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MMOTTO 

تُھُ فِي الثُّریَّا"  "ُكْن َرُجالً ِرْجلُھُ فِي الثََّرى َو ِھمَّ

“Jadilah manusia yang berpijak di bumi, namun cita-citanya setinggi bintang” 
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PPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunanskripsi ini 

berpedoman pada Surat Keterangan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya sebagai berikut: 

1. Huruf Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

Tidak 

dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 |S|a S ث

Es (dengan titik 

diatas) 

 Jim J Je خ

 {H}a H ح

Ha (dengan titik 

dibawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ
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 Dal D De د

 |Z|al Z ذ

Zet (dengan titik 

diatas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 {S}ad S ص

Es (dengan titik 

dibawah) 

 {D}ad D ض

De (dengan titik 

dibawah) 

 |T|a T ط

Te (dengan titik 

diatas) 

 {Z}a Z ظ

Zet (dengan titik 

dibawah) 

 Ain ..’,, Koma terbalik diatas‘ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھى

 Hamzah .`.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

22. Vokal 

a) Vokal tungal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

-------- Fath}ah A A 



 

x 
 

-------- Kasrah I I 

-------- D}ammah U U 

 

b) Vokal rangkap 

Harakat dan Huruf Nama 

Gabungan 

Huruf Nama 

 Fath}ah dan ya Ai a dan i ..…يْ 

 Fath}ah dan wau Au a dan u ..…وْ 

 

33. Maddah 

Harakat dan 

Huruf Nama 

Huruf dan 

Tanda Nama 

Yang 

Fathah dan alif 

atau ya A< a dan garis diatas 

 Kasrah dan ya I< I dan garis diatas -{---ي

 ..|.…و

Dammah dan 

wau U< U dan garis diatas 

 

4. Ta marbut}ah 

Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua, yaitu: 
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a) Ta marbut}ah hidup 

Ta marbut{ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

d}ammah. Transliterasinya adalah /t/. 

b) Ta marbut}ah mati 

Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhirnya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al. serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta marbuta}h itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh:  َْروءَضةُ األَْطفَال – raud}ah al-at}fa>l / raud}atul at}f>al. 

55. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi 

ini tanda syaddah dilambangkan dengan huduf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: َربَّنَا – rabbana> 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu: ال. Namun, dalam system transliterasinya kata sandang itu dibedakan 

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qamariah. 
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a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

 Contoh:  ُُجل  ar-rajulu – الرَّ

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

 Contoh:  ُالقَلَم – al-qalamu 

 Baik diikuti oleh syamsiah atau qamariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sambung / hubung. 

77. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di 

tengah dan di kahir kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa Alif. 

 Contoh:  َأََكل – akala 

8. Penulisan Kata 
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Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arabyang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasinta ini penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  َاِزقِْین َ لَُھَو َخْیُر الرَّ َّ   َو إِنَّ ا

- Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n 

- Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziq>in 

99. Huruf Kapital 

Meskipundalam tulisan huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diritersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh:  ٌَوَما دمحمٌََُّ إِالَّ َرُسل  

  Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>lun 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 



 

xiv 
 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 
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AABSTRAK 
 

Dalam al-Qur’an konsep berlebih-lebihan dapat ditemukan melalui beberapa 
kata diantaranya isra>f, tabz}i>r, dan guluww. Kata isra>f ditemukan sebanyak 23 kali, 
kata tabz}i>r ditemukan sebanyak tiga kali, dan guluww ditemukan sebanyak dua kali. 
Secara penerjemahan ketiga kata tersebut memiliki makna yang berdekatan yaitu 
“berlebih-lebihan/melampaui batas”. Akan tetapi pemakaian dari masing kata-kata 
tersebut berbeda. Fenomena yang ada, beberapa orang masih terbalik dalam 
menggunakan ketiga kata tersebut. Sebagai contoh, orang yang membasuh anggota 
badan dalam wud}u seharusya masuk dalam kategori orang yang melakukan isra>f. 
Namun beberapa orang masih menggap  orang tersebut sebagai mubaz}z}ir (pelaku 
tabz}i>r). 

Penelitian dalam skripsi ini lebih lanjut menggali makna kata isra>f, tabz}i>r, 
dan guluww dengan menggunakan semantik. Adapun data yang digunakan adalah 
ayat-ayat yang berbicara tentang isra>f, tabz}i>r, dan guluww beserta penafsirannya. 
Penelitian dilakukan dengan melacak dan menghimpun semua ayat yang berbicara 
mengenai terma isra>f, tabz}i>r, dan guluww, menentukan makna dasar dan makna 
relasional dari masing-masing kata, menganalisis konteks yang dibicarakan dari 
setiap ayat dengan menggunakan penafsiran-penafsiran yang telah dan menelaah 
kesejarahan penggunaan tiap kata. 

 Semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna suatu kata, 
perkembangannya, dan penggunaanya dalam masyarakat. Dalam semantik, dikenal 
istilah kata fokus (kata yang akan diteliti), kata kunci (kata-kata yang mengiringi 
kata fokus) , dan medan semantik (bidang yang menunjukkan adanya relasi antara 
kata fokus dan kata kunci yang membentuk konsep tertentu). Untuk meneliti makna 
dari tiap kata, penulis menggunakan analisis sintagmatik dan paradigmatik. serta 
memperhatikan perjalanan sejarah penggunaan kata isra>f, tabz}i>r, dan guluww. 

Setelah melakukan langkah-langkah di atas,  diperoleh data bahwa 
penggunaan terma isra>f  menunjukkan perbuatan berlebihan dalam berbagai aspek 
kehidupan. Sedangkan terma tabz}i>r menunjukkan adanya perbuatan berlebihan yang 
berkaitan dengan harta benda. Adapun terma guluw menunjukkan adanya perbuatan 
berlebihan dalam hal keyakinan. 
 
 
 
Kata Kunci: Isra>f, Tabz}i>r, Guluww, Semantik. 
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BBAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril, merupakan kitab suci 

penyempurna kitab-kitab terdahulu  yang berisi petunjuk dan pedoman 

untuk manusia agar dapat mencapai kehidupan sejahtera dan bahagia di 

dunia ataupun di akhirat, mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju 

cahaya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus.1 Al-Qur’an yang turun 

kepada Nabi Muhammad di abad ke-7 M di tanah Arab tentu menggunakan 

bahasa masyarakat Arab pada masa itu. Hal tersebut dimaksudkan agar 

umat penerima wahyu dapat memahami firman-firman Allah dengan sebaik-

baiknya, karena tidak mungkin al-Qur’an diturunkan dalam bahasa selain 

Arab sedangkan penerimanya adalah orang-orang Arab. Sebagiamana 

firman Allah dalam Q.S. Yusuf [12]: 2 sebagai berikut: 

                  

 
Artinya: “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya” (Q.S. Yusuf [12]: 2).2 
                                                             

1 Manna>’ Khalil al-Qat|a>n, Mabah}is fi “’Ulum al-Qur’an (Riyad}: Al-Haramain), hlm. 9. 

2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), hlm. 317. 
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Dalam perkembangan dakwah Islam, al-Qur’an diajarkan oleh Nabi 

Muhammad kepada para Sahabat. Kemudian para sahabat meneruskan 

pengajaran al-Qur’an kepada generasi selanjutnya sampai pada kita saat 

ini.3 Al-Qur’an merupakan mukjizat luar biasa yang bukan hanya berlaku 

untuk orang Arab saja, akan tetapi wahyu untuk seluruh manusia.4 Hal ini 

dituturkan al-Qur’an dalam Q.S. Saba (34): 28 yang berbunyi: 

                      
   

Artinya:  “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 
manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 
pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada 
mengetahui” (Q.S. Saba’[34]: 28).5 

 
Ayat tersebut berbicara mengenai universalitas risalah nabi, maka 

semua manusia yang hidup setelah diutusnya nabi menjadi bagian dari 

tujuan dakwah nabi dengan tidak memandang bangsa, bahasa, batas daerah, 

dll. Sehingga kehadiran nabi meliputi Arab dan Ajam.6 Karena sasaran al-

Qur’an bukan hanya Bangsa Arab, maka untuk memahaminya tidak bisa 

                                                             
3Muhammad Rowwa>s Qal’ahji, Lugah Al-Qur’an Lugah Al-‘Arab Al-Mukhtarah 

(Saudi: Dar an-Nafa>is, 1985), hlm. 7. 
 
4 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Depok: Gema Insani, 2015), hlm. 636 

5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. hlm. 611. 
 

6 Hamka, Tafsir Al-Azhar, hlm. 5853. 
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dilakukan secara serta merta, terlebih hanya menggunakan terjemahnya 

saja.  

