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Motto 

 

ْ س  ٱفَ  َءانُ ُقر  ل  ٱ قُرِئَ  ِإَوَذا ْ  ۥَلُ  َتِمُعوا نِصُتوا
َ
 ٢٠٤ ََحُونَ تُر   َلَعلَُّكم   َوأ

“Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan 

perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”. 

[QS. Al-Aʻraf (07) : 204] 

 ٤ تِيًل تَر   َءانَ ُقر  ل  ٱ َوَرتِّلِ 

“Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan” 

[QS. Al-Muzzammil (73) : 04] 
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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  

  Alif ....... Tidak dilambangkan ا

  Bā’  B  Be ب

  Tā’  T  Te ت

  Śā’ Ś Es titik di atas ث

  Jim  J  Je ج

  Hā’  Ḥ Ha titik di bawah ح

  Khā’  Kh  Ka dan Ha خ

  Dal  D  De د

  Żal  Ż  Zet titik atas ذ

  Rā’  R  Er ر

  Zai  Z  Zet ز

  Sīn  S  Es س

  Syīn  Sy  Es dan Ye ش

  Ṣād  Ṣ  Es titik di bawah ص
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  Dād  Ḍ De titik di bawah ض

  Tā’  Ṭ Te titik di bawah ط

  Zā’  Ẓ Zet titik di bawah ظ

  Ayn  ...’... Koma terbalik di atas‘ ع

  Gayn  G  Ge غ

  Fā’  F  Ef ف

  Qāf  Q  Qi ق

  Kāf  K  Ka ك

  Lām  L  El ل

  Mīm  M  Em م

  Nūn  N  En ن

  Waw W  We و

  Hā’ H  Ha ه

  Hamzah  ...’...  Apostrof أ  

  Yā’  Y  Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena tasydīd, ditulis rangkap:   

  ditulis   muta‘aqqidin ُمتَ َعاقِِّدْين

ة   ditulis  ‘iddah ِعدَّ
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III. Tā’ marbūtah di akhir kata,  

1. Bila dimatikan, ditulis h:  

  ditulis   hibbah ِهبَّة

  ditulis  jizyah ِجْزيَة

(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:  

  ditulis  ni‘matullāh نِْعَمُة اهلل

  ditulis  zakātul-fitri زََكاُة اْلِفْطرِ 

 

IV. Vokal pendek  

_______ (fathah) ditulis a, contoh  ََضَرب ditulis daraba.  

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

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

 

V. Vokal panjang  

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

  ditulis  ja>hiliyyah َجاِهِليَّة

 

2. Fathah + alif maqsūr, ditulis ā (garis di atas)  

 ditulis  yas‘ā َيْسَعى
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3. Kasrah + yā’ mati, ditulis ī (garis di atas)  

ْيد   ditulis  majīd َمَِ

 

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

  ditulis  furūd فُ ُرْوض

 

VI. Vokal rangkap:  

1. Fathah + yā’ mati, ditulis ai:  

َنُكمْ    ditulis  bainakum بَ ي ْ

 

2. Fathah + wau mati, ditulis au:  

  ditulis  qaul قَ ْول

 

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

dengan apostrof:  

  ditulis  a’antum أَأَنْ ُتمْ 

 

VIII. Kata sandang alif + lam  

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al-  

  ditulis  al-Qur'ān الُقْرآن

  ditulis  al-qiyās الِقَياس

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

ْمسُ    ditulis  al-syamsu الشَّ

َماءُ   ditulis  al-samā’u السَّ
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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:  

  ditulis  zawi al-furūd َذِوى اْلُفُرض

نَّة   ditulis  ahl al-sunnah أَْهُل السُّ
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ABSTRAK 

 

Salah satu keunggulan bahasa yang dimiliki al-Qur’an yaitu penggunaan 

uslūb atau ungkapan yang indah. Rentetan setiap huruf yang begitu serasi antara 

vokal dan konsonannya serta keteraturan ayatnya menimbulkan harmoni yang 

indah sebab al-Qur’an merupakan teks yang dilantunkan. Perpaduan antara 

harakat, konsonan dan vokal juga menciptakan keserasian, baik secara bentuk 

bunyi akhir maupun makna. Sehingga penyusun tertarik untuk melihat struktur 

fonologi di dalam al-Qur’an surah al-Qari’ah. 

Berangkat dari sebuah masalah kebahasaan dalam al-Qur’an, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana fonologi al-Qur’an terhadap 

surah al-Qari’ah? Serta bagaimana efek fonologi terhadap keserasian bunyi akhir 

(rima) dan makna? 

Penelitian ini berjenis kepustakaan (library research) yang bersifat 

kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan, dikumpulkan secara 

dokumentatif dan disajikan secara deskriptif-analisis. Objek material penelitian ini 

adalah al-Qur’an surah al-Qari’ah. Sedangkan objek formalnya adalah teori 

fonologi. Dalam hal ini menggunakan teori fonologi al-Qur’an menurut cendekia 

fonetik, Ahmad Sayuti Anshari Nasution.  

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat tiga poin besar fonologi al-

Qur’an. Pertama, adanya saling mempengaruhi antar bunyi dalam surah al-

Qari’ah meliputi bacaan ikhfā’, idgām, dan gunnah. Kedua, terdapat satu 

modifikasi bunyi berupa qalqalah. Ketiga, terdapat beberapa unsur 

suprasegmental atau yang disebut juga dengan fonem yang kedua, meliputi 

penggalan kata akhir bunyi yang tertutup dan pendek. Intonasi dengan fungsi 

ekspresi kejiwaan yang membuat pembaca kagum, terheran, bahkan takut. Dua 

tanda waqaf di akhir ayat yang memperbolehkan untuk membaca terus atau 

berhenti serta fonem huruf madd dengan panjang yang bersifat natural. 

Selanjutnya, fonologi mempunyai efek keserasian bunyi akhir (rima) yang 

dalam surah al-Qari’ah terdapat tiga klasifikasi sekaligus. Pertama, terdapat 

adanya pengulangan lafal al-Qari’ah sebanyak tiga kali. Kedua, adanya kesamaan 

bunyi lafal yang berhampiran antara mabtsūts dan manfūsy dan yang ketiga 

adanya pengulangan bunyi yang sama yaitu bunyi hā’ mati. Efek keserasian 

terhadap makna meliputi keserasian sifat bunyi dengan makna, yang tercermin 

dalam satuan bunyi huruf serta keserasian waktu lama bunyi dengan makna yang 

tercermin dari bacaan ikhfā’ dan iẓhār. 

