata اقرأ 
kata kerja perintah (fi’l al-amr) sebagai ta’ki>d dari اقرأ yang pertama, pengulangan di 

sini sebagai penjelas bahwa membaca tidak akan bisa dipahami kecuali dengan 
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pengulangan dan kebiasan dalam membaca.
3
dikatakan juga dalam Tafsi>r al-Kha>zin 

bahwa اقرأ pertama membaca untuk diri sendiri dan اقرأ yang kedua membaca untuk 

disampaikan dan diajarkan kepada umat.
4
 Huruf wa>w pada وربك merupakan 

isti’na>fiyyah bisa juga sebagai ha>l, kalimat وربك mubtada’ dan األكرم merupakan 

khabarnya. Dan kalimat yang musta’nifah (ha>l) merupakan pelaku (fa>’il) dari 5.اقرأ 

 (  merupakan علم بالقلم kalimat ,وربك khabar kedua dari الذي (الذي علم بالقلم

s}illah al-maus}u>l, fa>’il dari kata علم mustatir kembali kepada Allah dan obyeknya  

(maf’u>l) tersembunyi yaitu علم االنسان اخلط بالقلم. Pada dasarnya علم dan بالقلم 
memiliki hubungan yang erat yaitu di mana ada pena pasti ada tulisan hasil dari goresan 

pena tersebut. علم االنسان مامل يعلم) ) kalimat علم االنسان merupakan ta’kid (badal/khabar) 

dari kata علم ayat sebelumnya. Kata االنسان obyek (maf’u>l bih) yang pertama, ما salah 

satu dari ism maus}u>l dan merupakan obyek (maf’u>l al-s|a>ni>), dan kalimat مل يعلم s}illah 

dari 6.ما 

                               

                                   

                         

Ayat 6-14 di atas diakhiri dengan huruf alif maqs}u>rah, oleh sebab itu setiap 

ayat-ayatnya sesuai dalam timbangan dan suaranya. Menunjukkan makna peringatan 

dan perhitungan bagi keadaan manusia yang banyak hartanya kemudian mereka 

                                                             
3
Muhyi> al-Di>n Ibn Ahmad Must}afa> Darwi>sy, I’ra>b al-Qur’an wa Baya>nuh (Cet. IV; Syiria: 

Da>r al-Irsya>d li al-Syu>n al-Ja>mi’ah, 1415 H), h. 529. 
4
Al-Ima>m ‘Ala> al-Di>n ‘Ali> Ibn Muhammad Ibn Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin (Juz VI; 

Bairut_Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th),h 460. 
5
Muhyi> al-Di>n Ibn Ahmad Must}afa> Darwi>sy, I’ra>b al-Qur’an wa Baya>nuh, h. 529. 

6
Muhyi> al-Di>n Ibn Ahmad Must}afa> Darwi>sy, I’ra>b al-Qur’an wa Baya>nuh, h. 529. 
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sombong dan melampaui batas karena mereka merasa serba berkecukupan. Mereka 

lupa bahwa Allah Maha Suci melihat segala perbuatan mereka. 

Morfen االنسان berasal dari kata نسأ  yang artinya jinak.7 Morfem kata يطغى 
adalah kata kerja bentuk sekarang (fi’l mud}a>ri’) yang artinya meluap, melimpah. 

Morfem kata رأى adalah kata kerja lampau (fi’l ma>d}i>) yang artinya melihat. Morfem 

kata استغٌت merupakan kata kerja yang mendapatkan tambahan tiga huruf (  (ا س ت
yang semulanya dari kata غٌت kemudian mendapatkan tiga tambahan huruf tadi 

menjadi استغٌت yang artinya menjadi kaya. Morfem kata الرجعى adalah masdar dari kata 

 menunjukkan kata tersebut termasuk الرجعى alif yang terdapat di akhir kata رجع يرجع

golongan ta’nis|. Morfem kata ينهى adalah kata kerja bentuk sekarang (fi’l mud}a>ri’) 

yang artinya melarang. Morfem kata عبدا merupakan masdar dari kata عبد yang 

artinya hamba. Morfem kata صلى adalah kata kerja bentuk lampau (fi’l ma>d}i>) yang 

artinya salat. Morfem kata اذلدى merupakan masdar dari kata ىدى yang artinya 

petunjuk. Morfem kata أمر adalah kata kerja bentuk lampau (fi’l ma>d}i>) yang artinya 

menyuruh/memerintah. Morfem kata التقوى merupakan masdar dari kata اتقى yang 

artinya takut. Morfem kata كذب adalah kata kerja lampau (fi’l ma>d}i>) dan 

mendapatkan tambahan tasydid pada ‘ain fi’ilnya sebagai ta’diyyah yang artinya 

berbohong. Morfem kata توىل adalah kata kerja lampau (fi’l ma>d}i>) yang artinya 

berpaling. Morfem kata يعلم adalah kata kerja bentuk sekarang (fi’l mud}a>ri’) yang 

artinya mengetahui. Semua morfem tidak sama maknanya sebab masing-masing 

morfem memiliki konteks makna yang berbeda. 

                                                             
7
Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab (Jilid I; Kairo: Da>r al-Hadi>s|, 2013M/ 1434H), h. 240. 
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Makna sintaksis umum dari ayat tersebut di atas adalah ayat 6 merupakan 

kalimat ancaman, ayat 7, 8 dan 10 merupakan kalimat berita, ayat 9 11 12 13 dan 14 

merupakan kalimat tanya.  

Kata كبل merupakan hruf rad’ dan zajar, ان االنسان adalah inna dan isimnya, 

 fi’l mud}a>ri’ yang fa>’ilnya ليطغى la>m al-muz}alaqah dan ليطغى la>m pada kata ليطغى

tersembunyi takdirnya ىو, jumlah fi’liyyah adalah khabar inna. 

:أن أن رءاه استغٌت  huruf nasab dan mas}dariyyah, رءاه kata kerja lampau (fi’l 

ma>d}i>) pelakunya ىو dan ha>’nya merupakan obyek (maf’u>l bih) pertama, ىو tadi 

kembali kepada االنسان (manusia), mas}dar muawwal dari an dan fi’il kedudukannya 

sebagai maf’ul li ajlih. Kalimat استغٌت merupakan obyek yang kedua (maf’u>l bih al-

s|a>ni>). Dalam tafsir dikatakan: 

 dia sombong karena melihat dirinya serba) أي يطغى الن رأى نفسو مستغنيا

berkecukupan)
8
 

(إن إىل ربك الرجعى  merupakan إىل ربك ,merpakan huruf nasab dan tauki>d إن (

khabar yang didahulukan (muqaddam), الرجعى merupakan isim inna yang diakhirkan. 

 semua manusia akan kembali kepada yang Maha Suci) أي الرجعى إليو سبحنو الإىل غَته

Allah tidak ada selain-Nya).
9
 

(  أخربين merupakan fi’il ma>d}i> dan fa>’ilnya yang berarti أرئيت (أرئيت الذى ينهى
sedang kata أخربين membutuhkan kepada dua maf’u>l, hamzah yang ada di awal kata 

merupakan huruf istifha>m dan ta’ajjubi  merupakan isim maus}u>l yang posisinya الذى .<

                                                             
8
Al-‘Alla>mah Abi> al-F>ad}il Syiha>b al-Di>n al-Sayyid Mahmu>d al-Alu>si> al-Bagda>di>, Ru>h 

al-Ma’a>ni>, h. 512.  
9
Al-‘Alla>mah Abi> al-F>ad}il Syiha>b al-Di>n al-Sayyid Mahmu>d al-Alu>si> al-Bagda>di>, Ru>h 

al-Ma’a>ni>, h. 512. 
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nasab sebagai obyek pertama (maf’u>l awwal) dari kata أرئيت dan maf’u> keduanya 

adalah ayat ke 14 ينهى .أمل يعلم بأن اهلل يرى merupakan fi’il mud}a>ri’ dan fa>’ilnya 

mustatir kembali kepada yang menyifati yaitu Allah. Kata عبدا merupakan obyek 

(maf’u>l bih) dari kata ينهى . dan kata صلى id}ofah dari إذا.  

(  ,merupakan huruf istifha>m أرأيت hamzah pada kata :(أرأيت إن كان على اذلدى

 ,merupakan huruf syarat إن .أخربين merupakan fi’il dan fa>’ilnya yang bermakna أرأيت

 كان dan d}a>mir dari إن merupakan fi’il ma>d}i> na>qis} yang jazam karena adanya كان

kembali kepada العبد ادلنهى (hamba yang dilarang). Kalimat على اذلدى merupakan 

khabarnya. 

(أو أمر بالتقوى)  fa>’il ,كان fi’il ma>d}i> yang ma’t}u>f pada kata أمر ,huruf at}af أو :

dari kata أمر mustatir kembali kepada العبد ادلنهى (hamba yang dilarang). 

(أمل يعلم بأن اهلل يرى* أرءئت إن كذب وتوىل)  : hamzah merupakan huruf istifha>m, 

 fi’il ma>d}i> yang كذب merupakan huruf syarat, kata إن .merupakan fi’il dan fa>’il أرءئت

menduduki posisi jazam karena إن dan kata وتوىل ma’t}u>f kepada أمل .كذب hamzah 

merupakan huruf istifha>m, ملhuruf jazam dan يعلم fi’il mud}a>ri’ yang majzum karena 

adanya ملyang mendahuluinya, fa>'ilnya mustatir kembali kepada الناىى. Huruf ba>’ 

hanya tambahan dan أن huruf nasab, masdar, dan taukid. اهلل isim dari أن, kata يرى 
fi’il mud}a>ri’ yang fa>’ilnya mustatir kembali kepada اهلل dan jumlah يرى menduduki 

rafa’nya khabar أن. 
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 لئن merupakan huruf rad’ dan zajar untuk Abi> Jahal. Huruf la>m pada   كبل
merupakan huruf qazam (sumpah), إن huruf syarat, مل huruf jazam, ينتو merupakan 

fi’il ma>d}i> yang majzu>m karena adanya ملyang mendahuluinya, tanda jazamnya 

dengan menghilangkan huruf illah, fa>’il dari ينتو mustatir kembali kepada الكافر الناىى 
(orang kafir yang melarang Nabi salat). لنسفعا la>mnya huruf qasam, nasfa’aan fi’il 

mud}a>ri’ yang mabni> fathah huruf akhirnya karena bersambung dengan nu>n niswah 

dan jumlah fi’liyyah ini merupakan jawab dari qasam (sumpah). Kata ناصية 
merupakan badal dari الناصية yang di akhir ayat sebelumnya, sedangkan كاذبة و خاطئة 

na’at dari ناصية. Huruf fa>’ merupakan huruf fas}i>hah karena huruf dari jawab kalimat 

syarat sebelumnya, seolah-olah akan dikatakan ليدع: فأقول لك , huruf la>m termasuk 

la>m amr dan jazam, kata يدع merupakan fi’il mud}a.ri’ yang majzu>m karena adanya 

huruf la>m yang mendahului dan tanda jazamnya dengan menghilangkan huruf wa>wu 

di akhir kata, dan fa>’ilnya mustatir yang ditakdirkan pada ىو . kata نادية merupakan 

maf’u>l bih.  Kata سندع huruf si>nnya merupakan huruf istiqba>l, kata nad’u adalah fi’il 

mud}a>ri’ dan fa>’ilnya mustatir yang wujub kembali kepada Allah. الزبانية adalah maf’u>l 

bih (obyeknya). 

                 

Ayat tersebut diakhiri dengan huruf ba’, huruf ba’ merupakan huruf syiddah, 

yaitu pengucapan huruf dengan suara yang ditekan karena sangat bergantung kepada 

makhrajnya. Huruf ba>’ ini menetapkan hubungan bagian ayat terakhir ini dengan 

kekuatan, kekuatan yang diberikan untuk kepentingan Nabi dalam mengajak umat 

melaksanakan ibadah dan meninggalkan musuh, karena Allah-lah yang akan 

memberikan kekuatan dan pertolongan kepada Rasul-Nya. 
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Ayat terakhir ini didahului dengan kata كبل sebagai pencegah Abi> Jahal 

untuk ketiga kalinya dalam QS al-‘Alaq ini. Kemudian datanglah larangan dari Allah 

dalam penggalan ayat ال تطعو (jangan patuhi dia) wahai Rasulullah, kemudian Allah 

memerintahkan Nabi ‘sujudlah’ (اسجد)  karena dengan sujudlah seorang hamba 

dekat dengan Tuhannya 

Dilihat dari aspek sintaksis, ayat terakhir QS al-‘Alaq ini memiliki makna 

ancaman. Sedang makna sintaksis secara khususnya adalah كبل huruf rad’ dan zajar 

sebagai penguat dari كبل di ayat sebelumnya. ال  huruf nahiyah dan jazimah, تطعو 
merupakan fi’il mud}a>ri’ fa>’ilnya mustatir kembali kepada Nabi Muhammad saw. 

 wawunya huruf ataf dan fi’il amr fa>’ilnya mustatir kembali kepada Nabi واسجد

Muhammad saw. واقًتب wa>wunya huruf ataf, اقًتب merupakan fi’il amr yang fa>’ilnya 

mustatir kembali kepada Nabi Muhammad saw. 

