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BAB IV 

ANALISIS DIKSI DAN GAYA BAHASA AL-QUR’AN AL-KARIM 

BACAAN MULIA BERITA BESAR 

 

A. Analisis Diksi Berita Besar 

Analisis
1
 diksi adalah sebentuk kegiatan untuk menguak atau mengetahui 

praktik pemilihan kata dengan cara memisah-misahkan atau memilah-milah diksi 

tersebut, termasuk di dalamnya mengurai struktur dan ragam diksi. Seperti 

dijelaskan di bab sebelumnya, H.B. Jassin dalam menerjemahkan al-Qur’an 

menggunakan diksi-diksi yang puitis. Hal ini mengindikasikan adanya kecermatan 

dan ketelitian dalam menempatkan kata perkata, untuk menimbulkan efek estetis 

dan pembacaan yang mendalam pada hasil terjemahannya. 

Dalam analisis diksi ini, penulis membatasi penelitian terjemahan Jassin 

pada unsur polisemi dan sinonimi yang ada dalam terjemahan al-Qur’an al-Kaim 

Bacaan Mulia Berita Besar. Adapun bahan lain yang penulis gunakan sebagai 

penguat dan pembanding hasil analisis, berasal dari al-Qur’an dan Terjemah yang 

diterbitkan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), al-Qur’an 

dan Maknanya karya Quraish Shihab, Kamus Bahasa Arab al-Munawir, dan 

Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah penulis 

lakukan, ada beberapa kata yang masuk kategori sinonimi dan beberapa masuk 

dalam kategori polisemi.  

                                                           
1
Kata analisis sendiri berasal dari bahasa Yunani analyein yang berarti menguraikan atau 

menyelesaikan. Setiap bentuk penelitian tidak dapat dipisahkan dari kegiatan analisis, mengingat 

analisis merupakan parameter yang hasilnya dapat digunakan sebagai penentu kebenaran. Lihat 

Siswantoro, Metode Penelitian Sastra; Analisis Struktur Puisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2016), cet.IV, hlm.10 
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1. Polisemi 

Analisis polisemi dimaksudkan untuk mengetahui keakuratan makna 

dari sebuah diksi yang memang memiliki makna lebih dari satu.
2
 Dalam 

al-Qur’an al-Karim Bacaan Mulia Berita Besar, H.B. Jassin beberapa kali 

menggunakan diksi yang jika diteliti sampai ke makna referennya, diksi-

diksi tersebut termasuk dalam polisemi. Seperti dalam QS. al-Fātihah:4
3
 

Yang merajai hari perhitungan 

Jika ditinjau menggunakan kamus bahasa Arab, kata dapat 

berarti agama, ketaqwaan, hisab, perhitungan, pembalasan, putusan. 

Dalam al-Qur’an dan Maknanya karya Quraish Shihab, kata 

diterjemahkan dengan hari pembalasan.
4
 Secara umum, tidak tampak ada 

yang janggal dalam terjemahan tersebut. Akan tetapi dalam kamus bahasa 

Indonesia, kata perhitungan sendiri memiliki dua makna. Pertama, 

rekapitulasi, anggararan, kalkulasi, dan perincian. Kedua, antisipasi, 

rekaan, prediksi, estimasi, dan perkiraan.
5
 Di sinilah letak polisemi yang 

dimaksudkan. 

                                                           
2
Abdul Chaer, Linguistik Umum… hlm.301 

3
H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.2 

4
M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya (Tangerang: Lentera Hati, 2013), cet.II, 

hlm.1 
5
Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008), hlm. 192 



60 

 

Mengingat Jassin berusaha menerjemahkan al-Qur’an secara 

harfiyah, meskipun tidak mutlak, maka perhitungan dalam terjemahan 

tersebut dapat diambil dari makna pertama, yakni rekapitulasi atau hasil 

kalkulasi. Di mana ketika hari kiamat tiba, segala bentuk amal perbuatan 

manusia akan direkapitulasi oleh para malaikat, sehingga akan diketahui 

balasan apa yang didapat oleh umat manusia selama hidupnya. Dalam 

Berita Besar, hari perhitungan juga diulang pada QS. al-Infithar: 9, 15, 17, 

dan 18, yang mana kemudian dijelaskan dalam ayat terakhir bahwa hari 

perhitungan, pembalasan atau pengadilan tersebut adalah hari yang segala 

sesuatu sudah di dalam kekuasaan Allah
6
 dan manusia tidak mampu 

berbuat suatu apapun lagi. 

Temuan kedua mengenai polisemi yakni pada QS. ‘Abasa: 4
7
 

Atau (ingin) menerima peringatan, 

Dan peringatan itu berguna baginya? 

Kata peringatan berasal dari akar kata ingat dengan imbuhan pe-an. 

Dalam Tesaurus memiliki tiga makna yang berbeda; 1. Teguran, fatwa, 

nasihat, 2. Kenang-kenangan, 3. Catatan, keterangan, memorandum, dan 

rujukan.
8
 Dalam kamus bahasa Arab sendiri, kata  bermakna 

                                                           
6
H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.36 

7
Ibid,… hlm.20 

8
 Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa… hlm.203 
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peringatan.
9
 Jadi, kata peringatan yang digunakan oleh Jassin dalam ayat 

tersebut adalah makna pertama, merujuk pada makna nasihat atau teguran. 

Sementara Quraish Shihab menerjemahkan kata dengan 

pengajaran
10

 yang masih memiliki makna referensi yang sama dengan 

peringatan, yakni nasihat. Jadi meskipun mengandung polisemi, kata 

peringatan yang digunakan Jassin untuk menerjemahkan sama 

sekali tidak berbanding terbalik dengan pengertiannya secara umum. 

Temuan ketiga yakni dalam QS. at-Takwīr: 12
11

 

Dan bila api neraka dimarakkan 

Dalam kamus bahasa Arab kata  yang berasal dari kata 

memiliki arti menyala (api).
12

 Kata marak di ayat 12 yang dipilih oleh 

H.B. Jassin untuk mengganti kata dinyalakan mengandung aspek polisemi, 

di mana kata tersebut memiliki lebih dari dua arti. Marak dalam kamus 

Tesaurus bisa berarti cemerlang, cerah, hidup, ramai atau meriah dan bisa 

pula berarti nyala atau pijar. Dalam konteks surah ini, dimarakkan yang 

dimaksud oleh Jassin sesuai dengan makna harfiahnya yakni nyala atau 

dinyalakan.  

