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PENGANTAR 
  

 

Seminar bertema Peran Ilmu-ilmu Keadaban dalam 

menyongsong Perkembangan Zaman menghadirkan beberapa 

pakar pada ilmu yang berbeda. Kegiatan yang dibiayai melalui 

dana DIPA Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN sunan Kalijaga 

ini menghadirkan seorang pakar ilmu perpustakaan dan 

informasi, Putu Laxman Pendit, Ph.D, seorang pakar ilmu 

perpustakaan yang saat ini berdomisili di Australia sebagai 

peneliti. Untuk bidang bahasa Arab, seminar ini menghadirkan 

Dr. Agus Aditoni, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya yang 

merupakan pakar ilmu-ilmu bahasa Arab. Dari lingkungan UIN 

Sunan Kalijaga, seminar ini mengundang pakar tafsir lughawy, 

tafsir dengan pendekatan bahasa.  

Secara umum para pemakalah berasal dari tiga kategori 

keilmuan yaitu; ilmu bahasa, sejarah dan budaya, dan  ilmu 

perpustakaan dan informasi. Diketengahkan oleh Dr. Agus 

Aditoni perkembangan bahasa Arab dari aspek leksikal. 

Makalah Agus diberi judul “AL-Tawliid Dalam Bahasa Arab, 

Sejarah dan Perkembangan Kosakata. Agus mengatakan bahwa 

bahasa umat manusia pada awalnya berbentuk sederhana 

kemudian berkembang menjadi kompleks sesuai dengan 

perkembangan kehidupan manusia, baik kosakata, struktur, 

gaya, dan maknanya. Hal ini juga terjadi pada bahasa Arab yang 

dibagi menjadi 2 menurut ahli sejarah, yaitu Arab Ba'idah dan 

Arab Ba'qiyah. Kosakata bahasa Arab berkembang sejalan 

dengan perkembangan bangsa Arab yang mengikuti 

perkembangan zaman. Perkembangan ini diklasifikasikan 

menjadi 2: periode 1 sejalan dengan teori sebelumnya dan 

periode 2 berupa pengembangan kosa kata yang sudah ada. Jadi, 

perkembangan bahasa terjadi dalam penambahanperbendaharaan 

kosakata dan istilah baru melalui proses pembentukan kata atau 

istilah atau penggunaan kata-kata lama dengan arti baru yang 

disebut neologisasi.  
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Mardjoko menampilkan makalah yang diberi judul 

Implikatur Percakapan dalam Gaya Bahasa Al-Qur’an. 

Marjoko menyampaikan bahwa secara umum dalam berbahasa, 

terdapat tuturan yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan 

tuturan yang sebenarnya. Tuturan ini dalam ilmu pragmatik 

disebut dengan implikatur. Adapun padanan mengenai kajian 

implikatur dalam ilmu bahasa pragmatik juga terdapat dalam 

kajian ilmu ma'ani yang berkaitan makna pertama dan makna 

kedua. Makna pertama merupakan makna yang ditunjukkan oleh 

konstruksi kalimatnya, sedangkan makna kedua merupakan 

makna baru yang dapat diketahui setelah tuturan itu dikaitkan 

dengan konteks. Dalam makalah ini Mardjoko menganalisis 

makna yang ada dibalik ungkapan-ungkapan Alquran.  

Masih di bidang bahasa, Ening Herniti mengemukakan 

artikel yang diberi judul: Penamaan (Naming) Berdasarkan 

Penemu atau Pembuatnya (Appelativa). Ening menyatakan 

bahwa penamaan adalah proses pelambangan suatu konsep 

untuk mengacu kepada suatu referen di luar bahasa. Nama yang 

berupa kata atau kata-kata merupakan label makhluk, benda, 

aktivitas, atau peristiwa. Sebuah nama dapat berfungsi sebagai 

istilah. Nama dan istilah akan menjadi jelas bila diberi definisi. 

Secara kontemporer, penamaan atau penyebutan terhadap 

sejumlah kata yang ada masih dapat ditelurusi sebab atau 

peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya sebuah nama. Salah 

satunya adalah penamaan berdasarkan penemu dan pembuat 

yang disebut appelativa. Penamaan berdasarkan appelativa 

berupa (1) nama aktivitas, yakni senam pilates, (2) nama benda, 

yakni ampere, buku anatomi gray, galvanic, guillotine, jacuzzi, 

kode morse atau sandi morse, jas hujan macintosh, mesin diesel, 

mikroskop galileo, telekomunikasi siemens, sinar rontgen atau 

sinar X, syair maulid barzanji, telepon seluler ericsson, satuan 

potensial listrik “volt”, unit daya listrik „watt”, dan pesawat 

zeppelin, (3) nama penyakit, yakni alzheimer, bell palsy,  

huntington, listeriosis, dan parkinson, (4) nama hukum, yakni 

hukum arus dan tegangan kirchoff, hukum faraday, hukum 
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kepler, hukum ohm, hukum newton, (5) nama tanaman, yakni 

tanaman bunga fuchsia, (6) nama ikan gupi (guppy), (7) nama 

makanan, yakni salisbury steak. 

