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ABSTRAK 

Keadilan adalah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Sebagai petunjuk al-

Qur’an membawa amanah bagi setiap manusia untuk berlaku adil. Dalam al-Qur’an, 

pengertian adil ternyata tidak hanya diwakili oleh kata al-‘adl saja. Sebagai kata 

benda, paling tidak ada dua kata yang artinya justice, yakni al-‘adl itu sendiri dan al-

qisṭ. Adil dalam al-Qur’an mempunyai aspek dan objek yang beragam, begitu pula 

pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna al-‘adl dan al-qisṭ 

(keadilan). Kata yang sama belum tentu memiliki arti yang sama pula ketika kata 

tersebut diulang pada tempat yang berbeda. Oleh karena itu, menganalisa kata al-‘adl 

dan al-qisṭ menjadi penting untuk dikaji dalam ranah linguistik, mengingat makna al-

‘adl dan al-qisṭ  dalam al-Qur’an tersebut sarat akan makna. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik 

yang bersifat deskriptif-analitis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan semantik, yakni kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa 

dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual 

Weltanschauung atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, 

tidak hanya sebagai alat bicara dan berfikir tetapi yang lebih penting lagi, 

pengkosepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Selain untuk menemukan 

Weltanschauung pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar kata al-

‘adl dan al-qisṭ  tersebut. 

Hasil penelitian ini adalah Weltanschauung dari kata al-‘adl, bahwasannya 

adil tidak hanya menggambarkan bagaimana hubungan antar manusia dan sesama 

akan tetapi adil dalam al-Qur’an ataupun adil pada masa kini hakikatnya merupakan 

wujud iman, taqwa dan ketundukan hamba terhadap Allah swt. Sedangkan 

Weltanschauung dari kata al-qisṭ, seperti halnya pada kata al-‘adl, melaksanakan 

keadilan (al-qisṭ) juga merupakan wujud ketundukan seorang hamba terhadap Allah 

swt, dapat dilihat dari pergeseran penggunaan dari dua periode ini. Bahwa pada 

periode makkiyah penggunaan al-qisṭ bersifat instruksional sedangkan pada periode 

madaniyah cenderung memposisikan sistem kinerja al-qisṭ sebagai implementasi dari 

tatanan instruksi konsep al-qisṭ pada periode makkiyah. 

Kemudian hubungan antar kata al-‘adl dan al-qisṭ, dalam al-Qur’an dua kata 

tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga peneliti mengambil kata al-tawāzun 

sebagai titik temu dan mata rantai pengikat dalam dua kata tersebut. Sedangkan letak 

perbedaannya ialah bahwa kata al-‘adl merupakan keadilan yang tidak nampak secara 

langsung (tersembunyi), sedangkan al-qisṭ merupakan perbuatan yang lebih banyak 

berbicara tentang sesuatu yang nampak, jelas (zahir) dan bersifat materil, seperti 

memenuhi timbangan dan takaran. 
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Motto

إِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا
Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada

kemudahan (Q.S Al-Isyirah:6)

فَإَِذا فََرْغَت فَانَصبْ 
Maka jika engkau sudah bebas, tetaplah
tabah bekerja keras! (Q.S Al-Insyirah:7)
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Karya ini ku persembahkan untuk

Orang-orang terhebat, Bapak dan Ibu

Yang tak pernah lelah berjuang untukku

Adik-adik yang membanggakan

Ananda Fakhurreza dan Ulinnuha

Semoga menjadi anak yang soleh

Almamater tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini

merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif ....... Tidak dilambangkan

ب Ba>’ B Be

ت Ta>’ T Te

ث S |a>’ S | Es titik atas

ج Jim J Je

ح H{a’ H{ Ha titik di bawah

خ Kha>’ Kh Ka dan Ha

د Dal D De

ذ Z|al Z| Zet titik atas

ر Ra>’ R Er

ز Zai Z Zet

س Si @n S Es

ش Syi @n Sy Es dan Ye

ص S {a>d S { Es titik di bawah
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ض D{a>d D{ De titik di bawah

ط T{a>’ T{ Te titik di bawah

ظ Z{a>’ Z{ Zet titik di bawah

ع ‘Ain ...’... Koma terbalik di atas

غ Gain G Ge

ف Fa>’ F Ef

ق Qa>f Q Qi

ك Ka>f K Ka

ل La >m L El

م Mi @m M Em

ن Nu>n N En

و Wau W We

ه Ha>’ H Ha

Hamzah ...’... Apostrof

ي Ya>’ Y Ye

II. Konsonan rangkap karena tasydi @d, ditulis rangkap:

ُمتَـَعاقِِّدْين ditulis muta‘aqqidin

ِعدَّة ditulis ‘iddah
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III. Ta>’ marbu>tah di akhir kata,

1. Bila dimatikan, ditulis h:

ِهبَّة ditulis hibbah

ِجْزيَة ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِْعَمُة اهللا ditulis ni‘matulla >h

زََكاُة اْلِفْطرِ  ditulis zaka >tul-fitri

IV. Vokal pendek

_______ (fathah) ditulis a, contoh َضَربَ  ditulis d{araba.

_______ (kasrah) ditulis i, contohnya َفِهمَ  ditulis fahima.

_______ (dammah) ditulis u, contoh ُكِتبَ  ditulis kutiba.

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis a> (garis di atas)

َجاِهِليَّة ditulis ja >hiliyyah

2. Fathah + alif maqs }u>r, ditulis a > (garis di atas)

َيْسَعى ditulis yas‘a >
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3. Kasrah + ya>’ mati, ditulis i @ (garis di atas)

جمَِْيد ditulis maji @d

4. D{ammah + wau mati, ditulis u > (garis di atas)

فـُُرْوض ditulis furu >d

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah + ya>’ mati, ditulis ai:

َنُكمْ  بـَيـْ ditulis bainakum

2. Fathah + wau mati, ditulis au:

قـَْول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan

dengan apostrof:

أَأَنـُْتمْ  ditulis a’antum

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al-

الُقْرآن ditulis al-Qur'a >n

الِقَياس ditulis al-qiya >s

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّْمسُ  ditulis al-syamsu

السََّماءُ  ditulis al-sama >’u
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IX. Huruf besar

Huruf-huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan

Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penulisannya:

َذِوى اْلُفُرض ditulis z }awi al-furu>d

َأْهُل السُّنَّة ditulis ahl al-sunnah
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KATA PENGANTAR 

 

ِحيِ  ْْحَِن الره ِ الره  ِبْسِم اَّلله
 

Alhamdulillāh al-Rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah 

menganugerahkan limpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada 

seluruh hamba tanpa terkecuali. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Rasul pembawa kitab suci yang mulia, Muhammad SAW. 

Sehingga dengan risalah itu manusia dapat menapaki kehidupan dengan cahaya 

kebenaran, dan dengannya pula dilimpahkan kebaikan-kebaikan. 

Sekali lagi Alhamdulillāh berkat rahmat dan pertolongan-Nya juga 

penyusunan dan penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, meskipun 

penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan di 

dalamnya. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan sangat terbuka untuk 

menerima kritik dan saran-saran perbaikan untuk kebaikan kedepannya. 

Tentunya dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan 

dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti haturkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT. atas semua limpahan rahmat yang telah dianugerahkan dan 

kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menghantarkan kami kepada 

jalan kebaikan melalui ajaran-ajarannya. 

2. Ayahanda Edy Susanto serta ibunda Yuyun Sutarti yang telah berjuang 

penuh kesabaran mendidik penulis dan tak henti-hentinya mendoakan 

penulis agar menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah 

selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada keduanya sebagaimana telah 
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menyayangiku. Ananda Muhammad Fakhrurreza dan Ananda Muhammad 

Ulinnuha, yang merupakan salah satu motivasi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Prof. Dr. Akhmad Minhaji, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Dr. Alim Roswantoro, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi 

Agama dan Pemikiran Islam UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta 

5. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag, M. Ag selaku ketua jurusan Ilmu al-

Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran 

Islam UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku Pembimbing Skripsi 

penulis yang telah meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi dan 

membimbing penulis. Terimakasih banyak atas bimbingan serta motivasi 

dari bapak. 

6. Dr. Ahmad Baidowi, M. Si, selaku pembimbing Akademik penulis dari 

semester awal hingga penulis menyelesaikan proses belajar di jurusan 

Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.  

