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ABSTRAK  
 
 
ABDULLAH SAKKA. Kontribusi Alquran terhadap Perkembangan Sastra Arab 
(Suatu tinjauan balaghah) (Dibimbing oleh Azhar Arsyad dan Abd. Karim Hafid). 
 

Kajian sastra Alquran mulai timbul pada abad ketujuh hijriah diistilahkan 

dengan ilmu balaghah ini dibahas cara-cara menyusun kalimat yang baik. Dengan 

demikian, terbukti bahwa Alquran itu sangat perlu dikaji lebih mendalam dan 

sistematis untuk mengetahui teks dan konteksnya yang begitu padat di dalamnya, 

sehingga dapat diketahui kontribusinya terhadap perkembangan sastra Arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan sastra Arab sebelum 

Islam dan setelah turunnya Alquran, keistimewaan bahasa Alquran, dan motivasi 

Alquran terhadap perkembangan sastra Arab. Penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni teknik penelitian 

pustaka yang telah ada secara sistematis, baik dari buku-buku sastra maupun buku-

buku kajian Alquran. Data dianalisis melalui: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) 

membandingkan data, dan (4) menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, diperoleh 

hasil yang menunjukkan bahwa sastra Arab merupakan kebanggaan bangsa Arab di 

bidang kesusastraan pada waktu itu. Konteks sastra Arab yang dikembangkan pada 

waktu itu sesuai dengan kehendak seorang sastrawan atau masing-masing kabilah. 

Karena itu, Alquran datang memberikan gambaran komposisi kalimat yang sangat 

sederhana dan luas cakupannya, serta menjawab problematika bangsa Arab zaman 

jahiliyah pada khususnya dan manusia pada umumnya. Serta kontribusinya terhadap 

perkembangan sastra yaitu munculnya istilah baru dalam sastra Arab. Alquran 

memberikan motivasi pengembangan sastra Arab sebagai dasar adalah takwa, bahasa 

yang halus, baik dan sopan. 
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ABSTRACT  
 
 
ABDULLAH SAKKA. The Contribution of Quran to the Development of Arabic 
Literature (supervized by Azhar Arsyad and Abd. Karim Hafid). 
 

The study of the Quranic literature began in the seventh century H. through 

the science called balaghah which was mainly concerned with the ways of making 

good and correct sentences. Therefore, it is essential that Quran be studied profoundly 

and systematically to know the texts and their contexts that are so compact, so that its 

contribution to the development of Arabic literature can be known. This research 

aimed at describing the development of Arabic language, and the motivation of Quran 

for the development of Arabic literature. This research was a descriptive-qualitative 

research by using library study technique in collecting the data from literary books 

and textbooks on Quran. The data were analyzed through the following steps: (1) 

reducing the data, (2) presenting the data, (3) comparing the data, and (4) drawing the 

conclusions. The results of the research showed that Arabic literature developed at 

that time were in accord with the willing of a man of letters or a tribe. That is why, 

Quran came to give a description of how to compose simple, but far-reaching 

sentences and to answer or to solve the problems faced by ignorant Arabic people in 

particular and human beings in general and the contribution to the development of 

literature that is appearing of the new term in Arabic literature Quran gives 

motivation to the development of Arabic literature as basic of devotion to religion, 

good and polite language. 
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DAFTAR ARTI  LAMBANG DAN SINGKATAN 

 

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf latin dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Konsonan  

 n : ن gh : غ sy  : ش kha : خ a : ا

 w : و f : ف sh  : ص d : د b : ب

 h : ـه q : ق dh  : ض dz : ذ t : ت

 … : ء k : ك th  : ط r : ر ts : ث

 y     : ي l : ل zh  : ظ z : ز j : ج

  m : م …  : ع s : س h : ح

2. Hamza (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun, jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ’ ). 

3. Vokal a (fathah) apabila dipanjangkan ditransliterasikan dengan ā, vokal i : 

(kasrah) dengan ī, dan vokal u (dammah) dengan ū. 

4. Tasydid dilambangkan dengan konsonan ganda. 

5. Kata sandang alif lām ma’arifah ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di 

awal kalimat.  

6. Ta marbūta (ة) ditransliterasikan dengan t, tetapi jika terletak di akhir kalimat, 

maka ditransliterasikan dengan huruf h. 

7. Lafal al-Jalālāh  (هللا) tanpa huruf hamzah. 
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BAB  I 
 
 

PENDAHULUAN  
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Kajian nilai sastra Alquran merupakan salah satu telaah yang khusus, mulai 

timbul pada abad ketujuh hijriah yaitu disebut ilmu badi’ul qurān yang membahas 

tentang aneka ragam badīe yang terdapat dalam Alquran oleh Ibnu Ishaba’ 

(Ashshiddieqy, 1972:6). Menurut Akhdlori (1993:17), ilmu ma’ani, bayān, dan 

badī’ disebut ilmu balīghah. Dalam ilmu balāqhah  ini dibahas cara-cara menyusun 

kalimat yang baik atau mengucapkannya, yang bernilai tinggi menurut sastrawan . 

Balāgah merupakan disiplin ilmu yang mengulas kefasihan berbicara.  

Para sahabat Nabi Saw., tabi’-tabi’in, dan para ulama berijtihad mengkaji 

Alquran yang merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak mengandung unsur 

keraguan di dalamnya. Akan tetapi Alquran hanya menjelaskan secara global hal-hal 

tersurat dan yang tersirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Luqman (31):27. 

ولو أمنا فىاألرض من شجرة أقالم والبحرميده٬ من بعده سبعة احبر مانفدت كلمات اهللا إن 
 . اهللا عزيز حكيم

Terjemahnya: 

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak 
akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha bijaksana (Departemen Agama , RI., 1996: 656). 
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Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dikatakan bahwa "كـال اهللا"  adalah 

mengandung ilmu dan hikmah. Maka jelaslah bahwa ilmu Allah dan hikmah-Nya 

yang terkandung di dalam Alquran itu tidak akan habis dipelajari (dikaji) oleh 

manusia sepanjang  masa.  

Alquran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat di tiru oleh para 

sastrawan Arab sekalipun, karena adanya susunan yang indah yang berlainan 

dengan setiap susunan yang diketahui mereka dalam bahasa Arab. Para pkar sastra 

Arab melihat Alquran memakai bahasa dan lafal mereka, tetapi Alquran bukan 

puisi, prosa atau syair. Meskipun Alquran identik dengan bahasa, akan tetapi 

mereka tidak mampu menyusun syair semisal Alquran. Padahal Allah membuka 

peluang bagi mereka seperti berbuat firman Allah dalam surat al -Baqarah (2):23. 

وان كنتم فىريب مما نزلنا على عبدنا فاءتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا ان  
 كنتم صادقني

Terjemahnya: 

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Alquran yang Kami 
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad) buatlah satu surat (saja) yang 
semisal Alquran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika 
kamu orang-orang yang memang benar (Depag, RI., 1996:12).  

Al-Maraghi (1974:105) berpendapat bahwa di dalam ayat ini Allah minta 

kepada para pakar bahasa, ahli sastra, dan orang-orang yang meragukan Alquran 

serta Muhammad Rasulullah dipersilahkan dengan cara bantu -membantu 

menciptakan yang semisal dengan Alquran walaupun hanya satu surat yang 

terpendek. Jika benar anggapan mereka bahwa Alquran itu datang dari Muhammad, 
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maka tentu tidak sulit bagi mereka membuat yang semisal Alquran, karena ahli di 

bidang sastra dan fasāhah/kefasihan yang sudah mencapai titik puncaknya. Nilai -

nilai sastra adalah kebanggaan mereka nomor satu. Banyak di antara mereka yang 

sangat populer karena kepandaiannya di bidang ini.  Sedangkan Nabi bukanlah 

seorang penyair di antara mereka. Nabi pun tidak bisa mendampingi mereka di 

bidang yang mereka kuasai. 

Dengan demikian, jika mereka tidak mampu membuat yang semisal Alquran 

sekalipun dilakukan dengan gotong-royong seluruh umat manusia, jin dan semua 

makhluk hendaknya mereka sadar akan ketidakmampuannya. Hendaknya mereka 

sadar bahwa Alquran adalah mukjizat yang hanya diturunkan melalui wahyu dari 

sisi Allah bukan hasil kreativitas Muhammad. 

Jalālain (t.th) mengemukakan bahwa min mitslih, min berarti dari, 

maksudnya ayat tersebut ialah untuk menjadi keterangan atau penjelasan, hingga 

artinya ialah sebanding dengannya, baik kedalaman makna maupun dalam 

keindahan susunan kata serta pemberitaan hal -hal gaib dan sebagainya. Yang 

dimaksud dengan surat dalam ayat tersebut ialah satu penggal perkataan yang 

mempunyai permulaan, kesudahan, dan sekurang-kurangnya terdiri atas tiga ayat. 

Kalimat-kalimat Alquran adalah kalimat-kalimat yang menakjubkan, yang 

berbeda sekali dengan kalimat-kalimat di luar Alquran. Ia mampu mengeluarkan 

sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang dapat dirasakan oleh manusia. Sehingga 

di dalamnya dapat dirasakan ruh dinamika. Adapun huruf tidak lain hanya simbol 

makna-makna, sementara lafal memiliki petunjuk-petunjuk etimologis yang berkaitan 
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dengan makna-makna tersebut. Menuangkan makna-makna yang abstrak tersebut 

kepada batin seseorang dan kepada hal-hal yang bisa dirasakan yang bergerak di 

dalam imajinasi dan perasaan. Hal inilah yang sulit dilakukan oleh sastrawan Arab. 

Sebagaimana yang dikemukakan Al-Munawar dan Hakim (1994:3), bahwa kesulitan 

seorang sastrawan ialah menundukkan seluruh kata dalam suatu bahasa atau kalimat, 

untuk setiap makna dan imajinasi yang digambarkannya. Sementara Alquran tidak 

berbicara dengan sebuah kata kecuali sejalan dengan makna yang dikehendaki dan 

pada tingkat kedalaman paling tinggi.  

Khoiri R (dalam J. Pedersen, 1999:2) memastikan bahwa tidak ada satu 

aksara pun di dunia ini yang menjadi objek seni mistik yang hebat seperti aksara 

Alquran. Ia mempunyai bentuk-bentuk yang sangat indah dan agung secara artistik. 

Atau bahkan tidak hanya hebat secara artistik, sebab kecemerlangan huruf -hurufnya 

juga mencuatkan makna filosofis, rasa spiritual, dan pengaruh fungsionalnya. 

Dengan demikian, terbukti bahwa Alquran itu sangat perlu dikaji lebih 

mendalam dan sistematis untuk mengetahui teks dan konteksnya yang begitu padat di 

dalamnya, sehingga dapat diketahui kontribusinya terhadap perkembangan sastra Arab. 

 
B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana kontribusi Alquran terhadap sastra 

Arab? Masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa sub masalah yang lebih 

spesifik sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perkembangan sastra Arab sebelum Islam dan setelah 

turunnya Alquran? 

2. Bagaimana keistimewaan bahasa Alquran dan kontribusinya terhadap 

perkembangan sastra Arab? 

3. Sejauhmana motivasi Alquran terhadap perkembangan sast ra Arab ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang akan dicapai adalah mendeskripsikan kontribusi Alquran 

mengenai sastra Arab untuk memperoleh hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengkaji perkembangan sastra Arab sebelum Islam dan setelah turunnya 

Alquran. 

2. Mengetahui keistimewaan bahasa Alquran dan kontribusinya terhadap 

perkembangan sastra Arab. 

3. Mendeskripsikan motivasi Alquran terhadap perkembangan sastra Arab.  

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam hal -hal 

sebagai berikut : 

1. Mengingatkan kembali perkembangan sastra Arab sebelum Islam dan 

setelah turunnya Alquran. 

2. Mengetahui keistimewaan bahasa Alquran dan kontribusinya terhadap 

perkembangan sastra Arab. 

3. Memberi solusi baru mengenai motivasi Alquran terhadap perkembangan 

sastra Arab yang terkandung di dalamnya.  
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BAB  II 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA  
 
 

A. Alquran dan Keijazannya 
 

1. Pengertian Alquran 

Asal kata Alquran menurut pendapat para ulama :  

1. Imam Al-Asy’ari mengatakan bahwa lafal Alquran tidak berhamzah dan 

diambil dari kata  قــرن yang  artinya menggabungkan seperti dalam 

perkataan: 

 قرّنت الشّيئ بالشّيئ اذا ضممت احد مها إىل األخر
 (Telah kugabung sesuatu dengan sesuatu, jika telah kukumpulkan sesuatu 

itu dengan yang lain). 

 Jadi Alquran berarti gabungan atau kumpulan semua surah, dan semua 

huruf-huruf di dalam Alquran. 

2. Al-Faraa, seorang ahli bahasa yang terkenal, (meninggal tahun 207 H) 

menyatakan bahwa Alquran diambil dari kata  قـرائن jama dari kata  ةنـقري  

yang artinya indikator (petunjuk) (Zuhdi, 1993:2).  

 Karena seluruh ayatnya menjadi indikator dalam menjelaskan ayat-ayat yang 

lainnya, dan ayat-ayatnya satu sama lain serupa menyerupai. Menurutnya, 

Alquran itu tidak pakai hamzah. Kedua pendapat tersebut menyatakan 

pula bahwa huruf ن (nun) yang terdapat di dalam lafal Alquran adalah 

ashliyah (al Shalih, 1977: 18-19). 
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3. Az-Zajjaj pengarang kitab Ma’āni Qurān (meninggal 311 H) mengatakan 

bahwa pendapat Al Asy’ary dan Al-Faraa itu adalah lemah, yang benar 

adalah bahwa hilangnya huruf hamzah dalam lafal Alquran adalah 

merupakan takhfif, dan dipindahkan baris (harakat) hamzah kepada huruf 

sukun yang terletak sebelum hamzah. Jadi menurut Az-Zajjaj, Alquran itu 

berhamzah, disifati dengan wazan fu’lan dan diambil dari kata  القـرء  
artinya penghimpunan, seperti dalam perkataan:  

 قراء ت املاء ىف احلوض
 (Aku mengumpulkan/menghimpunkan air dalam kolam) 

4. Al-Lihyani seorang ahli bahasa, mengatakan bahwa lafal Alquran adalah 

masdar dari قــران berwazan seperti lafal   الرجعــان dan رانفــالغ . Maka 

dinamakanlah Kitab Allah itu dengan Alquran, artinya kitab yang dibaca. 

Jadi Quran artinya  مقــرو yang berarti dibaca. (Sirojuddin Iqbal dan 

Fudlali, 1990:17). 

Alquran menurut pendapat yang paling kuat yang dikemukakan oleh           

Al Salih berarti bacaan. Yunus (1973: 335) juga mengemukakan asal kata قـران itu 

berbentuk masdar dengan arti  فعـولاسـم م yaitu مقـروء (dibaca). Di dalam Alquran 

sendiri ada pemakaian kata  قران (Quran) dalam arti demikian sebagai berikut :  

: سورة القيامة(نه٬ فاءذا قرأنه فاتبع قرانه أان علينا مجعه٬ وقر 

 

۱۷–

 

۱۸ ( 
Terjemahnya: 
 Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) 

dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai 
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membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”.  (Departemen Agama RI, 
1996:999).  

Menurut Al-Jurjani (1938:10), bahwa Alquran itu merupakan kitab yang 

diturunkan kepada Rasul, tertulis dalam mushaf-mushaf yang diriwayatkan dengan 

cara mutawatir tanpa subhat, sedangkan Alquran itu menurut penuntut kebenaran 

merupakan ilmu ladunni secara global yang mencakup segala hakikat kebenaran. 

Seiring dengan pendapat Al-Jurjani, dalam Kamus Istilah Agama, juga dikemukkan 

bahwa Alquran itu firman Allah yang bersifat atau berfungsi sebagai mukjizat yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya adalah ibadah (Shodiq, 

1988:7). Kedua pendapat tersebut di atas, juga tidak berbeda dengan pengertian 

yang dikemukakan oleh Al-Salih. 

Pengertian di atas tentunya belum cukup bagi pakar yang lain. Sehingga 

Shalihah (1983:20) mengemukakan bahwa Alquran merupakan kalamullah yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. dan ia adalah mukjizat bagi beliau, juga 

satu-satunya kitab yang terbanyak dibaca antara buku-buku yang tertulis di dunia 

ini, sebab setiap muslim membacanya setiap hari, sekurang-kurangnya surah al-

Fatihah dibaca di dalam pelaksanaan shalat fardu, lima kali sehari semalam. 

Demikian pula anak-anak, remaja-remaja, dan pemuda-pemuda Islam di pelosok 

dunia yang belajar membaca Alquran. Tetapi Ashabuni (Shalihah, 1983:5) 

mengemukakan bahwa Alquran adalah Kalamullah yang diturunkan kepada penutup 

para Nabi dan para Rasul dengan perantaraan Jibril as yang dinukilkan kepada kita 

secara mutawatir, diawali dengan surah al Fatihah diakhiri dengan surah An’nas, 

dan menjadi ibadah bagi orang yang membacanya.  
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Pengertian Alquran menurut para pakar tersebut tentunya belum memuaskan 

ahli yang lain, di antaranya As-Suyuti dan pakar di Indonesia, Ash-Shiddiqy dan 

Shihab. Menurut As-Suyuti (t.th), Alquran adalah firman Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Saw. untuk melemahkan orang-orang yang menentangnya 

sekalipun dengan surah yang terpendek membacanya termasuk i badah. 

Pengertian Alquran yang dikemukakan oleh As-Suyuti terdapat persamaan 

yang dikemukakan oleh Ash-Shiddiqy. Ash-Shiddiqy (1971) mengemukakan bahwa 

Alquran merupakan wahyu yang diterima oleh Malaikat Jibril as dari Allah swt. 

tidak dapat ditandingi oleh siapapun, diturunkan beransur-ansur kepada hamba-Nya 

dengan jalan dinukilkan dari Muhammad Saw kepada umatnya dengan jalan 

mutawatir, dan tertera dengan sempurna dalam mushaf baik lafalnya maupun 

maknanya, sedang yang membacanya diberi pahala, karena mem baca Alquran 

dihukumkan suatu ibadah. Terakhir, Shihab (1995:62) berpendapat bahwa Alquran 

merupakan sumber ajaran Islam. Kitab suci itu menempati posisi sentral, bukan saja 

dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, melainkan juga 

merupakan inspirator, pemandu, dan pemadu gerakan-gerakan umat Islam 

sepanjang empat belas abad sejarah pergerakan umat ini.  

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para pakar 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Alquran merupakan kalam Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, penutup para Nabi dan Rasul dengan 

perantaraan Malaikat Jibril as, dimulai dengan surah al Fatihah dan diakhiri dengan 

surah an-Nas, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada umat 
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Islam secara mutawatir, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah, inspirator, 

pemandu, dan pemadu gerakan-gerakan Islam hingga akhir zaman. 
 
 
2. Jumlah ayat dan huruf-huruf Alquran  

Jumlah juz Alquran terdiri dari tiga puluh dan surah di dalamnya terdiri dari 

seratus empat belas surah. Hal ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Namun, 

mereka berbeda pendapat mengenai jumlah ayat Alquran. Ibnu Dlurais 

meriwayatkan dari sanad Usman bin Ata’ dari ayahnya dari Ibnu Abbas, katanya 

seluruh ayat Alquran berjumlah 6616 ayat. Dan jumlah seluruh hurufnya 323671. 

Demikianlah yang dikemukakan oleh Iqbal (1993:60).  

As-Suyuti (t.th) mengatakan bahwa para ulama sepakat mengenai jumlah 

ayat-ayat Alquran yaitu 6000 ayat. Akan tetapi  mereka berbeda pendapat tentang 

ayat-ayat yang selebihnya (dari 6000). Di antara mereka ada yang tidak 

menambahnya. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa tambahan dari 6000 

adalah 204 ayat. Ada pula yang menambahkan 214 ayat,  219 ayat, 225 ayat, dan 

236 ayat.  

Namun, berbeda dengan hal yang dikemmukakan oleh Zuhdi (1997:138), 

bahwa Ad-Dany meriwayatkan dalam Musnad al-Firdaus, dari sanad Al-Faidl bin 

Rusaiq, dari Furat bin Salman, dari Maimun bin Muhram, dari Ibnu Abbas, dengan 

sanad marfu; bahwa tingkatan surga itu sesuai dengan ayat-ayat Alquran. Setiap 
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satu ayat Alquran disamakan satu tingkat surga. Itulah Alquran 6216 ayat. Di antara 

setiap tingkat jaraknya kira-kira antara langit dan bumi. 

Adapun sebab-sebab pokok timbulnya selisih bilangan ayat-ayat Alquran 

sebagai berikut: 

1. Nabi semula membaca wakaf pada akhir setiap ayat untuk menunjukkan 

kepada para sahabat bahwa lafal yang dibaca waqaf itu adalah fasilah 

(pemisah). Sehingga apabila mereka telah mengetahui benar tentang 

fasilah itu, lantas Nabi Muhammad membaca wasal (sambung) dengan 

ayat sesudahnya, maka timbullah praduga orang yang belum mengetahui 

maksud Nabi Muhammad itu, kemudian orang itu membaca sambung 

dengan ayat sesudahnya dan menganggap seluruh satu ayat. Sebaliknya 

ada orang lain yang menganggapnya sebagai dua ayat.  

2. Karena sebagian para ulama memandang fawātihus suwar (pembuka-

pembuka surah) sebagai satu ayat sendiri. Sedangkan ulama lain tidak 

menganggapnya sebagai satu ayat (Iqbal, 1993 :61).  

Adapun tujuan mengetahui ayat-ayat Alquran sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui wakaf. Karena ijma telah sepakat bahwa shalat tidak sah 

dengan membaca sepotong ayat. 

2. Dapat diketahui bahwa tiga ayat Alquran yang pendek-pendek cukup 

menjadi mukjizat untuk melemahkan penentangnya. Dan I’jāz tidak 

terdapat kecuali dengan ayat. Karena jumlah bilangan ayat berguna dalam  

I’jāz (Iqbal, 1993:61).  
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Perlu diketahui pula bahwa perhitungan jumlah ayat itu ada lima macam, 

yaitu : (1) Perhitungan ahli Makkah, dilakukan oleh Abdullah bin kasir. Jumlah ayat 

6210 ayat, (2) Perhitungan ahli Madinah, dilakukan oleh Abu Ja’far ibnu Ya sid. 

Jumlah ayat 6214 ayat, (3) Perhitungan ahli Kufah, dilakukan oleh Abu Abdir 

Rahman As-Salamy jumlah ayat 6217 ayat, (4) Perhitungan ahli Basrah, dilakukan 

oleh Ashim bin Ajjaj. Jumlah ayat 6204 ayat, (5) Perhitungan ahli Syam, dilakukan 

Abdullah bin Amir Al-Yashaby. Jumlah ayat 6226 ayat (Iqbal, 1993: 60-61). 
 
 
3. Mukjizat Alquran 

Mukjizat menurut  لغة (bahasa) berarti melemahkan (Al-Munawar & Hakim, 

1994:1). Menurut شـرعا (istilah) ialah perbuatan atau kejadian luar biasa di luar 

kemampuan manusia sehingga manusia tidak mungkin akan bisa menirunya 

(Basalamah, 1997:111). 

Mukjizat terbagi dua bagian, yaitu: (1) mukjizat hissi, ialah dapat dilihat oleh 

mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dirasa oleh 

lidah, yang lebih tegas dapat dicapai oleh panca indera, dan (2) mukjizat ma’nawi, 

ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indra, 

tetapi harus dicapai dengan kecerdasan pikiran.  

Alquran di samping ketinggian nilai bahasanya yang merupakan inti 

mukjizat, juga Alquran mengandung berbagai mukjizat antara lain: (1) susunan 

yang indah, berbeda dengan setiap susunan yang ada dalam bahasa orang Arab, (2) 

adanya uslub yang aneh berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab, (3) sifat 
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agung yang tidak mungkin lagi seorang makhluk untuk mendatangkan hal yang 

seperti itu, (4) bentuk undang-undang yang detail lagi sempurna yang melebihi 

setiap UU buatan manusia, (5) menggambarkan hal -hal gaib yang tidak bisa 

diketahui kecuali dengan wahyu, (6) tidak bertentangan dengan pengetahuan -

pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya, (7) menepati janji dan ancaman 

yang dikhabarkan Alquran, (8) adanya ilmu-ilmu pengetahuan yang terkandung 

didalamnya (ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum), (9) memenuhi 

segala kebutuhan manusia, dan (10) berpengaruh kepada hati pengikut dan 

pengasuh (Al-Munawar dan Hakim, 1994:2).  
 