                                                           
9
Cari kata ٰالِّذْكَرى dalam aplikasi program Kamus Bahasa Arab v2.0.Ink 

10
M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya… hlm.585 

11
H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.30 

12
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: 1984), 

hlm.675  
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Temuan keempat yakni pada QS. Al-Burūj: 12
13

 

Cengkaman Tuhanmu sungguh dahsyat! 

Kata dalam Kamus Bahasa Arab memiliki arti penyiksaan, 

atau penindakan dengan kekerasan.
14

 Jassin menggunakan kata cengkaman 

sebagai terjemahan kata tersebut, tentu telah lebih dulu 

mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang sepadan. Kata 

cengkaman sendiri berasal dari kata cengkam yang memiliki dua makna 

yakni menerkam atau terkaman, dan makna keduanya adalah kekuasaan. 

Cengkaman juga megandung makna kias yakni genggaman dan 

pengaruh.
15

 Dalam konteks ayat di atas, cengkaman yang dimaksudkan 

Jassin mengandung makna terkaman. Terkaman menjadi semacam metafor 

atas azab atau hukuman yang ditimpakan Allah kepada manusia dengan 

sangat dahsyat. 

Temuan kelima polisemi terdapat pada QS. at-Thāriq: 11
16

 

Demi langit yang mengandung hujan 

Terjemahan Jassin pada ayat ini tidak berbeda sedikitpun dengan 

terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama.
17

 Meski begitu kata 

                                                           
13

H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.54 
14

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia… hlm.99 
15

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia... hlm. 102 
16

H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.60 



63 

 

mengandung merupakan sebentuk polisemi dengan dua makna, yakni 

membawa berat, memuat, tercantum, atau berisi dan makna keduanya 

adalah berbadan dua, bunting atau hamil.
18

 Kata mengandung di dalam 

terjemahan tersebut bisa diartikan dengan kedua maknanya sekaligus. Jika 

diartikan secara denotatif, maka kata mengandung dapat mengambil pada 

makna yang pertama, yakni membawa hujan atau berisi hujan. Sedangkan 

jika yang diambil adalah makna yang kedua yakni bunting atau hamil, 

maka yang akan didapat adalah makna konotatifnya. 

Temuan keenam polisemi yakni pada QS. al-A’lā: 5
19

 

Lalu menjadikannya tunggul jerami hitam 

Kata tersebut dalam Tesaurus memiliki dua arti yakni tunggak atau 

pangkal kayu dan tiang atau tonggak.
20

 Karena ayat sebelumnya 

menyebutkan bahwa Allah telah menumbuhkan, maka di ayat ini Allah 

kemudian mematikan apa yang telah Dia cipta. Tunggul, kaitannya dengan 

ayat ini menandakan sisa dari jerami atau rumput-rumput yang telah mati 

sehingga berwarna hitam, atau oleh tim dari Departemen Agama 

diterjemahkan dengan kering kehitam-hitaman.
21

 

Kata tunggul yang dipilih oleh Jassin selain lebih puitis, seperti ingin 

menegaskan bahwa Allah memiliki kuasa untuk menebas habis apa-apa 

                                                                                                                                                               
17

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: CV Toha Putera, 1989), 

hlm.1039 
18

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa... hlm.228 
19

H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.62 
20

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa... hlm.536 
21

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah… hlm.1041 
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yang telah Dia hidupkan. Sehingga tunggul ibarat sisa terakhir untuk 

menjadi pelajaran sekaligus penyadaran bagi manusia bahwa tidak ada 

yang dapat menciptakan sekaligus mematikan makhluk kecuali Allah 

semata. 

Temuan ketujuh terdapat pada QS. al-Fajr: 21
22

 

Tidak! (Janganlah demikian)! 

(Dan ingatlah)! 

Bila bumi ditumbuk menjadi 

Serbuk luluh lumat 

Kata secara harfiyah diterjemahkan dengan meratakan 

tanah. Kata sendiri mengandung arti merobohkan, meratakan, 

menimbun, melemahkan, dan mengisi.
23

 Dalam al-Qur’an dan Terjemahan 

yang diterbitkan oleh Departemen Agama, kata tersebut diterjemahkan 

dengan bumi digoncangkan.
24

 

Sementara Jassin menggunakan kata ditumbuk, yang berasal dari 

akar kata tumbuk untuk menggantikan kata digoncangkan agar terkesan 

lebih puitis. Kata tersebut ternyata juga mengandung polisemi dengan tiga 

makna. Pertama, melembutkan, melumatkan, menepungkan, dan 

                                                           
22

H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.76 
23

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia… hlm.446 
24

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah... hlm.1048 
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menghancurkan. Kedua, melanggar, membentur, menabrak, menubruk, 

dan menunjang. Ketiga, memukul, menghajar, menghantam, dan 

menyentakkan.
25

 

Jika dilihat dari konteks ayat secara keseluruhan, kata ditumbuk yang 

digunakan Jassin dapat berarti melumatkan atau menghancurkan (bumi), 

bisa juga berarti bumi yang dihantam berkali-kali. Kata kias yang 

digunakan Jassin tentu memiliki pemahaman yang lebih mendalam dari 

sekedar digoncangkan. Penggunaan kata ditumbuk yang kemudian diikuti 

dengan serbuk luluh lumat memberi gambaran bahwa bumi benar-benar 

hancur lebur seperti adonan, bukan sekedar retak akibat gempa atau 

goncangan.  