Di masa nabi segala permasalahan, ketidaktahuan, dan kemusykilan 

yang muncul termasuk mengenai ayat-ayat al-Qur’an dapat ditanyakan 

langsung kepada beliau. Akan tetapi setelah wafat, muncul banyak 

permasalahan dan problematika yang lebih kompleks yang membutuhkan 

penyelesaian dengan tetap berpijak pada al-Qur’an. Dari situ, muncul usaha 

untuk memahami al-Qur’an sehingga para ulama dari golongan sahabat dan 

tabi’in kemudian merumuskan berbagai ilmu untuk memahami dan 

menafsirkan al-Qur’an demi menjawab problematika yang muncul. 

Diantaranya ilmu dasar gramatikal Arab seperti Ilmu Nahwu, Sharaf, 

Balaghah, sampai muncul para pakar yang merumuskan Ulum al-Qur’an. 

Bahasa arab kaya akan kosa kata. Diantara keragaman tersebut 

terdapat kata-kata yang saling bersinonim. Walaupun demikian, suatu kata 

memiliki indikator yang membedakan dengan kata lain. Oleh karena itu, 

eberapa kata yang bersinonim tidak selalu bisa saling menggantikan. 

Misalnya, kata yang bermakna Singa dalam bahasa Arab diungkapkan 

menggunakan lima ratus kata, kata yang menunjukkan ular sebanyak dua 

ratus kata, dsb.7 

                                                             
7Ali Abdul Wa>hid Wa>fi, Fiqh Al-Lugah (Kairo: Nahd}atu Mis}ra, 2004), hlm. 131. 
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Sebagai contoh, dalam al-Qur’an terma anak diungkapkan dengan 

kata-kata yang berbeda yakni walad, ibn, bint, t|ifl, s}abiy, gulam, dan 

sebagainya. Umumnya, kata-kata tersebut dipahami dengan makna yang 

sama, akan tetapi hakikat maknanya berbeda dipengaruhi oleh 

perkembangan fisik dan psikologi anak sehingga dalam tiap penggunaan 

termanya membutuhkan perlakuan yang berbeda.8 Sama halnya terma 

“berlebih-lebihan/melampaui batas”, di satu kesempatan al-Qur’an 

mengungkapkannya dengan isra>f, pada kesempatan lain menggunakan 

tabz}i>r, atau guluww.  

Penggunaan ketiga istilah tersebut menunjukkan adanya perbedaan 

dalam maksud dan penerapan yang dipengaruhi oleh kehadiran kata-kata 

lain yang mengiringi atau menyertainya. Fenomena yang ada, pemakaian 

ketiga kata tersebut masih sering kali tertukar dan tidak tepat. Sebagai 

contoh, seorang yang membasuh anggota tubuh dalam rukun wud}u lebih 

dari tiga kali disebut sebagai musrif (pelaku isra>f). Akan tetapi beberapa 

orang mengatakannya sebagai mubaz}ir (pelaku tabz}i>r). 

Berdasarkan pencarian dalam kitab al-Mu’ja>m al-Mufahras li> alfa>z} 

al-Qur’an, terdapat 23 kata isra>f dalam al-Qur’an dengan segala bentuk 

                                                             
8Mustaqim Abdul, “Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya 

dalam Konteks Qur’anic Parenting”, Jurnal Lektur Keagamaan, XIII, 2015, hlm. 291. 
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derivasinya. Contoh pemakaian kata isra>f dalam bentuk fi’il ma>d}i’ terdapat 

dalam Q.S. Ta<ha> (20): 127 yang berbunyi: 

                      

    

 
Artinya: “Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas 

dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. dan Sesungguhnya 
azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal” (Q.S. Ta>ha> [20]: 
127).9 

 
Selanjutnya, pemakaian kata tabz}i>r dalam al-Qur’an ditemukan 

sebanyak tiga kali dengan segala bentuk derivasinya. Contohnya dalam Q.S. 

al-Isra>‘(17): 27 dalam bentuk isim fa>’il sebagai berikut:10 

                        

 
Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” 
(Q.S. al-Isra>‘ [17]: 27). 

 
Adapun pemakaian kata guluww  dalam al-Qur’an ditemukan di dua 

tempat yang keduanya berupa fi’il nahyi, salah satunya terdapat dalam Q.S. 

al-Ma>’idah [5]: 77 sebagai berikut: 

                                                             
9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. hlm. 446. 
 