 
4. Fungsi Alquran 

Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan benar, 

membenarkan dan meluruskan kitab-kitab dari Allah yang telah ada sebelumnya, 

khususnya kepada kitab Taurat, Zabur dan Injil yang asalnya wahyu dari Allah. 

Pengakuan Alquran kepada kitab tersebut adalah secara global, tidak kepada isi 

sampai detailnya (Masyhud, 1999:26). 

Zuhdi (1997:21) mengemukakan bahwa Alquran itu mempunyai beberapa 

fungsi. Di antara yang terpenting adalah: (1) sebagai mukjizat Nabi Muhammad 

untuk membuktikan bahwa Muhammad Saw adalah Nabi dan Rasul Allah, dan 

bahwa Alquran itu firman Allah, bukan perkataan Muhammad, (2) sebagai sumber 

dari segala macam sumber aturan tentang hukum, sosial, ekonomi, kebudayaan, 

pendidikan, dan modal yang harus dijadikan pandangan hidup bagi seluruh umat 
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manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, (3) sebagai hakim 

yang diberi wewenang oleh Allah memberikan keputusan terakhir mengenai 

berbagai masalah yang diperselisihkan di kalangan para pemimpin umat dan 

sebagai korektor yang mengoreksi kepercayaan-kepercayaan yang salah, yang 

terdapat dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru atau kitab -kitab lain yang 

dipandang suci oleh para penganutnya, dan (4) sebagai pengukuh (penguat) yang 

mengukuhkan dan menguatkan adanya kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelum 

Alquran dan kebenaran para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad saw beserta 

kitab-kitabnya sudah tidak suci lagi, karena tidak sedikit yang telah diubah oleh 

para pemimpin mereka (Masyhud, 1999:26). 
 
 
5. Gaya bahasa Alquran 

Charisma (1991:28) mengemukakan bahwa para ahli sejarah sepakat bahwa 

Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika bangsa Arab mencapai puncak 

kemajuan di bidang kesusastraan. Oleh karena itu, Alquran diturunkan dengan 

susunan gaya bahasa yang indah yang berlainan dengan susunan dalam bahasa 

Arab. Susunan gaya bahasa dalam Alquran Karim tidak bisa disamakan dengan apa 

pun. Alquran bukan susunan syair dan bukan pula susunan prosa.  Kendati 

demikian, banyak orientalis yang menganggap bahwa beberapa bagian Alquran 

tampak amat puitis dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Bahkan para rival 

Nabi  Muhammad, pada waktu itu, dalam hal ini Al-Walid bin Muqirah termasuk 

tokoh sastra dan ahli pidato pada waktu itu, ia menganggap bahwa uslub atau  gaya 
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bahasa Alquran itu mirip dengan syair atau buatan para peramal (Al -Maraghi, 1394 

H). Asumsi yang naif ini dibantah sendiri oleh Alquran dalam QS. (69):41 -42. 

 .والبقول كاهن قليال ماتذكرون. وما هو بقول شاعر قليال ماتؤمنون
Terjemahnya: 

 “Dan Alquran itu bukanlah perkataan seorang penyair; sedikit sekali kamu 
beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan seorang tukang tenung 
(peramal); sedikit sekali kamu mengambil pelajaran dari padanya” (Depag, 
1996:970).  

Bahasa atau kalimat-kalimat Alquran adalah kalimat-kalimat yang 

menakjubkan, yang berbeda dengan kalimat-kalimat di luar Alquran. Ia mampu 

mengeluarkan sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang dirasakan sehingga di 

dalamnya dapat dirasakan ruh dinamika. Adapun huruf tidak lain hanya simbol 

makna-makna, sementara lafal-lafal memiliki petunjuk-petunjuk etimologis yang 

berkaitan dengan makna-makna tersebut. Menuangkan makna-makna yang abstrak 

tersebut kepada batin seseorang dan kepada hal -hal yang bisa dirasakan (al-

mahsusat) yang bergerak di dalam imajinasi dan perasaan, bukan hal yang mudah 

dilakukan (Al Munawar dan Hakim, 1994:3).  
 
 
6. Keunggulan bahasa Alquran 

Sebagaimana yang dikutip oleh Shihab (1998: 119). Pichkthal mengemukan 

bahwa Alquran mempunyai simfoni yang tidak ada taranya karena setiap makn a dan 

nada-nadanya dapat menggerakkan hati manusia untuk menangis dan bersuka cita. 

Kemudian Montet mengemukakan pula bahwa keagungan dan kemuliaan bentuk 

Alquran begitu padat, sehingga tidak ada terjemahan ke dalam satu bahasa Eropa 
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pun yang dapat menggantikannya. Bahkan seorang pendeta Kristen mengaku bahwa 

Alquran dalam bahasa Arabnya mempunyai keindahan yang menawan serta daya 

pesona tersendiri. Ungkapan katanya yang ringkas, gaya bahasanya yang mulia, dan 

kalimat-kalimatnya yang benar sering kali penuh dengan irama. Alquran memiliki 

suatu kekuatan yang besar serta tenaga yang meledak-ledak yang sangat sulit 

diterjemahkan seni sastranya.  

Shihab (1998:119) sebagai salah seorang pakar Alquran di Indonesia, juga 

mengemukakan bahwa Alquran daat menggerakkan  hati manusia untuk menangis 

dan bersuka cita disebabkan oleh huruf dari kata-katanya yang dipilih melahirkan 

keserasian bunyi dan kemudian kumpulan kata-kata itu melahirkan pula keserasian 

irama dan makna dalam rangkaian kalimat ayat -ayatnya. 

Orang kafir Mekah, meskipun mereka menentang dan memusuhi Alquran 

serta Nabi Muhammad saw, namun, mereka tetap mengakui keindahan dan 

kehalusan bahasa Alquran, sebagai contoh: 

1. Walid bin Mugirah, seorang musyrikin Quraisy yang terkemuka dan 

seorang sastrawan yang terkenal pada waktu itu, sangat memusuhi seruan 

Nabi Muhammad saw dan Alquran, pada suatu hari ia mendengar suatu 

ayat dibaca oleh Nabi, lalu ia berkata dengan terus terang. “Apa yang 

saya akan katakan? Demi Allah tidak ada di antara kami yang mengerti 

tentang syair, baik rajaznya maupun qasidahnya dan segala macam syair 

yang halus serta indah, yang melebihi dari pada saya. Demi Allah tidak 

akan serupa dan seimbang sedikitpun dengan yang dibaca oleh 
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Muhammad. Demi Allah, sungguh perkataannya amat manis rasanya. 

Sungguh susunan katanya  sangat elok, sungguh di luar sangat berbuah 

dan sungguh di dalamnya sangat sedap, sungguh bahasanya sangat tinggi, 

tidak ada yang lebih dari itu, dan sungguh ia adalah sangat memecahkan 

segala yang di bawahnya.   

2. Utbah bin Rabi’ah seorang pemuda Quraisy yang gagah berani pandai 

berpidato, lancar bicara dan cakap berbantah, ketika ia diutus oleh 

golongan para pemuka Quraisy untuk menperdayakan Nabi Muhammad, 

maka sesudah dibacakan ayat-ayat Alquran oleh Nabi saw sendiri, 

seketika itu ia berkata “cukuplah, cukuplah sekian dulu ya Muhammad, 

cukuplah sekian saja. Jangan engkau teruskan! Aku minta hendaknya 

engkau menerangkan dan berbicara yang lainnya itu!” Demikianlah kata 

Utbah bin Rabi’ah dan selanjutnya Nabi Muhammad saw membacakan 

ayat-ayat lainnya, sehingga menyebabkan ia tidak lagi dapat berbicara di 

hadapan Nabi Muhammad (Khalil, t.th) 

3. Nadar bin Haris, seorang ketua Qurais yang membenci Islam, pada suatu 

hari mereka mendengar ayat-ayat Alquran yang dibacakan oleh Nabi 

Muhammad Saw, ia berkata kepada kaumnya “Hai para kawan! Sungguh 

kamu telah mengetahui bahwa kau belum pernah meninggalkan suatu 

perkara, melainkan aku harus mengetahuinya dan membacanya serta 

mengatakan lebih dahulu. Demi Allah, sungguh aku telah mendengar 

sendiri ucapan yang biasa diucapkan oleh Nabi Muhammad. Demi Allah, 
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sekali-kali belum pernah mendengar perkataan yang serupa itu, yang 

dibacanya itu bukan syair, bukan sihir, dan bukan tenung! (As-Siddiqiy, 

1971).  

Pada bagian (2) di atas, Utbah bin Rabi’ah mengatakan kepada orang-orang 

Qurais selama hidupnya ia belum pernah mendengar bacaan  seperti yang dibaca 

oleh Nabi Muhammad. Perkataannya bukan syair, karena memang Muhammad 

bukan tukang syair, bukan tilik, dan bukan pula perkataan orang gila, karena 

Muhammad buka orang gila. Aku tidak dapat menjawab sepatah kata pun, karena 

melebihi syair yang indah yang dibaca oleh Nabi Muhammad.  

Terlebih lagi terhadap kaum muslimin, mereka menaruh perhatian pada 

berbagai segi keunggulan Alquran, termasuk dari segi bal aqhah atau kefasihannya. 

Sebab Alquran diturunkan dengan bahasa Arab, bangsa Arab pada waktu itu 

terkenal ahli berbicara, ahli di bidang kesusastraan dengan mempergunakan pilihan 

kata dan gaya bahasa yang bernilai sastra.  

 
B. Sastra Arab dan Wawasannya 

 
 
1. Pengertian sastra  

Istilah sastra, dalam kamus besar bahasa Indonesia ditemukan arti: (a) 

bahasa (kata-kata, gaya bahasa) yang dipakai dalam kitab-kitab (bukan bahasa 

sehari-hari); (b) (kesusastraan) karya tulis, yang jika dibandingkan dengan tulisan 

lain, memiliki berbagai ciri pemenggalan seperti keaslian, keartistikan, keindahan 
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dalam isi dan ungkapannya; (c) kitab suci (Hindu); (kitab) ilmu pengetahuan; (d) 

pustaka; kitab primbon (berisi ramalan, hitungan dan sebagainya); (e) tulisan, huruf; 

(Depdikbud 1989:786). Teenus (1984:19) memberikan definisi, kata sastra dalam 

bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta, dan kata sas, dalam kata kerja 

turunan berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk, atau instruksi. 

Akhiran tra biasanya menunjukkan alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku 

instruksi atau pengajaran. 

Wellek dan Warreb (1993:3) memberikan batasan yang lain yaitu sastra 

merupakan suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni dan untuk mendalaminya 

diperlukan studi sastra. Seorang penelaah sastra harus dapat menerjemahkan 

pengalaman sastranya dalam bahasa ilmiah, dan harus dapat menjabarkannya dalam 

uraian yang jelas dan rasional.  

2. Jenis sastra   

Dari tempat kelahirannya semenanjung Arabiah, bahasa Arab merupakan 

salah satu dialek yang dipergunakan oleh kaum bangsawan Quraisy, kabilah Nabi 

Muhammad Saw sebelum kebangkitan Islam, bahasa Arab kurang begitu memiliki 

tradisi sastra tulis yang patut dibanggakan. Namun demikian, bahasa ini merupakan 

sarana untuk mengungkapkan puisi lisan. Karya-karya sastra ini dominan dalam 

kehidupan beberapa kabilah Arab, ia merupakan kekuatan pemersatu di antara 

mereka (Chejne, t.th:5). 

Adapun jenis sastra yang berkembang di antara mereka yaitu :  
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a. Karya sastra bentuk prosa 

Pada dasarnya kata prosa tidak langsung berhubungan dengan karya sastra. 

Prosa lebih dekat kepada pemaparan. Sebuah pemaparan dikatakan karya sastra 

apabila dipenuhi beberapa syarat. Pertama, di dalamnya terdapat deretan peristiwa. 

Sebuah peristiwa ditandai oleh tindakan dalam satu kesatuan  ruang dan waktu. 

Apabila tidak ada hanya tindakan tetapi tidak ada ruang dan waktu maka ia tidak 

dapat dipahami; mungkin itu hanya sebuah monolog, dan karena tidak disebut 

peristiwa. 

Deretan peristiwa disampaikan dalam rangkaian kalimat yang membentuk 

wacana, tidak dalam bentuk bait, dan baris. Ciri-ciri permukaan sebuah paragraf 

terdapat dalam prosa sastra ini. Deretan peristiwa akan membentuk plot dan 

selanjutnya akan membentuk sebuah cerita.  

Kedua, peristiwa menghendaki adanya tokoh. Tokoh adalah orang yang 

menggerakkan peristiwa. Bersambungnya adalah aksi dan tindakan tokoh.  

Ketiga, deretan peristiwa dan tokoh itu adalah peristiwa dan tokoh fiktif. Ini 

yang mendasar dalam karya sastra. Unsur fiksi inilah yang menentukan dalam karya 

sastra prosa. Unsur fiksi membedakannya dengan karya sejarah yang juga 

mempunyai tokoh deretan peristiwa dan tokoh. Bila karya sastra merupakan fiksi 

maka karya sejarah merupakan karya realitas.  
 
b. Karya sastra berbentuk puisi  

Pada dasarnya puisi bukanlah sebuah jenis karya sastra. Hal ini disebabkan 

karena di dalam prosa dan drama juga sering ditemukan penggungkapan secara  
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puitis. Menurut Arya (1980:9) puisi lawan katanya bukan prosa tetapi ilmu; prosa 

lawan katanya bukan puisi tetapi sajak. Hal ini mengisyaratkan bahwa pu isi tidak 

sama dengan sajak. 

Bila dikaji seksama perlawanan antara puisi dengan ilmu mungkin karena 

sifat konotatifnya. Pengungkapan dalam ilmu cenderung kepada makna denotatif, 

lugas, dan ilmiah; sedangkan puisi cenderung kepada makna konotatif, tersirat,  dan 

samar-samar.  

Pendapat lain mengatakan bahwa bahasa menjadi indah karena ada puisi di 

dalamnya. Puisi disampaikan melalui kata-kata karena puisi adalah keindahan yang 

menjelma dalam kata. Kata-kata bukanlah sebab keindahan dalam puisi tetapi 

akibatnya. Puisi tidak menjadi indah karena kata-kata melainkan kata-kata menjadi 

indah karena puisi yang dikandungnya (Ignas, 1983:iv). 

Kedua pendapat di atas menjelaskan bahwa puisi itu bukan susunan kata -

kata yang membentuk baris dan bait tetapi sesuatu yang terkandung di dalam kata, 

baris dan bait itu. Tegasnya, puisi adalah keindahan dan susunan yang terdapat di 

dalam kata-kata. 

Bagaimana dengan sajak? Dengan pendapat Arya di atas juga tersirat bahwa 

sajak adalah susunan kata-kata. Karena ia dipertentangkan dengan prosa yang 

berbentuk paparan dan terdiri atas paragraf -paragraf maka sajak adalah karya-karya 

sastra yang terdiri atas kata-kata yang membentuk baris dan bait. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sajak sekaligus adalah puisi sementara prosa tidak demikian 

tetapi mungkin mengandung puisi. 
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c. Karya sastra berbentuk drama  

Pertama-tama yang menentukan bahwa sebuah karya sastra disebut drama 

adalah dialog. Drama penuh dengan dialog antartokoh. Deretan peristiwa yang 

membentuk plot terjadi akibat dialog-dialog. Dialog sekurang-kurangnya terjadi 

antara dua orang tokoh. 

Dalam karya sastra berbentuk prosa juga terdapat dialog. Hanya saja, apabila 

dialog terjadi dalam cerita maka ia menjadi prosa; sedangkan apabila cerita terjadi 

karena dialog maka ia menjadi drama.  

Kedua, drama diciptakan pertama-tama bukan untuk dinikmati melalui 

pembacaan melainkan untuk pementasan. Oleh sebab itu, di dalamnya telah 

diterangkan secara jelas peralatan apa yang diperlukan. Artinya, sebuah teks drama 

semestinya memenuhi syarat-syarat teatrikal. Namun demikian, sutradara dan boleh 

menginterpretasikan naskah sesuai dengan keinginannya. Jadi, proses pemahaman 

drama terjadi secara bertingkat-tingkat. Sutradara dan pemain menginterpretasikan 

naskah untuk dipentaskan sementara penonton menginterpretasikan hasil 

pementasan. 

Ketiga, kalau karya sastra berbentuk prosa menceritakan tentang sesuatu 

dengan kejadian, maka drama, atau teater adalah kejadian itu sendiri, kejadian di 

atas pentas. Penonton menyaksikan sebuah kejadian atau rekonstruksi dar i sebuah 

peristiwa. Kalau begitu antara penonton dan tokoh-tokoh cerita tidak terdapat 

hubungan apa-apa. Namun, sering sebuah pementasan mengikutsertakan penonton 

dalam upaya pengembangan ceritanya. Adakalanya pemain berkomunikasi langsung 



 23 

dengan penonton sehingga kelanjutan cerita ditentukan oleh partisipasi penonton 

(Atmazaki, 1990:31). 

Begitu pula penjenisan karya sastra. Pada dasarnya, dasar pembagian ini 

bertitik tolak dari konvensi sastra itu sendiri: konvensi naratif, konvensi sajak, dan 

konvensi drama. 

3. Sastra arab kaitannya dengan balaghah 

Banyak orang mengatakan bahwa balaghah merupakan bahagian dari sastra 

Arab, karena balaghah  mengatur tata cara berbicara dengan fasih, sehingga dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan sastra Arab adalah semua yang 

berkaitan dengan bahasa, isi, estetik, dan ilmu pengetahuan. Penggunaan bahasa 

dalam sastra merupakan salah satu jenis komunikasi (Atmazaki, 1990:4)  

Balaghah dapat mengatur bahasa yang indah didengar, demikian juga 

keberadaan karya sastra Arab sebagai karya seni yang menyenangkan dan 

menghibur. Hal ini tidak diartikan dengan sempit. Maksudnya, tidak berarti sesuatu 

yang dapat membuat tersenyum dan tertawa. Akan tetapi, seharusnya diartikan 

sebagai sesuatu yang dapat menggelitik kepekaan, memunculkan kebermaknaan 

serta kearifan, dan akhirnya memberikan kualitas terhadap kehidupan. Kalau hanya 

sekedar tertawa, mungkin ada baiknya menonton lawak atau membaca buku -buku 

lelucon saja. Dengan demikian, sastra Arab mencakup bidang yang amat luas, 

termasuk dalam bidang balaghah. 

Dari sekian banyak buku balaghah  yang telah diterbitkan, ternyata 

membicarakan hasil sastra Arab. Hasil dari sastra arab itu dianalisis kembali dalam 
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bidang ilmu balaghah. Namun, tidak semua buku-buku sastra Arab adalah 

balaghah, meskipun balaghah  bahagian dari sastra Arab. 

Dengan memahami ilmu balaghah, maka kita akan mendapatkan beberapa 

faedah. Pertama, meyakini ketinggian nilai bahasa Alquran, bahwa Alquran itu 

betul-betul kalam yang maha sempurna, kalam yang maha agung, dan kalam yang 

bernilai mukjizat, bukan karangan manusia. Sebab Alquran itu mengandung 

pengertian yang aktual, yang dapat diamalkan di mana, kapan saja, isinya mencakup 

segala peristiwa yang sudah lewat dan yang akan datang serta dalam waktu yang 

senggang dan yang sempit. Wal hasil dapat menambah keimanan dan ketakwaan 

kita kepada Allah Swt. Kedua, dapat bericara atau menulis dengan teratur, sesuai 

dengan situasi dan kondisinya dan dengan cara yang indah, bersajak, dan cara 

lainnya menurut ilmu kesuastraan. Ketiga, dengan menggunakan ilmu  balaghah  

ini, tidak hanya dalam bahasa Arab saja, melainkan dapat dipraktekkan dalam 

bahasa lainnya oleh orang yang sudah memahaminya dengan melakat.  

Jika orang tidak memahami balaghah, maka tentu faedah di atas sulit 

didapatkannya, karena tingkat balaghah  Alquran sangat tinggi menurut para 

sastrawan dan cendekiawan muslim di dunia internasional. Karena Alquran itu 

sangat baik, susunan kalimatnya sangat indah, dan isinya mencakup segala macam 

pesoalan, baik yang berada di dunia ini maupun yang akan terjadi kelak di akhirat, 

sehingga Alquran itu tidak dapat ditiru sejak diturunkan hingga kini tidak 

mengalami perubahan sepatah katapun isinya dapat dirasakan selalu up to date dan 

dapat dipakai di setiap tempat dan di setiap zaman. Dengan dasar ini, maka jelaslah 

bahwa sastra Arab sangat erat kaitannya dengan balaghah.  
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C. Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pikir yang penulis rancang di sini adalah Alquran yang 

meliputi perkembangan sastra Arab, keistimewaan bahasa Alquran, dan 

motivasinya terhadap perkembangan sastra Arab.  

Tiga pokok masalah tersebut di atas, akan mengarah kepada kontribusi 

Alquran dari segi balaghahnya, yaitu: (1) dari segi ma’ani, (2) dari segi bayan, (3) 

dari segi badi’. 

Untuk melihat lebih jelas kerangka pikir yang dimaksudkan, maka penulis 

menggambarkan pada berikut ini, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Skema kerangka pikir 

Alquran 

Perkembangan 
sastra Arab 

Keistimewaan 
bahasa Alquran 

Motivasi  
Alquran 

Kontribusi Alquran (Teks dan Konteks) 
Dari segi Balagahnya yang mencakup 

1. Dari segi Ma’ani 
2. Dari segi Bayan  
3. Dari segi Badi’ 
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????????????/stop sampai disini  
2. Nama-nama Alquran 

Allah memberi nama kitab-Nya dengan Alquran yang berarti bacaan’. Arti 

ini dapat dilihat dalam surah (75) Al-Qiyamah: ayat 17 dan 18 sebagaimana tersebut 

di atas. Nama ini dikuatkan oleh ayat-ayat yang terdapat dalam surah (17) Al Isra’ 

ayat 88; surah (2) Al Baqarah ayat 85; surah (15) al -Hijr ayat 87; surah (2) Thaaha 

ayat 2; surah (27) an Naml ayat 6; surah (46) Ahqaaf ayat 29; surah (56)                 

Al Waaqi’ah ayat 77; surah (59) al Hasyar ayat 21 dan surah (76) Addahr ayat 23.  

Selain Alquran, Allah juga memberikan nama lain bagi kitab -Nya, seperti: 

(1) Al-Kitab atau Kitabullah, (2) Al-Furqan, dan (3) Adz-Dzkir. (Depag RI., 1986). 

Dari nama-nama yang tiga itu ada lagi beberapa nama Alquran yang 

dikemukakan oleh As-Suyuthi (t.th) yaitu: al-Mubiin, al-Karîm, al-Kalām, dan an-Nūr. 

Iqbal dan Fudhali (1990:5-15) menambahkan bahwa Abd. Ma’ali Syaizalah 

mengemukakan dalam kitabnya Al-Burhan fi Musykilatil Quran, yaitu sebagaimana 

diterangkan Allah dalam berbagai ayat:  

1. Al-Kitab  

2. Al-Mubiin, dalam firman-Nya yang berbunyi : 

: الزخزف(حم واكتاب املبني 

 

۲–

  

۱

 

  ( 
 “Haa miim, demi kitab (Alquran) yang menerangkai”.  

3. Alquran,  
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4. Al-Karim, dalam firman-Nya yang berbunyi : 

: الوا قعة (إنه لقرآن كرمي   

 

۷۷( 
 “Sesungguhnya Alquran ini bacaan yang sangat mulia”.  

5. Al-Kalam, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: التو بة(حىت يسمع كالم اهللا  

 

٦ ( 
 “… sehingga ia mendengar firman (kalam) Allah”  

6.  An-Nuur, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: النسآء (وانزلنا إليكم نورا مبينا 

 

۱۷٤( 
 “dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderan g”. 

7. Al-Huda 

8. Ar-Rahmah, dalam firman-Nya berbunyi: 

: يونس (هدى ورمحة للمؤ منني  

 

٥۷( 
 “…petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. 

9. Al-Furqan, dalam firman-Nya yang berbunyi : 

 :القر قان (نزل القر قان على عبده  

 

۱( 
 “Dan telah menurunkan al-Furqan (Alquran) kepada hamban-Nya”.  

10. Asy-Syifā, dalam firman-Nya berbunyi: 

 : اإلسراء (وننـزّل من القران ماهو شفاء  

 

۷۲( 
 “dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang jadi penawar”.  