Temuan kedelapan ada pada QS. al-Insyirāh: 5
26

 

Sebab sungguh, bersama kesukaran ada keringanan 

Dalam kamus bahasa Arab, kata diartikan dengan kesukaran, 

kesempitan uang, kesusahan.
27

 Dalam kamus Tesaurus kata kesukaran 

mengandung polisemi dengan dua makna, yakni kepayahan, kesulitan, dan 

makna keduanya berupa kekurangan, kelangkaan.
28

 Quraish Shihab dalam 

                                                           
25

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa... hlm.533 
26

H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.92 
27

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia... hlm.998 
28

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa... hlm.472 
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al-Qur’an dan Maknanya menerjemahkan kata dengan kesulitan.
29

 

Sebenarnya sudah jelas bahwa makna yang tekandung dalam kata 

kesukaran di atas merujuk pada kata kesulitan, mengingat lawan dari kata 

tersebut adalah keringanan atau kemudahan. Bahwa Allah senantiasa 

memberikan kemudahan-kemudahan di samping kesulitan yang 

diberikanNya kepada makhluk-makhluknya. 

Temuan kesembilan terdapat pada QS. al-Bayyinah: 8
30

 

ۖ  

ۚ  

Ganjaran bagi mereka dari Tuhannya ialah surga Adnin, 

Yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. 

Mereka tinggal di situ selama-lamanya. 

Allah senang kepada mereka, 

Dan mereka pun senang kepada (Allah). 

Demikianlah (balasan) bagi orang yang takut akan Tuhannya. 

                                                           
29

M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya… hlm.596 
30

H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.104 
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Kata yang berasal dari kata dalam kamus Arab-Indonesia 

memiki arti balasan, ganjaran, dan upah.
31

 Jika al-Qur’an dan Maknanya 

menggunakan kata balasan
32

 maka Jassin menggunakan kata sepadannya 

yakni ganjaran. Karena kata ganjaran dan balasan masih serumpun, maka 

kedua kata tersebut bersinonim. Namun jika dicari sampai akar katanya, 

kata ganjaran juga mengandung makna polisemi, yakni ia dapat berarti 

pahala, bunga, hadiah, imbalan, bonus, dan bisa bermakna hukuman, 

tentangan.
33

 

Kata ganjaran di atas tentu menjadi sangat ambigu karena dua 

makna yang dimilikinya cenderung kontradiktif. Maka dalam mencari 

kesepahaman atas kata ganjaran, perlu diperhatikan secara mendalam 

konteks penggunaannya dalam ayat tersebut. Keterangan akibat yang 

muncul setelah ganjaran adalah surga Adnin, menandakan adanya unsur 

kesenangan dan dampak baik dari apa yang telah dilakukan. Kemudian 

ditambah dengan ungkapan bahwa Allah senang atasnya (manusia), 

menandakan bahwa manusia tersebut mendapatkan pahala atas amal 

perbuatannya. Oleh sebab itulah, kata ganjaran di atas dimaknai sebagai 

upah, hadiah, imbalan dari Allah, bukan dimaknai sebagai hukuman. 

Temuan kesepuluh terdapat pada QS. Quraisy: 1 dan 4
34

 

                                                           
31

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia... hlm.206 
32

M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya… hlm.599 
33

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa... hlm.159 
34

H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.120 
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Untuk mengamankan kebiasaan kaum Quraisy, 

Yang memberi mereka makanan, 

Supaya jangan kelaparan, 

Dan mengamankan mereka, 

Dari ketakutan. 

Kata mengamankan berasal dari bahasa Arab yang berarti aman, 

tenteram.
35

 Dalam ayat ini terjemahan Jassin sebenarnya sama saja dengan 

terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Akan tetapi dalam 

bahasa Indonesia, kata mengamankan sendiri ternyata juga memiliki 

makna lebih dari satu. Pada kamus Tesaurus, menjelaskan bahwa kata 

mengamankan memiliki tiga makna. Pertama, menyejahterakan, 

menenteramkan, menyelamatkan. Kedua, melindungi, menangani, 

mengatasi, mengendalikan, membereskan. Ketiga, menciduk (makna kias), 

menangkap, mencekal, dan menyergap.
36

 

Mengingat sebab mengamankan dalam ayat tersebut adalah dari 

ketakutan, maka bukan makna ketiga yang dijadikan rujukan atau referen. 

Makna kata mengamankan bisa merujuk pada makna pertama dan kedua, 

yakni bisa menenteramkan (hati) dari ketakutan, menyelamatkan (diri) 

dari ketakutan, mengatasi ketakutan, atau juga melindungi dari ketakutan. 

Kiranya dari kesemua kata tersebut, yang paling tepat untuk memaknai 

                                                           
35

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia... hlm.44 
36

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa... hlm.16 
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kata mengamankan adalah melindungi. Hal ini karena subjek dalam ayat 

tersebut adalah Allah, yang mana berarti Allah senantiasa memberi kaum 

Quraisy perlindungan dari rasa takut. Selain itu, merujuk al-Qur’an dan 

maknanya karya Quraish Shihab, kata mengamankan bisa dimaknai 

dengan memberi rasa aman
37

 yakni Allah memberikan rasa aman, 

tenteram kepada kaum Quraisy selama melakukan perjalanan untuk 

berdagang. 

 

2. Sinonimi 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab kedua, bahwa yang 

dimaksud dengan sinonimi adalah padanan kata atau dua kata atau lebih 

yang memiliki makna sama.
38

 Analisis terkait sinonimi yang digunakan 

dalam membedah terjemahan karya H.B. Jassin ini bertujuan untuk 

mencari ada tidaknya aspek sinonim dalam al-Qur’an al-Karim Bacaan 

Mulia Berita Besar. Dari hasil analisis yang penulis lakukan, terdapat 

beberapa ayat yang di dalamnya menggunakan diksi yang mengandung 

aspek sinonimi. Adapun temuan pertama terdapat pada QS. al-Fātihah: 4
39

 

Yang merajai hari perhitungan 

                                                           
37

M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya… hlm.602 
38

Abdul Chaer, Linguistik Umum… hlm.297 
39

H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.2 
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Kata sendiri secara umum diterjemahkan dengan yang 

menguasai, memerintah.
40

 Dalam terjemahan H.B. Jassin nampak bahwa 

kata tersebut diterjemahkan dengan yang merajai. Jika merujuk pada 

kamus Tesaurus Bahasa Indonesia, kata merajai ternyata bersinonim 

dengan kata menguasai dan memerintah.
41

 Di sini Jassin terlihat sengaja 

memilih menggunakan diksi merajai daripada menguasai karena terdengar 

lebih puitis, mengingat kata merajai sendiri jarang digunakan. Selain itu 

karena bersinonim, maka pemilihan kata merajai tidak lantas mengubah 

makna yang terkandung dalam ayat tersebut.  