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 388. 
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Artinya: ”Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan 

(melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah 
sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka 
telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat 
dari jalan yang lurus" (Q.S. al-Ma>’idah [5]: 77).11 

 
Ketiga contoh ayat di atas menunjukkan terma yang sama yakni 

berlebih-lebihan/melampaui batas. Dengan demikian ketiga lafaz} di atas 

bisa jadi diindetifikasikan bersinonim satu sama lain. Dalam kamu al-

Munawwir, kata isra>f disinonimkan dengan tabz}i>r yang diartikan 

pemborosan dan juga muja>wazah al-haddi (melampaui batas). Demikian 

pula dengan kata guluww dimaknai dengan melewati batas/berlebih-

lebihan. Dalam kamus Lisan al-‘Arabi, kata isra>f diartikan sebagai 

muja>wazatul qas}di (melewati batas keinginan)12, tabz}i>r diartikan sebagai 

ifsa>dul ma>l wa infaquhu fi as-saraf (merusak harta dan membelanjakannya 

secara berlebih-lebihan)13, dan guluw diartikan sebagai ja>waza h}addahu 

(melewati batasnya).14 

                                                             
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 160. 

 
12 Ibnu Manz}ur, Lisan Al-‘Arab Jilid 9(Beirut: Da>r S}a>dir, 1833), hlm. 148. 

13 Ibnu Manz}ur, Lisan Al-‘Arab Jilid 4, hlm. 50. 

14 Ibnu Manz}ur, Lisan Al-‘Arab Jilid 15, hlm. 132. 
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Konsep berlebih-lebihan sebenarnya sudah ada dalam pandangan 

moral pra-Arab. Cita-cita etika tertinggi masyarakat Jahiliyah ketika itu 

adalah muruwah, yang mencakup kemurahan hati, kesabaran, keberanian, 

dapat dipercaya dan jujur. 15 Perilaku berlebih-lebihan yang dilakukan 

masyarakat Jahiliyah tercermin dalam perbuatan kemurah-hatian mereka. 

Syair-syair kuno Arab banyak menyebut bahwa seseorang yang memiliki 

sifat murah hati harus tidak memepedulikan hari esok. Dalam artian, ia 

harus melakukan perbuatan dengan sebebas-bebasnya. Sehingga, agar 

memperoleh kekaguman yang besar dari orang lain, maka kebebasan itu 

harus benar-benar merupakan perilaku berlebihan yang tak dipikirkan.16 

Kemudian Islam datang merombak dan membangkitkan kembali konsep 

etik paganisme Arab dalam sebuah bentuk baru yang sesuai dengan ajaran 

Islam. Sifat pemurah yang diajarkan oleh Islam pada hakikatnya berbeda 

dengan kedermawanan yang berlebihan dan dibanggakan sebagaimana 

kegemaran masyarakat pagan Arab.17Beberapa istilah yang berkonotasi 

sama menunjukkan sifat berlebih-lebihan diantanya isra>f, tabz}i>r, dan 

guluww. 

                                                             
15 Toshihiko Izutsu, Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur’an terj. Agus Fahri 

Husein(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), hlm. 90. 
 
16Toshihiko Izutsu, Konsep-konsep Etika…, hlm. 91. 
 
17Toshihiko Izutsu, Konsep-konsep Etika..., hlm. 94 
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Ketika ingin melakukan analisis terhadap makna kata, seorang 

peneliti memerlukan pengetahuan yang mendalam dan komprehensif 

mengenai sejarah perkembangan makna kata, derivasinya, dan penggunaan 

kata tersebut dari masa ke masa.18 Salah satu teori yang dapat digunakan 

untuk menganalisis makna kata yaitu teori semantik. Semantik merupakan 

cabang linguistik yang meneliti makna kata, asal-usulnya, 

perkembangannya, dan sebab-sebab terjadinya perubahan makna. Sebuah 

kata memiliki makna yang beragam tergantung penggunaan kata tersebut. 

Semantik digunakan untuk mengungkapkan makna yang sebenarnya dari 

kata-kata yang mengandung makna dan konsep tertentu sehingga kata 

tersebut bisa dipahami dengan jelas. 