7. Seluruh dosen jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir khususnya, dan semua 

dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan “spirit keilmuan”. Dan 

tak lupa kepada segenap Staf Tata Usaha, karyawan Fakultas Ushuluddin, 

Staf perpustakaan UIN sunan Kalijaga, terima kasih atas bantuannya, 

sehingga penulis berhasil hingga selesai dalam menempuh Studi di UIN 

sunan Kalijaga. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan adalah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan

adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak

berpihak, dan sama rata. Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan,

keikhlasan yang tidak berat sebelah. Salah satu ciri keadilan yang paling penting

adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.1

Sebagai petunjuk al-Qur’an membawa amanah bagi setiap manusia untuk

berlaku adil. Keadilan tidak hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah, tetapi

hubungan dengan diri dan sesama manusia disetiap sektor kehidupan masyarakat.

Menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati taqwa dalam diri

manusia sebagaimana ayat berikut.2

قَْومٍ َوَال ُشهََدآءَ ُكونُوا۟ 
تَْعَملُونَ ِبَماُهوَ تَْعِدلُوا۟ 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan
karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan

1Kementrian Agama, Tafsir Al-Qur’an Tematik; Hukum, Keadilan dan Hak Asasi
Manusia (Jakarta: Aku Bisa, 2010), hlm. 189.

2 Siti Chamamah Suratno (dkk), Ensiklopedi Al-Qur’an Dunia Islam Modern,
(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2003), hlm. 110.
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bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang
kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah/ 5:8)

Dalam al-Qur’an, pengertian adil ternyata tidak hanya diwakili oleh kata

al-‘adl saja. Sebagai kata benda, paling tidak ada dua kata yang artinya adil, yakni

al-‘adl itu sendiri dan al-qisṭ. Al-‘adl berasal dari akar kata ‘a-d-l, dan al-qisṭ

berasal dari akar kata q-s-ṭ.3 Kata al-qisṭ beserta derivasinya disebutkan dalam al-

Qur’an sebanyak 25 kali4, sedangkan kata al-‘adl disebutkan dalam al-Qur’an

sebanyak 28 kali.5

Al-‘adl dalam al-Qur’an memiliki beberapa makna diantaranya pertama,

al-‘adl yang mempunyai arti ‘sama’. Pengertian ini yang paling banyak terdapat

di dalam al-Qur’an. Seperti pada Q.S An-Nisa (4): 3, 58, 129, kata al-‘adl dengan

arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut  yang dimaksud adalah persamaan

dalam pemenuhan hak. Kedua, al-‘adl dalam arti ‘seimbang’ seperti pada Q.S Al-

Infithar (82): 7. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan ditemukan

pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju

satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.

Ketiga, al-‘adl dalam arti ‘perhatian dan pemenuhan hak-hak pada setiap

individu’. Al-‘adl dalam pengertian ini didefinisikan sebagai penempatan sesuatu

3 M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep
Kunci, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 369.

4 Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, Al-Mu’jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur’an  al-Karῑm
(Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 448-449.

5Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, Al-Mu’jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur’an  al-Karῑm,
hlm. 544-545.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan
Umat (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 114.
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pada tempatnya, atau pemenuhan hak yang lain melalui jalan terdekat. Keempat,

al-‘adl dalam arti dinisbahkan kepada Allah. Al-‘adl disini berarti memelihara

kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan

perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan

Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya.6

Term lain yang digunakan dalam al-Qur’an untuk menunjukkan makna

adil adalah al-qisṭ, yang mulanya berarti al-nasib bi al-‘adl─pembagian secara

adil, sedang letak kata al-qisṭ selalu dihubungkan dengan timbangan. Istilah al-qisṭ

dengan berbagai bentuk turunannya di dalam al-Qur’an secara umum berbicara

mengenai keadilan, terutama pada aspek terselenggaranya hak-hak yang menjadi

milik seseorang secara  proporsional. Dari 25 kali pengungkapan al-qisṭ tersebut,

hanya dua ayat yang mengandung pengertian ‘kecurangan’ dan ‘kekufuran’,

masing-masing di dalam Q.S Al-Jinn: 14, 15. Dua ayat tersebut yang menunjuk

kepada golongan jin yang dinyatakan bahwa sebagian diantara mereka ada yang

senantiasa berserah diri kepada Allah dan ada pula yang curang dan menyimpang

dari kebenaran.7

Seperti pada Q.S Al-A’raf: 29, secara konkret yang disebut keadilan (qisṭ)

itu adalah: (a) mengkonsenrasikan perhatian dalam shalat kepada Allah dan (b)

mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. “Meluruskan wajah kepada Allah” dalam

shalat maksudnya adalah tidak menyangkutkan perhatian kepada sesuatu yang

6M. Quraish Shihab (dkk), Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosakata, (Jakarta: Lentera
Hati, 2007), hlm. 6-7.

7M. Quraish Shihab (dkk), Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosakata, hlm. 775-776.
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lain, yang membuat seseorang seolah-olah menyembah sesuatu perantara, yang

berarti syirik. Maksud lain keadilan pada ayat di atas adalah taat secara ikhlas

kepada Allah. Ketaatan yang ikhlas ini artinya mendasarkan diri dan berorientasi

kepada Allah: berbuat sesuatu karena diperintahkan oleh Allah, dan tidak berbuat

sesuatu karena dilarang oleh Allah.8

Adil dalam al-Qur’an mempunyai aspek dan objek yang beragam, begitu

pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna al-‘adl

dan al-qisṭ (keadilan). Kata yang sama belum tentu memiliki arti yang sama pula

ketika kata tersebut diulang pada tempat yang berbeda. Seperti dalam ayat berikut:

َوَال َمَعهُمْ فََال َشهُِدوا۟ ُشهََدآَءُمكُ قُلْ 
یَْعِدلُونَ َومهُ ِخَرةِ الَال 

Katakanlah (Muhammad), "Bawalah saksi-saksimu yang dapat
membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini." Jika mereka memberikan
kesaksian, engkau jangan (ikut pula) memberikan kesaksian bersama
mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan
ayat-ayat Kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan
mereka mempersekutukan Tuhan. (Q.S Al-An’am/ 6: 150)

Kata ya’dilūn pada ayat di atas juga bisa berarti menyimpang. Karena

ketika seseorang mempersekutukan Allah berarti ia telah menyamakan Allah

dengan makhluk-Nya. Hal ini berkaitan dengan pendapat al-Jurjani mengenai

term ‘adl dalam perspektif etimologi, beliau berpendapat ‘adl berarti al-musāwah

(persamaan).9

8M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep
Kunci, hlm. 370.

9 Al-Jurjānī, At-Ta’rifāt, (al-Maktabah Asy-Syāmilah), juz 1, hlm. 47.
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Al-‘adl dan al-qisṭ juga muncul dalam term satu ayat, yakni pada Q.S An-

Nisa’ ayat 3. Ayat ini memiliki konsep keadilan dengan atau memisahkan antara

kemampuan seseorang untuk berlaku adil yang diwakili dengan lafal al-qisṭ

berkonsekuensi dapat memiliki istri sampai empat serta penerapan lafal tersebut

yang cenderung digunakan untuk menggambarkan keadilan terhadap istri-istri dan

anak yatimnya. Sedangkan bila tidak mampu adil maka dianjurkan atau

berkonsekuensi hanya satu istri saja (dengan lafal al-‘adl). Disinilah walaupun

secara terjemah harfiah sama-sama memiliki arti ‘keadilan’ namun memiliki

konsekuensi yang berbeda.10

Oleh karena itu, menganalisa kata al-‘adl dan al-qisṭ menjadi penting

untuk dikaji dalam ranah linguistik, mengingat makna al-‘adl dan al-qisṭ dalam

al-Qur’an tersebut sarat akan makna. Semantik, merupakan kajian analitik

terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya

sampai pada pengertian konseptual Weltanschauung atau pandangan dunia

masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan

berfikir tetapi yang lebih penting lagi, pengkosepan dan penafsiran dunia yang

melingkupinya.11

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kata kunci al-‘adl dan al-qisṭ

untuk mengaplikasikan metode semantik al-Qur’an, yakni teori yang

dikembangkan dengan mencari kata kunci yang kemudian diproses dengan,

10 Q.S An-Nisa’(4) : 3

11 Toshihiko Itzutsu, Relasi Tuhan dan Manusia; Pendekatan Semantik Terhadap Al-
Qur’an, terj. Amiruddin (dkk). (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 3.
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pertama, menentukan makna dasar dan makna relasional melalui analisis

sintagmatik dan paradigmatik. Kedua, mencari dan menganalisis integrasi antar

konsep, ketiga, mencari diakronisasi konsep dengan menulusuri definisi al-‘adl

dan al-qisṭ sejak masa jahiliyyah (pra Qur’an), Qur’an, dan pasca Qur’an.