B. Jenis dan Relasi Makna dalam QS al-‘Alaq 

1. Analisis Semantik terhadap QS al-‘Alaq Ayat 1-5 

Analisis ayat-ayat bagian pertama QS al-‘Alaq, yaitu ayat 1-5. Bagian 

pertama ini merupakan ayat yang pertama kali diwahyukan Allah kepada Nabi 

Muhammad saw. ketika bersemayam di Gua Hira. Sebagaimana riwayat 

menyebutkan bahwa QS al-‘Alaq merupakan wahyu pertama, yaitu: 

أول ما بدئ : ما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عائشة أم ادلؤمنُت رضي اهلل عنها أهنا قالت
بو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل 

مث حبب إليو اخلبلء وكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيو؛ وىو التعبد الليايل ذوات العدد قبل . فلق الصبح
أن ينزع إىل أىلو ويتزود لذلك، مث يرجع إىل خدجية فيتزود دلثلها حىت جاءه احلق وىو يف غار حراء 

: فقال. فأخذين فغطٍت حىت بلغ مٍت اجلهد مث أرسلٍت". ما أنا بقارئ: "قلت. اقرأ: فجاءه ادللك فقال
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ما : "قلت. اقرأ: فأخذين فغطٍت الثانية حىت بلغ مٍت اجلهد مث أرسلٍت فقال". ما أنا بقارئ: "قلت. اقرأ
, خلق اإلنسان من علق, اقرأ باسم ربك الذى خلق):فأخذين فغطٍت الثالثة مث أرسلٍت فقال". أنا بقارئ

   10.(مامل يعلم)حىت بلغ  (اقرأ وربك األكرم

‚Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lafaznya Bukhari dari ‘Aisyah Umm al-
Mu’minu>n r.a. bahwasanya dia berkata: wahyu yang pertama kali yang diturunkan 
kepada Rasulullah saw. ialah mimpi yang benar di dalam tidur. Beliau tidak 
bermimpi dengan suatu mimpi melainkan menjadi kenyataan seperti 
menyingsingnya subuh. Kemudian beliau suka menyendiri, menyepi dan bertahannus 
du Gua Hira’ pada malam-malam tertentu, sebelum rindu kepada keluarganya, 
kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan meminta bekal sebagaimana biasanya. 
Sehingga datanglah kebenaran kepada Nabi Muhammad ketika berada di Gua Hira’, 
yaitu didatangi Malaikat Jibril, maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, 
‘bacalah wahai Muhammad’, kemudian Nabi Muhammad menjawab ‘saya tidak bisa 
membaca’, Nabi Muhammad berkata: lalu malaikat Jibril memegangku dan 
mendekapku hingga aku merasa kelelahan. Kemudian melepaskanku seraya berkata, 
‘bacalah!’ aku menjawab, aku tidak bisa membaca, lalu Jibril memgangku dan 
mendekapku kedua kalinya hingga aku kelelahan, kemudian dia melepaskanku 
seraya berkata ‘bacalah!’, aku menjawab ‘aku tidak bisa membaca. Kemudian dia 
memegangku dan mendekapku untuk ketiga kalinya, lalu Malaikat Jibril 
mengucapkan, QS al-‘Alaq ayat 1-5‛.

 

QS al-‘Alaq/96: 1. 

               

Terjemahnya: 

‚Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.‛
11

 

Ayat tersebut menggunakan dua kata kerja yang berbeda bentuknya, yang 

pertama menggunakan kata kerja sekarang atau yang akan datang (فعل االمر), yaitu 

 Kata kerja .(خلق) Kata kerja yang kedua menggunakan kata kerja bentuk lampau .اقرأ

pertama menggunakan kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang (فعل االمر), 

                                                             
10

Al-Ima>m ‘Ala>’ al-Di>n ibn Muhammad ibn Ibra>hi>m al-Bagda>di>, Tafsi>r al-Kha>zin (Juz VI; 

Bairut_Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 458. 
11

Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 597. 
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karna perintah yang terkandung dalam kalimat tersebut bersifat action dan temporal 

(  Perintah di sini bukan hanya berlaku sekali saja namun berlaku .(احلدوث و التجدد

untuk seterusnya dan berkali-kali serta berlangsung dari satu waktu ke waktu yang 

lain. Sedangkan kata kerja yang kedua menggunakan sigat ma>d}i yang menunjukkan 

bahwa penciptaan manusia itu sudah selesai. 

Dengan demikian, makna dari ayat pertama tersebut adalah setiap membaca 

sesuatu baik itu dalam bentuk tulisan maupun non tulisan, sebutlah nama Allah 

terlebih dahulu karna Allahlah yang menciptakan manusia dan semua yang ada 

dihadapannya, baik yang bisa dibaca secara langsung maupun yang tidak langsung. 

Berikut beberapa pandangan para mufassir tentang ayat ini. 

 ,membaca) يقرأ أي نطقبا ادلكتوب فيو أي طالع- قرأ 12.قرأ الشيء, قرأ مبعٌت اجلمع

menelaah, (mempelajari dan mengumpulkan.
13
  

فإنو ,  أي صر قارئا بقدرة اهلل الذي خلقك وإرادتو بعد أن مل تكن كذلك(اقرأ باسم ربك الذى خلق)
, وقد جاء األمر اإلذلي بأن يكون قارئا وإن مل يكن كاتبا, صلى اهلل عليو وسلم مل يكن قارئا وال كاتبا

 14 .وإن كان ال يكتبو, وسينزل عليو كاتبا يقرؤه

‚Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, atau 
jadilah engkau orang yang bisa membaca berkat kekuasaan dan kehendak 
Allah yang telah menciptakanmu. Sebelum itu Rausulullah saw. tidak pandai 
membaca dan menulis. Kemudian datang perintah Ilahi agar Rasulullah 
membaca, sekalipun tidak bisa menulis. Allah menurunkan sebuah kitab 
kepadanya untuk dibaca sekalipun ia tidak bisa menulisnya.‛ 

                                                             
12

Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab (Jilid VII; Kairo: Da>r al-H}adi>s|, 2013), h. 283. 
13

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.1101. 
14

Ahmad Must}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, (Jilid X; Beirut: Da>r al-Fikr), h. 355. 
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Menurut al-Mara>gi>, ayat pertama ini mengandung perintah kepada Nabi 

Muhammad saw. untuk berusaha menjadi orang yang mampu membaca berkat 

kekuasaan dan kehendak Allah yang telah menciptakan. Sebelum ayat ini turun Nabi 

Muhammad saw. tidak pandai membaca dan menulis. Kemudian datang pesan Ilahi 

agar Nabi Muhammad saw. membaca sekalipun tidak bisa menulis. Allah 

menurunkan sebuah kitab kepada Nabi Muhammad saw untuk dibaca sekalipun ia 

tidak bisa menulisnya. 

 ما أول .ع.ص الرسول وتوجو .اهلل باسم تبدأ فهي القرآن، ىذا من األوىل السورة قال اهنا
 اليت الدعوة طريق يف خطواتو من خطوة أول ويف األعلى، بادلئل اتصالو حلظات من حلظة يف أول توجو،
 هبا اليت بالصفة الرب صفات من وتبدأ.. " ربك باسم اقرأ " :اهلل باسم يقرأ أن إىل توجهو .ذلا اختَت
 15. " خلق الذي " :والبدء اخللق

‚Sayyid al-Qut}b berkata: inilah surah yang pertama dari al-Qur’an, yang 
dimulai dengan menyebut nama Allah. Kemudian memberikan pengarahan 
pertama kepada Rasulullah saw., pada masa kali pertama berhubungan 
dengan alam tertinggi, dan pada langkah pertamanya di jalan dakwah yang 
dipilihkan untuknya. Nabi Muhammad diarahkan untuk membaca dengan 
menyebut nama Allah, ‘bacalah dengan menyebut nama Allah’. Penyebutan 
sifat di sini dimulai dengan menyebutkan sifat yang dengannya dimulai 
penciptaan dan permulaan manusia, yaitu sifat Tuhan ‘yang menciptakan’.‛ 

Menurut Sayyid al-Qut}b, ayat pertama memberikan arahan kepada 

Rasulullah saw. untuk membaca suatu keadaan dengan menyebut nama Allah dan 

sifatNya, yaitu sifat Allah yang menciptakan. Karena ini merupakan kali pertama 

Rasulullah berhubungan dengan alam tertinggi dan kali pertama berdakwah 

menyebar luaskan agama Allah.  

                                                             
15

Al-Syahid Sayyid Qut}b, Fi> Z}ila>l al-Qur’an, (Jilid XII; Beirut: Da>r al-Syurq,1412H/1992M), 

h. 305. 
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Begitu juga قزأ dalam The Holy Qur’an in Indonesian Translation dan 

Commentary, berarti bacalah, tilawatkanlah, sampaikanlah, umumkanlah atau 

kumpulkanlah. Menurutnya ayat pertama ini mengandung arti bahwa al-Qur’an 

dimaksudkan agar dibaca kemudian dikumpulkan dan disusun serta disebarluaskan 

ke seluruh dunia. Kata رب berarti pengasuh, pemelihara dan  pengembang yang 

memupuk manusia melalui segala tingkat perkembangnnya, ini menunjukkan bahwa 

perkembangan akhlak manusia akan bertahap hingga perkembangan itu mencapai 

tingkat kesempurnaan penuh dalam wujud Rasulullah saw.
16

 

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsi>r al-Mis}ba>h, kata 

 yang pada mulanya berarti menghimpun. Apabila قزأ terambil dari kata kerja اقزأ

merangkai huruf atau kata kemudian mengucapkan rangkaian tersebut, berarti telah 

menghimpunnya (yakni membacanya). Dengan demikian, realisasi perintah tersebut 

tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula 

harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain.
17

 

Menurut Muhammad ‘Abduh dalam Quraish Shihab, memahami perintah 

membaca di sini bukan sebagai beban tugas yang harus dilaksanakan (amr takli>fi>) 

sehingga membutuhkan objek, tetapi ia adalah amr takwi>ni> yang mewujudkan 

impian membaca secara aktual pada diri pribadi Nabi Muhammad saw., pendapat ini 

dihadang oleh pernyataan bahwa setelah turunnya perintah ini pun Nabi Muhammad 

saw. masih tetap dinamai sebagai seorang yang ummi> (tidak pandai membaca dan 

                                                             
16

Islam International Publications Limited, The Holy Qur’an in Indonesian Translation dan 

Commentary (Bogor: The Gunabakti Grafika Press, 202), h. 2112. 
17

Quraisy Shihab, Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Vol. 15; 

Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 454.   
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menulis), di sisi lain jawaban Nabi pada waktu itu tidak mendukung pemahaman 

tersebut.
18  

Dari berbagai pandangan para mufassir tersebut di atas, dapat dipahami 

bahwa perintah membaca yang terkandung dalam ayat pertama QS al-‘Alaq ini 

adalah membaca yang berarti menelaah dan mengumpulkan atau menghimpun, baik 

itu membaca ayat-ayat (bacaan) yang tertulis (baik yang suci maupun tidak), 

maupun yang tidak tertulis, yaitu menelaah alam raya, masyarakat, dan diri sendiri. 

Kemudian menyusun dan menghimpun hasil bacaan tersebut serta 

menyebarluaskannya ke seluruh penjuru dunia. 