 

Kata Kunci: Fonologi, bunyi, keserasian, dan makna. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ketika seseorang bertanya, apa itu al-Qur‟an?, hal yang muncul 

pertama kali dalam benak kita bahwa al-Qur‟an merupakan kalamullah.
1
 

Hal ini berdasarkan definisi yang terdapat dalam kitab-kitab ulumul 

Qur‟an serta tafsir yang memang mendefinisikannya demikian
2
 juga telah 

dijelaskan bahwa ia berfungsi sebagai petunjuk
3
. Sehingga dari sini al-

Qur‟an kemudian dimuliakan dengan membaca ayat-ayatnya, 

menghafalnya, mengambil al-Qur‟an sebagai dalil ataupun aturan dalam 

kehidupan, menganalisis struktur kalimatnya serta menangkap maknanya 

dan bagi orang Islam, hal ini merupakan pekerjaan yang mulia dengan 

pahala serta manfaat yang besar.
4
  

Secara normatif, al-Qur‟an merupakan wahyu Tuhan yang berisi 

informasi petunjuk kepada jalan lurus yang dibaca dan dipahami sesuai 

dengan kapasitasnya sebagai teks berbahasa arab. Al-Qur‟an juga 

                                                           
1
 QS. Al-Taubah 09:06 Yang berarti wahyu Allah. Lihat dalam Tim Redaksi Kamus 

Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 620. 

2
 Seperti di dalam Badruddin Muhammad al-Zarkasyi, al-Burhān fī Ulūm al-Qur‟ān 

(Beirut: al-Maktabah al-ʻAshriyyah, 2004), hlm. 192. Subhi al-Salih, Mabāhis fi Ulūm al-Qur‟ān 

(Beirut: Dār al-ʻIlm Lil Malāyīn, tt), hlm. 18.  

3
 QS. Al-Baqarah (2): 2; al-A„raf (7): 52; al-Isra‟ (17): 2; an-Naml (27): 2; luqman (31): 

3; as-Sajdah (32): 23; al-Mu‟min (40): 54.   

4
 Ali Romdhoni, Al-Qur‟an dan Literasi (Depok: Literatur Nusantara, 2013), hlm. 135-

136. 
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merupakan kitab suci yang istimewa, belasan abad sejak diturunkannya 

hingga kini tetap dibaca dan akan selalu dibaca oleh setiap muslim dari 

belahan dunia manapun.
5
 Inilah al-Qur‟an, sebuah mu‟jizat agung yang 

telah diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat 

manusia.  

Menurut Ibnu Khaldun, terdapat perbedaan yang memisahkan 

antara mu‟jizat Nabi Muhammad dengan nabi sebelumnya. Karakter 

mu‟jizat para nabi sebelumnya adalah mu‟jizat yang terpisah dari wahyu 

itu sendiri juga terpisah dari teks-teks suci. Sedangkan mu‟jizat yang 

menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad terdapat dalam struktur wahyu 

itu sendiri yaitu al-Qur‟an, yang merupakan mu‟jizat tekstual kebahasaan 

dan kesusastraan.
6
 

Al-Qur‟an itu indah, sedemikian rupa keindahannya membuat 

banyak terpesona saat kali pertama diturunkan. Pesona inilah yang 

membuat pembaca menikmati al-Qur‟an tanpa mempertimbangkan ras dan 

agama pembaca itu sendiri. Hal ini menjadi asumsi dasar dari apa yang 

dianggap sebagai pendekatan sastra terhadap penafsiran al-Qur‟an. 

Musikalisasi al-Qur‟an merupakan sebuah keajaiban yang dapat merubah 

secara drastis emosi dan hati manusia.
7
 

                                                           
5
 Wilfred Canthwell Smith, Kitab Suci Agama-Agama, terj. Dedi Iswadi (Bandung: 

Teraju, 2005), hlm. 115. 

6
 A. Muzakki Syuhadak, Bahasa dan Sastra dalam al-Qur‟an (Malang: UIN Malang 

Press, 2006), hlm. 44. 

7
 Fakhteh Nakhavali dan Seyed Hosein Seyedi, A Research on “Rhythm & Music” in the 

Qur‟an dalam International ournal of Linguistik, 2013, vol. 5, No. 3. Hlm. 23. 
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Quraisy Shihab mengatakan bahwa hal pertama yang terasa di 

telinga ketika mendengarkan ayat al-Qur‟an adalah nada dan langgamnya. 

Ayat-ayat al-Qur‟an, sebagaimana ditegaskan-Nya, bukanlah syair 

maupun puisi namun terasa dan terdengar mempunyai keunikan dalam 

irama dan ritmenya. Marmaduke Pickthall, seorang cendekiawan inggris, 

dalam The Meaning Of Glorious Qur‟an, sebagaimana dikutip oleh 

Quraisy Shihab, mengatakan bahwa: “Al-Qur‟an mempunyai simponi 

yang tidak ada taranya dimana setiap nada-nadanya bisa menggerakkan 

manusia untuk menangis dan bersuka cita”.
8
 

Fakta yang menarik adalah jika al-Qur‟an dibaca menggunakan 

aturan yang benar maka akan hadir sebuah alunan musikal yang indah. 

Terdapat satuan yang harmonis yang keluar dari al-Qur‟an sehingga 

menyenangkan untuk dibaca ataupun didengar.
9
 Maka, siapapapun bisa 

menikmati hal ini. 

Seperti yang kita baca, seringkali menemukan kemiripan bunyi 

seperti puisi baik yang ayatnya panjang maupun yang pendek. Sehingga 

menciptakan sebuah alunan nada yang serasi. Menurut az-Zarqani, yang 

pendapatnya dikutip oleh Syihabuddin Qalyubi, mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan keserasian dalam tata bunyi al-Qur‟an adalah keserasian 

dalam pengaturan harakah (tanda baca yang menimbulkan bunyi a, i, dan 

u), sukun (tanda baca mati), mad (tanda baca yang menimbulkan bunyi 

                                                           
8
 Muhammad Quraisy Syihab, Mukjizat al-Qur‟an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, 

Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 118-119. 