Kemudian yang terakhir mencari kesimpulan dengan hasil Weltanchauung atau

pandangan dunia mengenai dua kata al-‘adl dan al-qisṭ tersebut.12

Semantik al-Qur’an berusaha menyingkap pandangan dunia al-Qur’an

melalui analisa semantik terhadap materi yang ada di dalam al-Qur’an sendiri,

yakni berupa kosakata atau istilah-istilah penting yang banyak digunakan al-

Qur’an dengan tujuan memunculkan tipe ontologi hidup yang dinamik dari al-

Qur’an dengan penelaahan analitis dan metodologis terhadap konsep-konsep

pokok, yaitu konsep-konsep yang berperan dalam pembentukan visi Qur’ani

terhadap alam semesta.13

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan makna kata al-‘adl dan al-qisṭ di dalam al-

Qur’an ditinjau dari sisi semantik al-Qur’an?

2. Bagaimana hubungan kata al-‘adl dan al-qisṭ di dalam al-Qur’an

menurut teori semantik?

12Mudzakir Amin “Konsep Makna ‘Ilm dan ‘Ulama’ dalam Al-Qur’an: Kajian Semantik
dalam Al-Qur’an” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2014.

13Toshihiko Itzutsu, Relasi Tuhan dan Manusia; Pendekatan Semantik Terhadap Al-
Qur’an, terj. Amiruddin (dkk), hlm. 3.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Mengetahui perkembangan makna kata al-‘adl dan al-qisṭ yang

ditinjau menggunakan metode semantik.

b. Mengetahui hubungan makna kata al-‘adl dan al-qisṭ dalam al-

Qur’an yang ditinjau melalui teori semantik.

2. Kegunaan Penelitian

1) Secara teoritis substantif, penelitian ini diharapkan bisa

menjadi kontribusi dalam studi al-Qur’an yang berkaitan

dengan kajian semantik, yaitu memberikan informasi di dalam

al-Qur’an tentang makna kata al-‘adl dan al-qisṭ, serta

menjelaskan hubungan kata al-‘adl dan al-qisṭ ditinjau secara

teori semantik al-Qur’an.

2) Secara praktis, penelitian ini membuktikan bahwa teori

semantik Toshihiko Izutsu merupakan pendekatan yang dapat

digunakan sebagai rujukan dalam penelitian terhadap al-Qur’an

dari segi kebahasaan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis membatasi kajian yang merujuk pada

karya-karya yang membahas tentang makna kata al-‘adl dan al-qisṭ di

dalam al-Qur’an dengan kajian semantik. Berikut karya- karya yang telah

membahas tema terkait penelitian, diantaranya:
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Buku yang berjudul “Tafsir al-Qur’an Tematik; Hukum Keadilan

dan Hak Asasi Manusia” oleh Kementrian Agama.14 Buku ini menjelaskan

penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan hukum, keadilan dan hak asasi

manusia. Di dalam tafsir ini juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip

keadilan, penerapan keadilan baik yang terkait dengan penegakan hukum,

kehidupan dan dalam mengemban amanah.

Buku yang berjudul “Relasi Tuhan dan Manusia” karya Tosihiko

Izutsu. 15 Buku ini menjelaskan tentang semantik al-Qur’an dan penerapan

metode semantik terhadap hubungan vertikal manusia dan Tuhannya.

Buku yang berjudul “Konsep-konsep Etika Religius dalam al-

Qur’an” karya Toshihiko Izutsu.16 Buku ini menjelaskan tentang prinsip-

prinsip metodologik analisis semantik, hubungan positif dan negatif antara

moral kesukaan pra-Islam dengan etika Qur’ani yang Islami, serta analisis

tentang penerapan yang konsisten mengenai aturan-aturan metodologi

semantik berdasarkan konsep etika religius yang penting dalam al-Qur’an.

Penelitian ini menfokuskan kajian terhadap objek penelitian dengan

pendekatan semantik berdasar konsep linguistik.

14 Kementrian Agama, Tafsir Al-Qur’an Tematik; Hukum, Keadilan dan Hak Asasi
Manusia.

15 Tosihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-
Qur’an, terj. Amiruddin (dkk). (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

16 Tosihiko Izutsu, Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur’an, terj.Mansuruddin Djoely
(dkk). (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
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Buku yang berjudul “Lisan dan Kalam: Kajian Semantik al-

Qur’an” karya Sugeng Sugiyono. 17 Buku ini menjelaskan tentang al-

Qur’an dan fenomena linguistik yang mencakup al-Qur’an sebagai wahy

illahi, wahy sebagai fenomena linguistik verbal, al-Qur’an dan

transformasi semantik serta signifikansi semantik dalam studi al-Qur’an.

Skripsi yang berjudul “Konsep ‘Ilm dan ‘Ulama’ dalam al-Qur’an:

Kajian Semantik al-Qur’an”18 karya Mudzakir Amin. Skripsi ini

menjelaskan tentang gambaran umum semantik yang meliputi definisi

semantik, sejarah semantik, semantik al-Qur’an, semantik Tosihiko Izutsu.

Dijelaskan pula analisis semantik dan implikasi kata ‘ilm dan ‘ulama.

Setelah kata ‘ilm dan ulama’ dikaji dengan menggunakan metode semantik

maka inilah historisme kata ‘ilm dan ulama’ di dalam al-Qur’an ditinjau

dari masa pra Qur’anik, Qur’anik dan pasca Qur’anik. Pada masa pra

Qur’anik kata ‘ilm dipahami hanya sebatas pengetahuan biasa tanpa

penekanan yang lebih dalam, pada masa qur’anik makna ‘ilm bukan lagi

sebagai pengetahuan biasa namun terdapat makna yang lebih spesifik

yakni “pengetahuan akan sesuatu dengan penalaran tertentu”, sedangkan

pada masa pasca Qur’anik kata ‘ilm dengan berbagai cabangnya terus

mengalami perkembangan. Sehingga ilmu pada umumnya dibagi menjadi

17 Sugeng Sugiyono, Lisan dan Kalam: Kajian Semantik Al-Qur’an (Yogyakarta: SUKA-
Press, 2009).

18Mudzakir Amin “Konsep Makna ‘Ilm dan ‘Ulama’ dalam Al-Qur’an: Kajian Semantik
dalam Al-Qur’an” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2014.
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tiga bidang, yaitu ilmu-ilmu pasti atau alam, ilmu sosial, dan ilmu

humaniora. Sedangkan kata ulama’ pada masa pra Qur’anik hanya

bermakna orang-orang yang mempunyai pengetahuan biasa tanpa

spesifikasi tertentu, kemudian pada masa Qur’anik ulama’ mempunyai arti

mereka yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, dari

keilmuannya dapat mengantar pada sikap tunduk dan takut pada Allah,

dan pada masa pasca Qur’anik ulama’ ditekankan kepada orang yang

memiliki pengetahuan keagamaan saja.

Skripsi yang berjudul “Janji dalam al-Qur’an: Kajian Semantik atas

Kata al-Wa’d, al’Ahd dan al-Misaq”19 karya Alma’arif. Skripsi ini

menjelaskan tentang pengertian, analisis semantik, persamaan dan

perbedaan serta keterkaitan antara al-Wa’d, al’Ahd dan al-Misaq.

Perbandingan antara ketiganya, al-wa’d adalah janji yang amat sangat

kokoh dan kuat, sedangkan al-‘ahd adalah janji yang sangat kuat

sementara al-misaq adalah janji yang kuat. Al-wa’d adalah janji yang

paling banyak digunakan oleh Allah, sedangkan al-‘ahd banyak digunakan

oleh manusia setelah Allah berjanji banyak kepada manusia dengan

menggunakan al-wa’d-Nya, dan al-misaq paling sedikit di dalam al-

Qur’an di bandingkan al-wa’d dan al-‘ahd.