Huruf ب pada kata باسم memiliki beberapa arti, yaitu: 

بسم اهلل : أي اقرأ مفتتحا باسم ربك قل,  زلل باسم ربك النصب على احلال: قال الزسلشرى 
وقال ): كما قالوا يف قولو, الباء مبعٌت على أي اقرأ على اسم اهلل: وقال األخفاش. الرمحن الرحيم مث اقرأ
: ادلعٌت , وقال قتادة. ادلعٍت اقرأ القرآن مبتدئا باسم ربك: وقيل. أي على اسم اهلل, (اركبوافيها بسم اهلل

وقال . وادلعٌت اذكر ربك, الباء صلة: و قال أبو عبيدة. اقرأ ما أنزل عليك من القرآن مفتتحا باسم ربك
19.وادلعٌت اقرأ بعون ربك وتوفيقو, االسم الصلة: أيضا

: تقديره, وادلفعول زلذوف,  والباء لبلستعانة  
 20.اقرأ ما يوحى إليك مستعينا باسم ربك

Tambahan ba’ pada kalimat  tidak dipahami dalam makna باسم ربك 

harfiahnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab sejak masa Jahiliyah, 

mengaitkan suatu pekerjaan dengan nama sesuatu yang mereka agungkan. Itu 

memberi kesan yang baik atau katakanlah ‚berkat‛ terhadap pekerjaan tersebut juga 

                                                             
18

Quraisy Shihab, Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 455.   
19

Abu> H{ayya>n al-Andalu>si>, Tafsi>r al- Bah{r al-Muh{i>t{ , ( Cet. II; Beirut-Lebanon : Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), h. 488.  Lihat. Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t} Juz X, h. 506. 
20

al-Dimasyqi>, al-Luba>b fi> ‘Ulu>m al-Kita>b (Juz XX; Bairut_Libanon: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah), h. 413. 
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untuk menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan semata-mata karena ‚Dia‛ 

yang namanya disebutkan itu. Mengaitkan pekerjaan membaca dengan nama Allah 

mengantarkan pelakunya untuk tidak melakukannya kecuali karena Allah dan hal ini 

akan menghasilkan keabadian karena Allah yang kekal abadi dan hanya aktivitas 

yang dilakukan secara ikhlas yang akan diterima oleh Allah. Tanpa keikhlasan, 

semua aktivitas akan berakhir dengan kegagalan dan kepunahan.
21

 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Furqa>n/25: 23. 

                      

Terjemahnya: 

‚Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan 
amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.”

22
 

Menurut Syaikh ‘Abdul H}ali>m Mahmu>d dalam Tafsi>r al-Mis}ba>h} mengatakan 

bahwa: dengan kalimat ربك اقرأ باسم , al-Qur’an tidak sekedar memerintahkan untuk 

membaca, tetapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh 

manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Kalimat tersebut dalam pengertian 

dan semangatnya ingin menyatakan ‘bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi 

Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu.’ Demikian juga apabila berhenti bergerak atau 

berhenti melakukan sesuatu aktivitas, hendaklah hal tersebut juga didasarkan pada 

 sehingga pada akhirnya ayat tersebut berarti ‚jadikanlah seluruh باسم ربك

kehidupanmu, wujudmu, dalam cara dan tujuannya, kesemuanya demi karena 

Allah.
23

 

                                                             
21

Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 456 
22

Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 362. 
23

Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 456. 
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Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat pertama QS 

al-‘Alaq ini mengandung makna membaca dengan memohon pertolongan Allah agar 

apa yang dibaca tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca sendiri dan bagi orang lain 

dan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Membaca di sini bukan hanya sesuatu 

yang tertulis dalam teks, namun membaca secara keseluruhan, yaitu membaca teks-

teks yang tertulis maupun yang tidak tertulis secara kodratnya, yaitu membaca alam 

jagat raya (gejala-gejala alam), membaca perilaku atau aktivitas masyarakat dan 

membaca diri sendiri serta makhluk-makhluk selain manusia.   

Berdasarkan penjelasan di atas, jenis makna yang digunakan oleh para 

Mufassir adalah al-ma’na al-maja>zi> atau makna kiasan yaitu pemakain kata yang 

bukan makna sebenarnya, makna kiasan tidak sesuai lagi dengan konsep makna pada 

kata itu. Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya. Jadi, kata (اقرأ: 
bacalah) ditafsirkan menggunakan makna kiasan karena maknanya sudah bergeser 

dari makna sebenarnya, akan tetapi masih memiliki kaitan dengan kata yang 

ditafsirkan yaitu kata (اجلمع: menghimpun), yaitu mengumpulkan atau menghimpun 

apa yang telah dibaca. 

Relasi maknanya (Hubungan makna) antara kata قرأ dan اجلمع yaitu al- 

ta’addud al-ma’na (polisemi), karena kata اقرأ di sini tidak hanya bermakna اجلمع, tetapi 

juga memiliki makna yang lain seperti الطالع, النطق . Polisemi (Ta’addud al-Ma’na) 

adalah sebuah kata yang maknanya lebih dari satu, sebagai akibat adanya lebih dari 

sebuah komponen konsep makna pada kata tersebut. 

QS al-‘Alaq/96: 2. 
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Terjemahnya: 

‚Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah‛.
24

 

Ayat di atas merupakan susunan jumlah fi’liyah, yaitu kalimat yang diawali 

fi’il (kata kerja). Kata خلق berarti menciptakan (dari tiada), menciptakan (tanpa satu 

contoh terlebih dahulu), mengukur memperhalus, mengatur, membuat, dan 

sebagainya. Kata ini biasanya memberikan tekanan tentang kehebatan dan kebesaran 

Allah dalam ciptan-Nya. Berbeda dengan kata جعل yang mengandung penekanan 

terhadap manfaat yang harus atau dapat diperoleh dari sesuatu yang dijadikan itu. 

Kata االنسان artinya manusia, berasal dari kata أنس yang artinya senang, jinak 

dan harmonis. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata نسي yang artinya lupa. 

Ada juga berpendapat berasal dari kata نوس yang berarti gerak atau dinamika.
25

 

Makna-makna ini memberikan gambaran sepintas tentang potensi atau sifat 

makhluk tersebut, bahwa ia memiliki sifat lupa dan kemampuan bergerak yang 

melahirkan dinamika kehidupan. Ia juga makhluk yang selalu melahirkan rasa 

senang, harmonisme dan kebahagiaan kepada pihak-pihak lain.  

Kata insa>n menggambarkan manusia dengan berbagai keragaman sifatnya. 

Kata ini berbeda dengan kata بشر yang juga artinya ‘manusia’tetapi maknanya lebih 

                                                             
24

Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 597. 
25

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap, h. 43, 1416, 

dan 1475. 
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banyak mengacu kepada manusia dari segi fisik serta nalurinya yang tidak berbeda 

antara seseorang manusia dengan manusia lain.
26 

وآتاه , أي إن الذي خلق االنسان وىو أشرف ادلخلوقات كلها من العلق, الدم اجلامد: العلق 
, ويسخره خلدمتو, وجعلو يسوده بعلمو, القدرة على التسلط على كل شيئ شلا ىف ىذا العامل األرضي

27.قادر أن جيعل من اإلنسان الكامل كالنيب صلى اهلل عليو وسلم قارئا وإن مل يسبق لو تعلم القراءة
 

Ahmad Must}afa> al-Mara>gi> dalam kitabnya Tafsi>r al-Mara>gi> menafsirkan kata 

 Sesungguhnya Dzat yang .(darah yang membeku) الدم اجلامد dengan kata العلق

menciptakan manusia sehingga menjadi ciptaan yang paling mulia, Allah 

menciptakannya dari segumpal darah (‘Alaq). Kemudian membekalinya dengan 

kemampuan menguasai alam bumi, dan dengan ilmu pengetahuannya bisa mengolah 

bumi serta menjinakkan apa yang ada padanya untuk kepentingan umat manusia. 

Oleh karena itu Dzat yang menciptakan manusia mampu menjadikan manusia yang 

paling sempurna yaitu Nabi Muhammad saw. bisa membaca, sekalipun belum pernah 

membaca. 

ىو الدم : ما كان وقيل , العلق مبعٌت الدام 28.العلق أي كل مايعلق اي الواحدة وعلقة
  29.والقطعة منو علقة, ىو ما اشتدت محرتو: وقيل, اجلامد قبل أن ييبس: وقيل, اجلامدالغليظ

‚Darah, sesuatu yang digantungkan,dan lintah.‛ 
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Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 459. 
27

Ahmad Must}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, h. 355. 
28

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 964. 
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Al-Ima>m al-‘Alla>mah Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab (Jilid VI; Kairo: Da>r al-H}adi>s|, 

2013M/1434H), h. 406. 
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Kata العلق dapat dipahami sebagai gambaran tentang sifat manusia sebagai 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu bergantung kepada yang 

selainnya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS Al-Anbiya>’/21: 37. 

                      

‚Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. kelak akan aku perIihatkan 
kepadamu tanda-tanda azab-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku 
mendatangkannya dengan segera.”

30
 

Jadi ayat kedua ini dapat dipahami bahwa Allah menciptakan manusia dari 

segumpal darah kemudian membekalinya dengan kemampuan berpikir sehingga 

mampu menguasai seluruh jagat raya ini. 

Berdasarkan penjelasan di atas, jenis makna yang digunakan oleh para 

Mufassir adalah al-ma’na al-maja>zi> atau makna kiasan yaitu pemakain kata yang 

bukan makna sebenarnya, makna kiasan tidak sesuai lagi dengan konsep makna pada 

kata itu. Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya. Jadi, kata (العلق: 
tergantung) ditafsirkan menggunakan makna kiasan karena maknanya sudah 

bergeser dari makna sebenarnya, akan tetapi masih memiliki kaitan dengan kata 

yang ditafsirkan yaitu kata (الدم اجلامد: darah yang beku), yaitu darah yang membeku 

yang tergantung di dinding rahim. 

Relasi maknanya (Hubungan makna) antara kata العلق dan الدم اجلامد yaitu al- 

ta’addud al- Ma’na (polisemi), karena kata الدم  di sini tidak hanya bermakna  العلق 
 Polisemi (Ta’addud .الدودة الصغَتة tetapi juga memiliki makna yang lain seperti ,اجلامد

                                                             
30

Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 352. 
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al-Ma’na) adalah sebuah kata yang maknanya lebih dari satu, sebagai akibat adanya 

lebih dari sebuah komponen konsep makna pada kata tersebut. 

QS Al-‘Alaq/96: 3. 

             

‚Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.‛
31

 

وكرر األمر الن القراءة ال تكسبها النفس اال باالتكرار . اي أفعل ما أمرت بو من القراءة (اقرأ )
ويذلك تصَت القراءة ملكة , وتكرار األمر االذلي يقوم مقام تقرار ادلقروء, والتعود على ما جرت بو العادة

مث أزاح العذر الذي بينو صلى اهلل . (سنقرئك فبل تنسى): تدبر قولو تعاىل, للنيب صلى اهلل عليو وسلم
وربك ): أي إين أمي ال اقرأ وال أكتب فقال, عليو وسلم جلربيل حُت قال لو اقرأ فقال ما أنا بقارئ

فيسَت عليو أن يفيض عليك نعمة القراءة من , أي وربك االكرم لكل من يرجتى منو االعطاء (االكرم
 32.حبار كرمو

Di ayat ke tiga ini Allah memerintahkan untuk membaca kedua kalinya. Ada 

beberapa pandangan tentang tujuan pengulangan kata iqra’ dalam surah ini. Al-Kalbi> 

mengatakan bahwa perintah pertama ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad 

saw., sedangkan perintah yang ke dua untuk disampaikan kepada umatnya, atau 

yang pertama dibaca di waktu s}alat sedang yang kedua di luar s}alat.
33

 Pendapat lain 

menyatakan yang pertama perintah belajar, sedang yang kedua perintah mengajar 

orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa perintah kedua berfungsi 
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mengukuhkan guna menanamkan rasa percaya diri kepada Nabi Muhammad saw. 

tentang kemampuan Nabi membaca, karena tadinya Nabi tidak pernah membaca.
34

  

Menurut Muhammad Abduh dalam Tafsi>r al-Mis}ba>h, mengatakan bahwa 

kemampuan membaca dengan lancar dan baik tidak dapat diperoleh tanpa mengula-

ulangi atau melatih diri secara teratur, hanya saja keharusan latihan yang demikian 

itu tidak berlaku bagi Nabi Muhammad saw. dengan adanya perintah membaca 

tersebut.
35

 

Kata االكرم berasal dari kata .yang berarti yang paling mulia كرم 
36

 Menurut 

Imam al-Gazali dalam tafsi>r al-mis}ba>h, mengatakan bahwa Allah menyandang sifat 

kari>m yang mengandung makna antara lain bahwa: ‚Dia yang bila berjanji, menepati 

janji-Nya; bila memberi, melampaui batas pengharap-Nya. Tidak peduli berapa dan 

kepada siapa Dia memberi. Dia yang tidak rela bila ada kebutuhan yang dimohonkan 

kepada selain-Nya. Dia yang bila (kecil hati), menegur tanpa berlebih. Tidak 

mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung kepada-Nya dan tidak 

membutuhkan sarana atau perantara‛.
37

 

Melihat dari berbagai pendapat para mufassir di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengulangan perintah membaca di ayat ketiga ini menegaskan bahwa 

membaca itu bukan hanya sekali namun harus berulang kali agar dapat menelaah dan 

mengkaji bacaan tersebut kemudian menghimpunnya agar bisa dibaca oleh orang 

lain. Sehingga apa yang sudah dikaji tersebut bermanfaat bagi semua. 
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Kata اقرأ ditafsirkan dengan أفعل ما أمرت بو من القراءة  . jenis makna yang digunakan 

mufassir adalah ma’na> al-maja>zi>. Ma’na> al-maja>zi> atau makna kiasan adalah 

pemakain kata yang bukan makna sebenarnya, makna kiasan tidak sesuai lagi dengan 

konsep makna pada kata itu. Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya.  