 Adapun semantik al-Qur’an merupakan kajian yang membahas 

pemaknaan al-Qur’an secara kata perkata terfokus pada kata-kata tertentu 

yang memiliki makna dan konsep yang ditawarkan al-Qur’an. Jika kita 

ingin memahami semantik sebuah kata dalam al-Qur’an, kita harus 

menyelidiki terlebih dahulu keadaan kata tersebut, jenis sifaatnya, bentuk 

perbuatannya berdasarkan al-Qur’an19. Adapun makna sebuah kata dalam 

al-Qur’an dipengaruhi oleh kata-kata yang menyertainya baik terletak 

sesudahnya ataupun sebelumnya. Kata-kata tersebut membentuk sebuah 

                                                             
18 J.D. Parera, Teori Semantik (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 64. 
 
19Toshihiko Izutsu, Konsep-konsep Etika …, hlm. 30. 
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konsep yang sangat mungkin merubah makna dasar sebuah kata dalam al-

Qur’an sehingga menghasilkan makna baru yang sesuai dengan susunan 

kata-kata yang terbentuk. Adapun kata-kata dalam al-Qur’an memiliki 

kedudukan yang terpisah, tapi saling berkaitan satu sama lain dalam 

membentuk sebuah makna konkret.20 Istilah semantik al-Qur’an ini 

dipopulerkan oleh Toshihiko Izutsu. 

Penerjemahan kata isra>f, tabz}i>r, dan guluw dengan arti “berlebih-

lebihan/melampaui batas”, seolah belum terungkap secara holistik dan 

komprehensip. Karenanya penulis berkeinginan mengangkat fenomena 

penafsiran dan pemaknaan al-Qur’an, dengan menjadikan  kata isra>f, tabz}i>r, 

dan guluww sebagai obyek kajiannya menggunakan semantik. Hal demikian 

bertujuan untuk menggali makna ketiga kata tersebut secara mendalam. 

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul PPenafsiran Terma: Isra>f, Tabz}i>r, dan 

Guluww  (Analisis Semantik). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah 

agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan terarah. Adapun 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

                                                             
20Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-

Qur’an terj. Agus Fahri Husein [dkk.], (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. 4. 
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1. Bagaimana makna kata pada lafadz isra>f, tabz}i>r, dan guluww 

berdasarkan medan semantik? 

2. Bagaimana penafsiran kata isra>f, tabz}i>r, dan guluww dalam al-Qur’an? 

3. Bagaimana relasi makna kata isra>f, tabz}i>r, dan guluww dalam al-Qur’an? 

 

CC. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk menjelaskan makna kata pada lafadz isra>f, tabz}i>r, dan guluww 

ditinjau berdasarkan medan semantik.  

2. Untuk menjelaskan penafsiran lafadz isra>f, tabz}i>r, dan guluww dalam al-

Qur’an. 

3. Untuk mengetahui relasi makna lafadz isra>f, tabz}i>r, dan guluww dalam 

al-Qur’an. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini setidaknya mencakup dua aspek: 

1. Aspek teortis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

kajian Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian yang akan datang. 

2. Aspek praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah 

bagi kegiatan penelitian al-Qur’an lainnya, khususnya dalam bidang 

kajian linguistik. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman al-

Qur’an melalui analisis linguistik, khususnya terhadap penggunaan 

lafadz isra>f, tabz}i>r, dan guluww dalam al-Qur’an. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya penelitian al-Qur’an menggunakan pendekatan semantik. 

 

EE. Tinjauan  Pustaka  

Sebelum melakukan penelitian, penulis berupaya menelaah beberapa 

literatur yang masih relevan dan berkaitan dengan topik yang akan diteliti. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peneltian terdahulu yang 

mengangkat obyek lafaz| isra>f, tabz}i>r, dan guluww. Dengan demikian, 

diharapkan tidak terjadi pengulangan kajian serupa sehingga hasil penelitian 

ini lebih jelas dan dapat memberikan manfaat. 

Penelitian dengan menjadikan kata sebagai obyeknya sudah banyak 

dilakukan oleh para pakar dan akademisi. Berbagai pendekatan digunakan 
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untuk meneliti sebuah kata dalam al-Qur’an, terlebih dengan menggunakan 

semantik. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian 

terdahulu, akan tetapi menggunakan fokus kajian yang berbeda. 

Berikut ini adalah temuan literarur yang berkaitan dengan penelitian 

ini: 

Pertama, “Relasi Tuhan dan Manusia” karya Toshihiko Izutsu. 

Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai teori semantik al-Qur’an yang 

membahas relasi antara Tuhan dan munusia dalam tiga segi, yaitu relasi 

ontologis, relasi komunikatif, dan relasi etis dalam al-Qur’an. Buku ini 

sangat membantu dalam memahami teori semantik yang merupakan pisau 

analisis dalam skripsi ini. 