Skripsi yang berjudul “Term ‘Adl dalam Tafsir Indonesia

Kontemporer: Studi atas Penafsiran M. Dawam Rahardjo dan Syu’bah

19 Alma’arif “Janji dalam Al-Qur’an: Kajian Semantik atas Kata al-Wa’d, al’Ahd dan al-
Misaq”Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
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Asa”20 karya Muslimin. Skripsi ini menjelaskan tentang sejarah

perkembangan kajian al-Qur’an dan tafsir di Indonesia, Biografi Dawam

Rahardjo dan Syu’bah Asa, term-term ‘adl dalam al-Qur’an, ensiklopedi

al-Qur’an dan tafsir ayat-ayat sosial politik, analisa perbandingan term

‘adl dan kelebihan kekurangannya. Dawam Rahardjo secara konseptual

dia lebih luas dalam membahas term ‘adl, hal ini bisa dilihat Dawam tidak

hanya bicara dan menafsirkan kata al-‘adl dalam al-Qur’an namun juga

menafsirkan dan berupaya memunasabah ayat-ayat lain yang secara

pengertian juga bermakna adil. Sedangkan Syu’bah Asa langsung

menafsirkan sebuah ayat yang menurutnya terkait dengan tema yang

diangkat.

Skripsi yang berjudul “Konsep Al-Qist (Keadilan) dalam Tafsir

Ruh Al-Ma’ani Karya Al-Alusi”21 karya Mohammad Hanafi. Skripsi ini

menjelaskan tentang biografi Al-Alusi, tinjauan umum al-qist meliputi

pengertian, derivasi kata dan ayat-ayat tentang al-qisṭ, serta penafsiran al-

qisṭ dalam tafsir Ruh al-Ma’ani. Menurut penulis skripsi tersebut al-Alusi

menafsirkan kata al-qisṭ terdapat tiga bentuk pemaknaan, pertama al-qisṭ

dalam arti adil, kedua al-qisṭ dalam pengertian neraca timbangan dan

ketiga, al-qisṭ dalam arti bagian, balasan, imbalan karena adanya sifat

20 Muslimin “Term ‘Adl dalam Tafsir Indonesia Kontemporer: Studi atas Penafsiran M.
Dawam Rahardjo dan Syu’bah Asa” Skripsi Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2008.

21Mohammad Hanafi “Konsep al-Qist (Keadilan) dalam Tafsir Ruh al-Ma’ani Karya al-
Alusi” Skripsi Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
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kedzaliman/ penyelewengan. Tafsir Ruh Al-Ma’ani merupakan tafsir yang

bermetodologi tahlili, Al-Alusi menafsirkan ayat al-Qur’an sesuai dengan

tertib mushafi dan gaya penafsirannya menggunakan model tafsir bil

ma’tsur.

Skripsi yang berjudul “Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an: Telaah

Kata Al-‘Adl dan Al-Qisṭ dalam Tafsir Al-Qurtubi, karya Akhmad

Saikuddin. Skripsi ini memaparkan mengenai makna etimologi dan

terminologi dari kata al-‘adl dan al-qisṭ dalam al-Qur’an menurut

penafsiran Al-Qurtubi dalam tafsirnya al-jāmi’ li ahkām al-Qur’ān.

Menurut kesimpulan yang termuat dalam skripsi tersebut bahwa al-‘adl

dan al-qisṭ mempunyai makna etimologi dan terminologi. Secara

etimologi al-‘adl menyamakan sesuatu dengan yang lainnya (al-musāwah

dan al-taswiyyah), dalam al-Qur’an makna ini dapat dijumpai dalam ayat

tentang poligami. Al-‘adl juga bermakna mengganti/tebusan (fidā’) yang

mengharuskan sama, setara dan seimbang. Secara terminologi al-‘adl

merupakan perbuatan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan

memberikan seseorang akan haknya, tidak lebih dan kurang serta berlaku

adil sesuai syari’at Islam. Makna ini dapat dijumpai dalam ayat yang

berkaitan kasus keputusan hakim, seperti qishah, pembagian waris dsb.

Sedangkan al-qisṭ adalah perbuatan yang dilakukan apa adanya, sesuai

kadar, timbangan, makna al-qisṭ dapat dijumpai dalam ayat yang berbicara
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tentang keharusan memenui timbangan (al-wazn), dan takaran (al-kayl),

memberikan sesuatu kepada anak yatim secara setara (al-qisṭ).22

Dari kajian pustaka di atas, signifikansi penelitian ini berbeda

dengan sebelum-sebelumnya. Penelitian ini akan menjelaskan kajian

semantik kata al-‘adl dan al-qisṭ dalam al-Qur’an meliputi ayat-ayat

tentang al-‘adl dan al-qisṭ, kata-kata yang berkaitan, serta makna-makna

serta hubungan kata al-‘adl dan al-qisṭ ditinjau dari pendekatan semantik

Tosihiko Izutsu.

E. Kerangka Teoritik

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengolahan

data ini antara lain:

1. Menentukan kata fokus yang akan menjadi pusat penelitian,

adapun dalam penelitian ini adalah kata al-‘adl dan al-qisṭ.

Kemudian diikuti dengan mengumpulkan ayat-ayat yang

mengandung kata al-‘adl dan al-qisṭ di dalamnya.

2. Menganalisis makna-makna yang terkandung di dalam ayat tersebut

dengan menggunakan pendekatan semantik Tosihiko Izutsu. Hal ini

meliputi:

a. Makna Dasar dan Makna Relasional23

22 Akhmad Saikuddin, “Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an: Telaah kata al-‘Adl dan al-
Qisṭ dalam Tafsir al-Qurtubi”, skripsi , Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2010.
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Makna dasar adalah makna yang melekat pada sebuah

kata dan akan terus terbawa pada kata tersebut dimanapun kata

itu digunakan.24 Makna ini lebih dikenal dengan makna asli dari

sebuah kata. Pelacakan kata tersebut meliputi sisi kesejarahan

atau historis sebuah kata. Sedangkan makna relasional adalah

sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada

makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi

khusus dalam bidang khusus, atau makna baru yang diberikan

pada sebuah kata yang bergantung pada kalimat dimana kata

tersebut diletakkan. Dan untuk mendapatkan makna relasional

maka dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1) Analisis sintagmatik, yaitu analisis yang berusaha

menentukan makna suatu kata dengan cara

memperhatikan kata-kata yang ada di depan dan di

belakang kata yang sedang dibahas dalam suatu bagian

tertentu.

2) Analisis paradigmatik, yaitu analisis yang

mengkomparasikan kata atau konsep tertentu dengan

kata atau konsep lain yang mirip (sinonimitas atau

berlawanan (antonimitas).

23 Lihat, Tosihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-
Qur’an, terj. Amiruddin (dkk), hlm. 10-15.

24 Tosihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-
Qur’an, terj. Amiruddin (dkk), hlm. 12.
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b. Integrasi antar Konsep25

Integrasi antar konsep merupakan pemaparan

mengenai hubungan dari kata kunci (al-‘adl dan al-qisṭ) dengan

makna kata yang terkait. Kata tersebut didapat dari makna dasar dan

makna relasional yang telah ditemukan. Sehingga dari integrasi antar

konsep ini dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai pemaknaan

kata kunci (al-‘adl dan al-qisṭ) yang dianalisis karena adanya

kesamaan yang saling mengikat. Ataupun karena adanya perubahan

makna yang secara drastis, namun tetap memiliki makna dasar yang

sama dan masih tetap mempunyai makna dasar yang sama.