Relasi maknanya adalah ta’addud al-ma’na> (polisemi). Ta’addud al-ma’na> 

(polisemi) adalah sebuah kata yang maknanya lebih dari satu, sebagai akibat adanya 

lebih dari sebuah komponen konsep makna pada kata tersebut. 

QS Al-‘Alaq/96: 4. 

         

Terjemahnya: 

‚Yang mengajar manusia dengan pena‛.
38

 

.yang pertama الذي na’at dari الذي علم بالقلم 
39

 

 41. أي علم اإلنسان اخلط بالقلم40.الذي علم بالقلم يعٌت اخلط والكتابة

Mengajarkan manusia untuk menulis, karena dengan menulis maka 

pengetahuan akan terhimpun dan dibukukan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang 

lain dan dapat dinikmati dari waktu ke waktu yang lain. Seperti saat ini dengan 

mudah dapat mencetak dan memperbanyak tulisan hasil membaca dan menelaah 
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yang sudah terhimpun dan tersusun rapi tersebut. Jadi, itulah maknanya Allah 

mengajarkan manusia dengan pena. 

Sebagaimana juga dikatakan Qata>dah bahwa pena itu merupakan nikmat dari 

Allah yang Maha Agung. Tulisan (al-Kita>bah) mewakili lisan untuk mengungkapkan 

pengetahuan yang ada dalam pikirannya. Kemudian Allah berfirman. 

Berdasarkan pembahasan ayat empat di atas, jenis makna yang digunakan 

oleh para Mufassir untuk menafsirkan kalimat  علم بالقلم dengan kalimat علم اإلنسان 
 adalah makna refrensial yaitu makna yang langsung berhubungan الكتابة و اخلاط

dengan acuan yang ditunjuk oleh kata. Referen atau acuan boleh saja benda, 

peristiwa, proses, atau kenyataan. Refren dari kata القلم adalah الكتابة و اخلاط. 

Yang dimaksud dengan relasi makna (hubungan makna )adalah hubungan 

semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan yang lainnya. 

Adapun Relasi maknanya (Hubungan makna) antara kalimat علم بالقلم dengan 

kalimat علم اإلنسان الكتابة و اخلاط yaitu hipernim atau hiponim, karena kedua kata 

tersebut merujuk maknanya kepada penggunaan qalam (alat tulis), yaitu digunakan 

untuk menulis ataupun menggaris (membuat kaligrafi). Jadi, maksudnya adalah 

Allah mengajarkan manusia menulis setelah membaca tadi. Hipernimi (الشامل)  adalah 

kata-kata yang maknanya melingkupi makna kata-kata yang lain. Hiponimi (مشمول)  

adalah kata yang maknanya termasuk di dalam makna kata atau ungkapan lain. 

Pada ayat ke empat ini terdapat maf’u>l dari kata علم, menurut para mufassir 

adalah االنسان (maf’u>l awwal) dan kata الكتابة و اخلاط merupakan maf’u>l al-s|a>ni>. 

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah Dialah Allah yang mengajarkan manusia 
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membaca dan menulis dengan meenggunakan pena, sehingga menjadi orang yang 

intelektual.  

Jenis makna yang digunakan oleh para mufassir adalah makna referensial, 

karena maf’u>l yang mustatir tersebut merujuk kepada manusia. Makna referensial 

(Referential Meaning )adalah makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang 

ditunjuk oleh kata. Referen atau acuan boleh saja benda, peristiwa, proses, atau 

kenyataan. Refern adalah Sesuatu yang ditunjuk oleh lambang. Seperti pada kata علم 

diatas terdapat ادلفعول ادلستتَت yang merujuk makna kepada ‘’االنسان’’.  
Pada pemilihan makna referensial, hubungan makna antara kata dalam al-

Quran dengan kata-kata dalam tafsirnya bersifat subjektif. Artinya, bahwa pemilihan 

referensi yang ditunjuk oleh kata-kata dalam al-Quran tergantung kepada konteks 

penerima dan situasi kata-kata itu disampaikan, sehingga sangat mungkin terjadi ada 

referensi lain dari kata-kata tersebut apabila kata-kata itu diterima oleh konteks 

penerima dan situasi yang berbeda. Adapun hubungan maknanya bersifat subjektif.  

QS Al-‘Alaq: 5. 

            

Terjemahnya: 

“ Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.‛
42

 

43.مفعوالن (علم اإلنسان مامل يعلم)
قيل حيتمل أن يكون ادلراد علم با القلم علم اإلنسان   

مامل يكن , والبيان, واذلداية, وقيل علمو من أنواع العلم, فيكون ادلراد من ذلك معٌت واحدا , مامل يعلم
    44.وقيل ادلراد باالنسان ىنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم, وقيل علم آدم األمساء كلها, يعلم
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al-Kha>zin mengatakan bahwa dua ayat علم با القلم علم اإلنسان مامل يعلم ini 

memiliki satu makna, yaitu bahwa Allah mengajarkan berbagai macam ilmu, 

hidayah (petunjuk), dan penjelasan tentang apa-apa yang tidak diketahuinya. 

Kemudian Allah berfirman علم آدم األمساء كلها (dan Dia ‘Allah’ ajarkan kepada Nabi 

Adam nama-nama benda. Al-Insa>n yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi 

Muhammad saw. 

Sedangkan menurut al-Dimasyqi>, ada tiga yang dimaksud al-insa>n dalam 

ayat ini,
45

 pertama adalah Nabi Adam ‘a.s., Allah mengajarkannya nama-nama 

benda. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 31. 

          ......    

Terjemahnya: 

‚Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya.‛
46

 

Kemudian al-Insa>n yang ke dua adalah Nabi Muhammad saw. sebagaimana 

firman Allah dalam al-Nisa>’/4: 113. 
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‚Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah 

segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. tetapi 

mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat 

membahayakanmu sedikitpun kepadamu. dan (juga karena) Allah telah 

menurunkan kitab dan Hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu 

apa yang belum kamu ketahui. dan adalah karunia Allah sangat besar 

atasmu.‛ 

Kemudian al-Insa>n yang ke tiga adalah ‘a>m (umum secara keseluruhan). 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nahl: 78. 

                           

                 

‚Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur.‛ 

Abu Hayya>n mengatakan bahwa Allah mengajarkan hamba-Nya apa yang 

tidak diketahuinya, mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyyah menuju 

terangnya ilmu pengetahuan, dan memberitahukan kepada mereka keutamaan ilmu 

pengetahuan yang ditulis atau disusun kemudian dicetak seperti zaman sekarang ini, 

maka dengan mudah mendapatkan karya-karya tulis tersebut sehingga mampu 

mengajarkan kepada orang lebih banyak lagi. Itulah keutamaanya jika apa yang 
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Allah ajarkan tadi kemudian dihimpun dan ditulis untuk mengabadikan pengetahuan 

tersebut.
47

  

ىو , علم اإلنسان مامل يعلم أي إن من صدره أمر بأن يكون رسولو صلى اهلل عليو وسلم قارئا
وكان يف بدء أمره اليعلم , وشلتازبو عن غَتمهن احليوان, الذ علم اإلنسان مجيع ما ىو متمتعبو من العلم

ونفسك مستعدةلقبول , ويعلمك كثَتا من العلوم سواىا ,فهل من عجب أن يعلمك القراءة, شيئا
48.ذلك

 

Menurut al-Mara>gi>, ayat lima ini, Allah memerintahkan kepada Nabi 

Muhammad saw. untuk membaca. Allah-lah yang akan mengajarkan kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya sehingga manusia berbeda dengan makhluk-makhluk 

Allah lainnya. Dan pada dasarnya manusia itu bodoh tidak mengetahui apa-apa. 

Ayat ini turun untuk menunjukkan keutamaannya orang yang membaca, menulis dan 

ilmu pengetahuan. Ayat inipun menjadi bukti bahwa Allah yang menciptakan 

manusia dalam keadaan hidup dan berbicara dari sesuatu yang tidak ada tanda-tanda 

kehidupan padanya, tidak berbicara serta tidak ada rupa dan bentuknya secara jelas. 

Kemudian Allah mengajarkan manusia ilmu yang paling utama, yaitu menulis dan 

menganugerahkannya ilmu pengetahuan, sebelum itu manusia tidak mengetahui 

apapun juga. 

Namun, setelah begitu sempurna penciptaannya manusia, mereka lalai dan 

sombong atas semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan melampaui 

batas, sehingga Allah menegur mereka dengan menurunkan ayat berikutnya. 
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Jenis Makna yang digunakan oleh mufassir tersebut di atas,  adalah 

menggunakan  makna referensial  karena kata al-insa>n merujuk kepada Nabi 

Muhammad saw. Makna referensial (Referential Meaning) adalah makna yang 

langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata. Referen atau acuan 

boleh saja benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Refern adalah Sesuatu yang 

ditunjuk oleh lambang. Seperti pada kata al-insa>n diatas merujuk kepada ‘’Nabi 

Muhammad saw‛. 

Pada pemilihan makna referensial, hubungan makna antara kata dalam al-

Quran dengan kata-kata dalam tafsirnya bersifat subjektif. Artinya, bahwa pemilihan 

referensi yang ditunjuk oleh kata-kata dalam al-Quran tergantung kepada konteks 

penerima dan situasi kata-kata itu disampaikan, sehingga sangat mungkin terjadi ada 

referensi lain dari kata-kata tersebut apabila kata-kata itu diterima oleh konteks 

penerima dan situasi yang berbeda. Adapun hubungan maknanya bersifat subjektif. 

2. Analisis Semantik terhadap QS al-‘Alaq Ayat 6-8 

Di antara konsekuensi hakikat bahwa Allah adalah yang menciptakan, 

mengajarkan, dan memuliakan manusia, maka hendaklah manusia mengerti dan 

mengakui yang demikian ini serta mensyukurinya. Akan tetapi yang terjadi justru 

sebaliknya. Dari itu, topik pada segmen kedua QS al-‘Alaq ini adalah penyimpangan 

manusia (lupa daratan).  

QS Al-‘Alaq/96: 6-7. 
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‚Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena 
Dia melihat dirinya serba cukup.‛

49
 

Lima ayat yang telah disebutkan sebelumnya adalah wahyu pertama yang 

diterima oleh Rasulullah Muhammad saw. sedang ayat ke enam dan seterusnya turun 

jauh sesudah itu. 

Menurut Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsi>r al-Mis}ba>h, dilihat dari 

kandungan ayat-ayat berikut berbicara tentang sikap kaum musyrikin terhadap Nabi 

Muhammad saw. dan ajarannya, dapat dipastikan bahwa ayat-ayat sesudah ayat 

kelima itu turun setelah Nabi mengumandangkan ajaran-ajaran Islam di hadapan 

umum, yakni setelah turunnya perintah berdakwah secara terang-terangan.
50

 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Hijr/15: 94. 

                

‚Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang 
diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang 
musyrik.‛

51
 

Kata كآل ditemukan dalam al-Qur’an sebanyak 33 kali, dan semua ayat yang 

menyebutkannya adalah Makkiyyah. Al-Qur’an menggunakan kata tersebut untuk 

empat makna atau fungsi, yaitu: 

a. Ancaman, yaitu dalam konteks ayatnya terdapat seorang atau kelompok 

yang wajar mendapat ancaman, seperti firman Allah dalam QS. Al-

Taka>s|ur/102: 2-3. 
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‚Sampai kamu masuk ke dalam kubur.janganlah begitu, kelak kamu akan 
mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan 
mengetahui.‛

52
 

b. Menafikan kandungan pembicaraan sebelumnya, seperti firman Allah 

dalam QS Al-Syu’ara>’/26: 62. 