Kedua,”Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur’an” karya 

Toshihiko Izutsu. Buku tersebut merupakan karya yang membahas 

mengenai kajian semantik terhadap konsep etika-religius dalam al-Qur’an. 

Konsep tersebut dibedakan menjadi tiga lapisan, yaitu etika ketuhanan, 

etika manusia terhadap Tuhan, dan etika antara manusia dengan manusia 

lainnya dalam masyarakat. Buku ini menjadi penting karena obyek 

pembahasan skripsi ini dapat dikategorikan kedalam konsep-konsep etika 

religious yang dikenalkan oleh Toshihiko Izutsu. 

Ketiga, Kata Isra>f Dalam al-Qur’an: Studi Komparatif Penafsiran 

Prof. Dr. Hamka Dan Ibn Kas|i>r  yang ditulis oleh Khoirul Faiz, mahasiswa 
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Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini 

membahas penafsiran kata isra>f  menurut Hamka dan Ibnu Kasi|>r dengan 

menggunakan metode komparasi. 

Keempat,Sinonim (Mutaradif) Dalam Al-Qur’an: Studi Kata 

Guluww dan Isra>f Dalam Tafsir al-Bahr al-Muhit| yang ditulis oleh Ahmad 

Jaelani, mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta. Skripsi tersebut membahas makna kata Guluww dan Isra>f  dalam 

al-Qur’an berdasarkan Tafsir al-Bahrul al-Muhit|. Penelitian tersebut tidak 

menjelaskan kata Guluww dan Isra>f  dalam al-Qur’an dengan menggunakan 

semantik. 

Kelima, Guluww Dalam Beragama Perspektif Wahbah Al-Zuh}ayli> 

yang ditulis oleh Ziana Maulida Husnia, mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan 

Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini banyak membahas lafaz} 

guluww menurut Wahbah al-Zuh}aiyli. Namun dalam menganalisis lafaz} 

guluww penulis tidak menggunakan pendekatan semantik. 

Keenam, Isra>f dan Tabz}i>r: Konsepsi Etika Religius dalam Al-Qur’an 

dan Perspektif Materialisme – Konsumerisme merupakan karya berbentuk 

abstrak yang ditulis oleh Dudung Abdurrahman. Tulisan ini berbicara 

mengenai konsep isra>f  dan tabz}i>r serta hubungannya dengan gaya hidup  

materialisme dan konsumtif masyarakat modern. Dalam menganalisis lafaz}  

isra>f  dan tabz}i>r penulis sudah menggunakan analisis semantik al-Qur’an 
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Toshihiko Izutsu, namun tulisan tersebut hanya menyajikan hasil akhir 

penelitian lafaz}  isra>f  dan tabz}i>r tanpa menyajikan data proses analisis 

semantiknya. 

Ketujuh, Makna Guluww dalam Islam (Benih Ekstremisme 

Beragama) merupakan artikel yang ditullis oleh Sihabuddin Afroni. Artikel 

ini sangat membantu penulis dalam memahami konsep guluww. 

Dari telaah pustaka diatas, belum ada penelitian yang menganalisis 

kata isra>f, tabz}i>r, dan guluww secara bersamaan dengan menggunakan 

semantik serta keterkaitan ketiga kata tersebut. 

 

FF. Kerangka Teori 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teori semantik al-Qur’an 

yang menekankan pada semantik historis kebahasaan al-Qur’an. Kajian ini 

membahas pemaknaan al-Qur’an secara kata perkata terfokus pada kata-

kata tertentu yang memiliki makna dan konsep yang ditawarkan al-Qur’an. 

Maka, dalam menganalisis sebuah kata dalam al-Qur’an terlebih dahulu 

memerlukan pemahaman bahasa yang dipakai oleh al-Qur’an. Kemudian 

melakukan analisis terhadap kata-kata yang menyertainya yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap makna suatu kata setelah tersusun menjadi 

sebuah kalimat. 
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Semantik merupakan teori yang ditawarkan Toshihiko Izutsu untuk 