9
 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad al-

Ghazali (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 25-26. 
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panjang), serta ghunnah (nasal) sehingga enak untuk didengar dan 

diresapi.
10

 

Selain keserasian dalam pengaturan harakat juga terdapat 

keserasian bunyi akhir seperti dalam surat an-Nāzi‟at (79): 1-5 sebagai 

berikut: 

رَ َِتَزِع  َلن  َٱوَ  ١ََاكَ غ  ٢ََاطَ ن شَ َِتَِشط  َلن  َٱوَ َ َ ٱوَ َ َتَِتِح  َلس 
تَ  َ ٱفَ ٣َََاحَ س  تَ َِتَتِق  َلس  ةِّر  َل َٱف ٤ََََالَ س  مَ َتَُِمد 

 
 ٥َارَ أ

 
Pada contoh di atas jika dibaca, mempunyai bunyi akhir yang 

sama, yaitu a/a/a/a/a. Serasi, seirama, dan senada. Dalam ayat ini 

penulisan simbol menggunakan abjad “a” tanpa vokal panjang karena 

simbol ini hanya sebagai tanda bahwa pada ayat tersebut diakhiri dengan 

vokal “a” atau fathah. Persoalan bahwa yang digunakan ialah fathatain dan 

terdapat alif di setiap akhir ayat tidak menjadikan simbol sebagai “ā”.  

Mengenai contoh ini terdapat bentuk keserasian bunyi akhir yang 

sama dalam hal pengucapan vokal, yaitu vokal “a” sebagai representasi 

dari fathah. Ada yang menarik dari ayat ini, sebab dalam hal keserasian, 

bukan hanya terletak pada bunyi saja namun juga pada pola struktur setiap 

ayatnya. Satu ayat terdapat dua suku kata dengan struktur yang sama.   

Selain itu, terdapat pula keserasian bunyi yang mirip pada setiap 

kalimatnya. 

                                                           
10

 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika al-Qur‟an (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 

39. 
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Selain itu, pengulangan dengan keserasian akhir ayat juga terdapat 

pada pengulangan kesamaan huruf, misalnya dalam Surah al-ʻAshr (103): 

1-3 berikut ayatnya: 

َِل َٱوَ  ١ََع ص  َِٱَإِنَ َ َ ل  َرَل ِفََنَ نس  ٢ََُخس  ََ ِينَ ٱَإِّل  َََّْل  ُنوا َء ام 
َْ ِملُوا وَ َِتَلِح  َلص  َٱَو ع  ت و اص  َْو  ََِا َ ٱة وَ َقَِّل  ت و اص  َْو  ََِا َِٱة ب   ٣َلص 

 
Dalam contoh tersebut, setiap ayat diakhiri dengan huruf konsonan 

 yang sebelumnya adalah konsonan mati. Ketika waqaf, terdapat bunyi ر

mati dua, yang pertama karena waqaf asli dan yang kedua karena 

diwaqafkan sehingga tercipta bunyi ر mati. Maka struktur bunyi yang 

dihasilkan adalah ʻashr, khusr, shabr.  

  Ada kalanya pengulangan bunyi lafal yang berhimpitan atau 

mirip-mirip. Misalnya dalam Surah at-Takwir (81): 3-12.  

٣ََُسّّيِ ت ََت اُ َل َِٱَِإَوذ اَ ارَُلَ ٱَِإَوذ اَ ََعِش  ل ت  َِإَوذ ا٤ََُعّطِ
َِٱَِإَوذ ا٥َََُحِِش ت ََوُُحوُشَل َٱ

ارَُل  ر ت ََح  َُفوُسَلنَٱَِإَوذ ا٦َََُسّجِ
َ ت  وَ ل َٱَِإَوذ ا٧ََُزوِّج  ةَُۥءَُم  ََد  ٨ََُسئِل ت  يََِّ

 
٩ََكُتِل ت ََبَ ذ ۢنَةِأ

ُحُفَٱَِإَوذ ا َ٪َنُِِش ت ََلصن َٓٱَِإَوذ اَ ا م  ََءَُلس  ت  ٫ََُكِشط  َِإَوذ اَ
َ ٱ  ٬ََُسّعِر ت ََِحُ َُل 

 
Pengulangan ini mirip saat didengarkan, mulai dari suyyirat, 

ʻuththilat, ḥusyirat, sujjirat, zuwwijat, su‟ilat, qutilat, nusyirat, kusyithat, 

suʻirat. Kemiripan ini terjadi karena kemiripan bunyi lafal dalam struktur 

kalimat akhir. Rima konsonan yang mati pun tercipta dengan bagus dan 
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beriringan. Adakalanya terjadi penekanan dengan tasydīd atau hanya 

mengalir ringan tanpa penekanan dengan bunyi akhir konsonan ت mati. 

Selain keserasian akhir bunyi ayat (rima), fonologi juga 

menimbulkan makna, misalnya huruf ḥā‟ ketika berada di awal, maka 

berkaitan dengan makna kemuliaan. Seperti hubb, haqq dan hikmah yang 

berarti cinta, kebenaran dan kebijaksanaan.
11

 Ketika ḥā‟ berada di akhir 

menunjukkan makna kegembiraan dan kesenangan.
12

 Hal ini tercermin 

dari sifat ḥā‟ yang terbuka, hembusan nafas yang lancar serta lunak 

menunjukkan pelepasan suara yang tenang, santai daan mengalir dengan 

lancar.
13

 Selain dari huruf sendiri, makna juga terlahir dari bacaan tajwid 

misalnya ketika bacaan itu iẓhār maka makna yang ditimbulkan adalah 

segera, cepat dan langsung tanpa jeda. Berbeda dengan bacaan ikhfā‟ yang 

melambat dengan adanya jeda dan perubahan bunyi maka makna yang 

ditimbulkan juga berbeda, lebih tenang dan santai.
14 

Di dalam al-Qur‟an juga banyak yang mempunyai struktur 

keserasian semacam itu. Apalagi di dalam juz 30 ataupun kategori surah 

makkiyyah yang berbentuk mirip sajak. Dari sekian banyak surah, struktur 

keserasian al-Qari‟ah mempunyai keistimewaan tersendiri menurut 

penyusun. Sebab struktur surah al-Qari‟ah terjadi secara beruntun senada 

                                                           
11

 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika al-Qur‟an (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 

44. 