H.B. Jassin melalui terjemah ayat tersebut, Allah diserupakan raja, 

penguasa, yang mana hari pembalasan atau perhitungan hanya Allah yang 

dapat mengetahui dan memerintahkan waktu terjadinya. Tidak jauh 

berbeda dengan al-Qur’an dan Maknanya karya Quraish Shihab yang 

mengartikan kata dengan pemilik.
42

 Artinya bahwa Allah sebagai 

penguasa adalah sekaligus pemilik dari adanya hari pembalasan atau 

perhitungan itu sendiri. Jadi dari masing-masing terjemah tersebut terdapat 

korelasi antara satu dengan yang lain, sehingga sama sekali tidak merubah 

makna yang ingin disampaikan. 

Temuan kedua pada QS. an-Naba’a: 7
43

 

                                                           
40

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia... hlm.1456 
41

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa... hlm.264 
42

M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya... hlm.1 
43

H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.4 
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Dan gunung-gunung sebagai pancang 

 Kata sendiri dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 

pasak, bukit-bukit. Sementara kata pancang dalam ayat di atas jika dilihat 

dalam kamus bahasa Indonesia, mengandung beberapa arti yakni patok, 

pacak, tapal, tonggak dan beberapa arti lain.
44

 Jika dianalisis, kata pancang 

dan pasak sebenarnya sama-sama merujuk pada kata tonggak. Dengan kata 

lain pancang dan pasak dapat dikategorikan memiliki aspek sinonimi di 

dalamnya. Penggunaan pancang sendiri dipilih oleh H.B. Jassin tentu juga 

dengan pertimbangan. 

Jika melihat keseluruhan kalimat dalam terjemahan tersebut, H.B. 

Jassin seakan ingin ada perulangan bunyi konsonan dalam terjemahannya. 

Sehingga kata yang dipilih bukan pasak melainkan pancang. Kata 

pancang yang berakhiran –ang adalah sebentuk perulangan bunyi dari dan 

gunung-gunung yang berakhiran –ung. Ditinjau dari bentuk terjemahan 

dengan adanya perulangan bunyi ini dirasa lebih puitis dari terjemahan 

pada umumnya yang menggunakan kata pasak. 

Temuan ketiga pada QS. an-Nāzi’āt: 21 

Tapi (Fir’aun) mendustakan dan membangkang 

                                                           
44

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa... hlm.351 
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Kata dalam kamus bahasa Arab pada umumnya mengandung 

arti mendurhakai, tidak taat
45

 melawan, menentang, dan melepas 

kesetiaan.
46

 Sementara H.B. Jassin menerjemahkannya dengan 

membangkang. Ketika dilacak menggunakan kamus bahasa Indonesia, 

kata membangkang yang berasal dari akar kata bangkang sendiri masih 

memiliki makna yang sama dengan menantang, mendurhakai, melawan, 

dan lain sebagainya.
47

 

Ternyata Jassin tidak sembarangan dalam menentukan diksi yang 

akan ia tempatkan pada terjemahan ayat-ayat dalam al-Qur’an. Tentunya 

ada berbagai pertimbangan kenapa kemudian Jassin lebih memilih 

menggunakan kata membangkang daripada mendurhakai atau menantang. 

Meskipun memiliki makna yang sama, kata membangkang dinilai lebih 

cocok untuk mewakili konteks ayat tersebut, yakni Fir’aun yang tidak mau 

menurut padahal telah diberikan bukti yang nyata di depan matanya terkait 

mu’jizat Nabi Musa dari Allah SWT. 

Temuan keempat terdapat pada QS. ‘Abasa: 1
48

 

Ia merengut dan berpaling 
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Kata secara umum diartikan dengan bermasam muka atau 

mengerutkan, suram, muram muka.
49

 Dalam al-Qur’an dan maknanya 

karya Quraish Shihab kata  diterjemahkan dengan bermuka masam.
50

 

Sementara Jassin lebih memilih menggunakan kata merengut untuk 

menerjemahkan kata Dalam kamus Tesaurus menyebutkan bahwa 

kata bermuka masam sendiri mengandung artian murung, merengut, 

muram durja.
51

 Jadi hipotesis di awal bahwa dua kata ini merupakan 

sinonim dapat dibuktikan. Baik kata merengut yang digunakan oleh Jassin 

maupun kata bermuka masam yang digunakan oleh Quraish Shihab 

maupun terjemahan Departemen Agama sama-sama merujuk pada satu 

makna. 

Temuan kelima yakni pada QS. al-Insyiqāq: 24
52

 

Maka sampaikan kepada mereka 

Berita azab yang menyakitkan 

Kata merujuk pada kamus Arab Indonesia al-Munawwir 

mengandung arti yang menyakitkan, yang menyusahkan.
53

 Sementara 
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dalam terjemahan yang umum beredar di Indonesia seperti dalam al-

Qur’an dan Maknanya karya Quraish Shihab memberikan terjemah kata 

 dengan pedih.
54

 Perbedaan penggunaan dua diksi ini ketika dilacak 

menggunakan kamus bahasa Indonesia masih dalam satu rumpun makna 

yang sama. Kata pedih adalah sebentuk adjektif yang berarti sakit, perih, 

getir, dan juga dapat berarti sedih dan getir. Sementara menyakitkan yang 

digunakan Jassin dengan menyesuaikan pada makna harfiyahnya. Ketika 

dilacak menggunakan Tesaurus kata tersebut berasal dari bentuk verba 

sakit yang berarti nyeri, ngilu, pedih dan lain sebagainya.
55

 

Dari dua keterangan tersebut nampak bahwa kata pedih dan sakit 

atau memedihkan dan menyakitkan memiliki satu makna yang sama, 

dengan kata lain dua kata tersebut adalah sinonim. Jika ditinjau lebih 

lanjut, pemilihan diksi yang dilakukan Jassin mengutamakan adanya 

musikalitas pada hasil terjemahnya, yang di dalam ayat tersebut terdapat 

pengulangan konsonan pada kata sampaikan dengan menyakitkan.  