11. Al-Mauizhah, dalam firman-Nya yang berbunyi : 
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: يونس (ربكم وشفاء مما ىف الصدور  وقد جاء تكم مو عظة من

 

٥۷ ( 
 “Sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Alquran) dari Tuhanmu dan 

penyebuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada”.  

12. Adz-Dzikru  

13. Al-Mubarak, dalam firman-Nya:  

: األنبيآء (وهذا ذكر مبارك انزلناه 

 

٥۰ (  
 “Dan Alquran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang 

telak Kami turunkah.” 

14. Al-Aliŷ, dalam firman-Nya: 

:الزخروف(وإنه فىام الكتاب لدينا لعلى حكيم 

 

٤ ( 
 “dan sesungguhnya Alquran itu dalam induk Al-Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi 

Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung 

“hikmah.” 

15. Al-Hikmah, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: القمر(وحكمة بالغة 

 

٥ ( 
 “… itulah suatu hikmah yang sempurna”. 

16. Al-Hakim, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: يونس(تلك ايات الكتاب احلكيم 

 

۱ ( 
 “Inilah ayat-ayat Alquran yang mengandung hikmah”. 

17. Al-Muhaimin, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: املائدة(مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 

 

٤۸ ( 
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 “…membenarkan apa yang sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab -kitab 

yang lain”. 

18. Al-Hablu, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: ال عمران (واعتصموا حببل اهللا مجيعا 

 

۱۰۳ ( 
 “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah”.  

19. Ash-Shirathal Mustaqîm, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: األنعام(وان هذا صراطى مستقيما 

 

۱٥۳ ( 
 “Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus”. 

20. Al-Qyyim, dalam firman-Nya yang berbunyi : 

: اكهف(قيما لينذربأ سا شديدا 

 

۲ ( 
 “…sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang 

amat pedih”. 

21. Al-Qaul,  

22. Al-Fashlu, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: الطارق(انه لقول فصل 

 

۱۳ ( 
 “Sesungguhnya Alquran ini benar-benar firman yang memisahkan antara yang 

hak dan yang batil”. 

23. An-Nabaul Adhim, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: النبأ (عمّ يتسآء لون عن النباء العظيم 

 

۱–

 

۲ ( 
 “Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar”. 
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24. Ahsanul hadis. 

25. Al-Matsani 

26. Al-Mutasyabih, dalam firman-Nya berbunyi: 

: الزمر(اهللا نزل احسن احلديث كتابا متشا �ا مثاىن 

 

۲۳ ( 
 “Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Alquran yang serupa 

(mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang”. 

27.At-Tanzil, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: الشعراء (وإنه لتنز يل رب العا ملني  

 

۱۹۲ ( 
 “dan sesungguhnya Alquran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta 

alam.” 

28. Ar-Ruh, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: الشورى (وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا 

 

٥۲ ( 
 “Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (ruh) Alquran dengan 

perintah Kami.” 

29. Al-Wahyu, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: األنبيآء (امنا انذركم بالو حى 

 

٤٥ ( 
 “Sesungguhnya Aku (Muhammad) hanya pemberi peringatan kepadamu 

sekalian dengan wahyu”. 

30. Al-Araby, dalam firman-Nya: 

:  يوسف(إنا انزلناه قرانا عربيا  

 

۲ ( 
 “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan bahasa Arab”.  
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31. Al-Bashair, dalam firman-Nya yang berbunyi : 

: االعراف(ئر من ربكم  هذا بصا

 

۲۰۳ ( 
 “Alquran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu”. 

32. Al-Bayan, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: ال عمران(هذا بيان للناس  

 

۱۳۸ ( 
 “Alquran ini adalah penerang bagi seluruh manusia”.  

33. Al-Ilmu, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: ال عمران(من بعد ماجاء ك من العلم  

 

٦۱  ( 
 “Sesudah datang (yang menyakinkan)mu”. 

34. Al-Haq, dalam firman-Nya yang berbunyi : 

: ال عمران(ان هذا هلو القصص احلق 

 

٦۲ ( 
 “Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar” 

35. Al-Haady, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: االسراء(ان هذا القران يهدى  

 

۹ ( 
 “Sesungguhnya Alquran itu memberikan petunjuk” 

36. Al-‘Ajab, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: اجلن(انا مسعنا قرآنا عجبا  

 

۱ ( 
 “Sesungguhnya kami  (golongan jin) telah mendengarkan Alquran yang 

menajubkan”. 

37. At-Tadzkirah, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: احلاقة(وانه لتذكرة للمتقني  

 

٤۸ ( 
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 “dan sesungguhnya Alquran ini benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang 

yang bertaqwa”. 

38. Al-Urawatul Wutsqa, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

 : البقرة(ة الوثقى ويؤمن باهللا فقد استمسك با لعرو 

 

۲٥٦( 
 “… dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada 

buhul tali yang amat kuat”. 

39. Ash-Shidqu, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: الزمر(والذى جاء بالصدق 

 

۳۳ ( 
 “Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad”.  

40. Al-Adl, dalam firman-Nya yang berbunyi :  

: اال نعام (ومتت كلمت ربك صدقا وعدال 

 

۱۱٥ ( 
 “Dan sempurnalah kalimat Rabb-mu (Alquran) sebagai kalimat yang benar dan 

adil”. 

41. Al-Amru, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: الطالق(ذلك امراهللا انزله اليكم 

 

٥ ( 
 “Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepadamu”. 

42. Al-Munaady, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: ال عمران (اننا مسعنا منا ديا ينادى لالميان 

 

۱۹۳ ( 
 “Sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman”.  

43. Al-Buysra, dalam firman-Nya yang berbunyi:  

: النحل(هدى وبشرى للمسلمني و 

 

۱۰۲ ( 
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 “… dan (Alquran) menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang -orang yang 

berserah diri”. 

44. Al-Majiid, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: الربوج(بل هو قران جميد 

 

۲۱ ( 
 “Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Alquran yang mulia”. 

45. Az-Zabur, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: االنبياء(ولقد كتبنا ىف الزبور 

 

۱۰٥ ( 
 “Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur”. 

46. Al-Basyiir, 4 

47. An-Nadziir, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: فصلت(ونذيرا  كتاب فصلت اياته قرء انا عربيا لقوم يعلمون بشريا 

 

٤–

 

۳ ( 
 “Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab bagi kaum 

yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan”. 

48. Al-Azis, dalam firman-Nya yang berbunyi : 

: فصلت(وانه لكتاب عزيز 

 

٤۱ ( 
 “Dan sesungguhnya Alquran itu adalah kitab yang mulia”. 

49. Al-Balaagh, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: ابرا هيم(هذا بالغ للناس  

 

٥۲ ( 
 “Alquran adalah penjelasan yang cukup bagi manusia”.  

50. Al-Qashash, dalam firman-Nya yang berbunyi: 

: يوسف(حنن نقص عليك احسن القصص 

 

۳ (
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 “Kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling baik”. 

Adapun nama-nama Alquran yang paling populer yaitu: Alquran, Alkitab, 

Al Furqan, dan Adz-Dzikr (Ash-Shiddieqy, 1974). 
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3. Sastra Arab Kaitannya dengan Balaghah  

a. Imruul Qais  

1) Suku dan keluarganya 

Penyair ini berasal dari suku Kandah, Yaman, yang berdomisili di daerah 

sebelah barat Hadramaut. Ia adalah putera seorang raja ketika itu yang bernamas 

Hujer, yang terkenal dengan keberaniannya dalam bebagai peperangan melawan 

suku Bani Asad, ibunya bernama Fatimah binti Rabī’ah. 

2) Kehidupannya  

Dalam buku-buku kesusastraan tersebut/dikatakan, bahwa penyair ini 

mempunyai banyak nama, yang di antaranya ialah: Hunduj, ‘Adiy, dan Mulaikah. 

Nama julukannya banyak sekali, di antaranya ialah: Abu Wahab, Abu Zaid, Abu 

Al-Harits, dan nama lainnya yang terkenal selain Imruul Qais ialah Dzul Qaruh. 

Penyair ini dilahirkan pada permulaan abad VI M. yang tentunya tidak jelas 

diketahui orang. Karena ia seorang raja (putera) yang memaksakan kehendaknya 

kepada suku bangsa ketika itu, maka tidak diherankan kalau ia hidup dan 

dibesarkan dalam kehidupan yang serba mewah tanpa memperhatikan apakah 

aksigensi (keperluan) hidup ini dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang 

sebaliknya. Hanya saja ini tidak berlangsung lama, hanya ketika ayahnya  masih 

hidup, tetapi setelah itu kehidupannya terbalik menjadi merana dan penuh dengan 

derita. 

3) Diwan (kumpulan) syairnya  
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Diwan Imruul Qais telah dicetak berulangkali, dan yang pertama kali 

mencetaknya ialah De Slane pada tahun 1837 di Paris. Pada tahun  1870 M. 

orientalis Ahlwardt mencetak kembali diwan ini dalam kumpulan karya sastra atau 

gubahan 6 tokoh penyair, yakni: Imruul Qais, Annābiqah, Zuhair, Tharafah, 

‘Antarah dan ‘Alqamah bin ‘Abdah. Kemudian diwan ini dicetak kembali oleh Abu 

Baker Al-Bathliyūsiy di Mesir, India, dan Iran. Dalam waktu yang hampir 

bersamaan diwan ini dipublikasikan kembali oleh Mushthafa Assaqā bersama 

dengan hasil karya tokoh penyair 5 lainnya yang diberi nama Mukhtārisy Syi’ril 

Jāhiliy’ (Dhaif, 1960:253). 

Pada tahun 1958 M. Muhammad Abd. Fadhl Ibrahim mempbulikan kembali 

diwan ini secara ilmiah pada percetakan Darul Ma’ārif di Kairo (Suhaib, 1990:87).  

4) Syairnya  

Kumpulan syair Imruul Qais dimulai dengan :  

قفانيك من كرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بني الدخول فحو حل

 

  
“Wahai temanku marilah kita berhenti sejenak, menangis karena mengenang 

kekasih dan reruntuhan bekas tempat tinggalnya di Siqthilliwā antara dua 
tempat, Addukhūl dan Hawmal.” 
Imruul Qais dalam syairnya ini, tenggelam dalam kenangan, menangis 

mencucurkan air mata karena mengenangkan masa lalu, masa yang penuh dengan 

suka-duka cinta asmara, cintanya pada puteri pamannya yang bernama Fathimah. 

Kemudian ia pindah dalam syairnya itu untuk menceriterakan spekulasinya dengan 

beberapa wanita, seakan-akan ia maksudkan untuk memancing reaksi kekasih dan 



 38 

menampakkan kecemburuan dalam hatinya, kemudian ia menceritakan kepada 

kekasihnya perhatian beberapa wanita yang menjawab cintanya. Setelah itu ia 

kembali menguraikan keadaan dan sifat Fathimah, kekasihnya secara deskriptif. 

Disifatinya tempat pingitan (boudoir) kekasih dan pengawal -pengawal serta 

penolakannya, bagaimana ia bisa sampai di sana pada waktu kekasih sed ang siap 

untuk tidur, bujuk dan rayuannya kepada kekasih sehingga patuh mengikuti rencana 

dan keluar mengikutinya dari residensi di kampung ke suatu lokasi yang tak ada 

mata yang sanggup menyaksikan mereka berdua, bagaimana ia menutupi bekas 

jejak kaki kekasih dengan ujung baju-kurung yang dipakainya, secara pamer 

menguraikan kecantikan dan keelokan anggota badan kekasihnya yang dapat 

menarik semua kaum lekaki tanpa kecuali manakala mereka sempat 

memandangnya. 

Kemudian ia kembali menggambarkan atau membayangkan malam yang 

gelap-gulita bagaikan ombak beralun tak ada batasnya, menggambarkan betapa 

lamanya sehingga sekan-akan bintang-bintang yang bertaburan di angkasa luas 

diikatkan pada batu besar gunung sehingga tidak bisa bergerak dan tidak hilang, 

seakan-akan dipaku pada tempatnya sehingga tidak bisa berjalan atau bergerak 

bergeser dari tempatnya itu. Hal ini menjadi ikutan (ditiru) oleh banyak penyair 

kemudian (Suhaib, 1990:255). 

Kemudian ia keluar dari segalanya untuk menyikapi kudanya dalam berburu 

sebagai kesenangannya, seakan-akan ia ingin mendemonstrasikan di depan 
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kekasihnya kemahiran dan keberaniannya menunggang kuda dalam memburu 

binatang buas. Ia menggambarkan betapa kencangnya berlari kuda yang 

ditungganginya dan kemahirannya berburu, sehingga tidak ada binatang yang 

diburu yang mampu lolos dari tangkapannya, apabila ia yang mengerjarnya atau 

memburunya. 

Di dalam menyipati kudanya, ia menggambarkan bahwa karena kuat dan 

kencangnya atau cepatnya bergerak seakan-akan lari dan berhenti dalam waktu 

yang sama, maju dan mundur dalam waktu yang bersamaan, bagaikan batu besar 

yang keras dijatuhkan oleh ombak dari puncak gunung tinggi yang mencakar langit. 

Apabila kudanya dalam pacuan dengan kuda-kuda lain, maka semua kuda itu 

dilampauinya. Karena kencangnya berlari kudanya, maka tak ada seorangpun 

lainnya yang sanggup mengendarainya karena takut kalau-kalau penunggangnya 

terlempar jauh dari punggung kudanya apabila sedang lari kencang. Disipatinya 

kudanya seperti anjing serigala yang takut apabila ia melompat  (Dhaif, 1960:254). 

Judul utama karya puisi Imruul Qais sebelum meninggal ayahnya ialah: 

attasyabiih (rejuvenasi), al-gazal al-qishashiyyu al-shariih (erotis bebas) menyipati 

alam bergerak seperti kuda dan binatang buas, menyipati alam tak bergerak seperti  

air hujan dan banjir (Dhaif, 1960:258).  

Setelah meninggal ayahnya, terbaliklah keadaan hidupnya dari kehidupan 

yang penuh dengan suka menjadi kehidupan yang penuh dengan duka, kehidupan 

yang serba serius. Pada periode kedua ini ia mengalami banyak kesedi han, 
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kepedihan, dan derita yang dalam. Kenapa tidak demikian, karena ayahnya, Hujer, 

dibunuh dan paman-pamannya mengalami nasib yang sama, demikian pula 

sebelumnya nenek beliau, Al-Haarith, dibunuh orang. Karena inilah semua sehingga 

ia berusaha selalu untuk menuntut balas.  

Sudah dapat dipastikan bahwa penyair ini adalah seorang yang dijadikan 

ikutan oleh penyair-penyair zaman Pra Islam yang datang kemudian dalam hal: 

menangisi puing-puing atau reruntuhan tempat atau residensi kekasih, erotis bebas, 

menyipati malam, kuda, perburuan, hujan, banjir, dan pengaduan pada alam. Besar 

kemungkinan ia sudah didahului oleh penyair-penyair sebelumnya dalam hal ini, 

tetapi beliaulah yang memberi bentuk terakhir sehingga para keritikus mengakui 

kelebihannya ini (Dhaif, 1960:160). 

a. Al-Naabigah al-Dzibyaaniy  

1) Suku dan keluarganya 

Penyair ini berasal dari suku Dzubyaan Al-Gathfaniyah Al-Qaisiyah, yang 

bersumber dari Bagiedh bin Rayts bin Gathfaz bin Sa’ad bin Qais ‘Ayl ān, dan 

kepada Bagiedh jugalah kembali asal-usul suku ‘Abes. 

Suku Dzubyān muncul di atas panggung sejarah Pra Islam ketika terlibat 

dalam peperangan antara Daahis dengan Al -Gabraau yang merupakan peperangan 

antara suku ini dengan suku keluarga, ‘Abes, yang berlangsung selama 40 tahun, 

dari tahun 568 M sampai dengan tahun 608 M. Motif terjadinya perang ini ialah 
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pacuan kuda antara Daahis dengan Al-Gabrāu. Daahis adalah kuda pacuan bagi 

Qais, kepala suku Baniy ‘Abes, sedangkan Al-Gabraau adalah kuda pacuan bagi 

Hamel bin Bader, kepala suku baniy Fuzaazah. Pada mulanya Daahis melampaui 

Al-Gabrāu, akan tetapi Haniy Fuzaazah membuat persembuyian pada garis finisy 

yang dapat menghalang-halangi Daahis untuk mencapai garis finisy, sehingga 

akhirnya kuda pacuan Baniy Fuzaazah (Al-Gabraau) dinyatakan pemenang (Dhaif, 

1960:266).  

Keluarga suku Dzubyaan tidak pernah mengalami ketenangan karena selalu 

terlibat dalam peperangan, bahkan antara mereka sendiri sering berada dalam 

perselisihan yang membawa kepada mereka meninggalkan sukunya untuk 

menumpang pada keluarga suku lain yang menjadi tetangganya karena benci 

(Suhaib, 1990:91). 

2) Kehidupannya  

Nama sebenarnya ialah Ziyaad bin Mu’awiyah bin Dhibab bin Janaab bin 

Yarbu’, ibunya bernama ‘Aatikatu binti Aniis. Nama julukan nya ialah Abu umāmah 

dan Abu Tsumaamah. Sedang nama populernya ialah Al -Nābiqah. 

Riwayat hidupnya sejak kecil sampai menjadi pemuda, tidak jelas diketahui 

orang, akan tetapi bahagian kedua hidupnya atau masa dewasanya banyak dicatat 

oleh sejarah, yaitu suatu masa yang dimulai dengan mendekatkan diri kepada istana 

Nu’man bin Al-Mundzir, raja Al-Hierah, bahkan ia kemudian menetap untuk 

memuji raja ini. Kehadiran penyair ini di tengah-tengah keluarga raja, 
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menggembirakan raja dan mengalirlah pemberian raja kep adanya, selain ia menjadi 

penyair istana yang utama.  

Dari riyawat dan syair-syairnya kita mengetahui, bahwa ia adalah termasuk 

orang terhormat di antara sukunya, hidupnya penuh dengan kesopanan, budi pekerti 

yang tinggi dan tidak pernah mengalami lelucon atau sandiwara seperti pengalaman 

penyair Imruul Qais. 

3)  Diwannya 

Yang pertama kali mempublikasikan diwannya ialah Diereburg dalam  

majalah Asia (Al-Majallat Al-Aasiyawiyyat) tahun 1868 – 1869 M. Pada tahun 

1870 M. diwan ini dipublikasikan kembali oleh Ahlawardt. Pada tahun yang sama 

dan dalam tahun-tahun berikutnya diwan ini sering dipublikasikan di Mesir.  

Pada tahun 1910 M diwan ini dipublikasikan lagi oleh Mushthafa Adham di 

Mesir. Dalam tahun yang sama juga dipublikasikan di Beirut bersama dengan 5 

diwan penyair terkenal lainnya, yakni: Al-Nabigah, “Urwat ibn Alward, Al-

Firazdag, Haatim Al-Thaaiy, dan “Alqamah Al-Fahl. Juga telah dipublikasikan oleh 

Mushthafa Al-Saqaa dalam kumpulan “Syair Pilihan Pra Islam”. 

4)  Syairanya 

Ibnu Sallaam menggolongkan Al-Naabigah setaraf dengan Imruul Qais, 

Zuhair, dan Al-A’syaa, yang keempat-empatnya beliau anggap tokoh penyair Pra 

Islam. Pada perawi dan keritikus mengikuti beliau dan mereka percaya atau 

berpegang pada keputusan ini. 
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Penyair ini termasuk ahli dalam menggunakan syair-syair laudasi (madiihun) 

dan apologi (i’tidzārun) (Dhaif, 1960:281). Di samping itu, syairnya juga 

mengandung lementasi (al-ratsāu), degamasi (al-hijāu), dan kebanggaan, yang 

kesemuanya ini didasari atas hikmat-kebijaksanaan dan pengalaman yang nyata. 

Kalau penyair ini jelas sekali menonjolkan dalam menggunakan syair laudasi, maka 

kita tidak boleh lupa bahwa beliau pun tidak kalah menonjolnya dalam hal 

menggunakan apologi.  

Dari semua penjelasan yang diurakan oleh para ahli sastra dan kerikus,  

menunjukkan secara jelas betapa mahirnya penyair ini dalam apologi dan 

laudasinya. Kenapa tidak demikian, karena ia menguasai arti dan dapat 

menggunakannya secara tepat dalam liku-liku komposisi dan tujuan kalimat serta 

maksudnya. 

Kalau kita menjadi keheranan karena apologi dan laudasi penyair ini, maka 

kita pun merasa heran karena lamentasinya.  

Kalau kita menjadi keheranan karena apologi dan laudasi penyair ini, maka 

kita pun merasa heran karena lamentasinya. Kalau  penyair ini dalam diwannya 

mempunyai defamasi dan kebanggaan yang ada hubungannya dengan persoalan-

persoalan sukunya di pedalaman dan tentang perang atau keterlibatannya dalam 

peperangan dengan Baniy ‘Aamir serta persekutuannya dengan Baniy Asad, maka 

ia dalam jenis syair ini tidak terlalu menampakkan kemahirannya sebagaimana ia 
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menampakkan kemahiran dalam apologi dan laudasi serta lamentasi. Hal ini 

disebabkan oleh rasa venerasinya, terutama dalam hal defamasi.  

Dalam berbagai segi dan aspek syairnya, jelas sekali ia memperlihatkan 

kemahirannya dalam gubahan dan karyanya, baik ditinjau dari segi lafal atau 

konstruksi maupun dari segi bentuk atau arti. 

Perhatiannya yang leuas biasa mengenal arti dan lafal atau konstruksi, 

diperkuat oleh perhatian dan kemampuannya dalam menciptakan bentuk bersama 

dengan analogi; ia tidak hanya menggunakan banyak bentuk semata, akan tetapi ia 

juga mempunyai kemampuan untuk mencipta dan menarik perhatian orang lain 

dengan imaginasi yang mendasari hati nurani dan rasionya.  

Karena ini semua, maka ia menduduki peringkat tertinggi dalam klasifikasi 

penyair dalam zaman Pra Islam (Dhaif, 1960:298-299). 

c.  Zuhair   

1)  Suku dan Keluarganya  

Zuhair bin Abi Sulmaa Rabii’at bin Rayyaah Al-Muzainiy, yang bertetangga 

dengan Baniy ‘Abdillah bin Ghathafaan di Najed, sebelah Timur M adinah karena 

Zuhair dilahirkan di tengah-tengah suku Gjathafaan dan ayahnya adalah seorang 

anggota suku Muzaiy, maka dikatakanlah orang bahwa Zuhair adalah seorang yang 

berdarah Muzaniy dan berpendidikan Ghathafaaniy.  
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Dari berbagai referansi dapat diketahui, bahwa masa lalu yang telah 

ditempuh oleh penyair ini sungguh penuh dengan ketegangan dan kegoncangan 

karena peperangan dan pertumbuhan darah yang sering terjadi di kalangan suku 

ayah dan saudara suku ayahnya. Dengan demikian dapatlah kita mengambil 

kesimpulan, bahwa penyair ini tidak pernah mengalami ketenangan dan 

ketenteraman dalam hidupnya sampai berumur dewasa.  

2) Kehidupannya  

Tidak jelas bagi kami mengenai kehidupan penyair ini sejak kecil sampai 

dengan masa remajanya, kecuali bahwa ia hidup di tengah-tengah Baniy ‘Abdillah 

bin Ghathafān dan Baniy Murrah Al-Dzibyāniyyen serta pamannya, Basyāmat bin 

Al-Gadier, yang merupakan penyair yang kaya-raya lagi terhormat. Ketika 

pamannya ini mau meninggal sedang tidak mempunyai seorang anak, maka 

sebahagian harta peninggalannya diberikan kepada Zuhair, malah dikatakan bahwa 

beliau mengatakan kepada penyair ini ketika sudah dekat terasa kedatangan 

penjemputnya, Malakul Maut, bahwa saya akan memberikan kepada kamu apa yang 

bermutu atau lebih berharga dari pada harta benda, Zuhair bertanya: apakah it u? 

Jawabanya : syair (Dhaip, 1960:302). 

Dengan demikian, penyair ini tidak hanya mewarisi pamannya, Basyāmatu 

bin Al-Ghadier dengan syair dan harta, tetapi juga ia mewarisinya dengan sifat 

pemurahnya.  
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Dari berbagai sumber ilmiah dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa penyair 

ini hidup mewah dengan harta benda yang diwarisinya dari pamannya tersebut di 

atas dan dari orang-orang terhormat dari sukunya. Inilah tampaknya yang menjadi 

sebab sehingga syairnya sunyi dari kekerasan dan kerisauan, yang berarti bahwa ia 

mempunyai cita rasa (dzauq) yang berbeda dengan cita-rasa Imnuul Qais yang 

selalu terpesona atau tergoda oleh wanita.  