12
 Ṣālih Salīm Abd al-Qādir al-Fākhirī, al-Dalālah al-Ṣautiyah fī al-Lughah al-Arabiyyah 

(Iskandaria: Maktabah al-Arabī al-Ḥadīś, Tt), hlm. 149. 

13
 Ahmad Fathoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil al-Qur‟an Metode Maisūrā (Jakarta: 

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ dan Pesantren Takhassus IIQ, 2015), hlm. 13. 

14
 Muhammad Syamlūl, I‟jāz Rasm al-Qur‟an wa I‟jāz al-Tilāwah (Kairo: Dār al-Salām, 

2006), hlm. 204. 
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dengan al-Hāqqah yang mempunyai pembahasan yang sama, yakni hari 

Akhir atau hari Kiamat. Maksudnya, adanya tiga kali pengulangan lafal 

dan bunyi yang sama. Sehingga menjadi sebuah objek penelitian yang 

menarik untuk dikaji. Maka dari itu, penyusun mencoba membaca kembali 

bunyi-bunyi yang terdapat di dalam surat al-Qāri‟ah dengan menggunakan 

pisau analisis fonologi. Uniknya lagi, di dalam surah al-Qari‟ah terdapat 

tiga klasifikasi keserasian bunyi akhir
15

, yaitu pengulangan bunyi lafal 

yang sama, pengulangan bunyi huruf yang sama serta pengulangan bunyi 

lafal yang berhampiran. Ketiganya tercakup dalam satu surah yang pendek 

sehingga menarik untuk dikaji sebab biasanya di dalam sebuah surah yang 

pendek hanya ada satu macam keserasian ataupun dua, jarang yang 

mencakup tiga sekaligus dengan letak yang berurutan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan 

dikaji dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana fonologi al-Qur‟an surah al-Qāri‟ah? 

2. Bagaimana efek fonologi terhadap keserasian bunyi dan makna 

dalam Qur‟an surah al-Qāri‟ah? 

 

 

 

                                                           
15

 Akhmad Muzakki, Stilistika al-Qur‟an (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 42. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil mka penelitian ini 

mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui struktur fonologi al-Qur‟an surat al- Qāri‟ah. 

b. Mengetahui fungsi dan makna fonem sebagai bentuk efek 

fonologis terhadap keserasian yang terkandung dalam al-Qur‟an 

surat al- Qāri‟ah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

maka manfaat serta guna yang diperoleh adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini semoga berguna untuk memberi 

pengetahuan tentang fonologi al-Qur‟an surah al- Qāri‟ah serta 

efeknya terhadap keserasian bunyi akhir (rima) serta makna surah. 

Selain itu, sebagai pertimbangan untuk melihat kembali penelitian 

dengan tema-tema intern al-Qur‟an terutama dalam hal yang 

berkaitan dengan sudut pandang al-Qur‟an sebagai teks yang 

dilantunkan (al-Qur‟an as a recited teks). 

b. Secara praktis, penelitian ini mencoba untuk menggali kembali hal 

yang telah dikemukakan sebagai al-Qur‟an itu sendiri, yaitu 

mengenai struktur kebahasaan sebelum masuk ke kajian tafsir 

maupun aspek eksternal al-Qur‟an. Selain itu, penelitian ini juga 

bisa menjadi pertimbangan rujukan bagi mahasiswa yang ingin 
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mengkaji aspek intern al-Qur‟an dan mengembangkannya lebih 

lanjut. 

 

D. Telaah Pustaka 

Studi khusus yang mengkaji mengenai fonologi dapat ditemukan 

dalam berbagai literatur, diantaranya adalah Ilm al-Ashwāt al-

Lughawiyyah al-Funītīka karya ʻIshom Nuruddin yang menguraikan teori 

fonetik dan fonologi dalam dua payung besar dan membaginya menjadi 

beberapa bagian dengan menggunakan tanya jawab dalam 

pemaparannya.
16

 Ada pula ʻIlm al-Ashwāt karya Kamal Basyr yang juga 

mengulas teori fonetik dan fonologi dengan memasukkan pembahasan 

pentingnya kajian fonologi terhadap perkembangan studi linguistik.
17

 

Karya Nashruddin Idris Jauhar berjudul Ilmu al-Ashwāt Li Dārisi al-

Lughah al-ʻArabiyyah Min al-Indūnīsiyyīn yang juga membahas fonologi 

dengan penekanan pada unsur suprasegmental serta analisis perbedaan 

penuturan fonologi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia.
18

 Berbeda 

dengan Muhammad „Ali al-Khaulī yang menyusun istilah-istilah fonologi 

dalam Mu‟jam Ilm al-Ashwāt sesuai dengan huruf hijaiyyah yang paling 

jauh dari tenggorokan.
19

  

                                                           
16

 Ishom Nuruddin, Ilm al-Ashwāt al-Lughawiyyah al-Funūnītīka (Beirut: Dār al-Fikr al-

Banānī, 1992), hlm. 8-9. 

17
 Kamal Basyr, ʻIlm al-Ashwāt (Kairo: Dār Gharīb, 2000), hlm. 23. 

18
 Nashruddin Idris Jauhar, Ilmu al-Ashwāt Li Dārisi al-Lughah al-ʻArabiyyah Min al-

Indūnīsiyyīn (Sidoarjo: Maktabah Lisan Arabi, 2015), hlm. 3-5. 

19
 Muhammad Ali al-Khaulī, Mu‟jam Ilm al-Ashwāt (Riyadh: Jami‟ah al-Riyadh, 1982), 

hlm. 5. 