           

   

‚Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul; Sesungguhnya 
Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku". 

c. Membenarkan kandungan pembicaraan sebelumnya, khususnya bila ia 

berkaitan dengan sumpah, seperti firman Allah dalam QS. Al-

Muddas|ir/74:32. 

       

‚sekali-kali tidak, demi bulan.‛ 

d. Sebagai pembuka pembicaraan, yaitu apabila hal-hal yang disebutkan 

pada butir-butir 1-3 di atas tidak ditemukan.
53

 

Sementara itu, Abu> Hayya>n al-Andalusi> berpendapat bahwa kata كآل pada 

ayat di atas merupakan ancaman atas dasar bahwa dalam kandungnnya tersirat 

ancaman bagi manusia yang melampaui batas.
54

 

Kata  yang dirangkaikan dengan huruf la>m طغى berasal dari akar kata  ليطغى

yang berfungsi sebagai penguat atau pengukuh. Kata طغى pada mulanya berarti 

meluapnya air sehingga mencapai tingkat kritis atau membahayakan. Lalu makna ini 

berkembang sehingga digunakan dalam arti yang lebih umum, yaitu segala sesuatu 
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yang melampaui batas. Seperti kekufuran, pelanggaran, kesewenang-wenangan 

terhadap manusia.
55

 

 56.كآل مبعٌت حقا

Kata استغٌت berasal dari akar kata غٌت berarti tidak butuh, memiliki 

kelapangan hati, atau memiliki harta yang banyak.
57

 Banyak di antara mufassir yang 

mengartikan kata غٌت ini dari segi umum saja, yaitu memiliki perasaan yang serba 

cukup sehingga membuat dirinya tidak butuh apapun, baik materi, ilmu 

pengetahuan, kedudukan dan sebagainya. Sejalan juga dengan kata غٌت, sebagaimana 

firman Allah dalam QS al-D}uha>/93: 8. 

           

‚Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia 
memberikan kecukupan.‛

58
 

Kenyataan membuktikan bahwa kesewenang-wenangan dapat terjadi walau 

dari seorang yang tidak memiliki kekayaan materi, tetapi merasa diri tidak 

membutuhkan orang lain. Sikap ini jelas bertentangan dengan nilai kemanusian dan 

karena itu al-Qur’an menggarisbawahi hal itu sebagai potensi negatif manusia, 

setelah sebelumnya manusia diciptakan Allah swt. dari ‘alaq (sesuatu yang 

bergantung kepada sesuatu), baik di dinding rahim maupun kepada orang lain, lebih-

lebih kepada Allah swt. huruf sin dan ta’ yang menyertai kata استغٌت mengandung 

makna muba>lagah.
59
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 (رآه استغٌت)ألن  (أن). ليتجاوز حده ويستكرب على ربو (إن االنسان ليطغى)أي حقا  (كآل)
: وقال مقاتل. يرتفع عن منزلة إىل منزلة يف اللباس و الطعام وغَتمها: قال الكليب, أن رأى نفسو غنيا

 60.نزلت يف أيب جهل كان إذا أصاب ماال زاد يف ثيابو ومركبو و طعامو فذالك طغيانو

أي حقا إن أمر االنسان لعجيب فإنو مىت أحس من  (كآل إن االنسان ليطغى أن رآه استغٌت)
وتطاول بأذ , واستكرب عن اخلشوع لربو, نفسو قدرة وثروة خرج من احلد الذي جيب أن يكون عليو

وقد كان من حقو أن يكون وإياىم أعضاء اسرة واحدة يتعاونون ىف , وعد نفسو فوقهم مجيعا, الناس
ادلؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضو ): روى البخاري. وحيب اخلَت ذلم كما حيب لنفسو, السراء و الضراء

وأكره لو ما , أحب اخلَت لغَتك كما حتب لنفسك: وروى عن علي يف نصيحتو البنو احلسن, (بعضا
 .تكره ذلا

Melihat pendapat para mufassir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat 6-7 

membicarakan tentang sifat-sifat manusia, yaitu apabila diberikan kecukupan 

mereka melewati batas yang sudah ditetapkan. 

Jenis makna yang digunakan para Mufassir di atas adalah menggunakan al-

ma’na> al-asa>si> wa al-mu’ja>mi> dalam menafsirkan kata كآل dengan حقا al-ma’na> al-

asa>si> adalah makna kata secara lepas tanpa dengan kata lainnya dalam sebuah 

struktur (frase, klausa atau kalimat), atau disebut juga dengan makna dasar atau 

leksikal (lexical meaning) yaitu makna kata yang mengandung satu arti dalam 

sistem perkamusan.  

Relasi makna antara kata كآل dengan حقا adalah sinonim (al-tara>duf), karena 

kedua kata tersebut berarti sama ‚sungguh‛. Sinonim (al-tara>duf) adalah suatu 
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ungkapan (bisa berupa kata, frase, atau kalimat) yang maknanya kurang lebih sama 

dengan ungkapan lain.  

Sedangkan dalam menafsirkan kata  طغى menggunakan jenis al-ma’na  al-

maja>zi> atau makna kiasan yaitu  pemakaian kata yang maknanya tidak sebenarnya. 

Makna kiasan tidak sesuai lagi dengan konsep yang terdapat di dalam kata tersebut.  

Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya, namun kalau dipikir secara 

mendalam, masih ada kaitan dengan makna sebenarnya.  Jadi, kata (يطغى : air yang 

meluap) ditafsirkan dengan menggunakan makna kiasan karena makna nya sudah 

bergeser dari makna sebenarnya akan tetapi masih memiliki kaitan makna dengan 

kata yang di tafsirkan yaitu kata (يستكرب: sombong) yaitu kesombongan membuat 

dirinya melampaui batas yang sudah ditetapkan.   

Relasi maknanya yaitu ta’addud al- Ma’na atau polisemi (تعدد ادلعٌت) karena  

Kata يطغى tidak hanya bermakna يستكرب tetapi juga memiliki makna lain seperti  الشرك
و الكفر, وتطاول بأذ الناس  .Ta’addud al- Ma’na atau polisemi (تعدد ادلعٌت)  yaitu sebuah 

kata yang maknanya lebih dari satu , sebagai akibat adanya lebih dari sebuah 

komponen konsep makna pada kata tersebut.  

Kata استغٍت ditafsirkan dengan غنيا, jenis makna yang digunakan mufassir 

yaitu al-ma’na> al-haqi>qi> atau makna denotatif, karena kata kedua kata tersebut 

berasal dari akar kata yang sama ( يغٌت-غٌت ) lalu mendapatkan tambahan huruf alif, 

si>n dan ta>’ menjadi  استغٌت yang bermakna mubalagah, dan غنيا merupakan masdar dari 

( يغٌت-غٌت ). 
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Relasi makna antara kata استغٌت dengan غنيا adalah sinonim (al-tara>duf), 

karena kedua kata tersebut berarti sama ‚cukup/tidak butuh‛. Sinonim (al-tara>duf) 

adalah suatu ungkapan (bisa berupa kata, frase, atau kalimat) yang maknanya kurang 

lebih sama dengan ungkapan lain.  

QS Al-‘Alaq/96: 8. 

         

‚ Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).‛
61

 

Kata الرجعى berasal dari akar kata رجع berarti kembali.
62

  

وفيو وعيد , األلف فيو للتأنيث, مصدر على وزن فعلي, أي الرجوع (إن إىل ربك الرجعى)
 63.وحتقَت دلا ىو فيو من حيث ما آلو إىل البعث واحلساب واجلزاء على طغيانو, للطاغي ادلستغٌت

ىذا الكبلم واقع على طريقة االلتفات إىل اإلنسان هتديدا لو وحتذيرا من  (إن إىل ربك الرجعى)
: والرجعى وادلرجع و الرجوع. فيجازيو, أن مرجع من ىذا وصفو إىل اهلل تعاىل: وادلعٌت, عاقبة الطغيان

  64".فعلى"علي وزن , رجع إليو رجوعا ومرجعا و رجعى: يقال, مصادر

Dua pendapat di atas mengatakan bahwa kata الرجعى merupakan masdar dari 

 dan alif yang ada di akhir menunjukkan ta’nis|, sehingga memiliki makna bahwa ,رجع

akibat kesewenang-wenangannya, Allah akan mengembalikannya kepada 

kekurangan, kemiskinan, dan ketiadaan sebagaimana keadaannya sebelum 

kesewenangannya itu 
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Sedangkan menurut al-Mara>gi>, bahwa sesungguhnya tempat kembali itu 

hanya kepada Allah. Allah yang memiliki segalanya, jadi tidak ada yang perlu 

dibangga-banggakan dan melampaui batas. Karena semua perbuatan akan 

diperhitungkan, baik yang sedikit maupun banyak, baik yang besar maupun yang 

kecil. Sebagaimana firman Allah dalam QS Ibra>hi>m/14: 42-43. 

                      

                            

         

‚Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai 
dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah 
memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata 
(mereka) terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan 
dengan mangangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip 
dan hati mereka kosong.‛

65
 

 Kemudian Allah mengiringi penjelasan-Nya yang lalu dalam ayat-ayat 

sebelumnya dengan ancaman, peringatan dan rasa heran melalui firmannya berikut 

ini. 

Berdasarkan penjelasan para mufassir di atas, adapun jenis makna yang 

digunakan oleh para mufassir untuk menafsirkan kata  الرجعى dengan kata رجوعال  

adalah al-ma’na al-haqi>qi> atau makna denotatif, karena keduanya merupakan masdar 

dari kata yang sama ( يرجع-رجع ). al-Ma’na al-haqi>qi> atau makna denotatif yaitu 

makna asli, makna asal atau makna yang sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata 

sehingga suatu lafal/ungkapan yang pengertiannya dipahami dengan mudah oleh 

orang pada umumnya.  
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Yang dimaksud dengan relasi makna (hubungan makna ) adalah hubungan 

semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan yang lainnya. 

Adapun Relasi maknanya (Hubungan makna) antara kata الرجعى dan رجوعال  yaitu 

sinonim  (الًتادف) , karena kedua kata tersebut merujuk maknanya kepada tempat 

kembali, dan kedua kata tersebut juga berasal dari akar kata yang sama hanya saja 

berbeda jenisnya (الرجعى للتأنيث). Sinonim  (الًتادف)  yaitu suatu ungkapan (bisa berupa 

kata, frase, atau kalimat) yang maknanya kurang lebih sama dengan makna 

ungkapan lain.   

3. Analisis Semantik Terhadap QS al-‘Alaq ayat 9-19 

Selanjutnya, segmen ke tiga dari surah yang pendek ini, membentangkan 

salah satu gambaran tentang tindakan melampaui batas. Yaitu, gambaran yang 

mungkar dan mengherankan, sangat buruk dan amat jelek yang digambarkan oleh al-

Qur’an dengan metode yang unik. 

QS Al-‘Alaq/96: 9-10. 

                      

‚Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika 
mengerjakan shalat.‛

66
 

استفهام لئلنكار والتعجب، وىي مبعٌت أخربين، وىي يف ادلواضع الثبلثة للتعجب،  (أرايت)
 أرءيت الذي : مثل67إنكار احلال ادلستخرب عنها وتقبيحها،: وادلراد من االستخبار. وإمنا كررىا للتأكيد

     .يكذب بالدين

‚Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?‛
68
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 أخربين merupakan kata istifha>m (kata tanya), untuk ta’ajjub yang berarti أرايت
(beritahu aku). 

 70.خبلف األمر: النهي-ينهى-وهنى  69.حرا كان أو رقيقا, االنسان: العبد

ومل خيتلف أحد من : قال ابن عطية: تقدم أنو أبو جهل: (عبدا إذا صلى, أرأيت الذي ينهى)
 (أرأيت) 71.وأن العبد ادلصلي وىو زلمد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم, ادلفسرين أن الناىي أبو جهل
إذا )ىو النيب صلى اهلل عليو وسلم  (عبدا), ىو أبو جهل (الذي ينهى)يف الثبلثة مواضع للتعجب 

 72.(صلى

Kata ينهى diambil dari kata النهى yang berarti larangan, pencegahan atau 

melarang sesuatu dari sesuatu perbuatan baik perbuatan maupun perkataan. 