Adapun kehidupan bila ditinjau dari segi kesastraan, terutama syair atau 

dunia persyairan, maka dapat dikatakan sangat aneh. Kenapa tidak, karena ayahnya 

seorang penyair, demikian pamannya, kedua saudara perempuannya Salmaa dan Al -

Khasāu dan kedua puteranya, Ka’ba dan Hujair. Hal ini menyebabkan keturunannya 

mewarisi bakat bersyair (menggubah syair) ini berabad -abad lamanya. 

3) Diwannya  

Kumpulan syair Zuhair sudah berulang kali dicetak dan yang tertua di 

antaranya ialah cetakan Ahlwardt dalam kumpulan karya atau gubahan syair 

penyair-penyair zaman Pra Islam yang enam dalam tahun 1870 M. 

Pada tahun 1889 M. Lamburg mencetak diwan ini, kemudian dicetak di 

Mesir dan tempat-tempat lainnya serta oleh Mushthafa Assaqaa diwan ini dicetak 

dalam kumpulan syair para penyair yang enam itu. Semua cetakan ini berpegang 

pada riwayat Al-Asha’iy di Bashrah dan pada riwayat Tsa’lab di Kufah. Ini berarti 

bahwa diwan Zuhair ini mempunyai 2 riwayat: riwayat Al-Asa’iy id Bashrah dan 

riwayat Tsa’lab di Kufah (Dhaif, 1960:304-305). 
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4) Syairnya  

Apabila kita memperhatikan semua gubahan atau hasil karya puitis Zuhair, 

maka dengan mudah kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa ia mengubah 

tentang: madahan (laudasi), erotis, defamasi, dan menyipati perburuan di samping 

kecenderungannya menggunakan pribahasa dan menyipati budi pekerti yang tinggi 

lagi murni. 

Penyair ini menyimpang dari kebiasaan penyair-penyair dan orang Ara 

sezamannya yang selalu gemar kepada peperangan, maka kita dengan sendirinya 

dapat menyaksikan syairnya tidak penah menyinggung mengenai pembalasan 

dendam atau penuntutan bela. Kenapa tidak, karena ia senang kepada persuadaraan, 

perdamaian, dan kasih sayang yang metara bagi umat manusia  secara keseluruhan. 

Di dalam memuji ia nampak sekali menonjol karena ia mampu menyatakan 

dengan baik dan tepat apa yang terkandung dalam hatinya, senantiasa cenderung 

kepada ekonomis dalam berbicara, tidak berlebih-lebihan dan mengambang, akan 

tetapi ia menyatakan atau memuji seseorang dalam syairnya dengan sifat -sifat yang 

memang sudah dianggap tanda terhormat dan terpuji oleh orang-orang pada zaman 

pra Islam. 

Di dalam menggunakan syasir erotisnya, kelihatannya ia tidak mengikuti 

jejak penyair-penyair sebelumnya yang suka maun cinta (flirtasi), tetapi ia 

menggunakan syair erotis bukan karena mengingat kepentingan peribadi atau 

karena suka bercinta-cintaan, melainkan hanya karena ingin menyenangkan 



 48 

pendengarannya, bukan untuk menggembirakan atau menyenangkan dirinya sendiri. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyair ini menggubah syair erotisnya 

hanya sekedar mengikuti keadaan dan menyesuaikan diri dengan situasi.  

Di dalam menyipati perburuan dan binatang buas, tampak sekali penyair ini 

mempunyai kelebihan dari penyair-penyair lainnya, ia memupuk dan memelihara 

betul serta meningkatkan mutu seninya dalam topik syair ini, sehingga ia dianggap 

sebagai tokoh utama penyair zaman pra islam dalam menyipati perburuan dan 

biantang buas. Di dalam topik syair ini ia memperlihatkan kemahirannya dalam 

menggunakan analogis, bahkan kadang kala pula disertainya dengan penuh hidup 

dan gerak jasmani serta gerak rohani, fisik dan mental, serta material dan spirituil.  

Semua yang telah kami uraian di atas menggambarkan betapa pentingnya 

posisi Zuhair dalam dunia persyairan pada zaman Pra Islam. Kenapa tidak demikian 

karena ia adalah seorang penyair yang ulung, penyair yang mempunyai pandangan -

pandangan yang berbobot dalam hidup dan akhlak (budi pekerti), di samping ia 

sebagai seorang penyair yang dapat diumpamakan ahli gambar yang menguasai 

penggunaan alat-alat gambarnya secara jitu. Berdasarkan inilah semua sehingga 

baru saja ia selesai menggubah karya puitisnya, maka masyhurlah namanya di 

kalangan suku bangsanya yang menjadi sebab datangnya berbondong-bondong para 

pemuda untuk mempelajari seni pengubahan syair yang sangat dikuasainya itu, 

kemudian muncullah di antara mereka itu nama Al-Huthaiat, diajarinya kedua 

puteranya, Hujair dan Ka’ab untuk menggubah dan menguasai seni puitis yang 
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menyebabkan yang disebut belakangan (Ka’ab) terkenal namanya pada periode 

berikutnya, ternsisi (mukhadhram) antara periode pra Islam dengan periode 

kedatangan agama Islam.  

Kalau Zuhair memiliki perfeksi dalam analogi, baik ditinjau dari segi 

banyaknya jenis dan perdalaan maupun ditinau dari segi kesenangannya 

menguraikan secara mendetail (terinci), maka ia di samping itu mahir pula dalam 

memilih jenis isti’aarah yang belum dicapai oleh penyair sezamannya.  

Zuhair dalam menggunakan isti’aarah tidak hanya memperbanyak atau 

keseringan, akan tetapi ia juga mencoba selalu mendatangkan bentuk baru, jarang, 

dan aneh seperti dalam syairnya: 

حما القلب عن سلعى واقصر باطله وعرىأقراس الصبا ورواحله

 

  
Pada baris pertama ia mengatakan, bahwa sesungguhnya hati en ggan 

mencintai Salmā, lalu ia sesuai dengan metodenya menginginkan untuk menyatakan 

mana ini dengan satu bentuk tersendiri, maka berkhayallah ia secara mendalam, 

ternyata ia menggambarkan sebab-sebab cinta dan keinginan kerasnya yang selalu 

menyertainya, baik di kala ia mengendarai kuda (berkendaraan) maupun di kala ia 

berjalan kaki menuju si jantung hati. Kini segala sesuatu telah selesai atau berlalu 

dan ia telah meninggalkan Salmā serta tidak akan mencintainya lagi, dan tentu saja 

ia tidak disbukkan lagi oleh dorongan keinginan kerasnya.  

Semua ini adalah bunga rampai ke elokan yang dimiliki oleh penyair ini dan 

cukup mengherankan orang lain. Karena tidak, karena ia adalah penyair keelokan, 



 50 

penyair hakiki dengan kalimat-kalimat berhikmatnya, penyair kebaikan yang penuh 

ajakan kepada perdamaian atau keselamatan (Dhaif, 1960:331 -332). 

 
d. Al-A’syaa  
1) Suku dan Keluarganya  

Al-A’Syaa berasal dari suku Baker bin Waail yang cabang-cabang dan 

rantingnya di bagian sebelah Timur Jazirah Arab memanjang dari lembah  sungai 

Euphrat (Al-Furaat) sampai ke Yamamah. Yang terpenting di antara cabang dan 

rantingnya ialah Qais bin Tsa’labah yang mempunyai beberapa ranting, di antaranya 

Sa’ad bin Dhabie’ah yang menurunkan Al-A’syaa. 

Sejarah keluarga Baniy Sa’ad bin Dhabie’ah pada zaman Pra Islam selalu 

menggabungkan diri dengan keluarga lainnya dalam sejarah sukunya (suku induk) 

yang besar itu dalam menghadapi berbagai peperangan antara mereka dengan suku -

suku lainnya. Bukan hanya itu, melainkan keluarganya sering sekali bersama-sama 

dengan keluarga-keluarga lain dalam sukunya dalam peperangan melawan musuh 

Tamien dan lainnya, bahkan ada kalanya terjadi benterokan antara keluarga -

keluarga dalam satu rumpun suku itu, sebagaimana hal ini merupakan kebiasaan 

yang merata di kalangan suku-suku Arab ketika itu (Suhaib, 1990:199). 

2)  Kehidupannya  

Penyair ini hidup pada ujung akhir zaman pra Islam, hanya tidak ada yang 

kita ketahui tentang kehidupannya semasa masih kecil kecuali apa yang dikatakan 

oleh perawi, bahwa ia dilahirkan di Yamamah dan ayahnya dinamai (dijuluki) 
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“korban kelaparan” karena ia bernaung dari kepanasan dalam suatu goa tiba -tiba 

batu besar jatuh dari gunung menutup gua, maka meninggallah ia di dalam gua 

karena kelaparan. 

Nama sebenarnya Maimun, hanya ia dinamai Al-A’syā karena ia lemah 

penglihatan, dan untuk itulah sehingga ia sering dijuluki dengan “Enggan Melihat”. 

Dengan mendalami syair-syairnya, tahulah kita bahwa ia banyak disibukkan oleh 

kegiatan luaran atau yang lebih tepat kesenangan berpergian jauh ke seluruh 

pelosok Jazirah Arabiah untuk memuji penguasa dan orang berkedudukan penting 

ketika itu. 

Para perawi berpendapat berdasarkan penuntun atau pengertian yang 

diperoleh dari syair-syair, bahwa ia bukan hanya mengembara dalam batas Jazirah 

Arabiah seperti di Yaman, Al-Hierah, Najran, dan beberapa tempat (daerah) di 

Hadran maut, akan tetapi lebih jauh dari ia mengembara sampai ke Paris, ‘Uman, 

dan negeri Syam, malah ia menembus masuk sampai ke Hamesh dan Darussalam 

(Orsslem) serta menyeberang laut sampai Nages di Ethiopia. 

Penyair ini di dalam menjadikan syairnya mata pencaharian, bukan hanya 

memuji para penguasa dan terhormatnya berbagai suku, akan tetapi ia juga 

mengutukkan laudasinya bagi orang awam dari suku-suku tersebut. 

3) Diwannya 

Penyair ini mempunyai kumpulan syair (diwan) yang besar yang telah 

dipublikasikan oleh Gair (Giar) di London pada tahun 1928 M. yang bersumber dari 
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manuskrip di Escorial (Spanyol) dengan riwayat Tsa’lab (meninggal tahun 291 H) 

dan dari manuskrip di Paris di samping sebuah manuskrip di Leiden (Holland). 

Darul Kutub di Mesir pernah mempublikasikan kembali manuskrip 

perpustakaan Al-Mutawakkiliah di Yaman yang berisikan 46 qasidah penyair ini. Di 

antara sekian banyak syair penyair ini ada terdapat banyak syair yang dinisbahkan 

orang kepadanya seklipun sebenarnya tidak sesuai dengan jiwa penyair ini, 

misalnya syair-syair yang mengatakan bahwa ia adalah seorang penganut agama 

Masehi dan yang menyatakan bahwa ia adalah seorang agama lainnya, yakni bukan 

penyembah berhala, tetapi sebenarnya yang paling tepat ialah bahwa penyair ini 

adalah seorang penyembah berhala (Suhaib, 1990:101).  

4)  Syairnya  

Penyair ini dikenal oleh orang pencinta puisi Arab dengan kelebihannya 

yang utama, yakni mempunyai qasidah-qasidah yang panjang di samping ia 

masyhur (populer) dengan kemahirannya menggubah berbagai jenis syair, seperti: 

laudasi, defamasi, deskripsi, erotis, kebanggaan, dan minum khamer.  

Dalam hal laudasi, dikatakan oleh orang ahli peneliti karya puisi, bahwa ia 

adalah orang pertama (penyair) yang menjadikan syair sebagai senjata yang ampuh 

untuk menarik berbagai keuntungan materil, sekalipun sebenarnya ia telah didahului 

oleh beberapa penyair dalam jenis syair ini, seperti Zuhair dan Al -Naabigah, akan 

tetapi mereka ini tidak melihat kalau syair itu tepat untuk dijadikan alat untuk 

memperoleh keuntungan materil sebagai halnya penyair Al -A’saa, yang telah 
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berkelana ke mana-mana di Jazirah Arabiah memuji para penguasa dan raja, dengan 

tujuan yang utama untuk memperoleh anugerah materil mereka.  

Di antara ciri khas laudasinya, apabila dibandingkan dengan laudasi para 

penyair zaman Pra Islam, ialah sifat berlebih-leibihan yang dimilikinya, yang 

hampir sama dengan sifat yang dimiliki oleh para penyair pada masa Abbasiyah 

karena mengharapkan pemberian secara  berlebihan pula.  

Apabila ia mencela atau berdefamasi, maka ia mengejek sepuas -puasnya. 

Dengan demikian benarlah apa yang dikatakan para kritikus, bahwa apabila Al -

A’syaa memuji, maka pujiannya itu setinggi langit (berlebihan) dan apabila ia 

mencela, maka celaannya adalah merendahkan orang lain dan menghinanya secara 

berlebihan. 

Penyair ini tidak mau juga ketinggalan dalam menbanggakan suku dan 

bangsanya, maka ia melekatkan sifat-sifat yang menjadi kebanggaan bagi para 

penyair dalam zaman pra Islam, seperti pemurah terutama apabila sedang dalam 

masa kekurangan makan (peceklik), berani dalam peperangan, yang kesemuanya itu 

sudah menjadi kebiasaan sukunya. 

Di dalam menyipati padang pasir dan binatangnya, ia keterlaluan dan banyak 

kali menyebutkannya seperti halnya para penyair pada zaman pra Islam. Hal ini 

tidak lain hanyalah karena memang kebanyakan waktunya digunakan untuk 

berpergian (Dhaif, 1960:353). 



 54 

Manakala ia menyipati majelis minum (khamer), maka ia menyipatinya 

secara terinci, baik tempat-tempt minumnya maupun orang-orang yang sedang 

asyik menimati minuman, bahkan tidak ketinggalan ia sifati warna minuman 

khamer dan reaksinya terhadap akal peminum serta akibat mabuk yang 

mempengaruhi hatinya. Semua ini dapat dijadikan alasan untuk mengatakan, bahwa 

penyair ini adalah seorang yang pecandu khamer dan lebih dari itu ia adalah 

seorang pemabuk karena minuman ini. Suatu hal yang tidak boleh kita lupakan 

ialah bahwa penyair ini terlalu banyak dipengaruhi oleh berbagai kebiasaan yang 

dikenalnya dalam perantauannya di berbagai tempat, seperti di Al-Hierah dan 

sebagainya. 

Apabila kita tinggalkan khamer lalu kita pindah membicarakan erotisnya, 

maka akan kita lihat bahwa ia tidak terlalu tertatik untuk memperbincangkan puing -

puing atau reruntuhan seperti kebiasaan dan kesenangan penyair sezamannya pada 

zaman pra Islam, melainkan ia lari meninggalkannya kepada menyipati kekasih dan 

perasaannya terhadap kekasih. Tentu saja erotisnya meterialis, tetapi erotis yang 

halus yang penuh dengan bujukan dan rayuan kepada kekasih, sehingga seakan-

akan jiwanya akan keluar meninggalkan jasmaninya karena terkejut dan sifat 

kekanak-kanakannya ketika akan meninggalkan kekasih. Hal ini jelas dapat kita 

saksikan dalam permulaan “Mu’allaqat’-nya yang berunyi: 

.ودع هريرة ان الركب مرحتل وهل تطيق وداعا ايها الرجل
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Ucapkanlah selamat tinggal kepada Hurairah karena kita harus berangkat, 

apakah tidak berat rasanya meninggalkan kekasih? Suhaib, (1990:104) 
Penyair di sini mendesak hati dan perasaannya supaya mengucapkan  selamat 

tinggal kepada kekasihnya sebelum rombongan berangkat pergi meninggalkan 

kekasih. 

Sebenarnya Al-A’syaa dengan berbagai jenis syairnya, merupakan persiapan 

muncul dan lahirnya syair kesopanan kemudian, baik dalam erotis dan khamernya 

maupun dalam laudasi dan demasinya. 

Jelaslah sudah dari semua ini, bahwa penyair ini merupakan rantaian 

bersambung atau lingkaran penting dari lingkaran-lingkaran syair zaman pra Islam, 

yakni suatu lingkaran yang membawa tambahan, bahkan pembaruan ke dalam dunia 

peryairan ketika itu, baik mengenal topik, signifikasi dan sensasi maupun mengenai 

ringan atau mudahnya kalimat, ringannya wazn (measure) dan indahnya bunyi 

(konsonan) serta sedapnya lagu atau melodi (Dhaif, 1960:365).  
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BAB  III 
 
 

METODE  PENELITIAN  
 
 

A.  Desain Penelitian 
 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai pakar, 

kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan (jawaban) yang 

memuaskan atas permasalahan yang diteliti.  

Untuk memperoleh penelitian yang akurat, maka dikumpulkan berbagai 

rujukan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, dengan bantuan Al-Mu’jām 

Al-Fahras dan Alquran Alkarim dan terjemahnya (1996).  

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, maka desain penelitian ini 

disusun ke dalam tiga tahap, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan data, 

dan (3) tahap pengolahan data.  

 
B. Definisi Operasional Variabel 

 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, maka 

dikemukakan definisi operasional variabel penelitian. Definisi operasional variabel 

yang dimaksudkan, yaitu:  

1. Kontribusi Alquran artinya masukan atau sumbangan Alquran dari 

berbagai bentuknya. 
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2. Perkembangan sastra Arab adalah mengarah kepada kesempurnaan sastra 

Arab. 

Jadi, secara operasional dapat didefinisikan bahwa kontribusi Alquran 

terhadap perkembangan sastra Arab merupakan masukan Alquran terhadap 

perkembangan sastra Arab, baik dari segi tekstual maupun dari segi kontekstual. 

 
C. Populasi dan Sampel (Sumber Data) 

 
1.  Populasi  

Populasi merupakan objek penelitian dan menjadi sumber pengambilan 

sampel. Menurut Furchan (1982), populasi adalah semua kejadian atau objek yang 

telah dirumuskan secara jelas. Sedangkan Arikunto (1993) memandang populasi 

sebagai keseluruhan subjek penelitian. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi populasi penelitian ini 

adalah keseluruhan ayat-ayat Alquran. 
 
 
2. Sampel 

Sampel merupakan pilihan contoh yang paling tepat untuk memecahkan 

masalah penelitian yang telah diangkat dengan cara penyampelan pertimbangan 

tertentu (purposive sampling). Menurut Suparmoko (1995), pengambilan sampel 

harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat 

berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan karakteristik serta keadaan 

populasi yang sebenarnya. Dengan perkataan lain, sampel harus representatif.  
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Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu:  

1. QS. Al-Baqarah (2) : 19, 23, 24, 91, 178, 183, 184, 186, dan 212. 

2. QS. An-Nisā (4) : 9, 63, dan 82. 

3. QS. Al-A’raf (7) : 133 dan 179. 

4. QS. Ibrahim (14) : 1 

5. QS. An-Nahl (16): 78 

6. QS. Al-Anbiyā (21) : 18 

7. QS. Al-Hajj (22) : 5 

8. QS. An-Nūr (24) : 31, 35, dan 59 

9. QS. Az-Zumar (39) : 21, 712, dan 73. 

10. QS. Ghāfir  (40) : 1, 2, 3, dan 67 

11. QS. Asy-Syūrā (42) : 17 

12. QS. Al-Ahqāf (46): 15 dan 26. 

13. QS. Al-Fath (48): 10 

14. QS. Hujurāt (49) : 9 

15. QS. Qāf  (50) : 37 

16. QS. An-Najm (53) : 22 

17. QS. Al-Qamar (54) : 21, 22, dan 36. 

18. QS. Ath-Thalaq (65) : 12 

19. QS. Al-Mulk (67) : 7 dan 8. 

20. QS. An-Nāzi’āt  (79) : 1 – 14. 
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21. QS. Al-‘Alaq (96) : 1 - 5 

22. QS. Al-Kautsar (108) : 3 ayat  
 
 

D. Instrumen Penelitian 
 

Karena populasi ini adalah seluruh ayat-ayat Alquran, maka yang bertindak 

sebagai instrumen adalah peneliti sendiri sebab tidak mungkin diperoleh hasil 

penelitian melalui observasi dan bantuan lainnya. Demikian pula penelitian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan rujukan utama yang berkaitan dengan 

perkembangan sastra Arab.  

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Sebagaimana dikemukakan di atas, populasi penelitian ini adalah keseluruhan 

ayat-ayat Alquran. Dengan demikian, alquran adalah sumber data. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan Al-Mu’jām dan 

Alquran terjemah dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi. 

 
F. Teknik Analisis Data 

 

 Teknik analisis data dalam penelitian adalah dilakukan dengan cara menata 

data yang telah ada secara sistematis, baik data itu dari buku-buku sastra maupun dari 

buku-buku kajian Alquran. Langkah-langkah yang ditempuh menganalisis data yang 

diperoleh adalah mereduksi data, menyajikan data, membandingkan data, dan 

menarik kesimpulan. 
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Adapun yang dimaksud mereduksi, Tolla (1996) mengemukakan bahwa 

mereduksi data adalah cara mempertegas data penelitian dan menyederhanakan 

dengan tujuan untuk mempertajam data yang dibutuhkan. Data yang disajikan 

diorganisasikan dan disistematiskan, sehingga membentuk satu komponen yang utuh 

dimana data tersebut dapat mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan. 

Dalam hal ini, ayat-ayat Alquran tentang perkembangan Sastra Arab yang 

dikemukakan oleh pakar pengajaran Sastra Arab maupun dari pakar yang mengulas 

nilai-nilai Sastra Alquran. Kemudian peneliti menarik kesimpulan secara menyeluruh 

dari pendapat para pakar tersebut, setelah diorganisasikan dan disistematiskan. 
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BAB  IV 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
 

A. Perkembangan Sastra Arab sebelum Islam dan Setelah Turunnya Alquran 

Masa sebelum Islam pada umumnya oleh kaum muslimin menyebutnya 

dengan nama “masa jahiliyah”. Masyarakat Arab di daerah Barat laut semenanjung 

Arab terdiri dari beberapa kabilah Arab yang menggunakan berbagai dialek Arab. 

Secara keseluruhan, masyarakat Arab yang bersifat nomad, merupakan dunia yang 

sempit, sesuai dengan kondisi sosial dan pandangan hidup yang dominan pada waktu 

itu. Kehidupan mereka pada waktu itu ditandai oleh peperangan yang terjadi antara 

kabilah, kehidupan yang penuh tantangan serta keadaan lingkungan alam yang keras. 

Sering kali terjadi sengketa antara orang-orang Arab dari berbagai kabilah yang amat 

banyak menimbulkan kehancuran bagi kabilah-kabilah itu sendiri. Suatu sengketa 

antara kabilah seringkali berakhir dengan kemenangan mutlak suatu kabilah, namun 

bagi kabilah yang lemah berarti suatu kehancuran secara perlahan-lahan untuk 

kemudian terpaksa atau dipaksa bergabung dengan kabilah yang lebih kuat. Dalam 

prosesnya, kabilah yang kalah antara lain mempergunakan dialek kabilah yang 

menang. Proses penyatuan dialek ini tampak dengan jelas di kawasan perdagangan 

yang sedang berkembang pada waktu itu, yaitu kota Mekkah. Kota ini sudah lama 

menjadi tempat pertemuan berbagai kabilah Arab. Kontak-kontak yang amat banyak 

dalam bidang perdagangan, agama, dan sastra telah mendorong tumbuhnya suatu 
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kesadaran sosial secara menyeluruh, sehingga dapat mengatasi perbedaan-perbedaan 

kesukuan, dan mendorong perkembangan sastra Arab dengan jangkauan yang lebih 

luas dan bukan sekedar suatu dialek yang terisolasi. Mengingat kedudukan dan 

kekuasaan kabilah Quraisy, sastra mereka tentulah menjadi berkembang dengan 

adanya kontak-kontak tersebut. Dan tampak sastra dengan dialek Quraisy yang telah 

berkembang pesat telah menjadi modal di sebagian besar kawasan Barat laut 

Semenanjung Arab. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang sejalan dengan 

kepentingan bersama dan nilai-nilai yang mengikat berbagai kabilah Arab secara 

keseluruhan. Menurut Chejne (t.th.:62) penyatuan kabilah-kabilah dan dialek-

dialeknya tampak dengan jelas dari bahan-bahan sastra yang terdapat pada masa itu, 

khususnya puisi. Banyak terdapat keterangan mengenai festival sastra yang diadakan 

di Kota Mekkah dan kawasan-kawasan lain di sekitarnya, terutama sekali di pasar 

Ukaz. Orang-orang dari berbagai kabilah membawa serta penyair-penyair mereka di 

samping barang dagangan mereka ke pasar-pasar terkenal. Selain itu, orang-orang 

Arab melakukan pula ziarah dan melakukan pula upacara keagamaan di sekitar 

Ka’bah, yang merupakan bangunan suci bagi kabilah-kabilah Arab. Penyair-penyair 

dari berbagai kabilah ikut serta dalam perlombaan puisi, dan berusaha keras merebut 

kemenangan sebagai penyair terbaik. Sehingga puisi mereka mendapat kehormatan 

digantung pada dinding Ka’bah agar dapat dibaca orang. Dari perlombaan inilah 

muncul istilah muallaqat yang berarti puisi-puisi yang digantung (Chejne, t.th.:63). 
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Jika memang demikian keadaan pada waktu itu, maka hal itu menunjukkan 

bahwa sastra Arab yang dipergunakan pada waktu itu di Mekkah dan kawasan-

kawasan sekitarnya telah cukup dipahami secara meluas. Dan sastra itu telah 

berkembang sedemikian rupa pada waktu itu. Penulisan puisi-puisi Jahiliah telah 

memberikan pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan sastra Arab selama 

berabad-abad sebelum Alquran diturunkan. Karya-karya sastra jahiliyah dianggap 

sebagai lambang keindahan dan kesempurnaan dalam berbahasa, baik dari segi 

bentuk ataupun isinya. Sastra dengan segala keindahan dan kelantangan suara penyair 

bagi orang-orang Arab mungkin saja telah menggantikan kedudukan musik, seni lukis 

atau seni pahat. Sastra dirasakan sebagai karya seni yang harus didengar dalam 

bentuk aslinya agar dapat dihargai. 