10 

 

 
 

Selain itu masih ada penelitian mengenai fonologi dengan judul 

Fonetik dan fonologi al-Qur‟an karya Ahmad Sayuti Anshari Nasution 

yang berusaha untuk menyelaraskan kembali hubungan antara ilmu fonetik 

umum dengan ilmu tajwid dan ilmu qira‟at yang terkesan bersebrangan.
20

 

Sehingga dalam karya ini lebih menitikberatkan pada ilmu tajwid serta 

ilmu qira‟at dan hubungannya dengan fonologi. Stilistika al-Qur‟an karya 

Sihabuddin Qalyubi yang memfokuskan penelitian pada kisah atau ayat-

ayat al-Qur‟an yang berkaitan dengan kisah dengan sedikit membahas 

fonologi sebagai karakteristik stilistika al-Qur‟an sebelum masuk pada 

pemahaman kisah dengan pendekatan stilistika.
21

 Maka, dalam karya ini 

fonologi menjadi pengantar penelitian lebih lanjut. Selanjutnya karya 

Akhmad Muzakki dengan judul Stilistika al-Qur‟an yang membahas 

stilistika sebagai kajian gaya bahasa al-Qur‟an dan menariknya ke dalam 

ranah bahasa sebagai komunikasi
22

 

Penelitian selanjutnya yang menyinggung fonologi diantaranya 

sebuah tesis karya Muhyiddin dengan judul Fonologi Arab: Telaah Kitab 

Asbab Hudus Al Huruf Karya Avicenna yang memfokuskan kajian 

fonologi Ibnu Sina dalam karyanya Asbab al-Hudus al-Huruf . selain itu, 

ia juga menguraikan sejarah fonologi sejak awal kemunculannya sampai 

                                                           
20

 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Fonetik dan Fonologi al-Qur‟an (Jakarta: Amzah, 

2012), hlm. 6. 

21
 Syihabuddin Qalyubi, Stilistika al-Qur‟an (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 

23-24. 

22
 Akhmad Muzakki, Stilistika al-Qur‟an (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 1-7. 
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karya Ibnu Sina.
23

 Kemudian skripsi Musikalitas al-Qur‟an (Kajian Unsur 

Keindahan Bunyi Internal dan Eksternal) karya Abul Haris Akbar yang 

mengulas keindahan bunyi Internal yang berkaitan erat dengan kajian 

fonologi al-Qur‟an dan dalam segi eksternal, bunyi-bunyian ini 

berkembang menjadi maqamat dan langgam.
24

 Selanjutnya karya Khalida 

Iswatunnisa yang berjudul Keserasian Bunyi Akhir Ayat Dalam al-Qur‟an 

Surat al-Insyirah (Kajian Aspek Fonologi Terhadap al-Qur‟an) yang 

memakai teori fonologi untuk membaca surah al-Insyirah guna melihat 

efek keserasian rima akhir bunyi dan efek makna yang ditimbulkan dari 

keserasian tersebut.
25

 Selanjutnya sebuah artikel yang membahas fonologi 

adalah Kesamaan Bunyi Pada Sajak (Kajian Fonologi al-Qur‟an dalam 

Surat al-ʻAsar) karya Muhammad Afif Amrulloh yang juga mengulas 

kesamaan bunyi akhir dari sebuah surat yang fokus penelitiannya surat al-

ʻAsar tanpa menyinggung makna maupun fungsinya.
26

 

Dengan demikian sudah cukup banyak pembahasan mengenai 

keserasian akhir rima surat menggunakan teori fonologi, namun masih 

dapat dilihat dari sisi lain. Misalnya penelitian kami yang memang juga 

menggunakan teori fonologi dalam membaca surah, bedanya kami 

                                                           
23

 Muhyiddin, Fonologi Arab: Telaah Kitab Asbab Hudus Al Huruf Karya Avicenna, 

Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. 

24
 Abul Haris Nasution, Musikalitas al-Qur‟an (Kajian Unsur Keindahan Bunyi Internal 

dan Eksternal), Skripsi fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. 

25
 Khalida Iswatunnisa, Keserasian Bunyi Akhir Ayat Dalam al-Qur‟an Surat al-Insyirah 

(Kajian Aspek Fonologi Terhadap al-Qur‟an), Skripsi fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2015. 

26
 Muhammad Afif Amrulloh, Kesamaan Bunyi Pada Sajak (Kajian Fonologi al-Qur‟an 

dalam Surat al-ʻAsar), dalam Jurnal al-Bayan vol. 9. No. 1. 2017.  
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memilih surat al-Qari‟ah sebagai objek kajiannya. Kemudian 

menggunakan analisis lanjutan yaitu dengan fonologi, dengan mencoba 

menggunakan teori yang digagas oleh Ahmad Sayuti Anshari Nasution 

yang memadukan fonologi dengan tajwid. Terkait dengan keserasian 

terhadap makna, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 

menggunakan penafsiran saja, analisis penelitian ini digali melalui sifat al-

hurūf, dalālah ṣautiyah serta teori Muhammad Syamlūl dalam i‟jāz rasm 

al-Qur‟an wa i‟jāz al-Tilāwah.  

 

E.  Kerangka Teori 

Fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari, 

menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Secara 

etimologi, fonologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi, dan logi yaitu 

ilmu.
27

 Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, 

fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik.
28

 Ilmu bahasa yang 

mempelajari bunyi bahasa tanpa menghiraukan arti disebut fonetik, 

sedangkan ilmu bahasa yang mempelajari bunyi (fonem) dengan 

memperhatikan arti disebut fonemik (Fonologi). Sebagaimana bahasa pada 

umumnya, bunyi bahasa (fonem) dalam bahasa Arab terbagi menjadi 

bunyi konsonan dan vokal. 

 

 

                                                           
27

 Abdul Chaer,  Linguistik Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 102. 

28
 Abdul Chaer,  Linguistik Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 102. 
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1. Konsonan 

Dalam literatur Arab, konsonan (shawamit) terbagi menjadi 

tujuh bagian besar
29

: 

a. Plosif (Shawāmit Infijāriyyah/plosives) yaitu bunyi bahasa 

yang dihasilkan dengan penutupan pita suara, di 

belakangnya udara terkumpul, kemudian terjadi pelepasan. 