Sedangkan kata عبد berasal dari kata kerja عبد yang berarti mengabdi, taat, 

merendahkan diri. Menurut para pakar bahasa, kata ini mempunyai dua pengertian 

dasar yang bertolak belakang. Pertama, kerendahan dan kelemah lembutan. Kedua, 

kekuatan dan kekuhan.
73 

Dilihat dari pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang yang 

menjadikan dirinya sebagai ‘abd atau abdi sesuatu, ia harus menyadari bahwa 

dirinya adalah milik siapa yang kepada-Nya ia mengabdidan dengan demikian dia 

harus taat dan tunduk kepada ketentuan-Nya. Ia juga adalah alat sebagaimana halnya 
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sebuah anak panah dan harus memberikan keharuman bagi lingkungannya 

sebagaimana tumbuhan yang beraroma harum.
74

 

Yang dimaksud dengan orang yang hendak melarang itu ialah Abu Jahal, 

yang dilarang itu ialah Rasulullah sendiri. akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena 

Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkannya. setelah Rasulullah selesai s}alat 

disampaikan orang berita itu kepada Rasulullah. kemudian Rasulullah mengatakan: 

"Kalau jadilah Abu Jahal berbuat demikian pasti Dia akan dibinasakan oleh 

Malaikat". 

Berdasarkan penjelasan para mufassir di atas, adapun jenis makna yang 

digunakan untuk menafsirkan kata أرأيت dengan kata أخربين adalah al-Ma’na al-Asa>si> 

wa Mu’jami>, yaitu makna kata secara lepas, tanpa dengan kata lainnya dalam sebuah 

struktur (frase, klausa atau kalimat) atau disebut juga dengan makna dasar/leksikal 

(Lexical Meaning) yaitu makna utama yang mengandung satu arti dalam sistem 

perkamusan. 

Yang dimaksud dengan relasi makna (hubungan makna )adalah hubungan 

semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan yang lainnya. 

Adapun Relasi maknanya (Hubungan makna) antara kata أرأيت dan أخربين yaitu 

sinonim (الًتادف) , karena kedua kata tersebut merujuk maknanya kepada 

memberitakan sesuatu atau memberikan ide-idenya tentang sesuatu. Sinonim  

(الًتادف)  yaitu suatu ungkapan (bisa berupa kata, frase, atau kalimat) yang maknanya 

kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain.   
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Pada kata ينهى terdapat d}ami>r mustatir taqdirnya ىو, menurut mufassir di 

atas, d}ami>r ىو merujuk kepada Abu> Jahl. Jadi, jenis makna yang digunakan mufassir 

tersebut di atas adalah makna refrensial dan relasi maknanya adalah bersifat 

subjektif. 

Sedang kata عبدا ditafsirkan Nabi Muhammad saw., jadi jenis makna yang 

digunakan mufassir tersebut di atas adalah makna refrensial karena kata عبدا merujuk 

kepada Nabi Muhammad saw. dan relasi maknanya adalah bersifat subjektif. 

QS Al-‘Alaq/96: 11-12. 

                    

‚Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas 

kebenaran, atau Dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?‛
75

 

Kata اذلدى berasal dari kata ىدى, yakni memberi petunjuk atau sesuatu yang 

mengantar kepada apa yang diharapkan.
76

 Kata ىدية berasal dari akar kata yang 

sama. Hadiah adalah sesuatu yang mengandung arti petunjuk secara halus dan lemah 

lembut guna mengantar kepada persahabatan dan hubungan mesra.  

Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah 

hidayah keagamaan yang mengantar seseorang dapat melaksanakan secara baik 

tuntunan agama, bukan sekedar petunjuk keagamaan yang menjadikan seseorang 

sekedar mengetahui petunjuk tanpa hendak melaksanakannya.
77
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Kata تقوى berasal dari akar kata وقي yang berarti menjaga, menghindari, dan 

menjauhi.
78

 Menurut Quraish Shihab, bahwa ketakwaan mempunyai dua sisi; 

Pertama, sisi duniawi yaitu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan hukum-

hukum alam yang ditetapkan Allah itu. Kedua, sisi ukhrawi yaitu memperhatikan 

dan melaksanakan hukum-hukum syariat.
79

 

 وىو النيب صلى اهلل عليو و –أرأيت إن كان على اذلدى أي أخربىن إن كان ىذا العبد ادلصلى 
أرأيت إن )   80.على الطريقة ادليستقيمة يف قولو و فعلو, الذي تنهاه عن الصبلة صاحلا مهتديا- سلم

يعٌت ىف اإلخبلص ( أو أمر بالتقوى)يعٌت عبد ادلنهى وىو النيب صلى اهلل عليو وسلم  (كان على اذلدى
, ودعا اىل الرب وتقوى اهلل, أي أخربين عن حال ذلك الطاغية لو ختلق بأخبلق ادلصلحُت 81.والتوحيد

وجيعلو يف , فإن ذلك يفوت عليو أعلى ادلراتب, أما كان ذلك خَتا لو من الكفر بو والنهي عن طاعتو
 82.أحط الدركات وأدناىا

Menurut Mufassir di atas bahwa bukankah lebih baik baginya jika mencari 

petunjuk dan memberi petunjuk orang lain kepada perilaku yang baik. Karena 

demikianlah perilaku Nabi Muhammad saw. memperbaiki dirinya dengan melakukan 

ibadah seperti s}alat, puasa dan lain sebagainya. Pada saat yang lain juga Nabi 

Muhammad memperbaiki orang lain dengan mengajak mereka untuk bertakwa 

kepada-Nya. Bagaimana jika orang yang dilarang itu (Nabi Muhammad saw.) berada 

di jalan yang lurus dalam perbuatannya itu atau menyuruh untuk bertakwaa melalui 

ucapan dan perbuatannya, sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya atas 

s}alat yang dikerjakannya itu.  
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Begitulah perbuatan orang yang lupa akan Penciptanya yang telah 

menganugrahkan kepada mereka ilmu pengetahuan dan kekayaan, dan mereka 

merasa serba ada dan dari itulah kekuatan bagi mereka untuk mendapatkan teman-

teman yang mendukungnya dan menaati perintahnya, sehingga ia menjadi 

pembangkang dan melampaui batas, padahal Allah Maha Mengetahui segala apa 

yang mereka perbuat di dunia dan akan diperhitungkan nanti di akhirat kelak. Oleh 

karena kemudian dengan nada mengancam dan mengintimidasi Allah berfirman 

dalam ayat berikutnya: ‚Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah 

melihat segala perbuatan yang mereka lakukan. Sungguh jika ia tidak kembali dari 

pembangkangannya itu niscaya Kami tarik ubun-ubunnya‛. 

Muhammad ‘Ali > al-s}a>bu>ni> juga menafsirkan kalimat أرأيت dengan kata أخربين 
yang artinya beritahu aku. Adapun jenis makna yang digunakan untuk menafsirkan 

kata أرأيت dengan kata أخربين adalah al-Ma’na al-Asa>si> wa Mu’jami>, yaitu makna kata 

secara lepas, tanpa dengan kata lainnya dalam sebuah struktur (frase, klausa atau 

kalimat) atau disebut juga dengan makna dasar/leksikal (Lexical Meaning) yaitu 

makna utama yang mengandung satu arti dalam sistem perkamusan. 

Yang dimaksud dengan relasi makna (hubungan makna )adalah hubungan 

semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan yang lainnya. 

Adapun Relasi maknanya (Hubungan makna) antara kata أرأيت dan أخربين yaitu 

sinonim (الًتادف) , karena kedua kata tersebut merujuk maknanya kepada 

memberitakan sesuatu atau memberikan ide-idenya tentang sesuatu. Sinonim  

(الًتادف)  yaitu suatu ungkapan (bisa berupa kata, frase, atau kalimat) yang maknanya 

kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain.   
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كيف تزجره , داعيا إىل اذلدى و الرشاد, أو أمر بالتقوى أي أو كان آمرا باإلخبلص والتوحيد
  83.و تنهاه

Kalimat التقوى ditafsirkan اإلخبلص و التوحيد yang artinya ketulusan hati dan 

keyakinan. Adapun jenis makna yang digunakan untuk menafsirkan kata  التقوى 
dengan kata اإلخبلص و التوحيد adalah al-Ma’na al-Asa>si> wa Mu’jami>, yaitu makna 

kata secara lepas, tanpa dengan kata lainnya dalam sebuah struktur (frase, klausa 

atau kalimat) atau disebut juga dengan makna dasar atau leksikal (Lexical Meaning) 

yaitu makna utama yang mengandung satu arti dalam sistem perkamusan. 

Yang dimaksud dengan relasi makna (hubungan makna )adalah hubungan 

semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan yang lainnya. 

Adapun Relasi maknanya (Hubungan makna) antara kata التقوى dan اإلخبلص و التوحيد 
yaitu polisemi (عددالت) , karena kedua kata tersebut merujuk maknanya kepada 

ketaatan kepada Allah. polisemi (عددالت)  yaitu suatu ungkapan (bisa berupa kata, 

frase, atau kalimat) yang maknanya  lebih dari satu, yaitu اإلخبلص و التوحيد. 

QS Al-‘Alaq/96: 13. 

            

‚Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan 
berpaling?‛

84
 

Kata كذب berarti bohong, tidak benar.
85

 Tambahan tasydid pada kata كذب 
 berarti توىل memiliki arti mendustakan dan mengingkari. Sedangkan kata للتضعيف

berpaling. 
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Ayat tersebut di atas, didahului oleh huruf al-istifha>m, ini menunjukkan 

bahwa Allah bertanya kepada Nabi Muhammad saw. 

Al-Farra’ berkata ( (أرئيت الذي ينهى عبدا إذا صلى  yang dilarang di sini adalah 

berdusta dan berpaling dari mengingat Allah, atau takabbur (ia berani melarang 

hamba Allah yang melakukan shalat).
86

 

يعٍت أبا  87.أي أخربين يا زلمدإن كذب بالقرآن وأعرض عن اإلديان (ن كذب وتوىلأرأيت إ)
وتوىل ,  أي نبئٍت عن حالو إن كذب مبا جاء بو النبيون88.جهل كذب بكتاب اهلل وأعرض عن اإلديان

 89.أي أعرض عن العمل الطيب

Kalimat أرأيت terdapat d}ami>r ta’ taqdiruhu أنت, d}ami>r di sini ditujukan 

kepada Nabi Muhammad saw., adapun jenis makna yang digunakan adalah makna 

refrensial karena kata ganti tersebut merujuk kepada Nabi Muhammad saw. 

Pada pemilihan makna referensial, hubungan makna antara kata dalam al-

Quran dengan kata-kata dalam tafsirnya bersifat subjektif. Artinya, bahwa pemilihan 

referensi yang ditunjuk oleh kata-kata dalam al-Quran tergantung kepada konteks 

penerima dan situasi kata-kata itu disampaikan, sehingga sangat mungkin terjadi ada 

referensi lain dari kata-kata tersebut apabila kata-kata itu diterima oleh konteks 

penerima dan situasi yang berbeda. Adapun hubungan maknanya bersifat subjektif.  
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Sedangkan kata  .yang artinya menghindar أعرض ditafsirkan dengan kata توىل 

Adapun jenis maknanya adalah makna asa>si> wa al-mu’jami>. Dan hubungan katanya 

merupakan sinonim (الًتادف), keduanya memiliki makna yang sama. 

QS Al-‘Alaq/96: 14. 

           

‚Tidaklah Dia mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah melihat segala 
perbuatannya?‛

90
 

Kata يعلم seakar dengan kata  ِعلْلمٌم yang pada dasarnya menggambarkan 

kejelasan sesuatu. Dari akar kata tersebut timbul kata عبلمة yang artinya tanda yang 

jelas, dan kata َعَلم artinya bendera atau gunung yang tinggi, dan juga kata ُعلْلَمة 

artinya sumbing. Semua kata di atas menggambarkan kejelasan. Bendera karena 

kibarannya dan biasa dipasang di tempat yang tinggi, gunung karena tingginya, dan 

sumbing yang nyata karena terletak di bibir. Dengan demikian,  ِعلْلمٌم dan يعلم adalah 

pengetahuan yang jelas pula.
91

 

Pengetahuan atau mengetahui sesuatu ada yang hanya terbatas sampai pada 

kemampuan mengekspresikannya dalam bentuk kalimat, akan tetapi ada pula yang 

menyentuh hati sehingga melahirkan amal-amal yang sesuai dengan apa yang 

diketahui itu. Menurut Quraish Shihab bahwa pengetahuan yang kedua inilah yang 

dimaksud oleh kata يعلم, yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran akan jati diri 

manusia sebagai makhluk yang d}a’if di hadapan Allah yang Maha perkasa lagi Maha 

Mengetahui.
92
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Ayat tersebut tersusun dari fi’il mud}a>ri’ yang menunjukkan bahwa 

peringatan yang terkandung dalam ayat itu berlangsung terus menerus, bukan hanya 

peringatan bagi Abu Jahal di waktu itu saja. Jadi makna dilalah nahwiyah adalah 

bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, oleh karena itu ada kesadaran dalam 

diri manusia untuk takut akan isi peringatan tersebut dan mau kembali ke jalan yang 

benar.  