Menurut Charisma (1991:15) para ahli sejarah sepakat bahwa Alquran 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw pada masa bangsa Arab telah mencapai 

puncak kemajuan di bidang kesusastraan. Seperti Eropa, Afrika, Asia, dan Australia 

tidak ada ahli sastra yang dapat menandingi hasil karya sastra bangsa Arab pada 

waktu itu. Dan yang menjadi ciri khusus kemajuan kesusastraan mereka adalah 

banyaknya sastrawan yang mengagumkan bangsanya, baik dari kalangan penyair 

yang bermutu tinggi atau orator ulung yang menjadi pujaan dan kebanggaan mereka. 

Karena itu orang pandai menurut kreteria bangsa Arab pada waktu itu adalah mereka 

yang mampu dan pintar mengeluarkan buah pikirannya menjadi gubahan syair yang 

indah menawan, dan yang menjadi bukti kecerdasan serta kepandaian adalah dalam 
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memilih kata-kata yang tepat, dapat menyentuh perasaan, meresap dalam hati 

pendengarnya secara logis dan bisa diterima oleh akal pikiran mereka.  

Namun, sehebat-hebatnya mereka pada saat itu dan apa pun yang dihasilkan, 

ternyata tidak begitu memuaskan. Dalam hal ini, Al-Munawir (1994:27) memperjelas 

bahwa sastra Arab sebelum turunnya Alquran telah dilalui dengan berbagai fase 

antara pasang dan surut, meluas dan menyempit, bergerak dan statis serta modern dan 

kolot. Sedangkan Alquran dalam suatu fase berada dalam semua keadaan dan fase 

berada pada kedudukan yang paling atas yang akan menguasai semuanya. Alquran 

tetap akan memancarkan nur dan hidayahnya, menampilkan keaslian dan keagungan, 

mengalirkan kelembutan dan kebesaran, serta mengeluarkan keindahan dan 

kemegahan. 

Oleh karena itu, setelah Alquran diturunkan, maka sastra Arab tampak 

kekurangannya, sehingga Suhaib (1990:25) berpendapat bahwa, fase-fase yang telah 

dilalui oleh sastra Arab sampai menjadi matang dan sempurna dalam zaman pra 

Islam, semuanya tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada bukti karya 

sastra yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan atau menggambarkan 

kondisi dan periode masa lampau. Yang ada hanyalah bentuk yang sempurna 

mengenai qasidah-qasidah yang penuh dengan tradisi seni yang diikat oleh metro dan 

asonansi, arti dan judul, gaya bahasa, dan modus yang tepat.  

Suhaib (1990:26) menambahkan bahwa karya sastra zaman pra Islam itu 

mempunyai ketentuan dan regulasi khusus tentang arti dan judul-judulnya, karena 

penggubah memulai syairnya itu dengan menyipati reruntuhan rumah atau bekas 
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tempat tinggal kekasihnya dan menangisi puing-puingnya, kemudian menyipati 

perjalanan mereka di padang pasir dan apa yang mereka kendarai, seperti unta dan 

kuda, dan sering pula membandingkan kecepatan untanya dengan kecepatan 

sebahagian binatang buas, begitulah seterusnya sampai mereka keluar kepada tujuan 

gubahan syairnya dalam keadaan memuji atau mencela, membanggakan diri atau 

mencerca, minta maaf atau meratapi.  

Syauqiy (1960:184) bahwa karya sastra zaman pra Islam yang sempurna 

bentuknya dapat dijumpai sebagai teks yang tertua dan di dalamnya masih terdapat 

ketidakserasian dalam Arudh (prosody) atau ilmu metra, tetapi hanya sedikit saja 

seperti qasidah Abied bin Al-Abrash Al-Asadiy: 

أقفر من أهله ملحوب    فالقطبيات  فالذنوب

 

  
Qasidah ini menurut Ilmu Arudh termasuk bahagian Bahrul Basīeth yang 

mukhalala, yang jarang baitnya sunyi dari hadzap atau dari pada komposisinya. 

Dalam bentuk dan nasib yang sama dapat pula dilihat dalam qasidah Imrūl Qais yang 

dimulai dengan bait: 

 عيناك دمعهما سجال    كأن شانيهما اوشال
Demikian pula qasidah ‘Ady bin Zaid Al-‘Ibadiy: 

تعرف أمس من مليس الطلل        مثل الكتاب الدارس االحول

 

  
Menurut ilmu metra (prosodi), syair ini semetra dengan bahrus sari’, tetapi 

pada bagian lain qasidah tersebut tidak mengikuti metra ini seperti yang dapat dilihat 

pada bagian kedua bait di bawah ini : 
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  عدى اثويت اليوم ام ترحل انعم صباحا علقم بن
Ini termasuk Bahrul Madied, yang berarti suatu penyimpangan dari keserasian 

merta. Kalau diliha lebih lanjut, Suhaib yang sudah banyak mengetahui 

perkembangan sastra Arab sejak semula, sehingga beliau mengatakan bahwa 

bagaimanapun juga, tidak dijumpai syair yang menggambarkan ketidakmatangan 

metra dan asonansi dalam masa pra Islam karena penyair-penyair yang dijumpai 

syairnya tidak serasi metra dan asonansinya, dijumpai pula banya sekali qasidahnya 

yang serasi benar dalam keduanya (metra dan asonansinya), yang kesemuanya ini 

menjadi suatu bukti nyata bahwa kalau terdapat ketidakserasian di dalamnya, maka 

itu tidak tepat untuk dijadikan pencerminan secara keseluruhan, bahkan yang 

demikian itu, seharusnya dianggap sebagai suatu kelainan atau keajaiban. 

Oleh karena kesempurnaan bahasa Alquran, maka penyair yang terkenal di 

kalangan bangsa Arab pada waktu itu yakni, Walid bin Muqirah, menjadi lemah 

hatinya setelah mendengar bacaan QS. (40):1-3. 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى . تنـزل الكتاب من اهللا العزيز العليم. حم

.الطول الاله إالهو إليه املصري

 

  
Terjemahnya: 

“Hā Mīm. Diturunkan Kitab ini (Alquran) dari Allah yang Maha Perkasa lagi 
Maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras 
hukuman-Nya, yang mempunyai karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya 
kepada-Nyalah kembali (semua makhluk)” (Depag, 1989:759). 

Walid bin Mugirah datang kepada Abu Jahal. Walid berkata ‘Demi Allah, 

tidak ada seorang dari golonganmu (orang-orang kafir) yang paling tahu tentang syair 

kecuali aku. Demi Allah, tidak satu pun syair yang menyerupai Alquran. 
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Dalam suatu pertemuan, berkumpul orang-orang Quraisy yang ahli di bidang 

sastra. Seorang di antaranya berkata, para utusan Arab kembali (gagal). Karena itu 

kita berkumpul untuk bertukar pikiran dan berterus terang tanpa ada yang ditutup-

tutupi di antara kita’.  

‘Kita tetapkan saja bahwa Muhammad (yang menyebabkan kegagalan) adalah 

seorang dukun’, kata beberapa orang.  

Seorang penyanggah: ‘Demi Allah disampaikan (Alquran) bukanlah gemuruh 

petir atau sajak’.  

Kalau begitu dia orang gila’. 

‘Bukan, dia bukan orang gila’. Apa yang diucapkan bukanlah pekikan atau 

bisikan’. 

‘Bagaimana kalau kita simpulkan dia adalah seorang penyair!!’ 

Dia bukanlah seorang penyair. Karena kita semua tahu tentang seluk-beluk 

syair!!’ 

‘Kita tetapkan saja Muhammad adalah tukang sihir !!’ 

‘Dia bukan tukang sihir. Apa yang diucapkan bukan keluar (rekaan) mulutnya 

dan bukan manteranya’. 

‘Lalu menurut kamu ? 

‘Semua yang kalian sampaikan tentang Muhammad tidak ada yang tepat. 

Namun saya tahu bahwa dia adalah orang yang jujur. Paling tepat untuk menyebut 

Muhammad adalah tukang sihir. Karena dia memisahkan antara orang tua dengan 
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anaknya, seorang dengan saudaranya, seorang istri dengan suaminya, dan seorang 

dengan teman dekatnya. Mereka saling berpisah dan berada pada jalan yang 

bersimpan siur’. 

‘Utbah bin Rabi’ah, setelah mendengar bacaan Alquran berkomentar, 

sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali telah mengetahui, 

membaca dan mengatakannya … Demi Allah, aku telah mendengar suatu perkataan 

… Demi Allah, tidak ada sesuatupun yang semisal dengan Kalam itu … Ia bukanlah 

syair, sihir atau mantera’ (Al-Maliki, 2001:29). 

Contoh yang lain, sebelum Alquran diturunkan, menurut Al-Hamdani 

(1989:22), bahwa para pakar mereka membuat beberapa peraturan tentang 

perkawinan untuk menciptakan keindahan dan kesenangan dalam satu rumah tangga 

pada khususnya dan masyarakatnya pada umumnya, yaitu : 

1. Nika Al Khidn, menurut anggapan mereka asal tidak ketahuan tidak apa-

apa, tetapi kalau ketahuan dianggap tercela, Perkawinan ini seperti 

memelihara gundik. 

2. Nikah Badal, atau tukar istri. Seorang laki-laki menawarkan istrinya 

kepada laki-laki lain: ‘Izinkahlah saya tidur bersama istrimu dan istriku 

boleh untukmu. Perkawinan ini seperti ‘jual beli’ tukar tambah. 

3. Nikah istibdaha’, kawin untuk mencari bibit unggul. Seorang laki-laki 

menyuruh istrinya supaya tidur dengan laki-laki lain. Suami berpesan: 

‘Kalau kamu sudah suci dari haid pergilah kepada si Anu, mintalah agar 
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kamu dicampuri’. Kemudian istri tersebut memisahkan diri sampai jelas 

mengandung. Kalau sudah hamil boleh mencapurinya kalau ia mau. 

4. Beberapa orang laki-laki, kira-kira sepuluh orang mengumpuli seorang 

perempuan, mereka semua mencampurinya, masing-masing mendapat 

giliran, kalau wanita itu sudah hamil dan melahirkan, selang beberapa 

malam, wanita itu memanggil semua laki-laki yang pernah mencampurinya 

dan mereka tidak boleh menolaknya. Setelah berkumpul wanita itu berkata: 

“kamu sudah tahu apa yang kalian perbuat terhadap diriku, sekarang saya 

telah melahirkan, anak itu adalah anakmu (dia menyebutkan nama 

seseorang yang ia sukai), maka anak itu diajukan sebagai anak dari laki-

laki yang ia tunjuk dan si laki-laki tidak boleh membatahnya. 

5. Nikah Syighar. Seseorang laki-laki menikahkan anak perempuannya 

dengan seseorang diikuti dengan permintaan agar dia dikawinkan dengan 

anak perempuan calon menantunya atau perempuan yang ada di bawah 

kekuasaan orang yang akan dikawinkan dengan anak perempuannya, 

keduanya akan kawin tanpa ada maskawin. 

Lima poin karya sastra yang telah disepakati sebagai landasan hukum yang 

diberlakukan adalah sesat dan menyesatkan. Pertama, tidak mencerminkan 

ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan karena pelakunya diimpit oleh kecemasan, 

takut akan ada orang yang mengetahui perbuatannya itu. Kedua, tidak mencerminkan 

keturunan yang murni, karena adanya kebolehan bercampur dengan laki-laki lain bagi 

perempuan yang bersuami. 
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Dengan turunnya Alquran, maka sempurnalah nikmat dari Allah kepada 

Muhammad, terpencarlah cahaya kemuliaan ke seluruh penjuru dunia. Barang siapa 

yang mempelajari dan memahami Alquran serta mau menjalankan isi Alquran, maka 

ia akan menjadi orang yang beruntung. Mengapa demikian? Karena di dalam Alquran 

terdapat peraturan-peraturan yang dapat menyelematkan manusia diri kesengsaraan, 

kehinaan, malapetaka, dan dari segala kejelekan selama hidup di dunia sampai di 

akhirat kelak.  
 
 

B. Keistimewaan Bahasa Alquran dan Kontribusi terhadap  
Perkembangan Sastra Arab 

 

Di antara keistimewaan bahasa Alquran ialah banyak surah-surahnya yang 

dimulai dengan huruf hijaiyah atau diistilahkan dengan fawatihus suwari (pembuka-

pembuka surah). Pembuka-pembuka surah itu disebut di dalam berbagai macam 

bentuk: 

1. Ada yang hanya terdiri dari satu huruf. Ini terdapat pada tiga surah: Shad 

(38) dimulai dengan huruf  َص, Qāf (50) dimulai dengan huruf  َق  dan al-

Qalam (68) dimulai dengan huruf ن. 

2. Ada yang terdiri dari dua huruf. Ini terdapat pada sepuluh surah. Menurut 

Ash-Shiddieqy (1972:124) ada tujuh surah daripadanya, dinamakan 

Hawāmim (surah-surah Hāmim), karena surah-surah ini dimulai dengan 

huruf-huruf ha dan mim yaitu: surah al-Mu’min (4), Fush Shilat (41), Asy 
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Syūrā (42), Az Zukhruf (43), Ad dukhān (44) Al-Jātsiyah (45), al-Alqāf 

(46) dan Thāha (20). 

3. Ada yang terdiri dari tiga huruf. Ini terdapat pada tiga belas surah. Enam 

surah dimulai dengan alif lam mim, yaitu: al-Baqarah (2), al-Imran (3), al-

Ankabut (39), ar-Rum (30), Lukman (31), dan as-Sajdah (32). Lima surah 

dimulai dengan alif lam ra, yaitu: surah Yunus (10), Hud (11), Yusuf (13), 

Ibrahim (14), dan al-Hijr (15), dan dua surah dari yang 13 itu dinamai 

dengan tha sin mim, yaitu Asy- Syu’arah (26), dan al-qashash (28). 

4. Ada yang dimulai dengan empat huruf, yaitu: surah al-‘A’rāf (7) dimulai 

dengan Alif Lam Min Shad dan ar-ra’d (13) dimulai dengan Alif Lam Min 

Ra. 

5. Ada yang dimulai dengan lima huruf. Ini terdapat pada satu surah saja, 

yaitu: surah Maryam (19) dimulai dengan kāf hā yā ain shād. 

Dengan demikian jumlah surah yang diawali dengan huruf hijaiyah adalah 

sebanyak 29 surah. Surah-surah diawali dengan huruf hijaiyah tersebut seperti yang 

terdapat diawal surah al-Baqarah, menurut Al-Maraghi (1974:57) bahwa Alif Lam 

Mim adalah berguna untuk menarik perhatian pendengar (mukhatab) agar 

memperhatikan bahasan yang dikemukakan oleh Allah Swt yakni mengenai 

kedudukan Alquran, isyarat mengenai kemukjizatan Alquran, Alquran sebagai hujja 

bagi ahli kitab, dan bahasan lain yang akan dikemukakan oleh ayat berikutnya. 

Huruf hijaiyah yang dipakai dalam pembukaan surah itu, untuk menunjukkan, 

bahwa Alquran tersusun dari huruf hijaiyah yang terkenal yang sebagiannya terdiri 
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dari satu-satu huruf, sedangkan sebagian yang lain, terdiri lebih dari satu huruf agar 

jelas kepada bangsa Arab bahwa Alquran diturunkan dengan mempergunakan huruf-

huruf yang mereka kenal (29 huruf hijaiyah). 

Zamakhsyari (t.th:12) adalah salah seorang mufassir mengemukakan bahwa 

Alquran diturunkan dalam bahasa Arab, sedang sastrawan Arab tidak dapat 

menandingi Alquran yang diturunkan dalam bahasa mereka sendiri. Hal ini 

menunjukkan kepada kelemahan mereka. Andaikata Alquran diturunkan dalam 

bahasa yang lain dari bahasa Arab dan mereka tidak menandingi, maka itu tidak 

menunjukkan kepada kelemahan mereka. Sudah wajar mereka tidak dapat 

menandinginya. 

Alquran menyampaikan suatu makna (maksud) dengan beberapa lafal dan 

beragam penyampaiannya. Ini sangat berbeda dan lebih dibanding sastra Arab. 

Kelebihan tidak bisa dibuat oleh para pakar sastra dan balaghah. 

Keistimewaan bahasa Alquran tampak pula pada pengumpulan antara 

ungkapan yang global dengan terperinci dalam satu ungkapan. Ini merupakan bentuk 

di luar kebiasaan syair yang di dengar manusia, karena bukan perkataan dari seorang 

manusia. Perkataan manusia hanya berantara global dan terperinci (tidak antara 

keduanya) (Al-Maliki, t.th.:45). Akan tetapi, orang-orang awam yang membaca 

Alquran, mereka mampu merasakan dan meneguk kemanisannya, mampu 

memahaminya sesuai tingkatan akal dan latar belakang masing-masing.  Demikian 

pula pada forum khusus, mereka mampu merasakan dan meneguk kemanisan 
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Alquran, serta memahaminya lebih banyak dibanding orang-orang awam. Bahkan 

orang asing (non Arab) yang tidak mengetahui bahasa Arab, apabila mendengar 

Alquran dibacakan maka jiwa mampu merasakan (kewarisannya), padahal yang 

didengarkannya tergolong sesuatu yang tidak dapat diucapkan dan asing. Alquran 

yang mudah menyentuh-merasuk ke dalam setiap jiwa merupakan keajaiban yang 

tidak mungkin dicapai oleh kalam mana pun, baik berupa nazham maupun natsar. 

Beberapa contoh tentang keistimewaan bahasa Alquran dalam bentuk kalimat 

tokoh sastrawan Arab Mustafa Ar-Rafi’i r.a berkata (dalam Ashaabuny, 1991:145). 

Bila diperhatikan susunan lafal Alquran, niscaya akan melihat beberapa pola dan 

ungkapan yang sesuai dengan ketentuan karang-mengarang dan tulis-menulis, dan 

sesuai dengan fungsi huruf demi huruf yang ditinjau dari segi kafasihan dalam 

ucapan. Kita akan mendapatkan suatu susunan, yang sempurna dengan bunyi huruf 

yang sesuai dengan bentuk irama musik yang andaikata irama itu polos tidaklah enak 

didengar dan diucapkan, namun bila irama tersebut diterapkan dalam Alquran, 

niscaya kita akan merasakan sebagai suatu irama yang sungguh menarik dan 

mengagumkan, di antaranya: 

1. Di antara adalah lafal “nuzur’ نذر sebagai jamak dari kata nazir (نذير). 
Harakat dammah/bumyi “u” pada kata tersebut sungguh berat karena secara 

berturut-turut ada pada konsonan “n” (ن) dan “z” (ذ), lebih-lebih lagi bunyi 

(makhraj huruf) tersebut adalah kaku dan sulit diucapkan, tetapi bila kata-
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kata tersebut diterapkan oleh Alquran tidaklah demikian, sebagaimana 

firman Allah dalam QS. 54:36. 

.ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

 

  
Terjemahnya: 

“Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan 
azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.” 
(Depag, 1989:881). 

 Coba direnungkan susunan di atas, perhatian dengan sungguh-sungguh, 

kemudian mantapkan pula letak qalqalah (suara memantul) dalam kata 

 ”serta harakat fatah (bunyi “a بطشتنا dan qalqalah “tha” pada kata ”لقد“

yang berurutan) mulai dari huruf sesudah “tha” sampai dengan huruf  

“wau” pada firman Allah بطشتنافتماروا yang dipisahkan dengan mad 

(bacaan panjang). Dengan sendirinya, keberatan ucapan damma (pada 

nuzur) akan hilang. Harakat dammah tersebut berada tepat pada tempatnya 

bagaikan bumbu dalam berbagai makanan.  

2. Di dalam Alquran terdapat ucapan yang asing bahkan teramat asing. Tidak  

cocok untuk diletakkan dalam kalimat sempurna, kecuali yang terdapat 

dalam Alquran itu sendiri. Lafal itu adalah kata diiza   ىضيز dalam firman 

Allah dalam QS. 53:22 

تلك اذا قسمة ضيز

 

  
   Terjemahnya” 

 “Yang demikian itu lemah tentulah bagian yang tidak adil” 
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 Di samping itu, keindahan lafal diiza dalam susunan kalimat sempurna 

termasuk keindahan yang paling asing dan dikagumi. Kalau bahasa Arab 

menghendakinya, pada tempat ini tidak ada lafal yang patut, kecuali lafal 

diiza, karena surat An-Najm semuanya terpisah dari huruf ya. Dengan 

demikian, kalimat itu berfungsi sebagai pemisah, dan persoalannya dalam 

hal lingkungan orang-orang Arab. Ayat itu datang untuk menjelaskan 

penyebutan patung-patung dan dugaan mereka tentang pembagian anak,  

karena mereka menganggap malaikat dan patung-patung itu adalah anak 

perempuan Allah. Di samping itu, juga tentang penguburan hidup-hidup 

anak-anak perempuan mereka, kemudian Allah berfirman dalam QS. 

53:21-22. 

تلك اذا قسمة ضيزى. الكم الذكر وله االنثى

 

  
 Terjemahnya: 

“Apakah patut untuk kamu laki-laki dan untuk Allah anak 
perempuan? Yang demikian itu, tentulah suatu pembagian yang tidak 
adil” 

 Keasingan lafal adalah  hal yang sangat sesuai (relevan) dengan keasingan 

pembagian yang diingkarinya ini. Dan semua jumlah itu seolah-olah 

digambarkan dalam bentuk ucapannya, yaitu bentuk ingkar dalam jumlah 

pertama dan bentuk tahakkun (pengekan) dalam jumlah berikutnya. 

Gambaran ini adalah bentuk yang teramat indah dalam retorika, khususnya 

pada lafal garib yang tempatnya cocok sekali di akhir ayat. 
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3. Di antara keistimewaan bahasa Alquran adalah adanya lafal-lafal yang 

diketahui manusia dalam menyusun kalam yang baliq (indah). Kemudian di 

antara dalil yang menunjukkan bahwa susunan Alquran itu adalah materi 

yang melebihi buatan pemikiran manusia, seolah-olah betul-betul 

dituangkan dalam satu jumlah. Bisa dilihat adanya sebagian lafal dalam 

Alquran yang hanya didatangkan dalam bentuk jamaknya, tidak digunakan 

bentuk mufrad-nya (singular). Dan kalau bentuk mufrad ini diperlukan, 

maka digunakan sinonimnya, seperti lafal Al-Lubbu (اللب). Lafal ini dalam 

Alquran hanya ada bentuk jamaknya seperti firman Allah dalam QS. 39:21. 

ان فىذلك لذكرى الوىل االلباب

 

  
 Terjemahnya: 

“Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat pelajaran 
bagi orang-orang yang mempunyai akal” (Depag, 1989:748). 

 Di dalam Alquran tidak ada bentuk mufradat-nya, bahkan kalau diperlukan, 

digunakan Al-Qalbu القلب pada tempatnya, contohnya firman Allah dalam 

QS.50:37. 