Huruf-huruf yang termasuk dalam kelompok ini adalah ب 

(bā‟), ت (tā‟), ط (thā‟), ض (ḍād), ك (kāf) , ق (qāf), dan  أ  

(hamzah qath‟). 

b. Nasal (Shawāmit Anfiyyah/nasal) yaitu bunyi bahasa yang 

dihasilkan dengan keluarnya udara melalui hidung. Huruf-

huruf yang termasuk dalam kelompok ini adalah م (mīm) 

dan ن (nūn). 

c. Lateral (Shawāmit Munharifah/Lateral) yaitu bunyi bahasa 

yang dihasilkan dengan penutupan sebagian lidah. Huruf 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah ل (lām). 

d. Getar (Shawāmit Mukarrarah/rolled) yaitu bunyi bahasa 

yang dihasilkan dengan artikulator yang bergetar secara 

cepat. Huruf yang termasuk dalam kelompok ini adalah ر 

(ra‟). 

e. Frikatif (Shawāmit Ihtikākiyah/frikative) yaitu bunyi 

bahasa yang dihasilkan dengan penyempitan tempat keluar 

                                                           
29

 Mahmud Ahmad Nahlah, Lughah al-Qur‟ān al-Karīm fī Juz ʻAmm (Beirut: Dār 

Nahḍiyyah al-ʻArabiyyah, 1981), hlm. 332-333.  
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udara sehingga terjadi pergeseran. Huruf-huruf yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah ف (fā‟), ث (śā‟), س 

(sīn), ص (ṣād), ش (syīn), خ (khā‟), ح (ḥā‟), dan ه (hā‟) yang 

semuanya termasuk huruf tidak bersuara (mahmūs) dan ذ 

(żal), ظ (ẓā‟), ز (zai), غ (gayn), dan ع („ayn) yang 

semuanya merupakan huruf yang bersuara (majhūr). 

f. Plosif-Frikatif (Shawāmit Infijāriyyah 

Ihtikākiyah/murakkabah) yaitu bunyi bahasa yang 

dihasilkan dengan proses perpaduan antara plosif dan 

frikatif. Huruf yang termasuk dalam kelompok ini adalah ج 

(jīm). 

g. Semivokal (Asybāh al-Shawāit/semi-vowels) yaitu bunyi 

bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, 

mempunyai sedikit geseran, dan tidak muncul sebagai inti 

suku kata. Huruf-huruf yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah و (wawu) dan ي (yā‟). 

2. Vokal
30

 

Vokal ( ئت/الحركاتالّصوا ) termasuk bunyi yang bersuara. 

Bunyi ini terjadi melalui tekanan yang dibuat untuk menerobos 

klep pita suara.dalam pengucapannya, udara yang datang dari 

paru-paru tidak mendapat hambatan di kerongkongan dan 

rongga mulut, sekaligus tidak terjadi penyempitan di saluran 

                                                           
30

 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Fonetik dan Fonologi Al-Qur‟an (Jakarta: Amzah, 

2012), hlm. 35. 
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udara yang mengakibatkan geseran.vokal dasar dalam bahasa 

arab adalah fathah, kasrah, dan dhammah. 

Kajian fonologi terbagi menjadi dua, menurut aliran Eropa, yaitu 

fonetik dan fonologi
31

. Fonetik hanya sebagai pengantar yang digunakan 

untuk analisis. Ranah penelitian ini meliputi kajian bunyi yang 

mempertimbangkan fungsi serta makna yang dikandungnya, misalnya 

keterpengaruhan antar bunyi, baik dalam idgām, ikhfā‟, iqlāb, iẓhār, 

gunnah, bacaan tebal-tipis, imālah, juga mencakup modifikasi bunyi yang 

terdiri dari isymām, raum serta qalqalah. Meliputi pula unsur 

suprasegmental yang terdiri dari penggalan kata, tekanan, intonasi ketika 

pelafalan bunyi, waqaf-waṣal, dan panjang-pendek. 

Karena fonologi juga merupakan kajian mengenai makna, maka 

perlu adanya penafsiran dalam mendukung teori  untuk mengetahui sejauh 

mana terdapat keterpengaruhan stuktur pada makna tafsir yang dilakukan. 

Hal ini dilakukan dengan melihat penafsiran yang telah dilakukan oleh 

beberapa mufassir. Dalam hal ini, penyusun menitikberatkan makna bukan 

pada penafsiran semata maupun arah semantik, tetapi makna yang 

terkandung dalam satuan bunyi yang terdapat pada sifat bunyi huruf 

dengan kaitannya pada ilmu dalālah ṣautiyah dan i‟jaz al-Tilāwah. 
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 Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 102. 
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F. Metode Penelitian 

Untuk menjawab problematika yang telah diajukan sebelumnya, 

perlu adanya metode yang digunakan supaya penyusunan penelitian ini 

lebih sistematis. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research) sebab penelitian ini menggunakan data literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 

penelitian terdahulu.
32

 Dengan cara menggali informasi mengenai efek 

fonologi terhadap keserasian, baik keserasian rima maupun makna dari 

beberapa literatur terkait, yaitu karya terkait Fonologi dan efek 

keserasiannya. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini 

digali berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang 

diperoleh dengan jalan dokumentatif terhadap naskah-naskah terkait 

penelitian. Maka penelitian ini menggunakan dokumentasi naskah 

terkait keserasian bunyi yang tercakup dalam sumber data primer serta 

sekunder sebagai berikut: 

1) Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-

Qur‟an surah al-Qari‟ah. 

                                                           
32

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 28. 
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2) Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini digali 

dari berbagai literatur terkait yaitu, karya Ahmad Sayuti Anshari 

Nasution yang berjudul Bunyi bahasa serta Fonetik dan Fonologi 

Al-Qur‟an sebagai bahan dasar teori serta awal analisis. Pendukung  

terkait fonologi seperti Ilmu al-Aṣwāt al-Lughawiyyah karya 

Ibrahim Anis, Ilmu al-Aṣwāt karya Kamal Basyr. Kemudian 

Stilistika Al-Qur‟an karya Syihabuddin Qalyubi sebagai efek 

keserasian dengan analisis keserasian rima oleh Devin J. Steward 

dan Angelika Neurwith dalam Encyclopaedia of the Qur‟an dan 

dilanjutkan menggunakan analisis keserasian makna dalam I‟jāz 

Rasm al-Qur‟an wa I‟jāz a-Tilāwah karya Muhammad Syamlūl 

dan al-Tahlīl al-Lughawī fī Ḍau‟i ʻIlm al-Aṣwāt karya Mahmūd 

ʻAkāsyah serta al-Ṣaut al-Lughawī fī al-Qur‟an karya Muhammad 

Ḥīn ʻAlī al-Ṣaghīr. Fonologi di sini berperan sebagai alat bantu 

analisis dalam penelitian. 

3. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

analisis dengan menguraikan objek penelitian, memaparkan data yang 

digunakan serta menganalisis data menggunakan teori fonologi sebagai 

alat bantu. Pendekatan yang dilakukan adalah gaya bahasa (stilistika) 

dengan fokus keserasian rima bunyi akhir.  