Dalam  bidang ilmu sejarah, Dudung Abdurrahman 

mengemukakan tema Rekonstruksi Sejarah Islam dalam 

Konteks Kebangsaan Indonesia. Dalam makalah ini Dudung 

menyatakan bahwa penulisan sejarah Islam di Indonesia dapat 

dikembangkan secara luas, baik secara fungsional untuk materi 

pengetahuan maupun secara metodologis guna memperkaya 

ilmu sosial, sehingga berguna melengkapi sejarah Indonesia 

secara umum. Rekonstruksi sejarah Islam Indonesia dapat 

dilakukan secara multikultural atas tema-tema yang aktual, 

tanpa meninggalkan keterpaduan faktor-faktor temporal, situasi 

sosial budaya dan latar nilai-nilai serta ideologi Islam.  

Masih dalam ilmu sejarah Mundzirin Yusuf menulis 

tentang sejarah keluarga Barmaki, keluarga dari bangsa Persia 

yang memiliki kedudukan yang sangat penting pada masa 

Daulah Abbasiyah. Meskipun demikian, tidak selamanya 

keluarga memiliki posisi yang penting di kalangan keluarga 

Daulah Abbasiyah. Setelah memperoleh posisi yang sangat 

terhormat di masa Daulah Abbasiyah, keluarga Barmaki sampai 

pada masa stagnansi yang disebabkam oleh dua faktor; internal 

dan eksternal. Faktor internal yaitu karena mereka bergaya 

hidup mewah sehingga menimbulkan keirian dari kelompok 

lain. Adapun faktor eksternal adalah karena keberadaan mereka 

dianggap sebagai ancaman bagi kelompok lain yang merasa 

tersaingi. 

Dalam bidang budaya, Moh. Pribadi mengemukakan 

makalah tentang Ritual Magis di Era Modern. Dalam makalah 

ini, Moh. Pribadi memulai dengan asumsi para ahli bahwa magis 

atau sihir berhubungan erat dengan waktu atau era. Era modern 

ditunjukkan dengan adanya pola pikir masyarakat dalam meng-

atasi persoalannya, secara rasional, empiris, dan instrumental. 

Sebaliknya, masyarakat tradisional direpresentasikan melalui 

pola pikir yang irrasional dan bersifat takhayul dan magis. 
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Meskipun demikian, secara rasional dalam arti fakta sosial, 

magis dapat ada sepanjang masa. Eksistensi magis menjadi 

semakin nyata sepanjang manusia dalam menghadapi persoalan 

masih menggunakan dan memanfaatkan magis, termasuk di era 

modern ini. Dalam makalah lain, Hisyam Zaini mengetengahkan 

budaya hedonisme masyarakat modern. Hedonisme yang 

awalnya merupakan paham filsafat, sekarang dijadikan gaya 

hidup. Paham tentang kesenangan duniawi ini banyak 

ditemukan di berbagai kalangan masyarakat dan dari berbagai 

golongan, baik profesi, umur, maupun tingkat ekonomi.    

Dari ilmu perpustakaan, Faisal Syarifudin, mengajukan 

makalah dengan judul Memperkaya Literatur Studi Islam 

Melalui Open Access Journals. Dalam makalah ini Faisal 

menawarkan salah satu cara untuk memperluas pengetahuan, 

khususnya bagi akademisi, baik dosen majupun mahasiswa, 

yaitu dengan menggunakan fasilitas jurnal yang tersedia secara 

online yangf disebut dengan open access journals. Melengkapi 

makalah Faisal, Anis Masruri mengemukakan bahwa 

perpustakaan berperan sebagai pusat informasi dan sarana bagi 

pendidik, peserta didik dan seluruh civitas akademika di suatu 

perguruan tinggi yang harus dikelola dengan baik. Peran tesebut 

dapat terwujud saat pustakawan sebagai penyedia jasa pelayanan 

mampu memberikan pelayanan yang humanis. Pelayanan yang 

humanis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

menerapkan prinsip save the time of a reader, memahami dan 

mengedepankan kepuasan pemustaka dengan memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan tersebut yaitu 

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Di 

samping itu, pustakawan juga harus menghayati dan 

menerapkan kode etik pustakawan sehingga dapat mewujudkan 

pelayanan yang berkualitas, yang menempatkan pemustaka 

bagaikan raja. Pemustaka pun akan berempati pada pustakawan 

dan mempunyai kecintaan terhadap perpustakaan yang ber-

implikasi pada kesenangan dalam memanfaatkan perpustakaan 

sehingga wawasan dan pengetahuannya terus bertambah.  



 ix 

Sebagai kata akhir, panitia memohon maaf kepada para 

pembaca hasil seminar (prosiding) ini, karena panitia tidak bisa 

menyertakan makalah dari Putu Laxman Pendit, Ph.D. Hal ini 

dikarenakan makalah disampaikan dalam bentuk slide power 

point. Semoga hasil seminar ini dapat menambah wawasan 

keilmuan di bidang ilmu-ilmu keadaban.  

 

 

Dr. Hisyam Zaini. MA 

WD.1. FADIB 

 

  