ان فىذلك لذكرى ملن كان له قلب اوالقى السمع وهو شهيد

 

  
 Terjemahnya: 

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang 
menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya” (Depag, 
1989:854). 

 Hal itu terjadi karena ucapan “ba”  باء berganda yang berat, dan ini tidak 

bisa dijelaskan, kecuali dengan huruf “lam” yang bersifat keras lamban, 
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dengan demikian, bila lafal itu tidak baik, maka lafal itu digugurkan dari 

susunannya. Begitu juga lafal Al-Kub الكوب dalam Alquran digunakan 

bentuk jamaknya karena tidak ada bentuk mufrad-nya. dalam lafal itu 

terdapat sifat jelas, lembut, terbuka dan susunan yang baik yang 

menjadikan lafal Al-Kutub mudah dalam pengucapannya, seperti lafal 

Akwaab  اكواب yang menjadi jamaknya. Lafal Arjaa’ االرجاء juga Alquran 

hanya menggunakan lafal jamaknya. Bentuk mufradnya, yaitu Ar-Rajaa’ 

 .karena ada kesulitan dalam pengucapannya ,(samping) اجلانب yaitu الرجاء

Seperti diketahui lafal itu tidak bisa diterapkan dalam susunannya. 

Sebaliknya dari lafal-lafal di atas adalah lafal Al-Ardi االرض. Lafal ini 

dalam Alquran hanya ada bentuk mufradnya dan tidak ada bentuk 

jamaknya Al-Aradina (االرضني). 
 Apabila Alquran memerlukan jamak dalam bentuk ini, ia akan 

menghilangkan rahasia kefasihannya, sehingga hilang pula segi 

keindahannya, dan setiap pemikir akan bersujud lama kepadanya. Hal itu 

terdapat dalam firman Allah Ta’ala dalam QS. 65:12. 

…اهللا الذي خلق سبع مسوت ومن االرض مثلهن يتـنـزل األمربينهن 

 

  
 Terjemahnya: 

“Allah-lah yang menjadikan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. 
Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya 
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah, ilmu-
Nya benar-benar meliputi segala sesuatu …” (Depag, 1989:947). 
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 Allah tidak mengatakan وسبع ارضني karena kekakuan huruf yang masuk 

pada lafal dan bisa merusak susunan dengan total. 

4. Perhatian firman Allah Ta’ala dalam QS. 7:133. 

…فارسلنا عليهم الطو فان واجلراد والقمل والضفادع والدم ايت مفصلت

 

  
 Terjemahnya: 

“Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, 
dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap 
menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa…” 
(Depag, 1989:214). 

 Dalam ayat ini, ada lima nama, yang paling ringan dalam pengucapannya 

adalah  kata اجلراد والطوفان dan  الدم sedangkan yang paling berat adalah 

kata dan  القمل kata  الضفادع kemudian lafal  الطوفان didahulukan karena 

terdapat tempat dua mad (bacaan panjang) di dalamnya, sehingga 

meringankan lisan, lalu  اجلراد di dalamnya juga berat karena terdapat 

bacaan panjang, setelah itu, didatangkan dua lafal yang dimulai dengan 

yang paling ringan dalam lidah dan paling jauh dalam suara karena ada 

tempat gunnah (dengung) di dalamnya, akhirnya didatangkan lafal Ad-Dam 

 yaitu lafal yang paling ringan dan yang paling sedikit hurufnya di (الدم)

antara kelima lafal itu, sehingga lidah bisa cepat mengucapkan, perasaan 

susunan menjadi tepat dan I’jaz (kemukjizatan) dalam susunan juga 

menjadi sempurna. 

Jika memindahkan kelima nama-nama ini, kita tidak akan melihat adanya 

kefasihan dalam meletakkan nama-nama itu, kecuali dalam letak seperti itu.  
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Begitu pula, bila didahulukan atau diakhirkan, kita akan terpeleset dan 

mengalami kesulitan untuk menyajikan ucapan atau susunan yang jelas dari 

kata-kata di atas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Alquran Karim 

sungguh-sungguh mempunyai perbedaan uslub karena Alquran bukan 

buatan manusia. Seandainya Alquran itu buatan manusia, niscaya Alquran 

datang dengan metode yang menyerupai uslub orang-orang Arab, atau 

uslub orang-orang pada zaman sekarang ini. QS. 4:18.  

ولو كان من عند غري اهللا لوجد وا فيه اختالفاكثريا…

 

  
 Terjemahnya: 

“Kalau kiranya Alquran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka 
menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya”. (Depag, 
1989:132).” 

 Orang-orang Arab dengan dukungan para sastrawan Arab telah meresapi 

pengertian ini. Seandainya tidak ada Alquran, mereka tidak akan bisa 

disaingi dan dikalahkan. Dan tanpa Alquran, mereka tidak bisa ditandingi 

karena mereka melihat adanya satu jenis kalimat sempurna yang berbeda 

dengan kalimat-kalimat yang biasa mereka sampaikan. 

 
1. Kontribusi dari segi ma’ani’ 

Akhadari (t.th) memberikan definisi Ma’ani, yaitu:  

وخافظ تأدية املعانىعن خطاء بعرف باملعاىن

 

  
Terjemahnya: 

Adapun lafal untuk menjaga yang menimbulkan makna yang salah, itu 
diketahui/disebut: ilmu Ma’ani.  
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Dalam sub bab ini dibahas dua poin utama, yaitu: keindahan komposisi 

kalimat Alquran dan ketetapan dalam penyerupaan. Keindahan komposisi kalimat 

yang dimaksud dalam konteks ini adalah mencakup penyederhanaan komposisi 

kalimat dalam Alquran serta kesempurnaan kalimatnya yang menakjubkan. Oleh 

karena itu, yang dibahas dalam bagian ini adalah penyederhanaan komposisi kalimat 

dalam Alquran dalam kesempurnaan penyusunan kalimatnya (al-tatmīn). 

 
a. Penyederhanaan komposisi kalimat 

Bentuk penyerderhanaan komposisi kalimat sastra Arab dalam ilmu bayan 

bisa diistilahkan dengan I’jaz, yaitu : 

هو تاءديه املعىن بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض

 

  
“Menunaikan suatu maksud dengan pernyataan yang sederhana tanpa 
mengurangi arti dan tujuan (yang hendak disampaikan)”. (Bek Dayyub, et. al. 
t.th.:119)”. 

Model penyederhanaan itu merupakan salah satu ciri khas kalimat-kalimat 

Alquran, ringkas tapi sarat makna. Kecermatan dalam peringkasan komposisi kalimat 

Alquran inilah yang justru membuat para pakar sastrawan dan pembacanya merasa 

kagum. Sebab selain indah, makna-makna yang dimaksud dalam wacana kalimat-

kalimat Alquran juga sangat jelas. 

Dalam ilmu ma’ni, Akhdhari (1993:114) mengemukakan bahwa bentuk 

penyederhanaan dibagi dalam dua model, yaitu I’jaza qosor (singkat) dan I’jaz 

hazhaf (yang dibuang sebagian).  
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1. I’jaz qosor, yaitu suatu model penyederhanaan dengan cara meringkas 

redaksi kalilmat tanpa ada penggalan yang terbuang (Bek Dayyub, et. al, 

t.th.:120). Salah satu contoh model ijaz qosor terdapat dalam QS (2):178. 

كتب عليكم القصاص فىالقتلى …  
“… Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang 
dibunuh…”. 

 Diktum ayat ini dimulai dengan fi’il amar (verba perintah), yakni perintah 

wajib untuk qishash berarti pembalasan yang sepadan dengan kadar 

kejahatan (Ibnu Rusyd, 1990:526) 

 Qishash yang adil dan sebanding sebenarnya mendidik umat atau bangsa. 

Meninggalkan hukum qishash berarti memberikan kelonggaran kepada 

para penjahat untuk melakukan aksinya dan mengakibatkan mereka 

semakin berani mengalirkan darah. Sebab, hukuman penjara yang sering 

dialami itu dianggap mengenakkan bagi orang-orang tertentu, bahkan 

mereka mengangap lebih baik dalam penjara dari pada di rumah sendiri 

(Al-Maraghi, 1993:1204, jilid 2). 

 Karena itu, meskipun ayat ini sangat singkat namun, ia mengandung 

makna yang mencakup segala tujuan yang bersifat baik dan tak terbatas 

cakupannya. Menurut Al-Yamani (dalam Al-Aththar, 1994), jenis 

ungkapan seperti ini merupakan tingkat ungkapanyang melebihi kefasihan 

tertinggi, kedudukan yang mulia, dan agung.  
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 Contoh lainnya yang populer terdapat dalam ayat berikutnya QS. (2):179. 

ولكم ىف القصاص حيوة يأوىل األلبب لعلكم تتقون

 

  
 Terjemahnya: 

“Dan dalam qishash itu (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-
orang yang berakal supaya kamu bertaqwa’ (Depag, 1996:43). 

 Ayat ini mengisyaratkan bahwa siapa yang melakukan pemunuhan dengan 

sengaja dan tanpa alasan hukum yang benar, maka orang tersebut wajib 

diqishash yaitu dengan membunuhnya juga, kecuali ia dimaafkan oleh 

keluarga atau ahli waris yang ia bunuh.  

 Kalau ayat ini dibandingkan dengan dictum orang Arab yang terkenal 

sebelum ayat ini diturunkan, yaitu القتل انفى للقتل (pembunuhan 

menghapus pembunuhan (Muslim, 1999:125). Maka akan terlihat 

beberapa kelebihan di antaranya; dari segi jumlahnya, dictum potongan 

ayat.  

ولكم ىف القصاص حياة

 

  
 Jumlahnya dengan dictum orang Arab, yaitu tidak adanya pengulangan 

lafal seperti  القتل pada dictum orang Arab itu. Bukan hanya itu, dictum 

ayat qishash ini mencerminkan “ruh Islam” yang sehat dan menjunjung 

tinggi keadilan. Ayat ini menurut (Muslim, 1999:126) juga menetapkan 

adanya kehidupan dalam hukum qishash yang bersifat sempurna dan 

realitas, sedangkan dictum orang Arab itu sama sekali tidak sempurna, 
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sebab tidak semua pembunuhan bisa menghapuskan pembunuhan, kecuali 

jika pembunuhan itu adalah qishash.  

 Jadi, bisa dikatakan bahwa ayat ini berbeda secara diametral dengan 

diktum Arab tersebut dalam banyak segi. Karena itu pula, komposisi 

kalimat pada ayat di atas merupakan suatu “rumusan padat” yang 

mencerminkan penyederhanaan redaksi secara sempurna, sehingga 

melahirkan bentuk kalam yang indah, namun tetap utuh. Sebab makna 

yang dimaskud pada dictum ayat tersebut dapat dipahami dari konteks 

kalimat secara keseluruhan. 
2. Ijaz al-hazf, yaitu suatu model penyederhanaan dengan cara membuang 

penggalan tertentu atau membuang suatu lafal sehingga kalimat bisa 

terpurmulasikan dengan ringan dan indah, yaitu ringan untuk diucapkan 

dan indah didengar dengan tidak mengabaikan arti dan indah didengar 

dengan tidak mengabaikan arti dan makna yang terkandung serta dapat 

diphami dari konteks kalimat secara keseluruhan (Al-Jarim dan Al-Amin, 

1980, juga Al-Hasyimiy, t.th.:224). Bentuk penyederhanaan atau 

peringkasan antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):23. 

وان كنتم فىريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهد آءكم من 
.دون اهللا ان كنتم صدقني

 

  
 Terjemahnya: 

“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Alquran yang kamu 
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surah (saja) 
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yang semisal Alquran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, 
jika kamu orang-orang yang memang benar” (Depag, 1996:12).  

Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang 

kebenaran Alquran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengarahkan semua ahli 

sastra dan bahasa karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad Saw term   ممانزلنا
 pada ayat tersebut (tentang apa yang diwahyukan kepada hamba kami)  على عبدنا

merupakan hasil peringkasan (ijaz al-hazf) dari kalimat: 

حممد من القرآن انه من عند اهللا) ممانزلنا على عبدنا(

 

  
Maksudnya tentang Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, 

bahwa itu benar-benar dari Allah. Jika kalimat ini yang dipakai tanpa membuang lafal 

 maka akan terasa berat untuk diucapkan ,(Jalālaen, t.th.:4) حممد من القرآن انه عند اهللا

dan akan mengurangi keindahan uslub/style dari ayat tersebut. Namun, penghilangan 

lafal tidak mengganggu makna dan arti kalimat itu, karena dengan mudah para 

pembaca atau pendengar dapat memahami bahwa yang dimaksud adalah Nabi 

Muhammad atau hamba dalam konteks ini adalah orang-orang yang bertakwa dan 

bukan kepada kaum kafir. Ayat berikutnya dengan kalimat:  وادعوا شهدءكم من دون
 lafal atau kata yang dibuang dalam kalimat (Ajaklah saksi-saksimu selain Allah) اهللا 

tersebut adalah : )من دون اهللا(آهلتكم الىت تعبد و�ا    (Tuhan-tuhanmu yang kamu 

sembah itu). Kalau diamati, penempatan kata آهلتكم الىت تعبدونـها   akan mengurangi 

keindahan uslub ayat tersebut. Sebab akan mengurangi arti dan tujuan. 

Jelas sekali bahwa kalimat tersebut panjang dan bertele-tele sehingga 

mengurangi nilai uslub serta keindahan balaghahnya. Berbeda dengan ayat Alquran 

di atas yang sangat ringkas dan indah namun tetap mengenai sasaran yang dimaksud. 
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b. Kesempurnaan kalimat Alquran 
Keindahan dan kesempurnaan nazhm atau susunan aspek Alquran juga 

mengandung beberapa aspek kemukjizatan; antara lain ada yang kembali kepada 

kalimat, yaitu bahwa susunan redaksi Alquran dengan berbagai bentuk dan modelnya, 

berbeda dengan sistem dan tata urutan yang telah umum dan dikenal luas dalam 

perkataan sastrawan Arab. Ia mempunyai uslub yang khas dan berbeda dengan uslub-

uslub kalau biasa (Al-Baqillani, t.th.:55). 

Dalam ilmu balaghah, suatu kalimat biasa dikatakan sempurna jika ia 

terhindar dari tanaāfur al-kalimat atau sukar pengucapannya, تنافر احلروف atau 

kelemahan susunan redaksi, ta’qīd atau kesemrawutan dalam susunan (Bek Dayyub, 

et. al,t.th.:104). 

Dalam membahas kesempurnaan kalimat Alquran ini, yang dibahas adalah 

mencoba membandingkan ayat Alquran dengan sastra Arab. Dalam sejarah 

Musailimah al-Kadzdzab yang pernah mengaku sebagai ‘Nabi’ dan membuat 

tandingan dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad (Alquran) dengan 

menyusun surah terpendek meniru surah al-Kautsar, tetapi jelas ia mengalami 

kegagalan. Bandingkan surat al-Kautsar dengan surah yang dibuat oleh Musailimah 

al-Kadzdzab di bawah ini QS.108:1-3. 

ان شانئك هو األبرت. انآ اعطيناك الكلوثرفصل لربك واحنر

 

  
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka 
dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbankah Sesungguhnya orang-
orang yang membenci kamu, dialah yang terputus” (Depag, RI., 1996:1110). 
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Surah karya Musailimah al-Kadzdzab : 

ان مبغضك لكافر. فصل لربك وجاهر. انآاعطيناك اجلواهر

 

  
 
 
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu mutiara-mutiara. Maka 
dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berserulah dengan keras dan terbuka. 
Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang kafir (Zuhdi, 
1997:139) 

Kalau ditilik dari segi gaya bahasanya dan keindahan bahasa (sastra)nya, 

mungkin sereupa antara keduanya, tetapi jelas tidak sama. Apalagi kalau dilihat dari 

segi isi kandungannya. Sebab isi kandungan surat al-Kautsar sesuai dengan historical 

facts, yang menunjukkan bahwa perjuangan Nabi (mission sacre) ternyata berhasil, 

dan musuh Nabi satu persatu mengalami kehancuran, termasuk Musailimah itu 

sendiri. Karena itu, Nabi diperintahkan oleh Allah agar bersyukur atas nikmat yang 

banyak, yang telah dilimpahkan kepadanya, dengan jalan shalat dan berkurban. 

Sebaliknya, surah karya Musailimah al-Kadzdzab itu hanya bagus kulitnya 

saja, tetapi isinya tidak cocok dengan kenyataan sejarah. Sebab, ia bukan orang yang 

dikarunia oleh Allah sebagai pemilik mutiara yang banyak, dan orang yang 

membencinya, bahkan menumpasnya bukanlah orang-orang kafir, melainkan orang-

orang yang beriman (Zuhdi, 1997:139-140). 

c. Ketetapan dalam penyerupaan dan pengandaian 

Penyerupaan dan pengandaian yang dimaksud dalam konteks ini adalah cara 

Alquran menggambarkan suatu keadaan dengan menyerupakan atau mencotohkannya 
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dengan keadaan suatu benda atau suatu hal. Kalimat-kalimat penyerupaan atau 

perumpamaan juga banyak terdapat dalam Alquran karena itu pada bagian ini dibahas 

tiga poin yang berhubungan dengan masalah tersebut.  
 
1) Penyerupaan  

Rumusan Alquran banyak menggunakan bentuk-bentuk penyerupaan atau 

tasybīh. Secara harfiah, tasbīh bermakna penyerupaan (Al-Hisyimi, t.th.:247). 

Maksudnya, bagamana cara Alquran menyerupakan sesuatu dengan yang lain yang 

mempunyai sifat atau keadaan yang hampir sama. Misalnya, orang yang diberikan 

panca indera tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dalam 

Alquran diserupakan dengan binatang dan bahkan lebih rendah daripada binatang 

(QS.7:179).  

Al-Tasbīh atau penyerupaan dalam ilmu balaghah bisa diartikan sebagai 

ungkapan yang memperlihatkan bahwa sesuatu itu sama dengan sesuatu yang lain 

dalam satu atau beberapa sisi dan sifat (Al-Jarimi dan Al-Amin, 1980:20) atau bisa 

juga diartikan menghubungkan sesuatu hal dengan sesuatu hal yang lain dalam suatu 

sifat dengan menggunakan adāt (kata atau lafal khusus) karena suatu maksud tertentu 

(Bek Dayyub, et.al.,t.th.:123).  

Irbabullab dan Dja’fat (1970:11) dalam bukunya dikatakan ada beberapa hal  

utama yang berhubungan dengan tasubīh, yaitu musyabbah atau yang diserupakan, 

musyabbah bih atau sesuatu yang dijadikan perumpamaan, dan wajhu syabah atau 

sifat yang menghubungkan antara musyabbah dan musyabbahum bihi, serta adātu 
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tsybih yaitu lafal yang dipakai untuk menyerupakan. Misalnya dalam surah Al-A’raf 

(7):179. 

�ا وهلم اعني اليبصرون �ا ولقدذراء نا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب اليفقهون 
.وهلم اذان ال يسمعون �ا اولئك كاأل نعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون

 

  
Terjemahnya: 

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahannam) kebanyakan 
dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya 
untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka 
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-
ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat 
lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai” (Depag, 1996:251-252). 

Contoh Musyabbah dalam tabel, yaitu : 

 اجللة املشبه املشبه به اداة التشبه وجه الشه

الغافلون

 

الكاف  

 

األنعام  

 

اجلن واإلنس  

 

ولقدذرانا جلهنم كثريا  

 

  

…من اجلن واإلنس 

 

  

الغافلون… كاألنعام 

 

  

Yang dimaksud pada ayat di atas adalah golongan jin dan manusia yang tidak 

mempergunakan panca ideranya dijadikan perumpamaan adalah binatang bahkan 

lebih rendah dari binatang, adat atau alat penyerupaannya adalah huruf kāf, dan sifat 

yang menghubungkannya antara yang diserupakan dan dijadikan perumpamaan 

adalah orang-orang yang lalai. Keempat hal yang berhubungan tasybīh ini, biasa ada 

yang tidak disebutkan atau dibuang, yaitu adātu tasybih (huruf yang dipakai 

menyerupakan) dan wajhu syabah (sifat yang menghubungkan antara yang 

diserupakan dengan yang dijadikan perumpamaan). 
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Oleh karena itu, bahasan tasybīh ini cukup luas dan pembagiannya dari 

berbagai sisi juga cukup bervariasi maka dalam bagian ini hanya dibahas pemakaian 

kalimat dalam Alquran ditinjau dari wajhusyabah yaitu sifat yang menghubungkan 

antara yang diserupakan dengan yang dijadikan penyerupaan. Menurut pandangan 

As-Suyuthi (t.th.:42, Jilid 2) tasybih itu dibagi dalam dua bagian, tasybih mufrad 

(berunsur tunggal) dan tasybih murakkab (ganda atau tersusun). 

1. Tasbih mufrad adalah penyerupaan sesuatu pada sesuatu yang lain karena 

ada sifat-sifat atau unsur kesamaannya (Al-Shaleh 1999:430). Misalnya, 

penyerupaan jin dan manusia dengan binatang ternak seperti dalam QS. 

(7):179 yang telah disebutkan di atas. Pada ayat tersebut jin dan manusia 

yang tidak mempergunakan panca inderanya dijelaskan secara aktual dan 

penyerupaan sifat amal mereka dengan sifat binatang, tetapi pada 

hakikatnya termasuk orang yang lalai. Dengan model penyerupaan seperti 

ini Allah menjelaskan sesuatu yang konseptual kepada kehidupan yang 

aktual agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar serta 

membuat redaksi Alquran yang indah, sehingga terasa enak untuk dibaca, 

disimak, dan dihayati. 

2. Tasbīh murakkab; adalah yang unsur kesempurnaannya (wajhu suabhnya) 

terlepas dari yang satu dengan yang lainnya (As-Suyuthi, t.th.:42, jilid 2) 

atau dengan kata lain syibhu atau musyabbahu bihnya tidak berhubungan 

langsung dengan penyerupaannya juga tersusun dari satu atau dua kalimat 
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(jumlah), sehingga penyerupaan agak susah dipahami maksudnya. Jika 

betul-betul diamati, maka akan terlihat suatu bentuk penyerupaan yang 

aktual bagi kehidupan manusia. Misalnya dalam QS. 24:35. 

اهللا نوالسموات واألرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح املصباح فىزجاحة الزجاجة كا�ا  
كوكب دري يوقد من شجرة مبار كةزيتونة الشر قية وال غربية يكاد زيتها يضيئ ولو مل 

.متسسه نار نور على نور يهدى اهللا لنوره من يشاء

 

  
 Terjemahnya: 

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya 
Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tembus, yang didalamnya ada 
pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan intang (yang 
bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang 
banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitum yang tumbuh tidak di sebelah timur 
(sesuatu) dan tidak pula di sebalah barat(nya), tidak disentuh api cahaya di 
atas cahaya (berlapis). Allah membimbing kepada cahayaNya siapa yang ia 
kehendaki …” (Depag RI., 1996:550). 

Ayat tersebut mengumpamakan cahaya Tuhan seperti sebuah lubang di 

dalamnya terdapat pelita besar. Kalau diperhatikan, perumpamaan tersebut terdiri dari 

beberapa sifat cahaya yang diumpamakan, mulai dari sebuah lubang yang di 

dalamnya terdapat pelita yang dibingkai oleh lubang kaca yang bening dan sangat 

terang benderang, sehingga kaca itu seakan-akan bintang besar yang terang 

benderang dari kumpulan mutiara-mutiara bintang (Al-Maraghi, 1974:194). 

Kemudian dilanjutkan lagi (Al-Maraghi, 1974:195) dengan beberapa sifat dari 

perumpamaan tersebut (pelita) bahwa  dinyalakan dengan menggunakan minyak yang 

sangat jernih sehingga pelita dan minyak bersatu saling menambah, sehingga tidak 
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tersisa lagi sesuatu pun yang dapat menambah terang benderangnya cahaya. 

Kendatipun perumpamaan ini tersusun dari beberapa jumlah, namun tetap tampak 

sangat indah dan menakjubkan. 

Menurut As-Syusuthi (t.th.:42, jilid 2), jika satu kalimat dari rangkaian ayat di 

atas dihilangkan, maka akan rusaklah unsur penyerupaan atau tasybihnya. Sebab yang 

dimaksud oleh perumpamaan atau tasybīh dalam konteks ayat tersebut adalah Allah 

telah menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan di dalam surah ini ayat-ayat yang 

menjelaskan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia demi kebaikan. Keadaan 

mereka di dunia dan di akhirat, seperti syari’at, hukum, adab dan akhlak. Selanjutnya, 

Allah menjelaskan bahwa Dia adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi dengan 

menaburkan kepadanya ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat yang diturunkan kepada 

para Rasul-Nya, sebagai dalil atas wujud, keesaan dan seluruh sifat-Nya, seperti 

Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan lain sebagainya. Semua ayat itu menunjuki 

mereka kepada tercapainya kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. 