Berikut pandangan para mufassir tentang ayat ini. 

أي أجهل أن اهلل يطلع على أمره؟ فإن كان تقيا على اذلدى , قال القامسى (أمل يعلم بأن اهلل يرى)
أي أمل يعلم ذبك الشقي أن اهلل ,  وقال الصابوىن93.أحسن جزاءه وإن كذب وتوىل مل يفلت من عقوبتو

يعٌت  (بأن اهلل يرى)يعٌت أبا جهل  (أمل يعلم) 94.وسيجازيو عليها, مراقب ألفعالو, مطلع على أحوالو
 95.وفيو وعيد شديد وهتديد عظيم, يرى ذلك الفعل فيجازيو بو

 Menurut para mufassir di atas, d}ami>r pada kata يعلم adalah ىو yang merujuk 

kepada Abu> Jahl. Jadi makna yang digunakan adalah makna refrensial, karena d}ami>r 

mustatir pada kata يعلم mengacu kepada Abu> Jahl, dan relasi maknanya bersifat 

subjektif. 

Sedangkan al-S}a>bu>ni> menafsirkan kalimat يرى dengan مطلع على أحوالو. 

Adapun jenis makna yang digunakan adalah al-ma’na> al-asa>si> wa al-mu’jami>, dan 

relasi maknanya adalah sinonim atau al-tara>duf, karena kedua kata tersebut memiliki 

makna yang sama ‚melihat, meneliti semua perbuatannya (Abu> Jahl)‛. 

QS Al-‘Alaq/96: 15-16. 
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‚Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya  
Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi 
durhaka.‛

96
 

Pada ayat sebelumnya Allah mengancam siapa saja yang tidak menyadari 

bahwa Allah Maha Melihat, dalam ayat ini mereka diancam bahwa ‚hati-hatilah 

apabila ia (Abu Jahal) atau siapapun, tidak berhenti mengganggu atau mencegah dan 

melarang Nabi Muhammad saw. pasti kami akan seret ubun-ubunnya atau Kami 

bakar ia sehingga hangus dan berubah warna kulitnya. Ini disebabkan  adalah ubun-

ubun, yakni sosok yang pembohong lagi pendurhaka. 

موطئة للقسم أي واهلل  (لئن مل ينتو): والبلم ىف قولو تعاىل, ردع للناىى اللعُت وزجر لو (كآل )
أي لنأخذن بناصيتو ولنسحبنو هبا إىل النار يوم  (لنسفعا بالناصية)لئن مل ينتو عما ىو عليو ومل ينزجر 

: قال عمرو بن معد يكرب , وسفع بناصية فرسو جذب, اجلذب بشدة: و السفع قال ادلربد, القيامة
  97.قوم إذ كثر الصياح رأيتهم ما بُت ملجم مهره أو سافع

Menurut Imam al-Alu>si> di atas, bahwa kata (كآل)  kembali kepada Abu Jahal 

yang tidak mengetahui kebesaran Allah. Huruf la>m pada kalimat ( :لئن مل ينتو)  

merupaka huruf qasam (sumpah). Demi Allah, jika Abu jahal tidak berhenti atas 

perbuatannya itu, maka Kami akan menarik ubun-ubunnya dan melemparnya ke 

dalam neraka pada hari kiamat kelak dengan tarikan yang sangat sadis. 

Al-Alu>si> menafsirkan kata لنسفعا (menarik) dengan kata لنأخذن (mengambil). 

Jenis makna yang digunakan adalah al-ma’na> al-asa>si> wa al-mu’ja>mi>, kedua kata 

tersebut memiliki makna dasar yang sama. Relasi maknanya adalah sinonim (الًتادف) 
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Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 597. 
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dan ta’addud al-ma’na>, karena kata لنسفعا bisa diartikan juga لنأخذن (mengambil), 

dan لنسحنب (menyeret/mencabut). 

(ناصية كاذبة خاطئة)  merupakan kalimat yang nakiroh. Salah satu makna 

sintaksis yang lahir dari penggunaan nakiroh adalah al-ta’z}i>m dan al-taks|i>r.98
 Dalam 

konteks ayat ini makna kata (ناصية كاذبة خاطئة)  melebur dalam kontruksi kalimat 

sehingga melahirkan dalam konteks redaksi kalimat sehingga melahirkan dila>lah 

nahwiyah (makna sintaksis) yaitu, bermakna penegasan beratnya azab bagi orang-

orang yang tidak mau berhenti melarang Nabi mengerjakan amalan-amalannya yang 

diperintahkan Allah kepadanya. 

وقال . كثَت الذنوب واإلجرام, فاجر, أي صاحب ىذه الناصية كاذب (ناصية كاذبة خاطئة)
والكاذب اخلاطئ يف , ووصفها بالكذب واخلطيئة رلاز: يف التسهيل لعلوم التنزيل بصفوة التفاسَت 

  99.وادلخطئ الذي يفعلو بدون قصد, واخلاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا, احلقيقة صاحبها

Kalimat كاذبة خاطئة ditafsirkan dengan kalimat فاجر  وكثَت الذنوب واإلجرام . 

adapun jenis makna yang digunakan adalah al-ma’na> al-maja>zi>, yang dimaksud 

dalam ayat ini bukanlah sifatnya tetapi orang-orang yang melakukan sifat tersebut 

yang kafir banyak melakukan dosa. Relasi maknanya bersifat subjektif. 
QS Al-‘Alaq/96: 17-18. 

                   

 ‚Maka Biarlah Dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), kelak 
Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah.‛

100
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Kata يدع artinya memanggil atau mengundang.
101 

Kata na>di> berarti tempat pertemuan. Yang dimaksud di sini adalah orang-

orang yang berkumpul di tempat itu. Kata ini digunakan al-Qur’an dalam konotasi 

negatif dan karena itu tidak keliru bila kata tersebt dalam bahasa sehari-sehari 

berarti ‘geng’ (perkumpulan kejahatan). Menurut Thahir Ibn ‘A<syu>r bahwa tempat 

pertemuan yang dikenal buat suku Quraisy dinamai da>r al-nadwah.  Ini tadinya 

berlokasi di sekitar Masjid al-Haram, kemudian pada masa khalifah al-Mansyu>r al-

‘A>bbasi sebagian darinya dimasukkan dalam perkarangan masjid. Lalu sejak masa 

pemerintahan Raja Sa’u>d (1379 H) tempat pertemuan itu keseluruhannya telah 

masuk pada areal masjid al-Haram. 

Kata (الزَّبَانِيَّة) al-zaba>niyah bentuk tunggalnya, menurut smentara ahli. 

Menurut al-Kasa>i>  الزبانية berasal dari kata ( زِبْلٍِت )   zibni>, menurut I>sya> Ibn ‘Umar dan al-

Akhfa>sy berasal dari kata za>bin  atau menurut Abu ‘Ubaid berasal dari kata  (َزاِبن)

(زِبْلِنيَّة)  zibniyyah.
102

 Kendati mereka berbeda, semua sepakat bahwa zaba>niyah adalah 

bentuk jamak (plural). Kata ini diambil dari kata al-Zabnu yang berarti mendorong. 

Dalam al-Qur’an kata ini hanya ditemukan sekali saja dan ia diartikan sebagai 

‚malaikat-malaikat yang bertugas menghadapi orang-orang yang berdosa di akhirat 

kelak‛. Mereka dinamai al-Zaba>niyyah karena mereka antara lan bertugas 

mendorong dan menjerumuskan orang-orang kafir  ke dalam api neraka.
103
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Al-Zaba>niyyah yang dimaksud adalah Malaikat yang bertugas memberikan 

azab kepada orang-orang yang pembangkang kemudian menariknya masuk ke dalam 

neraka bersama dosa-dosanya itu. 

Kata سندع dirofa’ untuk lepas dari na>s}ab dan ja>zim, dan huruf wawu yang 

ada di akhir dihilangkan karena bertemunya dua sukun. Ibn Abi> ‘Ablah ( َعى  َسُيدْل
.sebagai fa>’ilnya الزَّبَانِيَّة mabni> li al-maf’u>l, dan dirofa’ kata (الزَّبَانِيَّةُ 

104
 

أي أىل نادية وىو اجمللس ينتدي يتحدث فيو القوم وكان قال للنيب صلى اهلل  (فليدع نادية) 
لقد علمت ماهبا رجل أكثر ناديا مٍت ألمؤلن عليك ىذا : عليو وسلم دلا انتهره حيث هناه عن الصبلة

ادلبلئكة الغبلظ الشداد إلىبلكو كما يف  (سندع الزبانية). الوادي إن شئت خيبل جردا ورجاال مردا
أي فليدع أىل نادية  (فليدع نادية): وقال الصابوين  105".لو دعا ناديو ألخذتو الزبانية عيانا" احلديث 

 106.ادلبلئكة الغبلظ الشداد, أي سندع خزنة جهنم (سندع الزبانية)وليستنصر هبم 

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat di 

atas menjelaskan tentang orang-orang kafir yang mengumpulkan golongannya untuk 

mencegah Nabi Muhammad saw. untuk melaksanakan S}alat, lalu Allah mengerahkan 

bala tentaranya, yaitu para Malaikat yang bertugas khusus menyiksa orang-orang 

pembangkang tersebut kemudian menariknya ke dalam neraka. 

Kemudian Allah memperkeras ancaman-Nya kepada kaum kuffa>r atas 

kekerasan, ketakabburan, dan keingkaran mereka terhadap kekuasan Allah yang 

mengancam mereka. Untuk itu Allah berfirman di ayat berikutnya. 
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Ahmad ibn Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, Tafsi>r Jala>lain (Bairut_Libanon: Da>r al-Ma’rifah, 1995M/1416H). 
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Muhammad ‘Ali> al-S}a>bu>ni>, S}afwah al-Tafa>si>r, h. 583. 
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Adapun jenis makna yang digunakan adalah al-ma’na> al-asa>si> atau al-

mu’jami>. Kedua kata (النادية و اجمللس) ini mengandung makna yang sama yaitu tempat 

orang-orang duduk berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Hubungan atau relasi 

maknanya adalah hipernim dan hiponim. Karena kata اجمللس melingkupi makna dari 

kata النادية, atau النادية bagian dari اجمللس. 

Kata  الزبانية (Zaban) ditafsirkan dengan kata ادلبلئكة الغبلظ الشداد    yang artinya 

Malaikat yang kasar lagi bengis/sadis. Jenis makna yang digunakan adalah makna 

refrensial, kata الزبانية mengacu kepada salah satu dari Malaikat yang bertugas di 

neraka yang sangat kejam dan bengis (  Relasi maknanya .( ادلبلئكة الغبلظ الشداد 

adalah makna hepernim dan hiponim, karena الزبانية merupakan salah satu nama dari 

Malaikat yang disebut dengan  ادلبلئكة الغبلظ الشداد . 

QS Al-‘Alaq/96: 19. 