Temuan keenam terdapat pada QS. al-A’lā: 3
56

 

 Yang menentukan hukum dan memberi bimbingan 
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Kata  merujuk pada kamus al-Munawwir diartikan sebagai 

memberi petunjuk, menunjukkan.
57

 Sementara dalam Tesaurus dijabarkan 

bahwa petunjuk yang berasal dari kata tunjuk memiliki banyak arti seperti 

petuah, informasi, pedoman, nasihat, fatwa, tuntunan termasuk di 

dalamnya bimbingan.
58

 Dalam hal ini, kata petunjuk sendiri dapat 

digolongkan dalam polisemi, mengingat kata ini memiliki banyak makna 

atau lebih dari satu makna. 

Akan tetapi ketika konteksnya adalah membandingkan kata 

petunjuk dengan bimbingan, maka dua kata ini dapat dikategorikan 

bersinonim karena sama-sama bermakna tuntunan. Jassin lebih memilih 

menggunakan kata memberi bimbingan bukan memberi petunjuk tentu atas 

dasar pembacaannya. Selain itu kata bimbingan dalam hal ini lebih puitis 

karena adanya konsonansi atau perulangan bunyi yang terjadi antara kata 

menentukan dengan bimbingan. 

Temuan ketujuh terdapat pada QS. asy-Syams: 6
59

 

Demi Bumi dan yang dibentangkan atasnya, 

Kata atau yang dalam kamus al-Munawwir  diterjemahkan 

dengan membentangkan.
60

 Sebagaimana yang diketahui bahwa akar kata 
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membentangkan adalah bentang. Dalam kamus Tesaurus menyebutkan 

bahwa ada beberapa kata yang sepadan maknanya dengan bentang, antara 

lain papar, jelaskan, terangkan, uraikan, hampar, dan rentang.
61

 

Sementara tim penerjemah dari Departemen Agama menerjemahkan 

ayat tersebut dengan, dan bumi serta penghamparannya.
62

 Kata 

penghamparan yang berasal dari hampar, menghampar sendiri dalam 

kamus Tesaurus mengandung makna membentang, terbentang, 

terpampang, terpentang, dan tergelar.
63

 Dari pemaparan tersebut, 

sebenarnya tidak ada pemaknaan yang keliru mengingat dua kata tersebut 

saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga bisa dikategorikan 

sebagai kata yang bersinonim. Pemilihan kata bentang dirasa lebih luas 

penggambarannya daripada dihamparkan, meskipun memiliki makna yang 

sama.  

 

B. Analisis Gaya Bahasa Berita Besar 

Analisis gaya bahasa adalah sebentuk analisis yang menggunakan gaya 

bahasa sebagai objek kajiannya. Di sini, gaya bahasa juga dapat diistilahkan 

dengan majas atau pemajasan. Pemajasan sendiri merupakan teknik 

pengungkapan bahasa, penggayabahasaan, yang mana memberi makna tersirat 

pada makna-makna yang ditunjukkannya. Bisa pula diartikan bahwa majas atau 

pemajasan adalah suatu gaya bahasa yang bermain dengan makna, dimana teknik 
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ini adalah salah satu cara mendayagunakan sekaligus memanfaatkan bahasa kias 

dan makna konotatif.
64

 Dalam proses analisis gaya bahasa kali ini, penulis 

membatasi pembahasan hanya pada gaya bahasa kiasan yakni simile, metafora 

dan personifikasi. 

 

1. Simile 

Simile merupakan salah satu gaya bahasa kiasan yang 

memperbandingkan dua hal secara eksplisit. Dalam pemakaiannya, gaya 

bahasa persamaan atau simile ini sangat mudah diidentifikasi, yakni 

dengan melihat ada tidaknya kata-kata yang menjadi pembanding, 

misalnya kata seperti, bagaikan, sebagai, laksana, dan lain 

sebagaimanya.
65

 Dalam Berita Besar, gaya bahasa persamaan ini 

ditemukan di beberapa surah. Adapun temuan simile dalam Berita Besar 

seperti dalam QS. an-Naba’a: 6, 7, 10, 26, dan 36
66

Bukankah kami telah jadikan bumi sebagai hamparan, 

Dan gunung-gunung sebagai pancang? 
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Dan kami jadikan malam sebagai pakaian 

Kata sebagai dalam tiga ayat di atas menunjukkan adanya gaya 

bahasa simile atau persamaan. Dari ketiganya nampak jelas hal apa yang 

dibandingkan. Pertama, antara bumi dengan hamparan. Dua hal tersebut 

secara bahasa sangatlah berbeda, akan tetapi kata sebagai yang muncul 

secara eksplisit dalam kalimat tersebut menjadikan dua hal yang berbeda 

memiliki persamaan atau keserasian sifat. Kedua, gunung-gunung dengan 

pancang. Gunung-gunung adalah hal yang dibandingkan dan pancang 

merupakan pembandingnya. Pancang sendiri merupakan kata lain dari 

tonggak atau patok yang jelas tidak ada hubungannya dengan gunung. 

Akan tetapi kata gunung yang besar memiliki sifat yang sama dengan 

patok atau tonggak, yakni sama-sama mampu menopang. 

Ketiga, kata malam dengan pakaian. Sama seperti dua perbandingan 

di atas yang sesungguhnya tidak memiliki pertautan atau keterkaitan sama 

sekali. Namun menurut terjemahan yang diterbitkan Departemen Agama, 

pengibaratan malam dengan pakaian ini didasarkan pada gelap yang 

dimiliki oleh malam. Di mana gelap senantiasa menyelimuti malam 

sebagaimana pakaian yang selalu menutupi tubuh manusia.
67

 

Temuan kedua gaya bahasa simile terdapat pada QS. Al-Qāri’ah: 4 

dan 5.
68
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(itulah) hari manusia seperti laron bertebaran, 

Gunung-gunung laksana bulu domba digaru, 

Pada ayat keempat terlihat bentuk simile karena menyerupakan 

manusia dengan laron, serangga yang muncul ketika musim hujan tiba. 