mempermudah analisis makna kata yakni yang disebut dengan makna dasar 

dan makna relasional. Makna dasar merupakan makna yang melekat pada 

kata itu sendiri yang selalu terbawa dimanapun kata tersebut digunakan 

meskipun diambil dari luar konteks al-Qur’an.21 Sedangkan makna 

relasional merupakan makna yang diberikan dan ditambahkan pada makna 

yang sudah ada dengan meletakkan kata tersebut pada posisi tertentu dalam 

bidang tertentu.22 

Setelah menentukan kata fokus (kata yang memiliki konsep tertentu 

yang kaan diteliti maknanya), perlu untuk menganalisis kata kunci dan 

medan semantiknya. Kata kunci merupakan kata-kata yang memainkan 

peran penting dalam penyusunan konseptual dasar pandangan dunia al-

Qur’an. Sedangkan medan semantik merupakan wilayah yang dibentuk 

berdasarkan relasi yang terjalin antara kata fokus dan kata kunci yang 

menunjukkan konsep tertentu. Kata-kata tersebut membentuk sebuah 

konsep yang dapat merubah makna dasarnya dalam al-Qur’an sehingga 

menghasilkan makna baru yang sesuai dengan susunan yang terbentuk. 

                                                             
21Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia…, hlm. 11. 
 
22Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia…, hlm. 12. 
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Demikian  kata-kata dalam al-Qur’an memiliki kedudukan terpisah, namun 

saling berkaitan satu sama lain dalam membentuk sebuah makna konkret.23 

Kata-kata kunci dalam al-Qur’an dapat ditinjau menggunakan aspek 

sinkronik dan diakronik. Maksud dari sinkronik yakni aspek kata yang tidak 

berubah, dalam artian bersifat statis dan mengambil di titik tertentu. 

Sedangkan aspek dinamis menunjukkan cara atau proses perjalanan sebuah 

kata, pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam perjalanan waktu yang 

berkembang, dalam artian bersifat dinamis. Toshihiko membagi aspek 

diakronik menjadi tiga periode, yakni periode pra-Qur’an, periode Qur’an, 

dan periode pasca-Qur’an. 

 

GG. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

diantaranya: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library 

Research), yakni penelitian yang mengambil data dan informasi dari 

materi-materi yang terdapat dalam perpustakaan, seperti buku, majalah, 

dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, artikel, dan lain sebagainya. 

Selain itu menurut jenis data dan analisis penelitian ini termaasuk dalam 

                                                             
23Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia…, hlm. 4. 
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penelitian kualitatif yakni dengan mengumpulkan dan mengolah data 

untuk memberikan analisis dan argumentasi secara sistematis.24 

2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengumpulkan literatur 

yang sesuai dan berkaitan dengan obyek akan diteliti. Data-data tersebut 

terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam 

penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai terma 

isra>f, tabz}i>r, dan guluww. Sedangkan data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini  diantaranya kamus Lisa>n al-‘Arabi, al-Mu’jam al-

Mufahras} li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, Maqa>yi>su al-lugah, al-Munawwir, 

kamus online, serta beberapa kitab tafsir dan sumber-sumber lainnya 

berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis yang relevan dengan topik 

pembahasan dalam penelitian ini. 

3. Metode analisa data dan pengambilan kesimpulan 

Pengakajian data dalam penelitian ini menggunakan pisau 

analisis semantik. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitik.  

Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang terdasar yang memiliki 

tujuan menjelaskan aatau mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang 

                                                             
24Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir (Riau: Daulat Riau, 2013), hlm.11 
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ada baik yang dibuat oleh manusia ataupun alamiah. 25 Adapun metode 

deskriptif analitik merupakan metode yang digunakan untuk 

mendeskripsikan suatu fenomena yang sedang berlangsung berdasarkan 

fakta yang terjadi ketika penelitian dilakukan.26 

Langkah langkah analisis data dan pengambilan kesimpulan 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Langkah awal yang akan dilakukan adalah dengan menentukan obyek 

penelitian, dalam hal ini adalah lafaz} isra>f, tabz}i>r, dan guluww. 

b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang membahas 

ketiga terma tersebut.  

c. Memilah dan memilih tema dan konteks dalam tiap-tiap ayat. 

d. Melacak penjelasan ayat melalui kitab-kitab tafsir. 

e. menganalisis makna dari ayat-ayat yang telah terhimpun 

menggunakan semantik dengan diantaranya menganalisis makna 

dasar dan makna relasional lafaz}} isra>f, tabz}i>r, dan guluww serta 

menganalisis kesejarahan penggunaan ketiga terma tersebut. 

f. Penarikan kesimpulan setelah semua data ditemukan dan didialogkan 

satu sama lain. 

                                                             
25 Wiwik Anggranti, “Penerapan Metode Pembelajaran Baca-Tulis Al-Qur’an (Studi 

Deskriptif-Analitik di SMP Negeri 2 Tenggarong)” dalam Jurnal Intelegensia (Kutai 
Kartanegara: Universitas Kutai Kartanegara,2017), hlm. 112. 
 