                  

‚Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan 
dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).‛ 

: (واسجد). أي ال تلتفت إىل هنية وكبلمو: (ال تطعو): ورد عليو يف, ردع ألىب جهل (كآل)
وعرب عن الصبلةبأفضل األوصاف الىت يكون العبد فيها , دم على الصبلتك: وادلعٌت , أمر لو بالسجود

وثبت يف صحيحُت سجود رسول اهلل صلى اهلل عليو . وتقرب إىل ربك : (واقًتب), أقرب إىل اهلل تعاىل 
رضي اهلل  وىي من العزائم عند علي بن أيب طالب, ويف ىذه السورة , (إذا السماء انشقت )وسلم يف 
 107.وكان مالك يسجد فيهايف خاصية نفسو, تعاىل عنو

فيما دعاك إليو من ترك الصبلة  (ال تطعو)أي ليس األمر كما يظنو أبو جهل  (كآل)قولو 
وقيل إذا سجدت اقًتب من . أي اقًتب إىل اهلل با الطاعة و العبادة (واقًتب)أي صل اهلل  (واسجد)

                                                             
107

Abu> H{ayya>n al-Andalu>si>, Tafsi>r al- Bah{r al-Muh{i>t{ ,h. 512. 
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و أما السجود , أما الركوع فعظموا فيو الرب تعاىل): قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم. اهلل بالدعاء
 108.(فقمن أن يستجاب لكم, فاجتهدوا يف الدعاء

أي دم على ما  (ال تطعو)ردع لذلك اللعيُت بعد ردع وزجر لو إثر زجر  (كبل): وقال األلوسي
وىو رلاز . وىو على ظاىره, وواظب غَت مكًتث بو على سجودك (واسجد)أنت عليو من معاصاتو 

ويف صحيح مسلم وغَته من حديث أيب ىريرة مرفوعا , وتقرب بذلك إىل ربك (واقًتب)عن الصبلة 
    109".أقرب مايكون العبد من ربو وىو ساجد فأكثروا الدعاء"

Kata اسجد fi’il al-amr dari kata يسجد-سجد  yang artinya membungkuk 

dengan khidmat atau menunduk.
110

 Dari segi bahasa sujud berarti ketundukan dan 

kerendahan diri, menundukkan kepala, berarti juga mengarahkan pandangan kepada 

sesuatu, tetapi pandangan yang mengandung kelesuan dan kelemahan. Puncak dari 

ketundukan tersebut tergambar pada peletakan dahi di bumi, yang merupakan salah 

satu bagian s}alat.
111

 

Menurut al-Alu>si> dan beberapa pendapat di atas bahwa, kata sujud dalam 

ayat ini merupakan makna maja>zi, yaitu menggambarkan perintah melaksanakan 

s}alat. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, hanya dengan ketaatan dan ibadah 

kepada-Nya. 

Dari berbagai pendapat mufassir di atas, kata اسجد ditafsirkan dengan kata 

 yang artinya s}alatlah kepada Allah. Jadi, jenis makna yang digunakan صل اهلل

mufassir adalah al-ma’na> al-maja>zi> atau makna kiasan. 

                                                             
108

al-Dimisyqi>, al-Luba>b fi> ‘Ulu>m al-Kita>b, h. 424. 
109

Al-‘Ala>mah Abi> al-Fad}l Syiha>b al-Di>n dan al-Sayyid Mahmu>d al-Alu>si> al-Bagda>di>, Ru>h 

al-Ma’a>ni>, h. 519. 
110

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, h. 610. 
111

Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 482. 
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al-Ma’na al-Maja>zi> yaitu pemakaian kata yang maknanya tidak sebenarnya. 

Makna kiasan tidak sesuai lagi dengan konsep yang terdapat di dalam kata tersebut. 

Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya, namun kalau dipikir secara 

mendalam, masih ada kaitan dengan makna sebenarnya. Seperti pada kata diatas 

kata سجدا   pada ayat diatas ditafsirkan dengan صل  karena pada hakikatnya sujud 

merupakan salah satu rangkaian dari pada s}alat tersebut.  

Sedangkan relasi maknanya dengan penafsiran adalah  hipernim ( الشامل ) dan 

hiponim (   ادلشمول) Karena kata (الصبلة) صل  mencakup kata (السجود )سجدا . Hipernimi 

(الشامل)  adalah kata-kata yang maknanya melingkupi makna kata-kata yang lain. 

Kalau hipernimi adalah kata atau ungkapan yang maknanya makna kata atau 

ungkapan lain. Sedangkan Hiponimi ادلشمول adalah kata yang maknanya termasuk di 

dalam makna kata atau ungkapan lain.  

Pada QS al-‘Alaq ini, Allah banyak menggunakan kata kerja (fi’il) atau 

bentuk jumlah fi’liyah. Makna dasar dari struktur jumlah fi’liyyah adalah al-h}udus| 

dan al-tajaddud (ation dan temporal). Oleh karena itu, awal dari ayat ini merupakan 

perintah membaca dengan memohon pertolongan kepada Allah agar apa yang dibaca 

tersebut bisa berguna bagi orang banyak, dan membaca itu bukan hanya sekali tapi 

dituntut untuk membaca secara berulang-ulang, karena dengan perulangan dan 

kebiasaan maka itu akan membuatnya melekat di pikiran dan dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari dan dengan pengulangan tersebut mampu menelaah dan 

mengkaji bacaan tersebut secara mendetail. Setelah menelaah dan mengkaji lalu 

menulisnya dan mencetaknya agar mampu menjadi peradaban dunia yang akan terus 

berkembang dari waktu ke waktu berikutnya. 
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Di tengah-tengah QS al-‘Alaq membahas tentang penyebab yang 

mengantarkan seseorang pada sikap berkepanjangan dalam ketakabburan dan 

pembangkangan, yaitu cinta buta terhadap keduniawian. Hal inilah yang telah 

membutakan mata dan hatinya, sehingga lupa kepada sang Maha Pencipta dan lupa 

akan tugas yang terpikul pada pundaknya, yaitu bersujud dan mendekatkan diri 

kepada Allah. Tatkala ia dalam keadaan kaya dan berkecukupan, banyak teman dan 

pendukung serta luas pengaruhnya, dan ketika itulah ia berani untuk memerintahkan 

dan melarang serta mengharuskan orang lain menurut kepada perintahnya. Padahal 

Allah Maha melihat segala apa yang dilakukannya. Kemudian turunlah ancaman 

Allah bahwa orang-orang yang pembangkang dan melampaui batas tersebut akan 

ditarik Malaikat Zabaniyyah ke Neraka dengan tarikan yang sangat sadis yang tidak 

pernah dirasakan di dunia. Begitulah hukuman bagi orang-orang yang pembangkang 

lagi melampaui batas. 

Di akhir QS al-‘Alaq, perintah mendekatkan diri kepada Allah dengan 

melakukan berbagai aktivitas yang menunjang. Seperti awal surat tersebut 

diperintahkan untuk membaca, ini merupakan salah satu cara mendekat diri kepada-

Nya, sedangkan ayat terakhir menekankan perintah mendekatkan diri secara umum 

sambil melarang taat kepada siapapun yang memerintahkan sesuatu yang 

bertentangan dengan ketetapan Allah.  

 Jenis dan relasi makna yang terdapat dalam QS al-‘Alaq sudah disebutkan 

pada pembahasan di atas, namun untuk lebih jelasnya berikut penulis 

menyimpulkannya dalam bentuk tabel. 
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No. 

Ayat Lafal Ayat Lafal Tafsir Jenis Makna Relasi Makna 

اجلمع, طالع اقرأ .1  Al-ma’na> al-maja>zi> 

atau makna kiasan 

Polisemi (ta’addud 

al-ma’na>) 

  Makna refrensial Subjektif يا زلمد (أنت) اقرأ

 Al-ma’na> al-maja>zi> Polisemi (ta’addud الدم اجلامد العلق 2

al-ma’na>) 

 Al-ma’na> al-maja>zi> Polisemi (ta’addud أفعل اقرأ 3

al-ma’na>) 

 Makna refrensial Hipernim dan الكتابة و اخلط القلم 4

hiponim 

(االنسان)علم  علم    Makna refrensial Subjektif 

(زلمد)علم  علم 5  Makna refrensial Subjektif 

 Makna refrensial Subjektif زلمد االنسان 

 Al-ma’na> al-asa>si> wa حقا كآل 6

al-mu’ja>mi> 

Sinonim (al-

tara>duf) 

, الكفر, استكرب طغى 
 الشرك

Al-ma’ma> al-maja>zi> Ta’addud al-ma’na> 

(polisemi) 

 <Al-ma’na> al-haqi>qi غنيا استغٌت 7

atau makna denotatif 

Al-tara>duf 

(sinonim) 

 <Al-ma’na> al-haqi>qi الرجوع الرجعى 8

atau makna denotatif 

Al-tara>duf 

(sinonim) 

 Al-ma’na> al-asa>si> wa أخربين أرأيت 9

al-mu’ja>mi> 

Sinonim (al-

tara>duf) 

(ىو)ينهى    Makna refrensial Subjektif أبو جهل 
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رسول اهلل صلى  عبدا 10
 اهلل عليو وسلم

Makna refrensial Subjektif 

 Al-ma’na> al-asa>si> wa أخربين أرأيت 11

al-mu’ja>mi> 

Sinonim (al-

tara>duf) 

اإلخبلص و  التقوى 12
 التوحيد

Al-ma’na> al-asa>si> wa 

al-mu’ja>mi> 

Ta’addud al-ma’na> 

(polisemi) 

(أنت)أرأيت  13 زلمد صلى اهلل  
 عليو وسلم

Makna refrensial Subjektif 

 Al-ma’na> al-asa>si> wa أعرض توىل

al-mu’ja>mi> 

Al-tara>duf 

(sinonim) 

(ىو)يعلم  14  Makna refrensial Subjektif أبو جهل 

مطلع على  يرى 
 أحوالو

Al-ma’na> al-asa>si> wa 

al-mu’ja>mi> 

Al-tara>duf 

(sinonim) 

, لنأخذن لنسفعا 15
 لنسحنب

Al-ma’na> al-asa>si> wa 

al-mu’ja>mi> 

Al-tara>duf 

(sinonim) 

فاجر  وكثَت  كاذبة خاطئة 16
 الذنوب واإلجرام

Al-ma’na> al-maja>,zi> Subjektif  

 Al-ma’na> al-asa>si> wa اجمللس النادية 17

al-mu’ja>mi> 

Hipernim dan 

hiponim 

ادلبلئكة الغبلظ  الزبانية 18
 الشداد 

Makna refrensial Sunjektid  

 Al-ma’na> al-maja>,zi> Hipernim dan صل السجد 19

hiponim 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Setelah melakukan analisis terhadap objek penelitian, sebagai kesimpulan 

dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Hasil penelitian pertama, menunjukkan bahwa pada QS al-‘Alaq ini, Allah 

banyak menggunakan kata kerja (fi’il) atau bentuk jumlah fi’liyah. Makna dasar dari 

struktur jumlah fi’liyyah adalah al-h}udus| dan al-tajaddud (ation dan temporal). Oleh 

karena itu, awal dari ayat ini merupakan perintah membaca dengan memohon 

pertolongan kepada Allah agar apa yang dibaca tersebut bisa berguna bagi orang 

banyak, dan membaca itu bukan hanya sekali tapi dituntut untuk membaca secara 

berulang-ulang, karena dengan perulangan dan kebiasaan maka itu akan 

membuatnya melekat di pikiran dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

dan dengan pengulangan tersebut mampu menelaah dan mengkaji bacaan tersebut 

secara mendetail. Setelah menelaah dan mengkaji lalu menulisnya dan mencetaknya 

agar mampu menjadi peradaban dunia yang akan terus berkembang dari waktu ke 

waktu berikutnya. 

Selanjutnya bagi orang yang tidak mengingat apa yang pernah diajarkan 

Allah kepadanya sebagaiman tercantum dalam ayat sebelumnya, yaitu orang-orang 

yang pembangkang dan melampaui batas, maka ancaman Allah berlakunya baginya 

di akhirat kelak. Di akhir QS al-‘Alaq, perintah mendekatkan diri kepada Allah 
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dengan melakukan berbagai aktivitas yang menunjang. Seperti awal surat tersebut 

diperintahkan untuk membaca, ini merupakan salah satu cara mendekatkan diri 

kepada-Nya, sedangkan ayat terakhir menekankan perintah mendekatkan diri secara 

umum sambil melarang taat kepada siapapun yang memerintahkan sesuatu yang 

bertentangan dengan ketetapan Allah. 

Hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa jenis makna yang terdapat 

pada QS al-‘Alaq, yaitu: makna referensial, makna dasar atau makna kamus (al- 

ma’na al-asa>si> wa al-mu’jami>),  makna kiasan (al-ma’na al-maja>zi>>),  dan makna 

denotative (al-ma’na> al-haqi>qi>). Sedangkan  relasi makna antara kata-kata atau lafal 

al-Qur’an dengan kata-kata penafsirannya terjadi dalam empat macam relasi 

(hubungan makna) yaitu: hubungan Sinonim (al-tara>duf) , hubungan Polisemi 

(ta’addud al-ma’na>), konsep hiponimi dan hipernimi (al-isytima>l dan al-masymu>l) , 

hubungan makna yang bersifat subjektif. 

 

B. Implikasi  

Pembahasan mengenai kajian semantic tentu sangat luas, terutama 

menjadikan kitab tafsir sebagi objek kajiannya. Karenanya penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan bagi peneliti yang lain terutama orang-orang yang 

berkecimpung di bidang bahasa Arab agar senantiasa mengkaji karya-karya 

berbahasa Arab. Selain itu penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu linguistik (semantik).  
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