Sementara dalam al-Qur’an dan Maknanya karya Quraish Shihab, kata 

diterjemahkan dengan anai-anai.
69

 Secara etimologi, kata ا

dapat diterjemahkan dengan kupu-kupu.
70

 Konteks ayat tersebut 

sebenarnya menceritakan rentetan kejadian ketika hari kiamat datang, 

salah satunya adalah manusia yang dibuat kocar kacir mencari 

perlindungan sebagaimana laron atau serangga terbang yang mencari 

cahaya. Perbandingan di atas sangat eksplisit dengan adanya kata sebagai 

di antara manusia dan laron.  

Di ayat selanjutnya yang dibandingkan adalah gunung dengan bulu 

domba. Gunung yang sedemikian kokoh dan tidak mungkin berpindah 

tempat, dalam ayat tersebut diibaratkan menjadi bulu domba, yang sangat 

ringan dan mudah sekali berpindah-pindah tempat mengikuti angin yang 

menerpanya. Pengibaratan tersebut sekaligus menjadi penegas dan 

gambaran konkret bahwa gunung sekalipun ketika hari kiamat tiba dapat 

dengan mudah dihamburkan. 
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Temuan ketiga yakni pada QS. az-Zilzāl: 7 dan 8
71

Maka barang siapa melakukan 

Kebaikan seberat zarrah, 

Ia pasti ‘kan melihatnya! 

 

Dan barang siapa melakukan 

Kejahatan seberat zarrah, 

Ia (pun) pasti ‘kan melihatnya! 

Kata seberat dalam terjemah dua ayat tersebut dapat dipahami 

sebagai bentuk eksplisit dari perbandingan. Dalam dua ayat tesebut, 

kebaikan dan kejahatan diperbandingkan dengan hal yang sama, yakni 

zarrah. Zarrah dalam kamus Tesaurus diartikan sebagai partikel.
72

 

Sebagaimana yang diketahui, bahwa partikel sendiri adalah unsur kecil 

serupa atom atau molekul. Dalam kamus Arab-Indonesia kata  dapat 

berarti semut kecil, biji sawi, debu halus, bahkan atom.
73

 Jadi sedikit saja 

kebaikan bahkan yang memiliki berat sama dengan zarrah tetap akan 

dihitung, begitupun dengan kejahatan, meskipun beratnya hanya sama 

dengan zarrah, akan tetap diperhitungkan. 
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Temuan keempat yakni pada QS. al-Fīl: 5
74

 

Lalu menjadikan mereka laksana daun dan batang 

Yang habis digerogoti (binatang) 

QS. al-Fīl secara keseluruhan menceritakan kisah tentara gajah di 

bawah pimpinan Abrahah yang gagal ketika ingin menghancurkan ka’bah. 

Pada ayat keempat dijelaskan bahwa tentara gajah yang dipimpin oleh 

Abrahah al-Asyram al-Habasyi diserang oleh sekawanan burung (Ababil) 

yang melempari para tentara tersebut dengan batu-batu dari tanah liat yang 

dibakar.
75

 Akibat dari pelemparan tersebut kemudian dijelaskan dalam 

ayat terakhir yakni mereka (para tentara gajah) laksana daun dan batang 

yang digerogoti binatang. Keadaan para tentara gajah yang terkena batu-

batu api tersebut diserupakan dengan daun dan batang tumbuhan yang 

tercabik-cabik bagian-bagian tubuhnya. Konteks perbandingan keadaan 

para tentara gajah dengan hal yang masih bisa diindera manusia adalah 

untuk memahamkan tentang azab yang ditimpakan Allah kepada mereka 

yang berusaha merusak ka’bah. 

 

2. Metafora 

Metafora merupakan sebentuk analogi yang memperbandingkan dua 

hal secara langsung secara implisit tanpa menggunakan kata seperti, 
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laksana, bagaikan, dan lain sebagainya.
76

 Dalam proses analisis metafora, 

ada dua istilah yaitu tenor dan vehicle. Tenor adalah objek yang berperan 

sebagai sesuatu yang dibandingkan. Sedangkan vehicle adalah istilah 

untuk pembandingnya.
77

 Selain istilah tenor dan vehicle dalam metafora 

juga dikenal dua istilah lain, yakni metafora hidup (implisit) dan metafora 

mati (eksplisit). Metafora hidup adalah metafora yang memungkinkan 

adanya makna konotatif di dalamnya. Sedangkan metafora mati adalah 

sebentuk metafora yang langsung menunjuk pada makna denotatifnya.
78

 

 Dalam terjemahan al-Qur’an al-Karim Bacaan Mulia Berita Besar, 

banyak ditemukan bentuk-bentuk metafora, baik implisit maupun eksplisit. 

Adapun temuan pertama penggunaan metafora dalam al-Qur’an al-Karim 

Bacaan Mulia Berita Besar adalah pada QS. an-Naba’a: 9
79

 

Kami jadikan tidurmu untuk melepas lelah 

Dalam kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, kata  berarti tidur, 

istirahat.
80

 Sementara H.B. Jassin menerjemahkan kata dengan 

melepas lelah. Dua terjemahan tersebut nyatanya masih serumpun jika 

ditinjau dari kamus bahasa Tesaurus. Kata istirahat merupakan nomina 
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yang mana memiliki bentuk verba beristirahat. Kata lain dari beristirahat 

adalah membuang penat, melepas lelah, membuah lelah, dan mengaso.
81

 

Secara struktur, kalimat tersebut merupakan kalimat sempurna dan 

langsung menunjuk pada makna denotatif, atau langsung dapat dipahami. 

Jika dianalisis lebih lanjut dengan ada tidaknya penggunaan metafora, 

terjemahan tersebut ternyata menggunakan gaya bahasa metafora eksplisit. 