26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1998), hlm. 309. 
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HH. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membahas  skripsi 

ini dengan terarah dan sistematis dalam lima bab. Antara bab satu dengan 

lainnya saling terkait dan melengkapi dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, tinjuan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum mengenai teori semantik al-

Qur’an Toshihiko Izutsu. 

Bab ketiga, menganalisis persebaran, makna dasar, dan makna 

relasional lafadz isra>f, tabz}i>r, dan guluww dalam al-Qur’an. Menguraikan 

penafsiran terkait dengan ayat-ayat yang ada, selanjutnya melakukan 

analisis sintagmatik dan paradigmatik serta analisis medan semantik 

masing-masing kata isra>f, tabz}i>r, dan guluww. 

Bab keempat, menjelaskan perkembangan makna kata isra>f, tabz}i>r, 

dan guluww dengan meninjau perjalanan sejarah penggunaannya. 

Bab kelima, berisi kesimpulan dari data dan fakta yang didapat dari 

penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BBAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kata isra>f, tabz}i>r, dan guluww dalam al-Qur’an diartikan sebagai 

sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas. Kata isra>f memiliki makna 

muja>wazah al-haddi ( ّمجاوزة الحد) yakni melampaui batas. Kata tabzi{>r 

bermakna farraqa al-ma>l (فّرق المال اسرافا ). Sedangkan kata guluww memiliki 

makna dasar muja>wazat al-qadr (مجاوزة القدر). 

Ayat  al-Qur’an yang berbicara mengenai isra>f  berjumlah 21 ayat 

yang turun dalam periode Mekah dan Madinah. Sebagian ayat tersebut 

menceritakan perilaku berlebihannya kaum-kaum terdahulu sebelum 

diutusnya Rasulullah dalam berbagai hal.  Ayat yang berbicara mengenai 

tabz}i>r berjumlah dua ayat yang semuanya turun pada periode Mekah. Kedua 

ayat tersebut berbicara mengenai larangan berlebihan dalam hal kebendaan. 

Adapun guluww dalam al-Qur’an disebut sebanyak dua kali yang 

kesemuanya turun pada periode Madinah. Kesemuanya menuturkan larangan 

tentang perilaku berlebihan berhubungan dengan keyakinan pada tuhan. 

Relasi antara isra>f, tabz}i>r, dan guluww dapat kita ketahui bahwasanya 

ketiga kata tersebut termasuk dalam konsep etika religius, yakni etika 

kemanusiaan dan etika keagamaan yang keduanya bermuara pada etika 
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ketuhanan. Ketiga kata tersebut berbicara mengenai konsep berlebih-lebihan, 

akan tetapimasing-masing mempunyai kwalifikasi yang berbeda. Isra>f lebih 

pada berlebihan dalam berbagai hal, tabz}i>r dalam hal kebendaan, dan guluww 

dalam hal keyakinan. Ketiga terma tersebut memiliki esensi yang sama, yaitu 

perbuatan manusia yang bersifat destruktif/merusak, baik merusak diri 

sendiri atau segala sesuatu yang ada disekitarnya. 

 

BB. Saran 

Hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena 

itu, penulis berharap adanya penelitian lebih lanjut tentang konsep isra>f, 

tabz}i>r, dan guluww yang lebih tranformatif, kritis, dan mendalam sehinggga 

dapat menambah wawasan dan khazanah pengetahuan keislaman sesuai 

dengan realitas hidup di masa depan.  

Setelah mengetahui hasil penelitian, hendaknya kita bisa lebih 

selektif membedakan terma berlebih-lebihan yang disampaikan dengan 

berbagai macam kata dalam al-Qur’an. Dengan demikian kita akan terhindar 

dari kesalahan pemahaman terhadap ayat al-Qur’an. Selain itu, hendaknya 

kita senantiasa berhati-hati agar tidak terjebak dalam perbuatan isra>f, tabz}i>r, 

atau guluww yang kesemuanya merupakan perilaku tercela yang dibenci oleh 

Allah. 
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Semantik merupakan metode yang tepat untuk mengkaji suatu kata 

secara mendalam. Para peneliti kebahasaan al-Qur’an dapat menggunakan 

semantik untuk mendalami berbagai kata dalam al-Qur’an secara detail. Dari 

kata-kata yang bersinonim, berantonim, dan banyak kata lain dalam al-

Qur’an yang memiliki keragaman makna.   
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