Dalam tahap ini menunjukkan bahwa penelitian semantik

berusaha mengaitkan satu konsep dengan konsep lain. Dengan tujuan

untuk mengetahui hubungan maknawi antara satu konsep dan konsep

lain, selain itu untuk mengetahui posisi konsep yang dibahas dalam

sistem konsep yang lebih luas dan untuk mendapatkan pemahaman

secara komprehensif.

c. Sinkronik dan Diakronik26

Aspek sinkronik merupakan aspek yang tidak berubah

dari konsep atau kata, dalam pengertian sistem kata bersifat

statis. Sedangkan aspek diakronik adalah pandangan terhadap

25 Lihat, Tosihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-
Qur’an, terj. Amiruddin (dkk),  hlm. 4-9.

26 Lihat, Tosihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-
Qur’an, terj. Amiruddin (dkk),  hlm. 31-33.
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bahasa, yang pada prinsipnya menitikberatkan pada unsur

waktu. Sekumpulan kata yang masing-masing tumbuh dan

berubah bebas dengan caranya sendiri yang khas. Dalam hal ini

Toshihiko membaginya dalam tiga periode waktu yakni

penggunaan kata dalam periode Pra Qur’an, Qur’an dan Pasca

Qur’an.

d. Weltanschauung27

Hasil akhir dari kajian analitik terhadap istilah-istilah

kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya

sampai pada pengertian konseptual. Yakni pandangan dunia

masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai

alat bicara dan berfikir, tetapi yang lebih penting lagi,

pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.28

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja supaya penelitian lebih terarah dan

efektif sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Disamping itu

metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan

hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan. Agar penelitian ini

mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,

27 Tosihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-
Qur’an, terj. Amiruddin (dkk). hlm. 16.

28 Tosihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-
Qur’an, terj. Amiruddin (dkk). hlm. 3.
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maka diperlukan metode yang sesuai obyek yang dikaji.29 Dalam

penelitian ini penulis menggunakan metode tematik, kemudian dilakukan

dengan pendekatan semantik.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan

merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data

dan informasi dari bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di

ruang perpustakaan. Buku-buku agama dan ensiklopedi yang merupakan

kepustakaan umum. Adapun kepustakaan khusus seperti jurnal, tesis,

desertasi, dan sebagainya. Sedangkan kepustakaan cyber yaitu

kepustakaan global yang terdapat dalam internet, dan lain-lain.30 Sehingga

penelitian ini sepenuhnya didasarkan atas bahan-bahan kepustakaan yang

terkait dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

beberapa sumber yakni al-Qur’an sebagai sumber primernya. Sumber

sekunder yang terdiri dari kitab-kitab pokok Lisan al-A’rab, Maqayis al-

29 Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta:
Kanisius, 1992), hlm. 10.

30 Syahrian Harahap, Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 90.
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Lughah , al-Mu’jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur’an al-Karῑm, Al Mufradat

fi Gharib Al-Qur’an, al-Mu’jam Mufradat li alfaẓ al-Qur’an. Buku-buku

tentang semantik atau linguistik seperti buku yang berjudul Relasi Tuhan

dan Manusia, Konsep-konsep Etika Religius dalam Al-Qur’an, Lisan dan

Kalam: Kajian Semantik Al-Qur’an dan lain-lain serta kitab-kitab tafsir,

artikel-artikel, majalah dan internet yang berkaitan dengan pokok

permasalahan dalam penelitian ini, dan dianggap penting untuk dikutip.

3. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh dikumpulkan

dan diproses dengan cara-cara berikut:

a. Deskripsi

Mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat tentang kata al-

‘adl dan al-qisṭ, menguraikan makna-makna kata al-‘adl dan al-qisṭ yang

terdapat di dalam al-Qur’an. Adapun ayat-ayat kata al-‘adl yakni Q.S Al-

Infihar: 7, Asy-Syuro: 15, Q .S Al-An’am: 1, 70 (dua kali), 115, 150, 152,

Q.S An-Nisa’:3, 58, 129, 135, Q.S Al-Maidah: 8 (dua kali), 95 (dua kali),

106, Q,S Al-A’raf: 159, 181, Q.S An-Naml: 60, Q.S Al-Baqarah: 48, 123,

282 (dua kali), Q.S An-Nahl: 76, 90, Q.S Al-Hujurat: 9, Ath-Thalaq: 2.31

Dan ayat-ayat kata al-qisṭ adalah Q.S Al-Baqarah: 282, Q.S Al-

Ahzab: 5, Q.S An-Nisa’: 3, Q.S Al-Mumtahanah: 8 (dua kali), Q.S Al-

31 Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur’an  al-
Karῑm (Beirut: Daar al-Fikr, 1981), hlm. 448-449.
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Hujurat: 9 (dua kali), Q.S Al-Jinn: 14 dan 15, Q.S Ali-Imran: 18 dan 21, Q.S

An-Nisa’: 127 dan 135, Q.S Al-Maidah:8 dan 42 (dua kali), Q.S Al-An’am: 152,

Q.S Al-A’raf: 29, Q.S Yunus: 4, 47, dan 54, Q.S Hud: 85, Q.S Al-Anbiya’: 47,

Ar-Rahman: 9, Al- Hadid: 25.32

b. Analisa

Menganalisa menggunakan teori semantik dengan tahapan sebagai

berikut, langkah awal mencari kata kunci, kemudian menentukan makna

dasar dan makna relasional melalui analisis sintagmatik dan paradigmatik.

Selanjutnya menganalisis integrasi antar konsep kata al-‘adl dan al-qisṭ,

kemudian mencari diakronisasi konsep dengan menulusuri definisi al-‘adl

dan al-qisṭ sejak masa jahiliyyah (pra Qur’an), Qur’an, dan pasca Qur’an.

Analisa ini meliputi bentuk-bentuk kata al-‘adl dan al-qisṭ di dalam al-

Qur’an, perbedaan makna yang menunjukkan arti al-‘adl dan al-qisṭ, dan

integrasi antar konsep makna al‘adl dan al-qisṭ di dalam al-Qur’an.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian dibutuhkan sebuah sistematika

penulisan agar pembahasan tersusun secara sistematis dan idak keluar dari

pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu, penulis menyusun

sistematika pembahasan sebagai berikut:

32Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur’an  al-
Karῑm, hlm. 544-545.
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Bab pertama, berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua, berupa pembahasan kata al-‘adl ditinjau dari sisi

semantik. Bab ini terbagi menjadi empat subbab, yaitu mencari makna

dasar dan makna relasional melalui analisis sintagmatik dan paradigmatik,

kemudian menganalisis integrasi antar konsep kata al-‘adl, selanjutnya

mencari diakronisasi kata al-‘adl dengan meninjau kata al-‘adl dari masa

jahiliyah (pra Qur’an), Qur’an dan Pasca Qur’an. Dan subbab terakhir

kesimpulan dengan weltanschauung atau pandangan dunia mengenai kata

al-‘adl tersebut.

Bab ketiga, berupa pembahasan kata al-qisṭ ditinjau dari sisi

semantik. Bab ini terbagi menjadi empat subbab, yaitu mencari makna

dasar dan makna relasional melalui analisis sintagmatik dan paradigmatik,

kemudian menganalisis integrasi antar konsep kata al-qisṭ, selanjutnya

mencari diakronisasi kata al-qisṭ dengan meninjau kata al-qisṭ dari masa

jahiliyah (pra Qur’an), Qur’an dan Pasca Qur’an. Dan subbab terakhir

kesimpulan dengan weltanschauung atau pandangan dunia mengenai kata

al-qisṭ tersebut.

Bab keempat, setelah mengetahui makna kata al-‘adl dan al-qisṭ

ditinjau dari sisi semantik, selanjutnya pembahasan mengenai hubungan
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kata al-‘adl dan al-qisṭ menurut teori semantik. Bab ini terbagi menjadi

tiga subbab, yang pertama mengenai teori sinonimitas (taraduf), kemudian

yang kedua mengenai hubungan kata al-‘adl dan al-qisṭ beserta irisan

semantik, dan yang terakhir tentang perbedaan penggunaan kata al-‘adl dan al-

qisṭ.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan

sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

Selanjutnya juga saran-saran dan penutup.
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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah menelaah dua kata tersebut menggunakan teori semantik

Toshihiko Izutsu yang mewakili dari term keadilan, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa;

1. Semantik kata al-‘adl

Setelah melihat dan menganalisis dari keseluruhan ayat

yang terdapat kata al-‘adl, maka dapat disimpulkan bahwa

makna dasar yang terdapat dari kata tersebut adalah

“seimbang” yang artinya tidak condong, sama atau

proporsional. Peneliti berpendapat lafal seimbang dapat

diwakili dalam bahasa arab dengan lafal ‘al-tawāzun’.

Makna relasional dilihat dari analisis sintagmatik

terdapat lafal al-imān, taqwa, amar, syahadah dan al-ḥaq

sedangkan dari analisis paradigmatik terdapat lafal al-wasaṭ,

al-ḥaq (sinonim) ,al-jaur dan ẓulm (antonim). Dalam teori

Izutsu, setelah mengetahui makna dasar dan makna relasional

maka mengintegralkan antar konsep yang didapat tersebut.