2) Majaz dan isti’arah dalam Alquran 

Dalam pembahasan ini, istilah majaz dan isti’arah dalam ilmu bayan, 

Akhdhari (1993:140) memberikan definisi majaz, ialah: 

اللفظ املستعمل ىف غري ما وضع له

 

  

Lafal yang dipakai bukan pada makna yang seharusnya’ sedangkan isti’arah 

ialah: 

هةاللفظ املستعمل ىف غريماوضع له لعالقة املشا بـ
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Lafal yang dipakai bukan pada tempatnya, sebab ada alaqah persamaan antara 

kedua-duanya (Akhdari, 1993:145). 

a) Majaz. Al-Hasyimiy (t.th.:290) memberikan definisi yang lebih terperinci 

yaitu majaz adalah pemakaian lafal dalam suatu ungkapan dengan tidak 

menggunakan makna yang sebenarnya, karena adanya hubungan tertentu yang 

disertai dengan qarīnah ma’aniyah atau faktor yang mencegah makna aslinya. 

Kemudian majaz itu terbagi dua bagian, yaitu mufrad dan murakkab. Adapun majaz 

mufradz terbagi dua macam, yaitu majaz isti’arah, maksudnya, majaz mursal dibagi 3 

macam, yaitu: majaz syar’i, majaz urfi, majaz lugawi (Akhdhari, 1993:142). 

Dalam ilmu balaghah majaz itu bermacam-macam, yaitu majaz ‘aqly dan 

lughwi atau maknawi. Majaz ‘aqly, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada suatu 

yang lain karena ada hubungan antara keduanya dan ada faktor tertentu yang 

menuntut pengalihan penyandaran tersebut Al-Jarimi dan Al-Amin, 1980:117), dan 

majaz lughawi atau maknawi yaitu penggunaan kata bukan makna bahasanya atau 

penamaan sesuatu yang bersifat parsial (juz’i) dengan nama yang bersifat global 

(kully) (As-Suyuthi, t.th.: 43-44).  

Perbedaan mendasar kedua bentuk majaz di atas terletak pada polanya, kalau 

majaz ‘aqliy menyandarkan sesuatu perbuatan atau keadaan pada subjek yang bukan 

sebenarnya, sedangkan pada majaz lughawi atau maknawi penggunaan lafal bukan 

pada tempat yang semestinya. Contoh kalimat majaz ‘aqly, QS. 48:10. 

…يداهللا فوق ايديهم … 

 

  
 “Tangan Allah di atas tangan mereka (Depag, 1996:838)”. 
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Makna harfiah ayat ini, bukan berarti tangan Allah seperti tangan manusia 

tersebut menurut Al-Maraghi (1974:152) ayat tersebut bermakna “pertolongan”. Jika 

ayat  يد اهللا dilengkapi dengan kalimat yang merangkainya, maka akan semakin jelas 

maksud dari majaz tersebut, yaitu : 

فمن نكث فإمنا ينكث . ان الذين يبا يعو نك إمنا يبا يعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم
  على نفسه ومن اوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤ تيه اجرا عظيما

Terjemahnya: 

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya 
mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka 
barangsiapa melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa 
yang menepati janjinya kepada Allah akan memberinya pahala yang besar” 
(Depag, 1996:838). 

Pada ayat ini makna majaznya adalah pertolongan Allah kepada orang-orang 

mukmin lebih tinggi dan lebih kuat dari pada pertolongan mereka kepada Allah, 

sebagaimana orang mengatakan اليد لفالن (tangan itu kepunyaan fulan) maksudnya 

kemenangan ada pada fulan. 
  Adapun contoh kalimat majaz lughawi QS.2:19. 

…جيعلون أصابعهم ىف اذا�م من الصو اعق حذر املوت …

 

  
 “… mereka menyumbat telinganya dengan jari-jari mereka, karena 

(mendengar suara) petir, sebab takut akan mati…’ “Depag, 1996:11) 
Dalam ayat tersebut terkandung pokok ungkapan bahwa jari-jari yang 

disumbatkan telinga mereka berlangsung secara tidak lazim. Hal ini menunjukkan 

sikap resisten orang kafir terhadap ajaran islam. Setiap kali mereka mendengar seruan 

kebenaran, mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka, namun 
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sebenarnya yang mereka sumbatkan adalah ujung jari. Akan tetapi, Tuhan 

mengungkapkan peristiwa itu dengan  جيعلون اصابعهم  yang memperlihatkan sikap 

mental mereka yang dilanda ketakutan, berpaling, lalu melarikan diri dari petunjuk 

Allah (Az-Zarqāni, 1985:262), jilid 2). Ayat ini tidak menggunakan األنامل (ujung 

jari), akan tetapi memakai األصابع yang bermakna jari-jari; padahal tidak mungkin 

menyumbat telinga dengan keseluruhan jari-jari. 

Pola-pola penggunaan االصبع    model majaz ini tidak mengubah makna, 

bahkan dapat melahirkan ungkapan yang jauh lebih bagus daripada ungkapan األنامل. 
Ungkapan-ungkapan majaz di atas dilakukan, selain untuk mendekatkan pengertian 

yang sebenarnya kepada para pembaca dan merefleksikan makna yang dimaksud, 

juga dalam rangka melahirkan susunan redaksi yang bagus dan indah. 

b) Isti’arah. Dalam ilmu balaqhah, isti’arah itu didefinisikan hampir sama 

dengan majaz, yaitu penggunaan suatu lafal bukan pada makna aslinya karena adanya 

hubungan keserupaan dan adanya faktor yang menghalangi untuk memakai makna 

asli (Al-Hasyimi, t.th.:303). Penggunaan isti’arah, juga banyak digunakan dalam 

Alquran, misalnya, dalam QS. (21):18 

بل نقذف باحلق على الباطل فيد مغه فإذا هوزاهق

 

  
Terjemahnya: 

“Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu 
menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap …(Depag, 
1996:497). 
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Menurut As-Suyuthi (t.th.:45, jilid 2), 

القذف والدمغ مستعاران ومها حمسوسان واحلق والباطل مستعارهلما ومها معقوالن

 

  
Terjemahnya : 

“Petolongan dan penghancuran adalah dua lafal pinjaman, keduanya bersifat 
konkret, sedangkanlafal hak dan batil keduanya adalah abstrak”. 

Kata pelontaran dan penghancuran dipakai untuk melukiskan keadaan hak dan 

batil. Yang hak merupakan kata benda abstrak, karena kebesarannya, ia diserupakan 

seperti benda berat yang dilontarkan kepada kebatilan yang rentang dan lemah, maka 

hak itu membinasakannya. 

Dalam fenomena itu, “pergumulan” antara kebenaran dan kebatilan itu 

digunakan huruf athaf (kata sambung) fa atau “maka” yang mengandung makna 

akibat, dan tidak digunakan huruf athaf yang bermakna kemudian (tsumma) atau 

huruf athaf lainnya. Untuk menimbulkan kesan cepatnya urutan peristiwa yang terjadi 

serta untuk menjelaskan kekuatan kebenaran yang jauh melampaui kebatilan (Al-

Maraghi, 1974:25). 

Oleh karena itu, dalam perumpamaan ini mengandung tiga unsur, yaitu unsur 

materil (tajzim), unsur personifikasi (tasy khish), dan unsur imajinatif (takhyil) (Al-

Shalih, 1999:435). Unsur pertama yang terdapat dalam penggambaran hak sebagai 

benda yang dilontarkan demikian berat. Unsur kedua terdapat dalam  penghancuran 

yang dilakukan oleh kebenaran/hak terdapat kebatilan sehingga ia lenyap. Unsur 

terakhir terdapat dalam gambaran sesuatu yang dapat dibayangkan beratnya, yaitu 
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suatu bayangan imajinasi yang ditimbulkan oleh gerakan melontar, menghancurkan, 

dan melenyapkan. Contoh lain bentuk isti’arah, terdapat dalam QS. (67):7-8. 

اذا القوا فيها مسعوا هلا شهيقا وهى تفور كاد متيز من الغيظ 

 

  
Terjemahnya: 

“Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara mereka 
yang mengerikan, sedang mereka itu menggelegar, nyaris neraka itu terpecah-
pecah lantaran marah (Depag, 1989:956). 

Menurut Al-Maraghi (1974:18), apabila orang-orang yang berdosa 

dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar keributan dan suara seperti suara orang 

yang tersengal-sengal napasnya karena amat marah. Dan mereka itu pun mendidih 

bersama mereka, seperti mendidihnya ketel dengan apa yang di dalamnya. 

Menurut Al-Aththar (1994:61), kataالقوا “dilemparkan” merupakan suatu 

penggambaran konkret mengenai fenomena dahsyat yang sangat menakutkan. 

Dilemparkannya orang-orang berdosa ke neraka bisa dirasakan gerakannya dan 

dibayangkan secara kongkret. Neraka jahannam dalam konteks ayat ini 

dipersonifikasi sehingga tergambar sebagai suatu yang mempunyai daya hidup gerak 

serta digambarkan marah kepada mereka dan berusaha melampiaskan kemarahannya 

ketika manusia-manusia durhaka itu dilemparkan kepadanya. Jadi, konteks tersebut, 

selain terdapat kalimat isti’arah yang abstrak bagai sesuatu yang kongkret, juga 

terdapat gambaran keadaan neraka yang mengibaratkannya sebagai manusia yang 

mempunyai gerak emosional dan daya reaksi intuitif serta daya serap yang 

menakutkan dan rasa dendam terhadap orang-orang yang durhaka. 
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Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu Ma’ani itu ialah ilmu untuk 

menjaga dari kesalahan berbicara. Dan perlu diketahui bahwa tujuan pokok ilmu 

Ma’ani, untuk menjaga dari kesalahan dalam pengertian dari maksud pembicaraan 

atau penulisan. Maka dari ilmu tersebut yang menyebabkan kefasihan kalam Ilahi. 

Sehingga tingkat kefasihannya tidak ada yang dapat menandinginya. Bahkan semua 

orang yang mengetahui maksud pembicaraan dapat terpesona, bersedih hati, dan 

menangis, jika ia membaca atau mendengar bacaan Alquran. Dewasa ini, para artis 

telah mengakui lagu mereka masing-masing, namun, jika ditanya orang satu per satu, 

maka jawaban mereka akan berbeda, ada yang mengatakan saya suka yang ini dan 

ada yang mengatakan tidak suka yang itu, demikian pula sebaliknya. Bahkan lagu 

yang pernah disukainya, maka satu tahun atau dua tahun kemudian menjadi tidak 

suka dan pindah lagi ke lagu yang lainnya. 

Alquran yang tingkat kefasihannya sangat tinggi, bacaan yang paling indah 

didengar, sejak turunnya belum ada yang mengatakan bahwa saya telah bosan 

mendengar bacaan tersebut. Shihab (1996) mengemukakan bahwa tidak ada satu 

bacaan pun sejak peradaban tulis-baca dikenal lima ribu tahun yang lalu, yang dibaca 

orang dapat memahami isinya maupun orang yang tidak dapat memahami isinya, 

kecuali bacaan yang maha sempurna dan maha mulia ini. Bahkan, anehnya, juara 

pembacanya adalah mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Alquran. Misalnya, 

juara-juara MTQ tingkat internasional dewasa ini sering kali diraih oleh putra-putri 

bangsa Indonesia. 
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Alquran telah mengakui dirinya bahwa ia merupakan bahasa Arab, bahasa 

bangsa Arab, dan bahasa yang paling terang. Murad (1999:81) mengemukakan bahwa 

hal ini memberi pesan-pesan umum yang menyeluruh dari Alquran, memberi 

beberapa gagasan tentang gaya dan pemilihan katanya, argumentasi dan retorikanya, 

pandangan pengembangannya, pengajarannya, dan ketetapan-ketetapannya. 

Para peneliti dari kalangan linguis bahasa Arab dan kaum orientalis telah 

sepakat bahwa tingkat kefasihan Alquran terutama segi susunan bahasa dan pilihan 

katanya, tidak ada yang dapat menandingi. Alquran mengungkapkan satu ungkapan 

dengan lafal yang unit dan tetap sesuai dengan situasi dan kondisi, tanpa pengurangan 

dan penambahan sedikit pun (Naufal, 1973:45). 
Kefasihan Alquran akan lebih tampak apabila ia menjelaskan benda yang 

dapat kita indera. Misalnya, menjelaskan suatu himpunan (kelompok manusia), 

menjelaskan peperangan, menjelaskan suatu kebun, atau menjelaskan seekor 

binatang. Dan kefasihan Alquran akan tidak tampak apabila menjelaskan hal-hal yang 

gaib, seperti keadaan dalam hisab, ketika disiksa, dan ketika mendapatkan pahala 

(Naufal, 1973:63). 

Kandungan Alquran sangat jauh dari kebohongan. Ia selalu benar dan fasih, 

tidak demikian halnya dengan syair yang sangat baik sekalipun. Telah diketahui 

bahwa kata-kata indah dan fasih kadang-kadang terletak dalam satu atau dua bait 

syair. Bahkan, dikenal pula tigkat kefasihan syair itu pun lebih dari satu bentuk atau 

hanya satu tipe.  
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Alquran tingkat kefasihannya, bukan hanya satu tipe, melainkan mencakup 

keseluruhannya. Dalam hal ini, Naufal (1973:58) juga mengemukakan bahwa 

Alquran, meskipun panjang, namun setiap kata, setiap bait, bahkan pada setiap 

hurufnya mengandung nilai kefasihan yang tinggi.  

Berbeda dengan tingkat kefasihan Alquran, Naufal (19973:11) memberikan 

salah satu contoh syair yang dikisahkan oleh salah seorang penyair. Beliau 

mengatakan bahwa apabila kita mendengar kisah yang telah berulang-ulang yang 

dikisahkan oleh seorang penyair atau pengarang, maka kaidahnya terasa makin 

berkurang. Menurutnya, Alquran meskipun berkali-kali dikisahkan, misalnya, kisah 

para Nabi, penciptaan, dan kembalinya manusia ke akhirat, meskipun dengan versi 

yang berbeda-beda, ringkas atau panjang tetap tidak tampak adanya benturan 

paradoksal yang prinsipil dalam hal kefasihannya. 

Seorang penyair kadang-kadang ahli dalam bidang seni tertentu, tetapi lemah 

dalam bidang seni yang lain. Imrul Qais misalnya, syairnya pada umumnya 

menuturkan kesukacitaan ketika menjelaskan wanita dan ketika menjelaskan kuda, 

begitu indah dan bagus. Demikian juga Al-Asha, syairnya terkenal dalam 

menjelaskan khamar (arak) Naufal, 1975:112). Namun, kedua tokoh sastra tersebut 

hanya ahli dalam bidang tersebut. 

Alquran yang fasih dalam segala segi ilmu dan seni, baik cara memberikan 

kabar gembira, menakut-nakuti, mengungkapkan siksa atau memberikan pahala, 

dalam mengungkapkan rahmat dan kasih sayang, atau dalam mengemukakan kutukan 
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dan siksaan. Jika Alquran yang gasih semakin lama dibaca, maka ia semakin menarik 

dan indah dirasakan. Demikian juga bila Alquran itu selalu diulang-ulang, maka dapat 

memunculkan pemahaman baru yang belum tersentuh sebelumnya. 

Ayat yang memperlihatkan keunggulan dari segi kefasihan adalah ketika 

Alquran mengungkapkan sebuah pemikiran yang dalam dan luas maknanya, 

meskipun hanya beberapa kata. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah (2):179 Allah 

berfirman: 

.ولكم ىف القصاص حيوة ياوىل األلباب لعلكم تتقون

 

  
Terjemahnya: 

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu  bertaqwa”. 
Ayat di atas memang pendek, tetapi mengandung pengertian sangat dalam, 

dan dengan cara mengungkapkan yang tinggi dan indah. Ayat tersebut memasukan 

dua hal yang bertolak belakang, yakni antara pembunuh dan kehidupan, dan 

menunjukkan kematian sebagai sebab adanya kehidupan (membunuh seorang 

pembunuh sebagai salah satu sarana hidup manusia yang lain).  

Keindahan bahasa Alquran benar-benar membuat orang-orang Arab atau non 

Arab kagum dan terpesona. Kehalusan bahasa, keanehan yang menakjubkan dalam 

ekspresi, ciri-ciri khas kefasikannya, baik yang abstrak maupun yang kongkret, dapat 

mengungkapkan rahasia keindahan dan kemurahan Alquran. Bagi orang yang mampu 

mengkaji rahasia kefasihannya, orang tersebut akan bisa mengeluarkan khazanah 

kandungannya (Al-Munawar, 1994:4). Misalnya, dalam QS. Ibrahim, (14):1 Allah 

berfirman: 
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.لتخرج الناس من الظلمات اىل النور كتب انزلناه إليك. الر

 

  
Terjemahnya: 

“(Ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan 
manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang”. 

Menurut Aljarin (1957:17), ayat di atas menggunakan makna bukan makna 

hakiki. Ia mengandung اظلمات (gelap gulita) dan النور (cahaya). الظلمات tidak 

dimaksudkan selain الضالل (kesesatan) dan النور juga tidak diinginkan selain اهلدى 
(petunjuk) dan االميان (iman). 

Model yang digunakan oleh Aljarim dalam menerapkan ayat di atas mengarah 

kepada pendekatan kognitif. Dalam hal ini, Chomsky (1965) memberikan perbedaan 

yang menarik antara struktur-permukaan (surface structure) yang mudah diamati dan 

struktur-dalam (deep structure) yang tersirat dan tidak mudah diamati. Bagian yang 

tersirat dalam struktur dalam inilah yang sama dan sebangun dengan pendekatan 

kognitivis dalam psikologi. 

 
2. Kontribusi dari segi bayan 

Alquran sangat teliti dalam pemilihan kosakatanya. Untuk menjaga dari 

pembicaraan yang tidak mengarah kepada tujuannya. Sering kali pemilihan tersebut 

pada pandangan pertama tampak sebagai ganjil, bahkan boleh jadi dinilai menyalahi 

kaidah kebahasaan atau tidak sejalan dengan bahasa yang baik dan benar. Contoh 

dalam QS. Al-Mumin (40):67 Allah berfirman: 
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نطفة مث من علقة مث خير جكم طفال مث لتبلغوا هو الذي خلقكم من تراب مث من 
…أشدكم

 

  
Terjemahnya: 

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani, 
sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang 
anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa 
(dewasa),… “ 

1. Kata طفل yang berarti anak dalam bentuk tunggal ditemukan dalam Alquran 

pada tiga ayat. Tetapi apabila diamati secara cermat ditemukan bahwa ayat-

ayat tersebut, walaupun bentuk tunggal, namun yang dimaksudkan adalah 

anak-anak dalam bentuk jamak.  

 Demikianlah juga halnya dalam QS. Al-Hajj (22):5. Bahkan dalam QS. An-

Nur (24):31 lebih jelas lagi, karena kata sebelum dan sesudahnya berbentuk 

jamak, tetapi kata  طفل tetap berbentuk tunggal. 

حيفظن فروجهن واليبدين زينتهن إالما وقل للمؤمنات يغضضن من أبصار هن و 
ظهر منها وليضربن خبمر هن على جيو�ن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أوابائهن 
أو آباء بعولتهن او أبنائهن أوأبناء بعولتهن أواخواتـهن أوبين إخوا�ن أوبين إخوانـهن 

االربة من  أو بين أخواتـهن أونسائهن أوما ملكت أميا�ن أو التابعني غري أويل
الرجال أوالطفل الذين مل يظهروا على عورات النسآء واليضربن بأرجاهن ليعلم ما 

خيفني من زينتهن وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيه املؤمنون لعلكم تفلحون

 

  
 

Terjemahnya: 
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“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. 
Dan hendak mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan 
janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, 
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, 
atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, 
atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita laki-laki yang tidak mempunyai 
keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti 
tentang aurat. Dan janganlah mereka memukulkan kakiknya agar 
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah 
sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 
beruntung”. 

 Allah memerintahkan kepada perempuan-perempuan mukiminah agar 

menahan pandangan dan tidak menampakkan perhiasan kecuali yang 

biasa tampak. Ayat di atas mengecualikan beberapa kelompok orang yang 

boleh melihat perhiasan mereka, para perempuan itu boleh tidak menutup 

kain kudung ke dadanya atau boleh menampakkan hiasannya, yaitu 

kepada keluarga tertentu dan anak yang belum mengerti tentang aurat 

wanita. 
Kita dapat memperhatikan kata  الرجال yang merupakan bentuk jamak 

dari الرجل (lelaki). Sedangkan yang menunjuk kepada anak-anak 

digunakan bentuk tunggal, yaitu الطفل bukan األطفال. Tetap dalam QS. 

An-Nur (24):59 terdapat bentuk jamak yakni األطفال. 
.واذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنواكما استأذن الذين من قبلهم

 

  
 

 Terjemahnya: 
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“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baliq, maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka 
minta izin. 

 Ayat pertama dan ayat kedua di atas masing-masing menggunakan bentuk 

mufrad, sedangkan dalam ayat ketiga Alquran menggunakan bentuk 

jamak. Shihab (1998:146) berpendapat bahwa ayat pertama dan ayat 

kedua di atas, berbicara tentang anak-anak pada masa kecil, yang baru 

keluar dari perut ibunya. Maka masih sangat suci bersih. Kesucian ini 

merupakan satu hakikat yang melekat pada semua anak, karena semua 

dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan yang semacam ini, anak-

anak pada hakikatnya meskipun banyak, namun, semua sama atau 

dianggap hanya satu, karena keadaan mereka memang semuanya sama, 

meskipun bilangan mereka banyak. Dan dari sekian banyaknya mereka 

belum ada yang mengerti tentang aurat perempuan, karena itulah Alquran 

menggunakan bentuk mufrad.  
Sementara itu pada ayat ketiga, Alquran menggunakan bentuk jamak. 

Menurut Shihab, ayat tersebut membicarakan tentang anak-anak yang 

baru saja mencapai atau memasuki usia dewasa. Menurutnya, keadaan 

anak-anak pada usia dewasa ini bisa berbeda-beda dan karena itu ayat 

yang berbicara tentang mereka yang keadaannya demikian, menggunakan 

bentuk jamak. 

2. Ayat di atas mirip dengan QS. Al-Hujarat (49):9, yaitu : 
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إن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على و 
األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفئ إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصحوا بينهما 

بالعدل وأقسطوا ان اهللا حيب املقسطني

 

  
 Terjemahnya: 

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang 
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari antara 
kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain 
perangilah golongan yang berbuat aniaya iu sehingga golongan itu 
kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali 
(kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya 
dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berlaku adil.” 

 Ayat di atas menggunakan kata اقتتلوا. Kata ini berbentuk jamak, 

seharusnya berbentuk musanna, yaitu اقتتال, karena dijelaskan 

keadaannya adalah dua kelompok. Selanjutnya, kata di depannya 

berbentuk musanna, yaitu طائفتان, demikian juga kata di belakangnya, 

yaitu بينهما. 
Masalah di atas, Shihab (1998:148) berpendapat bahwa setiap kelompok 

merupakan suatu wujud tersendiri, meskipun anggotanya banyak. Mereka 

semua tunduk pada suatu pimpinan yang mengarahkan mereka. Tetapi 

pada saat peperangan berkecamuk, maka masing-masing anggota terlibat 

langsung dalam upaya membela diri dan mengalahkan musuh yang 

dihadapinya. Peperangan ketika itu, pada saat berkecamuknya lebih 

bersifat perorangan. Dengan demikian, bentuk jamak yakni  اقتتلوا yang 
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lebih tepat digunakan di sini. Selanjutnya, untuk upaya melakukan 

perdamaian, maka yang diperintahkan bukan melakukan perdamaian, 

maka yang diperintahkan bukan melakukannya pribadi demi pribadi, 

tetapi kepada kelompok. Pada umumnya setiap anggota kelompok taat 

kepada pimpinannya yang mengendalikan pasukannya. Pada saat 

gencatan senjata, semua anggota kembali kepada pimpianannya. Karena 

itulah ayat di atas  menggunakan kalimat damaikanlah keduanya bukan 

damaikanlah mereka.  