Kata tidurmu adalah kata yang dibandingkan (tenor), sedangkan kata 

melepas lelah merupakan pembanding (vehicle). Kata untuk di atas 

merupakan kata yang digunakan sebagai perangkai antara tenor dan 

vehicle. Dikatakan eksplisit karena makna kalimat tersebut langsung dapat 

ditangkap yakni Tuhan memberikan waktu tidur kepada manusia agar 

dapat beristihat untuk melepaskan lelahnya setelah seharian melakukan 

aktivitas duniawi, semisal bekerja sebagaimana dalam QS. an-Naba’a: 11
82

 

Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan 

Dalam ayat tersebut nampak pengungkapan makna denotatif, yang 

secara eksplisit menjelaskan bahwa waktu siang adalah waktu yang 

diberikan Tuhan kepada manusia untuk mencari penghidupan. Kata 

penghidupan dalam ayat tersebut adalah bentuk nomina dari hidup, 

menunjuk pada makna pemeliharaan, pencaharian, pekerjaan, dan rezeki.
83

 

Jadi kata mencari penghidupan adalah sebentuk metafor mati (eksplisit) 

                                                           
81

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa... hlm.208 
82

H.B. Jassin, Al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia Berita Besar... hlm.6 
83

Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa... hlm.190 



84 

 

untuk menjelaskan bahwa manusia, pada waktu siangnya, memiliki 

tanggungjawab pada dirinya sendiri untuk bekerja, mencari rezeki, untuk 

dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sepadan dengan tema utama 

surah ini yang mana menjelaskan tentang keserasian dari segenap sistem 

yang diatur oleh Allah SWT. Sehingga manusia seharusnya dapat 

menyadari keniscayaan adanya hari pembalasan dari apa-apa yang menjadi 

tanggungjawabnya selama hidup di dunia.
84

 

Temuan metafora selanjutnya yakni pada QS. at-Takwīr: 1, 6, dan 

12
85

Bila matahari digulung 

Bila langit disingkapkan 

Dan bila api neraka dimarakkan 

Ketiga ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang 

menggunakan gaya bahasa metafora di dalamnya. Matahari digulung, 

langit disingkapkan, dan api neraka dimarakkan adalah ungkapan-

ungkapan yang tidak banyak digunakan pada umumnya. Metafora yang 

digunakan dalam keempat ayat tersebut adalah metafora hidup atau 
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implisit, yakni yang masih mungkin ditemukan makna konotatif di 

dalamnya. 

Seperti kata matahari yang biasanya hanya disandingkan dengan 

terbit, tenggelam, terbenam, dan menyingsing.  Pada kata matahari 

digulung tidak ditemukan makna denotatif kecuali jika hal tersebut 

dikembalikan kepada kuasa Allah SWT. Sebab tidak ada satu makhluk 

pun yang mampu menggulung matahari. Begitu juga dengan ungkapan  

langit disingkapkan, yang mana menghadirkan imajinasi atas langit yang 

terbuka sehingga terlihatlah seluruh jagad raya. Pada terjemahan api 

neraka dimarakkan juga mengundang pembaca mengimajinasikan lembah 

hitam yang dinyalakan atasnya sehingga kemudian menjadi lembah api. 

Temuan ketiga yakni pada QS. al-Infithār: 1
86

 

Bila langit terbelah

Kata langit terbelah seperti pada temuan sebelumnya yakni langit 

disingkapkan adalah sebuah kemustahilan. Menyingkap langit atau juga 

membelah langit hanya dapat dilakukan oleh Allah SWT, sementara 

manusia tidak memiliki kuasa yang sepadan dengannya. Kata langit 

terbelah adalah juga termasuk  gaya bahasa metafora, yang hanya berupa 

vehicle. Gabungan dari dua kata tersebut hanya dapat dimaknai secara 
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konotatif, karena kandungan maknanya masih implisit.  Hal ini juga 

ditemukan pada QS. al-Insyiqāq: 1
87

 

Bila langit terbelah 

Baik kata maupun kata keduanya mengandung makna 

terbelah atau mengeluarkan.
88

 Di mana kedua ayat ini sama-sama 

membicarakan keadaan ketika hari kiamat tiba.
89

 Jadi konteks kedua ayat 

yang membicarakan terkait terbelahnya langit adalah sebagai keniscayaan 

bahwa sesungguhnya Allah benar-benar akan menghadirkan hari 

pembalasan kepada manusia. sehingga manusia diharusnya selalu 

mengingat tiap-tiap perbuatan yang dilakukannya, agar kelak mereka 

menerima ganjaran melalui tangan kanannya. 

Pada surah yang sama yakni di QS. al-Infithār, gaya bahasa metafora 

juga ditemukan pada ayat kesembilan: 

Tapi tidak! Kamu dustakan pengadilan! 

Kata kamu dalam ayat di atas merujuk pada manusia, di mana 

dikatakan bahwa manusia telah berani mendustakan adanya pengadilan. 
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Kata dustakan sendiri berasal dari (tidak benar, bohong)
90

 yang 

merupakan bentuk adjektif atau kata sifat. Sementara kata  dalam 

kamus Arab-Indonesia memiliki beberapa pengertian seperti agama, 

kepercayaan, pembalasan, putusan, perhitungan, dan lain sebagainya.
91

 

Hadirnya ungkapan kamu dustakan pengadilan dalam ayat tersebut dapat 

dimaknai secara denotatif, yakni manusia mendustakan adanya pengadilan. 

Namun ayat tersebut juga merupakan sebentuk metafor dimana makna 

konotasinya merujuk pada keadaan manusia yang mengabaikan, tidak 

memedulikan, dan mengingkari adanya hari pembalasan atau hari 

perhitungan yang telah Allah tetapkan. 

Temuan keempat terdapat pada QS. at-Thāriq: 6
92

 

Ia diciptakan dari air yang dipancarkan 

Terjemahan ayat ini sebenarnya telah dapat dipahami dengan melihat 

makna denotatifnya, tentang penciptaan manusia. Mengingat secara bahasa 

kata mengandung pengertian menuangkan dengan derasnya, 

menumpahkan, mencurahkan.
93

 Dalam penggunakaan ungkapan air yang 

dipancarkan memiliki unsur kias yang dapat dikategorikan dalam gaya 
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bahasa metafora. Konteks ayat ini sendiri adalah pada ayat sebelumnya 

Allah ingin manusia mengingat dari apa mereka diciptakan, kemudian 

disambung oleh ayat ini, yang menjelaskan perihal penciptaan manusia 

yang berasal dari air yang dipancarkan atau air mani. 