Bahwasannya, term al-‘adl erat kaitannya dengan al-imān,

taqwa, amar, syahadah dan al-ḥaq.
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Pada poin terakhir teori Izutsu menganalisis pergeseran

makna kata dengan melihat pada tiga periode yakni periode pra

Qur’an, Qur’an dan pasca Qur’an. Penulis berkesimpulan

bahwa makna periodik yang mengalami perubahan sangat

menonjol yakni pada periode Qur’an. Pada periode Qur’an ini

kata al-‘adl mengalami perubahan makna yang dapat dilihat

melalui penelusuran dan atau pengelompokan atas ayat-ayat

makkiyah-madaniyah.

Bahwasannya pada periode makkiyah kata al-‘adl baru

tergambar dalam ranah yang sempit, belum secara spesifik

menggambarkan tentang bagaimana memberlakukan keadilan

di dalam tataran lingkup kehidupan yang luas. Sedangkan, pada

periode madaniyah kata al-‘adl sudah mulai tergambar dalam

ranah yang semakin spesifik. Al-Qur’an menggambarkan

tentang konsep al-‘adl dalam tataran lingkup aplikasi

kehidupan. Seperti dalam hubungan antara orang yang

berhutang, kewajiban suami yang beristri lebih satu (al-

syakhsiyah) dan sebagainya.

Pada periode pra Qur’an kata al-‘adl memang sudah

digunakan, namun hanya memiliki arti kosa-kata murni bahasa

Arab sebagai tawāzun (seimbang). Sedangkan pada periode

pasca Qur’an, makna kata al-‘adl akan sangat terpengaruh oleh

kosakata al-Qur’an sendiri. Karena menurut Izutsu dalam
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memandang kosakata al-Qur’an periode pasca qur’an dalam

aspek linguistik sedikit banyak memiliki ketergantungan

dengan dan berdasarkan pada kosakata al-Qur’an.

Weltanschauung dari kata al-‘adl, bahwasannya makna al-

‘adl lebih cenderung untuk diterapkan secara fungsionalis-

sosialis. Berangkat dari pribadi seorang muslim untuk

dikontekstualisasikan secara luas, atau adil yang berhubungan

antar manusia dan sesama akan tetapi adil dalam al-Qur’an

ataupun keadilan yang diterapkan pada masa kini hakikatnya

merupakan wujud iman, taqwa dan ketundukan hamba terhadap

Allah swt..

2. Semantik kata al-qisṭ

Setelah melihat dan menganalisis dari keseluruhan ayat

yang terdapat kata al-qisṭ, maka dapat disimpulkan bahwa

makna dasar yang terdapat dari kata tersebut adalah “tepat dan

seimbang” yang artinya berada pada tengah-tengah titik

ekstrim, seimbang dan tidak condong, peneliti berpendapat

lafal tepat dapat diwakili dalam bahasa arab dengan lafal ‘al-

tawāzun’.

Dari analisis diatas peneliti menyimpulkan bahwa makna

relasional yang didapat dari analisis sintagmatik adalah lafal al-

mīzan, yatīm, qawwām kemudian pada analisis paradigmatik

peneliti mengambil lafal janafa, al-mayl, al-kayl dan al-mīzan
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yang juga merupakan makna relasional yang terdapat pada

analisis sintagmatik.

Seperti halnya pada kata al-‘adl bahwa pergeseran

makna pada kata al-qisṭ juga sangat kentara ketika dilihat pada

periode Qur’an. Sistem kata al-qisṭ melalui masa qur’an

memiliki perkembangan dari sisi subyeknya, pada bagian

makkiyah penggunaan al-qisṭ bersifat instruksional sedangkan

pada bagian madaniyah cenderung memposisikan sistem

kinerja al-qisṭ sebagai implementasional dari tatanan instruksi

dari konsep al-qisṭ pada periode makkiyah.

Dan pada periode pra Qur’an seperti halnya kata al-‘adl

bahwa penggunaan arti al-qisṭ sudah digunakan pada masa pra

Qur’an hanya saja masih dalam ranah yang sempit, hanya

menampakkan arti yang mempunyai hakikat keseimbangan dan

ketepatan di dalamnya. Sedangkan pada periode pasca Qur’an

kata al-qisṭ banyak terpengaruh oleh bahasa al-Qur’an,

sehingga hanya berkembang atas bahasa yang digunakan oleh

seorang mufasir-mufasir pada masa tersebut.

Weltanschauung, bahwa kata al-qisṭ, pada bagian

makkiyah penggunaan al-qisṭ bersifat instruksional sedangkan

pada bagian madaniyah cenderung memposisikan sistem

kinerja al-qisṭ sebagai implementasi dari tatanan instruksi

konsep al-qisṭ pada periode makkiyah.
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Kemudian jika ditinjau secara umum setelah meneiti

ayat-ayat kata al-‘adl dan al-qisṭ maka penulis berkesimpulan

bahwa makna periodik mengalami perubahan pada interval

panjang maupun pendek. Bahwasannya ketika dilihat dari

periodesasi pra Qur’an sampai pada pasca Qur’an mengalami

perbedaan penggunaan. Pada masa Pra Qur’an kata al-‘adl dan

al-qisṭ memiliki arti keseimbangan (al-tawāzun) yang hanya

sering digunakan dalam sistem perdagangan (bisnis) pada masa

tersebut, kemudian pada masa Qur’an al-‘adl dan al-qisṭ

terlihat dalam bahasa al-Qur’an yang digunakan dalam

mengemukakan ketuhanan (theologi); seseorang dikatakan adil

terhadap Tuhan-nya ketika dia menyembah-Nya begitu juga

sebaliknya, dan pada masa pasca Qur’an kata al-‘adl dan al-

qisṭ selain digunakan dalam perdagangan ataupun theologi

sudah meluas digunakan dalam tatanan hukum (yuridis).

3. Hubungan anatara kata al-‘adl dan al-qisṭ ditinjau dari teori

semantik

Kata al-‘adl dan al-qisṭ merupakan kata yang

mempunyai arti sama yakni “adil”. Dalam pemaparan ini

peneliti akan menjelaskan bagaimana hubungan dua kata

tersebut dilihat dari kajian semantik. Kata al-‘adl dan al-qisṭ

merupakan kata fokus yang menguasai seluruh medan semantik

yang tersusun dari sebuah keluarga besar kata, yang masing-
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masing mewakili segi esensial pemikiran al-Qur’an dengan

caranya sendiri dan dari sudut pandang yang khusus.

Pada diagram (gambar 1.4) memberikan gambaran

bentuk sederhana mengenai kerangka struktural ‘adil’.

Gambaran tersebut menunjukkan rancangan besar bagaimana

kata-kata itu saling terkait satu sama lain dalam kelompok-

kelompok kecil yang tergabung satu sama lain baik dengan

susunan positif ataupun negatif yang tergabung dalam medan

semantik besar.

Dalam pembahasan ini ada yang lebih penting, yakni

ketika membandingkan diagram A (al’adl) dengan diagram B

(al-qisṭ). Dalam perbandingan ini peneliti menggunakan kata

al- tawāzun yang dianggap lazim berada dalam dua sistem

tersebut. Kata al- tawāzun diambil sebagai kata yang sama dan

berada dalam kapasitas istilah-istilah kunci yang persis sama

dalam dua sistem konseptual tersebut. Kata al- tawāzun telah

membentuk mata rantai yang menghubungkan dan menjadi

titik temu antara dua sistem tersebut. Term al- tawāzun

menjadi makna dasar dan mengikat secara pasti diantara dua

kata obyek tersebut. Makna ‘al- tawāzun’ (keseimbangan)

saling dimiliki oleh al-adl dan al-qisṭ walaupun lafalnya

berbeda namun makna ‘tawāzun’-nya sama sehingga menurut
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penulis ini menegaskan adanya keberadaan konsep sinonimitas

di dalam al-Qur’an.

B. Saran

Penelitian ini adalah bagian dari upaya penulis dalam memahami

tema keadilan yang terdapat dalam al-Qur’an dengan menggunakan

pendekatan semantik. Penulis menyadari bahwa penelitian tentang

keadilan ini merupakan kajian yang cukup luas, sehingga dalam tulisan ini

masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun isi. Oleh karena

itu penulis sangat mengharapkan kritik yang membangun untuk perbaikan

tulisan ini lebih dalam lagi. Sebab, tidak ada karya yang sempurna. Sebaik

apapun sebuah karya tentu masih menyimpan celah yang dapat diteliti

kembali.