Proses yang dilakukan dalam analisis data dengan memilih dan 

memilah berbagai sumber yang sesuai dengan penelitian yang 
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dilakukan. Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang ada.
33

 

Secara operasional, metode ini digunakan untuk menuturkan hasil data 

dengan memaparkan fonologi dalam lingkup teori terhadap surah al-

Qari‟ah. Sehingga setelah dilakukan pembacaan fonologi al-Qur‟an 

terhadap surah al-Qari‟ah menyambung pada efek yang ditimbulkan 

dalam fonologi yaitu keserasian akhir bunyi serta keserasian makna 

atau kesan makna. 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

tersusun secara sistematis. Bab pertama berisi mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika 

pembahasan. Hal ini bermaksud sebagai kerangka awal penelitian serta 

pengantar bab-bab selanjutnya. 

Bab kedua berisi gambaran teori Fonologi. Pembagian konsonan 

maupun vokal juga masuk dalam pembahasan sebagai pengantar. 

Kemudian disusul oleh deskripsi teori fonologi yang menjadi pokok 

bahasan. Sehingga secara garis besar pemaparan pada bab ini terdiri dari 

uraian unsur bunyi dan teori fonologi yang digagas oleh Ahmad Sayuti 

Anshari Nasution. Hal ini berguna sebagai pisau analisis yang digunakan 

untuk membaca surat Al-Qāri‟ah. Kemudian dilanjutkan dengan 

                                                           
33

 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 2011), hlm. 166. 
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pengembangan efek fonologi al-Qur‟an terhadap keserasian akhir bunyi 

dan makna. 

Bab ketiga berisi analisis fonologi al-Qur‟an dengan mencakup tiga 

poin besar, yaitu keterpengaruhan bunyi, modifikasi bunyi serta unsur 

suprasegmental bunyi. Pada pembahasan ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah pertama. 

Bab empat berisi analisis lanjutan yang akan menjawab rumusan 

masalah kedua. Bab ini mencakup bentuk akhir ayat dalam surat al-

Qāri‟ah dengan menggunakan analisis fonetik. Kemudian disusul dengan 

analisis fonologi terhadap efek keserasian rima dalam konsep keserasian 

yang telah dimaksud lalu menyusul analisis keserasian terhadap makna 

surah. 

Bab kelima berisi tentang kesimpulan penelitian, kritik dan saran 

serta kalimat penutup yang menjadi pembahasan akhir dari penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah pemaparan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fonologi al-Qur‟an surah al-Qari‟ah terdiri dari tiga aspek 

pembahasan, diantaranya: 

a. Pertama, bahwa surah ini mengalami penyembunyian bunyi 

huruf n sebanyak dua kali. Yaitu pada bacaan ikhfā‟ pada 

lafal  ِنف ِوش ِث ق ِل ۡتِ dan ٱۡلمِ  ن  Penyembunyian bunyi n terjadi .م 

ketika bertemu dengan konsonan śā‟ dan konsonan fā‟. 

Sehingga suara yang dihasilkan berada diantara „ng‟ dan „n‟ 

dengan dengung yang sedang.  

Keterpengaruhan bunyi juga terjadi akibat asimilasi 

bunyi sebanyak satu kali, yaitu pada lafal ِ ي ةِٖ اض  ِرَّ ٖة يشِ   ع 

karena adanya kesamaan dan kedekatan sifat makhraj, yaitu 

ketika bunyi n bertemu dengan rā‟. Sehingga suara yang 

dihasilkan rā‟ penuh dengan adanya getar sebab bunyi n 

masuk sepenuhnya kepada rā‟ tanpa adanya dengung 

(sengau).  
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Mengalami penggabungan bunyi pada ghunnah 

sebanyak empat kali, yaitu pada nūn bertasydīd dan mīm 

bertasydīd sehingga menciptakan suara mendengung akibat 

penekanan terhadap huruf bertasydid.  

Terjadinya penebalan pada bunyi huruf rā‟ 

sebanyak lima kali serta adanya dua kali imālah kubrā pada 

lafal yang sama, yaitu   ِٰىك  sehingga ketika mengikuti أ ۡدر 

qira‟ah imam selain Hafṣ, maka lafal ini dibaca imālah, 

bukan lagi adrāka melainkan adrĕka. Perubahan bunyi ini 

tidak merubah makna sebab imālah terjadi akibat perbedaan 

dialek.  

b. Kedua, modifikasi bunyi hanya terjadi pada lafal  ِىِٰك  أ ِۡدر 

dengan terjadinya qalqalah sughrā pada huruf dāl yang 

terletak pada tengah kalimat. Karena qalqalah ini terdapat 

di tengan, maka suara yang ditimbulkan jelas dan kuat 

namun memiliki sedikit pantulan. 

c. Ketiga, dalam surah ini juga terdapat adanya unsur 

suprasegmental bunyi. Meliputi penggalan kata, tekanan, 

intonasi, pemberhentian di akhir ayat dan panjang-pendek. 

2. Fonologi mempunyai dua efek, diantaranya terhadap keserasian 

bunyi akhir (rima) dan keserasian bunyi terhadap makna. 

a. Efek terhadap keserasian bunyi akhir 
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1) Bunyi rima akhir surah al-Qari‟ah pada ayat 1-3 

mengalami pengulangan lafal, yaitu pengulangan kata 

  .yang diulang sebanyak tiga kali ٱۡلقَاِرَعة ُ

2) Pengulangan bunyi huruf yang sama terdapat pada ayat 

1-3 serta 6-11. Ialah bunyi ه (ha) mati. Meskipun pada 

ayat 1-3, 7, 9, dan 11 berakhiran ة (ta‟ marbutha) namun 

artikulasi yang dipakai adalah hā‟ mati saat waqaf  

meskipun jika washal tetap dibaca ta‟. 

3) Pengulangan bunyi lafal yang berhampiran terjadi pada 

ayat ke 4 dan 5. Yaitu pada lafal mabtsūts dan manfūsy. 

Keduanya sama-sama bervokal “u” panjang yang 

diakhiri dengan konsonan. Antara śā‟ dan syīn, 

keduanya memiliki sifat bunyi yang sama yaitu 

konsonan geseran dan tidak bersuara yang artinya 

artikulasinya terjadi ketika organ bicara tidak merapat 

kuat dan memberikan peluang bagi udara untuk lewat 

dengan leluasa walaupun akhirnya menyebabkan 

terjadinya semacam getaran. Maksud dari tidak bersuara 

(mahmūs) karena terjadinya artikulasi tanpa adanya 

hambatan terhadap udara yang datang dari paru-paru, 

karena posisi pita suara yang berjauhan, sehingga udara 

dengan leluasa keluar masuk tanpa adanya gesekan. 