3. Kata السمع (pendengaran) dan األبصار (penglihatan-penglihatan) dalam 

arti indera manusia, menurut Shihab (1996:151), dua kata ini ditentukan 

dalam Alquran secara bergandengan sebanyak tiga belas kali. Dari 

jumlah tersebut ditemukan dalam Alquran bahwa kata السمع selalu 

digunakan dalam bentuk mufrad dan selalu juga mendahului kata  
 yang selalu dalam bentuk jamak. Dalam QS. An-Nahl (16):78 األبصار

Allah berfirman: 

.وجعل لكم السمع واألبصار والء فئدة

 

  
 Terjemahnya: 

     “Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati …” 

 Demikian juga dalam QS. Al-Ahqaf (46):26 Allah berfirman: 

.وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة
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 Terjemahnya: 

“Dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, 
penglihatan, dan hati 

 Bagi tenaga pengajar yang teliti dan memperhatikan sastra, tata bahasa, 

dan ketelitian makna Alquran, tentu memberi kesimpulan bahwa 

penggunaan bentuk demikian bukanlah suatu kebetulan. Dalam arti pasti 

ada sesuatu di balik penggandengan bentuk tunggal dan jamak, dan 

didahulukannya sesuatu yang ini atas yang itu, padahal keduanya dalam 

konteks pembicaraan ayat-ayat tersebut, yaitu indera manusia. 
Ketiga model ketelitian redaksi Alquran yang digambarkan oleh Shihab dalam 

kontribusinya terhadap pengembangan sastra Arab tersebut, mengarah kepada 

pendekatan alamiah. Menurut Krashen (1986:25), pendekatan ini mengadakan upaya 

yang tenang dan berhati-hati untuk menyesuaikan atau memenuhi segala tuntutan 

bagi kepentingan belajar dan pemerolehan. Sedangkan Gatteqno (1976:76) yang 

terkenal dengan metodenya the silent way mengemukakan bahwa pikiran merupakan 

agen, wali, atau perantara aktif yang mampu membangun kriteria intinya sendiri buat 

belajar.  

 
3. Kontribusi dari segi badi’ 

Sebelum sub pembahasan ini dijelaskan, perlu diberi batasan tentang badi’. 

Menurut Akhdari (Anwar, 1993).  
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علم به وجوه حتسني الكالم تعرف بعدرعى سابق املرام مث وجوه حسنه ضربان حبسب 
األلفاظ واملعاىف

 

  
Artinya : 

“Ilmu untuk mengetahui cara-cara membentuk susunan kata dan kalimat 
(kalam) yang baik sesudah memelihara tujuan. Kemudian cara membentuk 
susunan kata dan kalimat (kalam) yang baik itu ada dua macam, yaitu 
memperhatikan lafal dan maknanya. 

Bentuk pertama dari segi lafal berkaitan dengan susunan kata dan kalimatnya, 

di antaranya: nada dan langgamnya, bahasanya singkat dan padat, memuaskan para 

pemikir dan orang kebanyakan, memuaskan akal dan jiwa, serta keindahan dan 

ketepatan maknanya. 

Jika kita mendengar ayat-ayat Alquran, hal yang pertama terasa di telinga 

adalah nada dan langgamnya. Ayat-ayat Alquran yang bukan syair atau puisi, namun, 

terasa dan terdengar mempunyai keunikan dalam irama dan ritmenya. Hal ini 

disebabkan oleh huruf dari  kata-kata yang dipilih melahirkan keserasian bunyi dan 

kemudian kumpulan kata-kata itu melahirkan pula keserasian irama dalam rangkaian 

kalimat ayat-ayatnya (Shihab, 1998:131). Hal ini dapat dilihat dalam QS. An-Nazi’at 

(79):1-4: 

.فاملدبرات مرا. فالسا بقات سبقا. والسا حبات سبحا. والناشطات نشطا. والنازعات غرقا

 

  
Kemudian begitu pendengaran mulai terbiasa dengan nada dan langgam ini, 

Alquran merobah nada dan laggamnya. Hal ini dapat didengar pada lanjutan ayat di 

atas, yaitu: 
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يقولون ائنا . أبصارها خاشعة. قلوب يومئذ واجفة. تتبعها الرادفة. الراجفةيوم ترجف 
. فإمنا هي زجرة واحدة. قالواتلك إذا كرة خاسرة. أئذا كنا عظاما خنرة. ملردودون يف احلافرة

.فإذاهم بالساهرة

 

  
Ayat satu sampai lima, jika diperhatikan dengan baik-baik, maka ayat tersebut 

terdengar bunyi ā panjang pada setiap akhir ayat. Sedangkan ayat enam sampai empat 

belass, ayat-ayat tersebut nada dan langgamnya berubah menjadi bunyi ah setiap 

akhir ayat. Oleh karena itu, Syekh Zarqani mengatakan (dalam Ash-Shabemiy, 

1991:153), bahwa dalam Alquran itu terdapat kesan yang menarik serta 

mengagumkan yang nampak dalam susunan suara dan keindahan bahasanya … dan 

yang kami maksud dengan susunan Alquran dalam bentuk suara, adalah susunan 

rangkaian Alquran dalam harakat, bacaan sukun, bacaan panjang dan gunnah 

(dengung), pertautan satu bacaan dengan bacaan lain dan tanda-tanda berhenti (sktah) 

dengan susunan yang mengagumkan dan rangkaian yang indah serta menarik 

perhatian dan menawab hati. Metode yang digunakannya pun tidak bisa dicapai oleh 

kalimat apapun, baik bentuk nazam maupun bentuk prosa. 

Dan yang kami maksud dengan keindahan Alquran dalam bentuk bahasa 

adalah aspek yang mengagumkan, yang menjadi ciri keistimewaan Alquran dalam 

bentuk sifat-sifat huruf dan tertib susunan kata-katanya, yang berbeda dengan 

susunan-susunan yang dituangkan oleh setiap orang dalam pembicaraannya. 

Keindahan bahasa ini telah mencapai puncak kemukjizatan, sehingga kalau 

ada suatu ucapan manusia masuk ke dalam Alquran, pasti perasaan keindahan 
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Alquran pada lidah-lidah pembaca itu menjadi hilang dan susunan Alquran dalam 

telinga para pendengarnya akan menjadi kacau. 

Keajaiban faktor keindahan bahasa dan susunan suara ini ditinjau dari satu 

segi  merupakan dalil atas kemukjizatan Alquran, dan ditinjau dari segi lain 

merupakan benteng yang tangguh untuk memelihara Alquran. Hal ini mengandung 

rahasia bahwa dari bentuk keindahan bahasa dan susunan suara dalam Alquran 

terdapat faktor yang mendorong terpeliharanya pendengaran, tergugahnya perhatian, 

dan tergeraknya intuisi setiap manusia terhadap Alquran. Karena itu sepanjang masa 

Alquran tetap dominan pada lidah dan telingah semua orang dan esensi serta 

spesialisasinya dikenal di kalangan mereka sehingga tidak seorang pun yang berani 

mengubah dan mengganti Alquran. 

 Susunan kata dan kalimat ayat-ayat tersebut menjadi contoh untuk 

memperoleh susunan kata dan kalimat terhadap pengembangan sastra. Meskipun hal 

itu tidak dapat menyerupai persis susunan kata dan kalimat Alquran. Yang jelas 

susunan kata dan kalimat Alquran dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan 

sastra Arab. 

Bentuk kedua dari segi makna, maka susunan kata dan kalimat Alquran 

adalah padat dan singkat. Menurut Shihab (1998:20), Alquran memiliki keistimewaan 

bahwa kata dan kalimat-kalimatnya yang singkat dan menampung sekian banyak 

makna, ia bagaikan berlian yang memancarkan cahaya dari setiap sisinya. Jadi 

dipandang dari suatu sisi, maka sinar yang dipancarkannya berbeda dengan sinar 

yang memancar jika dipandang dari sisi yang lain. Bahkan jika ada orang lain yang 



 81 

memandang, boleh jadi apa yang dilihatnya berbeda dengan apa yang kita lihat. Itulah 

sebabnya kita tetap merujuk kepada Alquran. 
Jika seorang membaca sastra Arab, maka boleh jadi ia menilaianya sangat 

dangkal, sehingga tidak sesuai dengan selera pemikir dan ilmuwan. Bahkan, boleh 

jadi dapat dikonsumsi oleh kebanyakan orang. Namun, Alquran dapat memuaskan 

mulai dari orang awam sampai orang filosof. Orang awam dapat memahami ayat 

Alquran sesuai dengan keterbatasannya, tetapi orang filosof dapat memahami lebih 

luas dan memunculkan pengertian baru yang tidak terjangkau oleh kebanyakan orang 

(Shihab, 1998:123). 

Alquran mempunyai bahasa yang tinggi, sejak turunnya sudah menjadi 

rujukan bagi para sastrawan Islam. Bahkan, bukan hanya sastrawan Islam yang 

diberikan sumbangan, tetapi semua sastrawan yang ingin merujuk kepadanya dengan 

nilai bahasa yang sangat tinggi. Jika diperhatikan dewasa ini, sastra Arab yang selalu 

mengalami perbaikan, perbaikan itu tetap saja ada kekurangannya. Namun, Alquran 

yang mengandung kontribusi terhadap pengembangan sastra Arab tidak pernah 

didapatkan kekurangannya. Bahkan, semakin didalami semakin luas pemahaman kita, 

meskipun hanya satu ayat.  

Bahasa Alquran yang tidak mempunyai persamaan dan tandingan dengan 

bahasa lain, menyebabkan ia bertahan sebagai rujukan sastra Arab yang terpercaya di 

dunia. Muchlas (1995:25) mengemukakan bahwa perkembangan teknologi komputer 

sangat membantu orang yang ingin belajar dalam Alquran. Sebab ia bisa disimpan 

dalam floppy disk, hard disk, ataupun compact disk. Sehingga dengan mudah dan 



 82 

dalam waktu yang singkat, komputer menampilkan dan membunyikan ayat-ayat 

Alquran yang dibutuhkan. Menurutnya, software, Mu’jamul Mufaras (konkordasi) 

Alquran pada komputer sekarang ini masih tetap dipakai di masa ribuan tahun nanti. 

Beliau juga mengemukakan bahwa kitab suci Kristen atau Yahudi tidak bisa 

menikmati kemajuan teknologi ini dengan sebik-baiknya. Sebab bahasa yang dipakai 

keduanya selalu beragam dan dikembangkan agar sesuai dengan tuntutan zaman, 

sehingga bahasa yang digunakan sekarang ini pasti tidak disukai oleh para 

pemakainya sepuluh tahun berikutnya. 

Manakalah bahasa Alquran dialihakan ke bahasa lain, maka susunan kata dan 

kalimatnya sulit diuraikan. Contoh, dalam QS. Al-Baqarah (2):186 Allah berfirman: 

بوا لىوليؤاىب فليستجيبواىل وليؤمنواىبفلشستح

 

  
Terjemahnya: 

“Maka hendaklah mereka memenuhi (segala perintah)Ku dan hendaklah 
mereka beriman kepada-Ku” 

Lam pada ayat di atas merupakan lam amr. Ia dibaca sukun, karena berada 

sesudah huruf ف. Demikian juga pada rangkaian kalimatnya, lam dibaca sukun, 

karena berada sesudah huruf و. Hurufو di sisni berfungsi sebagai huruf perangkai 

kata atau kalimat. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan huruf athaf. Demikian juga 

yang terlihat pada QS. An-Nazi’at (79):2 dan 3, huruf  و me merupakan huruf athaf, 

sehingga ayat tersebut kata dan kalimatnya dirangkaikan dengan sangat indah, apalagi 

huruf و pada ayat pertama merupakan huruf sumpah. 

Model pengembangan di atas, menurut Krashen (1986:29), di antara para 

pebelajar yang mempunyai motivasi intrinsik bagi telaah sastra Arab dan tata bahasa 
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secara sadar merupakan hal yang esensial. Bagi para pebelajar yang serupa ini telaah 

mengenai tata bahasa dengan sendirinya menarik hati dan menyediakan segla 

kebutuhan yang menarik serta menyenangkan. Dengan demikian, tata bahasa 

merupakan pokok bahasan teori pengembangan sastra Arab. Inti dari pada keindahan 

sastra Arab tergantung pada ilmu Ma’ani, Bayan, dan Badi’. Dengan memahami 

ketiga macam tersebut dapat menemukan rahasia sastra arab/bahasa Arab dan 

keanehannya, seperti tentang sesuai/tidaknya ruh bagi ilmu nahwu, sebab ilmu nahwu 

itu mengatur i’raban kalimat, sedangkan ilmu balaghah menyoroti Ma’ani, Bayan, 

dan Badi’ pengertian yang terkandung dalam kalimat itu.  

 
C. Motivasi Alquran terhadap Perkembangan Sastra Arab 

Menurut Sahabuddin (1999:146), istilah motivasi berasal dari motus, moveral 

= to move yang didefinisikan oleh ahli-ahli psikologi sebagai gejala yang meliputi 

dorongan dan perilaku mencari tujuan pribadi, kecenderungan untuk melakukan 

kegiatan yang berawal dengan stimulus atau dorongan yang kuat dan berakhir dengan 

respons penyesuaian yang tepat, yang membangun, mengatur, dan menunjang pola 

perilaku.  Ada juga menjelaskan bahwa motivasi berasal dari kata motive yang artinya 

dorongan atau kehendak, yang menyebabkan timbulnya semacam kekuatan sehingga 

seseorang bertindak atau bertingkah laku. Motif itu mempunyai tujuan yang dalam 

psikologi disebut incentive, yang dapat didefinisikan dengan tujuan yang menjadi 

arah suatu kegiatan bermotif. Secara sederhana motivasi adalah kekuatan penggerak 
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yang membangkitkan kegiatan dalam diri seseorang dan memotori tingkah laku serta 

mengarahkannya pada suatu tujuan atau berbagai tujuan. 

Pada hakikatnya motivasi itu secara potensial bersumber dari dalam, tetapi 

ada yang timbul langsung dari dalam diri seseorang tanpa suatu rangsangan dari luar 

dan ada yang timbul karena ada rangsangan atau terpancing oleh rangsangan dari 

luar. Dengan demikian Allah Swt memberikan motivasi kepada manusia agar meraka 

mengembangkan sampai menjadi bahasa yang halus, baik, dan sopan. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS. (4):9. 

فليتقوا اهللا وليقو لوا قوال سديدا… 

 

  
Terjemahnya: 

“…Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata 
yang benar” (Depag, 1989:116). 

Ayat ini Allah memberikan dorongan kepada hambanya untuk perkembangan 

sastra dilandasi dengan takwa kepada Allah dan berbicara dengan bahasa yang halus, 

baik dan sopan (Al-Mahalli dan As-Suyuthi, t.th.:327). Kata التقوى dan قوال سديدا 
(berbicara dengan bahasa yang halus, baik, dan sopan) mengandung beberapa nilai, 

yaitu: 

1. Dapat memberikan rasa senang dan gembira serta dapat menghibur para 

penikmat atau pembaca. 

2. Allah mengerahkan dan mendidik para penikmat atau pembacanya yang 

terkandung di dalamnya. 

3. Memberikan keindahan bagi para penikmat atau para pembacanya. 
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4. Mengandung nilai-nilai moral yang tinggi, sehingga para penikmat atau 

pembaca dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. 

5. Mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para 

penikmatnya atau pembacanya (Maraghi, 1974:126). Dalam firman Allah 

QS. (4):63. 

فاعرض عنهم وعظهم وقل هلم فىانفسهم قوال بليغا… 

 

  
Terjemahnya : 

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada 
di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, 
berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan 
yang berbekas pada jiwa mereka” (Depag, 1989:129). 

Ayat ini Allah mengarahkan tugas kepada hambanya untuk menyampaikan 

peringatakan dan perkataan yang tinggi nilai sastranya yang dapat menyentuh hati itu, 

karena berbicara dengan bahasa yang halus, baik, dan sopan dapat memberikan 

kesenangan terhadap seseorang. Dengan demikian, Allah mengutus Rasulullah Saw. 

dengan kefasihan sabdanya untuk menjelaskan ayat-ayat Alquran yang muskil (sulit) 

dipahami. Maka Iad (Maraghi, 1974:127) mengatakan bahwa kefasihan bahasa dan 

balagha Rasulullah Saw sangat tinggi, dan itu sudah dikenal oleh orang banyak. 

Beliau telah diberi kemampuan untuk menyampaikan pembicaraan yang menyentuh 

hati dan hikmah-hikmah yang indah. 

Adapun sastra Arab tidak sekedar terjadi begitu saja, tanpa tujuan, tetapi 

timbul dalam menyambut motif-motif seseorang. Pandangan ini dapat dianalogikan 
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bahwa perilaku manusia itu bertujuan (purposive), terarah kepada tujuan yang 

dianggap dapat memuaskan kebutuhannya. Untuk dapat memahami motif manusia 

diperlukan apresiasi terhadap keinginan dasar yang ada dalam diri setiap manusia 

yang normal.  Menurut Sahabuddin (1999:155) semua teori belajar, tersirat atau 

tersurat mengakui betapa pentingnya motivasi dalam membentuk perilaku seseorang. 

Pada umumnya ahli mengakui bahwa motivasi itu bekerja menurut tiga fungsi yang 

penting, yaitu: 

1. Fungsi memberikan kekuatan  

Seminar hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa berprestasi motivasinya 

lebih tinggi daripada siswa yang kurang berprestasi. Dalam mengejar suatu tujuan, 

seseorang biasa kebosanan dan kejenuhan yang mengarah kepada keputusasaan. 

Dengan bangkitnya motivasi, apakah melalui proses dari dalam atau dari luar, semua 

penghambat dapat diatasi. Seolah-olah menghilangkan kebosanan dan kejenuhan, 

bahkan keputusasaan. Tidak kurang pentingnya pengaruh dari luar yang memberikan 

pencerahan sehingga motivasi yang tadinya pasif kini bangkit mengatasi semua 

hambatan. 

2. Fungsi menyaring  

Motivasi tidak bekerja serampangan, melainkan memilih objek-objek sesuai 

dengan minat atau harapan-harapan. Dalam sebuah universitas, setiap mahasiswa 

memilih jurusan yang digemari. Mereka tersebar ke dalam konsentrasi/ 

kekhusasannya. Sedangkan dalam membaca surat kabar, setiap orang lain yang 
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digemari untuk dibaca. Halaman olahraga banyak menarik peminat para olahragawan 

dan remaja, halaman wanita banyak digemari oleh ibu-ibu rumah tangga, berita 

politik banyak digemari oleh pejabat-pejabat atau para polisi. 
Motivasi bukan hanya menyaring apa yang akan dikerjakan, tetapi ia juga 

menyaring bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu, dalam menghadapi suatu 

masalah, seseorang memiliki cara atau upaya yang berbeda untuk mengatasinya, 

berbeda dalam memilih prioritasnya, dan berbeda dalam menentukan urutan 

pelaksanaan, dan sebagainya. 

3. Fungsi mengarahkan  

Motivasi juga mengarahkan perilaku, ketetapan arah dan sasaran dalam 

bertindak sangat penting, untuk menghindari kesesatan yang membuat manusia 

sengsara. Motivasi sebagai pengarah perilaku sangat penting dalam proses 

perkembangan sastra Arab, ternyata karya-karya sastra sebelum Islam banyak yang 

sesat dan menyesatkan bangsa Arab. Karena itu, Allah membantu dengan Alquran. 
Motivasi sebagai pembangkit energi penyaring kegiatan, dan pengarah 

perilaku berhubungan erat dengan minat dan sikap. Sahabuddin (1999:157) 

menambahkan, bahwa pemisahan satu fungsi motivasi dari keseluruhan pola tekanan 

dari dalam yang mengekspresikan dirinya sendiri sebagai perilaku yang tampak tidak 

mungkin dilakukan. 

Di mana ada kemauan di situ ada jalan, demikian peribahasa orang dahulu 

untuk membangkitkan semangat dan kemauan untuk bekerja dan mengejar cita-cita. 

Dalam hal ini, Allah berfirman dalam QS. Al-Alaq (96) : 1 - 5 
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. الذى علم بالقلم. اقرأ وربك األكرم. خلق االنسان من علق. ك الذى خلقاقراء باسم رب
.علم اإلنسان مامل يعلم

 

  
Terjemahnya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang 
paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perkataan kalam. Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Depag, 
1989:1079). 

Kata إقرأ (bacalah) menurut Al-Muhalli dan As-Suyuthi (1997:2753) maksud 

ayat tersebut adalah mulailah membaca/teliti dengan memulainya  باسم ربك الذى
 .semua makhluk (dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan) خلق

Sedangkan اقرأ (bacalah) ayat ini mengukuhkan makna lafal pertama yang sama  وربك
 Ayat tersebut memberikan dorongan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat .األكرم

menandingi kemurahan-Nya. Menurut Shihab (1997:154) bahwa ayat pertama 

memerintahkan membaca demi karena Allah, yang merupakan salah satu contoh 

upaya 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. Shihab 

menambah bahwa اقرأ dan القلم adalah tema sentral yang berkaitan dengan masalah 

peningkatan ilmu pengetahuan. 

Wahyu pertama itu langsung memberikan dorongan membaca tanpa 

menjelaskan apa yang harus dibaca, karena Alquran menghendaki umatnya membaca 

apa saja selama bacaan tersebut باسم ربك, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. 

Shihab (1997:433) menjelaskan kata إقرأ berarti bacalah, telitilah, damailah, 
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ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri 

sendiri, yang tertulis maupun yang tidak. Jadi objek perintah اقراء mencakup segala 

sesuatu yang dapat dijangkaunya. 

Ada dua isyarat yang terkandung dalam surah tersebut : 

1. Pengulangan perintah اقرأ dalam wahyu pertama itu bukan sekedar 

menunjukkan bahwa kecakapan membaca tidak akan diperoleh kecuali 

mengulang-gulang bacaan atau membaca hendaknya dilakukan sampai 

mencapai batas maksimal kemampuan. Tetapi hal itu untuk 

mengisyaratkan bahwa mengulang-gulang bacaan باسم ربك (dengan nama 

Tuhanmu) akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru, walaupun 

yang dibaca masih itu-itu juga. Demikialan pesan yang dikandung  إقراء
 .(Shihab, 1997:434) وربك األكرن

2. Dari wahyu pertama Alquran diperoleh isyarat bahwa ada dua cara 

perolehan dan pengembangan ilmu, yaitu Allah mengajar dengan pena 

yang telah diketahui manusia lain sebelumnya, dan mengajar manusia 

(tanpa pena) yang belum diketahuinya. Cara pertama adalah mengajar 

dengan alat atau atas dasar usaha manusia. Cara kedua dengan mengajar 

tanpa alat dan tanpa usaha manusia. Walaupun berbeda, keduanya berasal 

dari satu sumber, yaitu Allah Swt. 
Manusia, menurut pandangan Alquran, memiliki potensi untuk meraih dan 

mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang 
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memberikan motivasi kepada manusia menempuh berbagai cara untuk 

mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali pula Alquran menunjukkan betapa 

tinggi kedudukan orang-orang yang berpengetahuan. 
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BAB  V  
 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

A. Simpulan  

 

Dari hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan sastra Arab sebelum turunnya Alquran, dalam proses 

tersebut sastra Arab dikembangkan oleh pedagang A ِ◌rab dari berbagai 

kabilah Arab. Dan konteks sastra yang dikembangkan itu sesuai dengan 

kehendak seorang sastrawan atau masing-masing kabilah Arab pada waktu 

itu. Sedangkan perkembangan sastra Arab setelah turunnya Alquran 

dikembangkan sesuai dengan petunjuk Alquran, sedangkan karya sastra 

Arab yag sesat dan menyesatkan tidak diberlakukan. 

2. Keistimewaan bahasa Alquran, yaitu : (1) Surah yang diawali dengan huruf 

hijaiyyah adalah ebanyak 29 surah untuk menunjukkan bahwa Alquran 

tersusun dari huruf hijaiyyah yang jumlahnya 29 huruf, (2) Alquran tampak 

pada pengumpulan antara ungkapan global dengan terperinci dalam satu 

ungkapan, dan  (3) Kontribusinya adalah munculnya istilah baru dalam 

sastra Arab.  

3. Alquran memberikan dorongan kepada ahli sastra untuk mengembangkan 

sastra dilandasi dengan takwa dan berbicara dengan bahasa yang halus baik 

dan sopan.  
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B. Saran  

1. Para sastra Arab maupun selainnya diharapkan mengembangkan sastra sesuai 

dengan Alquran dan etika yang luhur tidak bertentangan dengan agama. 

2. Khusus yang membidangi sastra Arab diharapkan menguasai ilmu nahwu, saraf, 

qawaid, ilmu arud/alkawafi, dan ilmu balaghah. 

3. Untuk lebih sempurnanya tesis ini penulis harapkan ada yang mengkaji hal yang 

relevan dengan kajian ini. 
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