Kajian tentang keadilan di dalam al-Qur’an selain dapat diperjelas

lagi sisi-sisi kebahasaannya melalui langkah semantik Tosihiko Izutsu

dengan fokus kata al-‘adl dan al-qisṭ, juga dapat dikontekstualisasikan

secara lebih luas lagi seiring dengan permasalahan-permasalahan yang

timbul baik keadilan yang terkait terhadap diri sendiri, keluarga,

masyarakat dan terlebih dalam implementasi keadilan dalam konteks

keindonesiaan. Sehingga masih banyak peluang bagi peneliti selanjutnya

untuk mengembangkan penelitian ini agar menjadi lebih baik dan

komprehensif.
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Lampiran

1. Ayat- ayat kata al-‘adl dalam al-Qur’an

ِزىیَْوًما َوَال ِمْهنَاَوَال َعننَْفٌس َجتْ
ونَ مهُْ َوَال ِمْهنَا یُنَرصُ

Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) tidak seorang pun dapat
membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apa
pun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. (Q.S
Al-Baqarah/2: 48)

ِزىیَْوًما اتَنَفُعهََوَال ِمْهنَاَوَال َعننَْفٌس َجتْ
ونَ مهُْ َوَال  یُنَرصُ

Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) tidak seorang pun dapat
menggantikan (membela) orang lain sedikit pun, tebusan tidak
diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan
ditolong.(Q.S Al-Baqarah/2: 123)

َولُْیْمِللِ َاكتِبٌ َوَال 
َاكنَ یَْبَخْس َوَال وَ 

فَلُْیْمِللْ ُهوَ َال َضِعیفًاَسِفهيًا
ِمن

َوَال ِمنَ 
َكِبًرياَصِغًرياَوَال ُدُعوا۟ َما

ِعندَ 
یَُضآ َوَال تََبایَْعُمتْ 

ُِّمُمكُ تَْفَعلُوا۟ َشهِیدٌ َوَال َاكتِبٌ  َویَُعل
ءٍ  َىشْ
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Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya,
maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang
berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun
daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau
lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.
Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang
laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang
kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa,
maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-
saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan
menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun
besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat
menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada
ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai
yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu
jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu
berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi.
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu
kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah
memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah/2: 282)

نَ لَُمك َطاَب َماِىف تُْقِسُطوا۟ ِخْفُمتْ  ّمِ
َملََكْت َماتَْعِدلُوا۟ ِخْفُمتْ 

تَُعولُوا۟ 
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,
maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang
kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak
berbuat zalim.(Q.S An-Nisa/4: 3)
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بَْنيَ َحَمكُْمت ِلهَا
ُمكُوا۟  بَِصًرياَاكنَ ِبِهۦٓ یَِعُظُمك بِ َحتْ

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di
antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(Q.S An-Nisa/4:
58)

تَِمیلُوا۟ فََال ْصُمتْ َحرَ َولَوْ بَْنيَ تَْعِدلُوا۟ َولَن
غَُفوًراَاكنَ تُْصِلُحوا۟ 

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu),
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan),
maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S
An-Nisa/4: 129)

َولَوْ ُشهََدآءَ ُكونُوا۟ 
َمافَِقًريا فََال ِهبِ

تَْعَملُونَ ِبَماَاكنَ تُْعرُِضوا۟ تَلُْوۥٓا۟ تَْعِدلُوا۟ 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau
terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa)
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan
(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu
kerjakan. (Q.S An-Nisa/4: 135)

فََجَزآءٌ َوَمنُحُرمٌ َال 
ُمكُ ِمنَ َما َذَواِبِهۦَحيْ
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َِّیُذوَق ِصَیاًمانيَ َطَعامُ  َسلََف َعَفال
َال ُذوَوَمنْ 

ُمكُ ِمنَ َمافََجَزآءٌ مِ َوَمنُحُرمٌ  َحيْ
َطَعامُ َذَواِبِهۦ

َِّیُذوَق ِصَیاًما َوَمنْ َسلََف َعَفال
ُذو

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh
hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah).
Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka
dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan
dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang
adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau
kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-
orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang
dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari
perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan
barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan
menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan
untuk) menyiksa. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah
kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji
atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan
sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak
yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan
dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke
Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan
kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan
makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk
dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan
barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan
menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan
untuk) menyiksa. (Q.S Al-Maidah/5: 95)
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َحَرضَ ا
بُْمتْ ِمنْ َءاَخَرانِ َذَوا ِىف َرضَ

َال بَْعدِ ِمنۢ 
َوَال قُْرَىبٰ َذاَاكنَ َولَوْ ثََمنًاِبِهۦ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di
antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat,
maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di
antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu.
Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya
kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar
keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu,
"Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan
sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak
menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian
tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."(Q.S Al-Maidah/5:
106)

َوَجَعلَ 
یَْعِدلُونَ َكَفُروا۟ 

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan
menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir
masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. (Q.S Al-
An’am/6: 1)

ِبِهۦٓ َوَذكِّرْ ةُ َولَهًْوالَِعًباَوَذرِ 
تَْعِدلْ َوَال ُدونِ ِمنلَهَاِبَما

 ٓ ابٌ لَهُمْ ِبَماِمْهنَا نْ َرشَ ميٍ ّمِ َذابٌ َمحِ
َاكنُوا۟ ِبَما
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Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai
permainan dan senda-gurau, dan mereka telah tertipu oleh
kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Qur'an agar
setiap orang tidak terjerumus (ke dalam neraka), karena
perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi
syafaat (pertolongan) selain Allah. Dan jika dia hendak menebus
dengan segala macam tebusan apa pun, niscaya tidak akan
diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan (ke dalam
neraka), karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat
minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena
kekafiran mereka dahulu. (Q.S Al-An’am/6: 70)

َمُت  ِّكَ َلكِ َوُهوَ ِصْدقًاَرب
َمُت  ِّكَ َلكِ َوُهوَ ِصْدقًاَرب

Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan benar
dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia
Maha Mendengar, Maha Mengetahui.(Q.S Al-An’am/6: 115)

فََال َشهُِدوا۟ ُشهََدآَءُمكُ قُلْ 
َومهُ ِخَرةِ الَال عْ َوَال َمَعهُمْ 

یَْعِدلُونَ 
Katakanlah (Muhammad), "Bawalah saksi-saksimu yang dapat
membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini." Jika mereka
memberikan kesaksian, engkau jangan (ikut pula) memberikan
kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-
orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang
tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan
Tuhan. (Q.S Al-An’am/6: 150)

یَْبلُغَ ِىهَ َمالَ بُوا۟ تَْقرَ َوَال 
َذاَاكنَ َولَوْ قُلُْمتْ ُوْسَعهَانَْفًساَال 

ِبِهۦِلُمكْ َوِبَعهْدِ قُْرَىبٰ 
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami
tidak membebani seseorang melainkan menurut
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kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya,
sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah.
Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu
ingat."(Q.S Al-An’am/6: 152)

یَْعِدلُونَ َوِبِهۦَهيُْدونَ ُموَىسٰٓ قَْومِ َوِمن
Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi
petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan
itu (pula) mereka berlaku adil menjalankan keadilan. (Q.S Al-
A’raf/7: 159)

یَْعِدلُونَ َوِبِهۦَهيُْدونَ ةٌ 
Dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan ada umat
yang memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan dengan
itu (pula) mereka berlaku adil.(Q.S Al-A’raf/7:181)

َب  ءٍ یَْقِدرُ َال َوَرضَ َوُهوَ َىشْ
َوُهوَ َوَمنُهوَ َهلْ ِخبَْريٍ َال َمْولَٰىهُ 

Dan Allah (juga) membuat perumpamaan, dua orang laki-laki,
yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi
beban penanggungnya, ke mana saja dia disuruh (oleh
penanggungnya itu), dia sama sekali tidak dapat mendatangkan
suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh
berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus? (Q.S An-
Nahl/16: 76)