Maka  pelafalan śā‟ dengan syīn mirip, bedanya pada 
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huruf syīn terdapat penyebaran yang kuat di seluruh 

bagian mulut akibat terkepungnya udara di belakang 

makhraj. 

b. Efek Fonologi Terhadap Makna 

1) Adanya keserasian antar sifat bunyi dengan makna 

Hal ini tercermin dalam sifat huruf qāf  dalam al-

Qari‟ah menunjukkan makna goncangan, tabrakan, dan 

memotong yang serasi dengan makna al-Qari‟ah yang 

berasal dari kata qara‟a dengan arti mengetuk. Maksudnya, 

kegiatan mengetuk ini merupakan aktifitas yang 

menimbulkan tabrakan antara alat mengetuk (buku jari 

tangan) dengan yang diketuk (pintu atau benda yang 

diketuk). Kegiatan ini pun menimbulkan goncangan pada 

benda yang diketuk dan proses mengetuk terjadi secara 

terputus-putus.  

Huruf dāl dalam lafal  ِٰىك  yang secara umum أ دِۡر 

menunjukkan makna halus dan lembut. Hal ini 

menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya kejadian hari 

kiamat ini sehingga penyampaiannya dilakukan dengan 

halus dan lembut. Selain itu, kejadian ini begitu penting dan 

sulit untuk diterima akal maka penyampaian demikian itu 

diperlukan agar dapat diterima. 
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Huruf śā‟, ketika jatuh sebagai „ain fi‟il maka 

menunjukkan makna menyebar dan membedakan atau 

mengurai. Hal ini menunjukkan bahwa ketika manusia itu 

dibangkitkan dari kubur, ia dibangkitkan dalam keadaan 

tersebar tanpa saling mengenal dan mengetahui satu sama 

lain.  

Huruf syīn mempunyai sifat tafassyī menunjukkan 

makna tercerai-berai, mudah beterbangan dan hilang tak 

berbekas. Seteleh dibangkitkan, dalam keadaan bingung 

manusia saling berlarian, tercerai-berai, dan saling 

bertabrakan satu sama lain. Sehingga kejadian ini 

digambarkan sebagai kekalutan yang luar biasa tanpa arah. 

 Huruf ه berfungsi sebagai tanda peringatan dan 

perhatian (tanbīh). Sehingga surah yang banyak diakhiri 

oleh bunyi ه mati ini sebagai peringatan datang dan 

kejadian di hari kiamat agar senantiasa berhati-hati dalam 

bertindak.  

2) Adanya keserasian antar lama bunyi dengan makna 

Dalam hal ini dapat dilihat dari bacaan ikhfā‟ pada 

lafal ِثقلت  Ketika proses ikhfā‟ berlangsung, suara .من

ditahan sejenak kira-kira dua ketukan baru kemudian 

disambung dengan pengucapan huruf ikhfā‟. Jeda inilah 

yang menunjukkan kesempurnaan makna dalam bersantai 
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dan istirahat secara tenang di kehidupan yang memuaskan 

 .عيشةِّراضية

Bacaan iẓhār dapat dilihat pada lafal منِخفّت. Ketika 

proses iẓhār berlangsung jelas dan lunak tanpa terputus dan 

tidak pula tercampur diantara kedua huruf. Hal ini  

menunjukkan makna cepat dan segera sebab 

pengucapannya tidak mempunyai jeda.  

 Kedua bacaan tersebut tercermin dalam ayat yang 

menjelaskan mengenai balasan amal ketika berat timbangan 

amal baiknya maka ia akan menikmati kondisi santai dan 

tenang dengan surga sebagai balasannya. Namun ketika 

timbangan amal baiknya lebih ringan daripada yang amal 

kejelekannya, maka ia akan segera mendapatkan 

balasannya tanpa menunggu jeda lagi, yaitu menuju neraka 

hāwiyah.  

3. Surah al-Qari‟ah ketika dibaca menggunakan fonologi ini 

menimbulkan kesan makna bahwa hari kiamat merupakan 

sebuah kejadian yang dahsyat. Terjadinya secara tiba-tiba, tidak 

terduga dan berlangsung secara cepat. Hal ini ditunjukkan oleh 

lafal al-Qari‟ah tanpa adanya madd. 
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B. Kritik Dan Saran 

Dalam kajian al-Qur‟an dan Tafsir, dapat dibaca melalui berbagai 

sudut pandang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Amin al-Khulli 

bahwa kajian mengenai al-Qur‟an terbagi menjadi dua garis besar yang 

disebut dengan mā fī al-Qur‟an dan mā ḥaula al-Qur‟an. Sehingga kajian 

ini masuk ke dalam  mā fī al-Qur‟an sebab ketika mengkaji sebuah aspek 

linguistik al-Qur‟an, maka ia mengkaji isi al-Qur‟an termasuk strukrur 

bahasa bahkan bunyi-bunyi satuannya. Maka masih terdapat banyak celah 

penelitian mengenai kajian al-Qur‟an ini. Terutama dalam aspek mā fī al-

Qur‟an.  

Selain itu, ranah kajian fonologi terhadap al-Qur‟an masih terbuka 

lebar dan penting, mengingat fonologi merupakan kajian bunyi-bunyian 

yang digunakan sebelum mempelajari hukum bacaan tajwid, sebab ia 

mengkaji makhārij al-huruf, sifat huruf, cara artikulasi setiap bunyi dan 

lain-lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya al-Qur‟an sebagai teks 

yang dilantunkan sebab ketika al-Qur‟an dibaca sebagai teks tertulis maka 

banyak makna yang hilang di dalamnya.  

Penyusunan penelitian ini memang masih banyak kekurangan, baik 

dalam cara penyampaian maupun isi. Hal ini menunjukkan sisi penyusun 

sebagai orang yang faqīr terhadap ilmu dan perlunya untuk selalu belajar 

lagi dan lagi. Maka sebagai penyusun, kami menerima dengan terbuka 

kritik dan saran lebih lanjut. Dengan segala kerendahan hati, kami ucapkan 

terimakasih.  
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