َعنِ ِذى
یَِعُظُمكْ 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran.(Q.S An-Nahl/16: 90)
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نَ لَُمك  ِبِهۦآءً مَ ّمِ
قَْومٌ مهُْ بَلْ َجشََرَهآ لَُمكْ َاكنَ َذاَت 

یَْعِدلُونَ 
Bukankah Dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dan
yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu Kami tumbuhkan
dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah? Kamu
tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di
samping Allah ada tuhan (yang lain)? Sebenarnya mereka adalah
orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran). (Q.S An-
Naml/27: 60)

ِبَمآ َوقُلْ َوَال 
ٓ ِمن َولَُمكْ لَنَا

َمعُ َال  َجيْ
Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman
dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu
(Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan
katakanlah, "Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah
dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah
Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan
bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran
antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan
kepada-Nyalah (kita) kembali."(Q.S Asy-Syura/42: 15)

بََغْت ِمنَ 
فَآَءْت تَِفٓىءَ تَْبِغى

ٓوا۟ 
Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang,
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari
keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka
perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan
itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah
kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara
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keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah
mencintai orang-orang yang berlaku adil.(Q.S Al-Hujurat/49: 9)

ِبَمْعُروٍف ِبَمْعُروٍف بَلَْغنَ 
یُْؤِمنُ َاكنَ َمنِبِهۦیُوَعظَُذَوىْ 

َعلَوَمن َجيْ
Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka
rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah
mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian
itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa
bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan
keluar baginya. (Q.S Ath-Thalaq/65: 2)

كَ 
yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan
menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,(Q.S Infithar/82: 7)

2. Ayat- ayat kata al-qisṭ dalam al-Qur’an

َولُْیْمِللِ َاكِتبٌ َوَال 
َسِفهيًاَاكنَ یَْبَخْس َوَال 

فَلُْیْمِللْ ُهوَ َال َضِعیفًا
آءِ ِمنَ ِمن

َوَال ُدُعوا۟ َماَوَال 
ِعندَ َكِبًرياَصِغًريا

َىنٰٓ 
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تَْفَعلُوا۟ َشهِیدٌ َوَال َاكتِبٌ َوَال تََبایَْعُمتْ 
ُِّمُمكُ  ءٍ َویَُعل َىشْ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya,
maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang
berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun
daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau
lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.
Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang
laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang
kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa,
maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-
saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan
menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun
besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat
menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada
ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai
yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu
jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu
berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi.
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu
kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah
memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah/2: 282)

َالٓ ُهوَ َالٓ َشهِدَ 
ُهوَ 

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian
pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan,
tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana.
(Q.S Ali Imron/3:  18)
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َحّقٍ ِبَغْريِ 
ِبَعَذاٍب مهُ ِمنَ 

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan
membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar) dan membunuh
orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah
kepada mereka kabar gembira yaitu azab yang pedih. (Q.S Ali
Imron/3: 21)

نَ لَُمك َطاَب َماِىف تُْقِسُطوا۟ ِخْفُمتْ  ّمِ
َملََكْت َماتَْعِدلُوا۟ ِخْفُمتْ 

تَُعولُوا۟ 
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,
maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang
kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak
berbuat zalim.(Q.S An-Nisa/4: 3)

ِىف ِىف یُْتَىلٰ َوَماقُلِ ِىف 
ُكتِبَ َماَال 

ِمنْ تَْفَعلُوا۟ َوَماتَُقوُموا۟ ِمنَ 
ِهۦبِ َاكنَ 

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan.
Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan
apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga
memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu
berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang
kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih
dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus
anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu
kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."(Q.S An-
Nisa’/4:127)
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َولَوْ ُشهََدآءَ ُكونُوا۟ 
َمافَِقًريا تَ فََال ِهبِ

تَْعَملُونَ ِبَماَاكنَ تُْعرُِضوا۟ تَلُْوۥٓا۟ تَْعِدلُوا۟ 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau
terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa)
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan
(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu
kerjakan. (Q.S An-Nisa/4: 135)

قَْومٍ َوَال ُشهََدآءَ ُكونُوا۟ 
ِبَماُهوَ تَْعِدلُوا۟ 

تَْعَملُونَ 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih
dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah
Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah/5: 8)

َعْهنُمْ ِب 
َحَمكَْت فَلَنَعْهنُمْ تُْعِرْض 

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan
(makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang
kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah
putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika
engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan
membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan
(perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S Al-Maidah/5: 42)
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غَ یَْبلُ ِىهَ َمالَ تَْقَربُوا۟ َوَال 
َذاَاكنَ َولَوْ قُلُْمتْ ُوْسَعهَانَْفًساَال 

ِبِهۦَوِبَعهْدِ قُْرَىبٰ 
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami
tidak membebani seseorang melainkan menurut
kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya,
sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah.
Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu
ingat."(Q.S Al-An’am/6: 152)

ُلكِّ ِعندَ ُوُجوَهُمكْ َرّىبِ قُلْ 
تَُعوُدونَ 

Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah
wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia
dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya.
Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu
diciptakan semula.(Q. S Al-A’raf/7: 29)

یًعاَمْرِجُعُمكْ  ِلَیْجِزىَ یُِعیُدُهۥیَْبَدُؤا۟ َمجِ
لُوا۟  ابٌ لَهُمْ َكَفُروا۟ َوَمعِ ميٍ نْ مِّ َرشَ َمحِ

َاكنُوا۟ ِبَما
Hanya kepada-Nya kamu semua akan kembali. Itu merupakan
janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya Dialah yang
memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya
(menghidupkannya kembali setelah berbangkit), agar Dia
memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan
mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-
orang kafir (disediakan) minuman air yang mendidih dan siksaan
yang pedih karena kekafiran mereka.(Q.S Yunus/10: 4)

یُْظلَُمونَ َال َومهُْ قُِىضَ َرُسولُهُمْ َوِلُلكِّ 
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Dan setiap umat (mempunyai) rasul. Maka apabila rasul mereka
telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan
(sedikit pun) tidak dizalimi.(Q.S Yunus/10: 47)

ِبِهۦِىف َماَظلََمْت نَْفٍس ِلُلكِّ َولَوْ 
یُْظلَُمونَ َال َومهُْ َوقُِىضَ 

Dan kalau setiap orang yang zalim itu (mempunyai) segala yang
ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka
menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah
menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara
mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.(Q.S Yunus/10:
54)

َوَال تَْبَخُسوا۟ َوَال وا۟ 
ِىف تَْعثَْوا۟ 

Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan
adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak
mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan
berbuat kerusakan.(Q.S Hud/11:85)

َاكنَ نَْفٌس تُْظملَُ فََال ِلَیْومِ َونََضعُ 
نْ  ِبنَاَوَكَفىٰ ِهبَاَخْرَدلٍ ّمِ

Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari
Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit;
sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya
(pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan.(Q.S
Al-Anbiya’/21: 47)

ِىف تَْعلَُمٓوا۟ ِعندَ ُهوَ ْدُعومهُْ 
 ٓ ِبِهۦِفميَا

غَُفوًراَوَاكنَ 
Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan
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tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang
ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang.(Q.S Al-Ahdzab/33: 5)

بََغْت ِمنَ 
فَآَءْت تَِفٓىءَ تَْبِغى

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang,
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya
berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah
(golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali
kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada
perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil,
dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang
berlaku adil.(Q.S Al-Hujurat/49: 9)

وا۟ َوَال بِ  ِرسُ ُختْ
Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah
kamu mengurangi keseimbangan itu.(Q.S Ar-Rahman/55: 9)

ِلَیُقومَ َمَعهُمُ ُرُسلَنَاقَدْ 
َمنَوِلَیْعملََ َشِدیدٌ 

ُهۥ یَنُرصُ
Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-
bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan
neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami
menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak
manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang
menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah)
tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat,
Mahaperkasa.(Q.S Al-Hadid/57: 25)
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رُِجومكُ َولَمْ ِىف لَمْ َعنِ  نُخيْ ّمِ
َوتُْقِسُطٓوا۟ 

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan
agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku
adil.(Q.S Mumtahanah/60: 8)

.َرَشًدافََمنْ ِسُطونَ 
َحَطًبافََاكنُوا۟ 

Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang
dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah
memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari
kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka
Jahanam."(Q.S Al-Jinn/72: 14-15)
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