Temuan kelima terdapat pada QS. al-‘Alaq: 6
94

 

Tapi tidak, manusia sungguh-sungguh melampaui batas 

Dalam ayat di atas yang termasuk gaya bahasa metafora adalah 

manusia melampaui batas. Dikatakan metafora karena terdapat makna 

implisit dari ungkapan tersebut. Kata selain memiliki pengertian 

melampaui batas, kata tersebut juga berarti lalim (zalim), sewenang-

wenang.
95

 Dalam konteks ayat di atas menceritakan tentang manusia yang 

merasa sudah berkecukupan sehingga lupa bersyukur kepada Allah, 

melupakan asal penciptaannya,
96

 sehingga menjadi aniaya (zalim) kepada 

dirinya sendiri dan kehidupan yang dijalaninya, dan menjadi ingkar. Jadi 

kata melampaui batas di sini sebenarnya dapat dimaknai dengan manusia 

yang secara sewenang-wenang melupakan kodratnya sebagai makhluk 

yang harusnya bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan 

kepadanya.
97
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Temuan keenam yakni pada QS. al-‘Adiyāt: 8
98

 

 

 Keras cintanya akan kekayaan 

 H.B. Jassin mengartikan kata sebagaimana makna literernya 

yakni keras. Dalam kamus al-Munawwir dijelaskan bahwa ا jika 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengandung arti yang kuat, 

kokoh. Bisa juga diterjemahkan dengan yang keras, bengis, dan kikir.
99

  

Jika melihat konteks ayat tersebut, H.B. Jassin menggunakan metafora 

untuk menjelaskan bahwa manusia pada saat itu terlalu cinta kepada aspek 

duniawi, termasuk harta benda sehingga melalaikan adanya hari 

pembalasan. Keras cintanya pada kekayaan adalah sebentuk makna 

konotatif yang menyiratkan adanya sifat kikir pada manusia-manusia 

tersebut. 

 

3. Personifikasi 

Gaya bahasa kias personifikasi adalah bentuk lain dari metafora yang 

secara khusus melekatkan sifat-sifat manusia (yang hidup) kepada benda-

benda tidak bernyawa, termasuk alam. Dalam penggunaan personifikasi 

hampir sama dengan metafora, hanya saja lingkupnya diperkecil. Ada 

pengibaratan benda-benda tidak bernyawa tersebut seakan-akan memiliki 
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kecakapan seperti manusia.
100

 Adapun dalam Berita Besar, temuan 

pertama sekaligus contoh penggunaan gaya bahasa personifikasi terdapat 

pada QS. an-Nāzi’āt: 2, 4, 6, dan 7
101

 

Demi bintang-bintang yang giat-cepat 

Demi bintang-bintang yang berlomba-lomba 

Jassin memang terlihat sangat berbeda ketika menerjemahkan QS. 

an-Nazi’at. Dalam al-Qur’an dan Maknanya karya Quraish Shihab, nama 

surah ini diterjemahkan dengan malaikat-malaikat yang mencabut
102

 

sementara Jassin menerjemahkannya dengan bintang-bintang yang lepas. 

Hal ini berdampak pula pada keseluruhan terjemahan, yang mana 

cenderung memakai kata bintang-bintang bukan malaikat-malaikat. Tentu 

ada tujuan dan maksud khusus pemilihan kata bintang untuk menggantikan 

malaikat sebagaimana dalam terjemah-terjemah yang lain. 

Terlepas dari itu, jika ditinjau lebih lanjut terdapat gaya bahasa kias 

berupa personifikasi di dalamnya. Kata bintang-bintang yang giat-cepat 

merupakan bentuk personifikasi yang pertama. Kata bintang merupakan 

nomina
103

 atau kata yang menunjukkan benda atau yang dibendakan. 
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Sementara giat adalah adjektif atau kata sifat yang biasa dilekatkan dengan 

kegiatan manusia.  

Dalam kamus Tesaurus menyebutkan bahwa kata giat memiliki 

beberapa arti seperti aktif, bernafsu, berperan, bersemangat, getol, dan 

rajin.
104

 Beberapa arti tersebut mencerminkan diri manusia yang aktif, 

manusia yang bernafsu, manusia yang rajin, dan juga manusia yang 

bersemangat. Ketika bintang disandingkan dengan kata giat, maka akan 

nampak bentuk kiasnya. Tanpa mengurangi esensi di dalamnya, ungkapan 

dalam bentuk personifikasi di atas salah satunya adalah untuk 

menghidupkan penuturan. 

Begitu juga dengan ayat selanjutnya yang menyebutkan bintang-

bintang berlomba-lomba. Kata berlomba adalah bentuk verba dari lomba 

yang berarti beradu kekuatan, berkompetisi, bertanding, atau bersaing.
105

 

Bintang yang dikatakan adalah benda mati, tidak mungkin memiliki 

kemampuan untuk bertanding atau berkompetisi layaknya manusia. Di 

sinilah letak gaya bahasa personifikasi. Melekatkan karakteristik human, 

yakni berlomba kepada benda mati berupa bintang. 

Pada hari tiupan pertama menghancurkan (alam) 
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Disusul oleh (tiupan) berikutnya yang membangkitkan alam 

Dalam ayat selanjutnya menceritakan tentang tiupan (sangkakala) 

yang dikisahkan dapat mematikan seluruh makhluk dan memorak-

porandakan bumi seisinya. Di sini terdapat gaya bahasa personifikasi, yang 

teridentifikasi lewat kata tiupan yang dapat menghancurkan alam, dan 

membangkitkan alam. Sebagaimana yang diketahui bahwa tiupan 

merupakan bentuk nomina dari tiup yang berarti hembusan atau semburan. 

Sekedar tiupan tidak mungkin dapat melakukan kedua hal yang disebutkan 

di atas, kecuali ada subjek Yang Maha. Maka tiupan tersebut adalah 

ungkapan tersirat yang di dalamnya terkandung makna konotatif. 

Temuan kedua yakni pada QS. at-Thāriq: 11
106

 

Demi langit yang mengandung hujan 

Kata langit notabene bukan termasuk kategori benda hidup. Langit 

merupakan bentuk nomina yang memiliki arti angkasa, cakrawala, awang-

awang
107

 sehingga tidak memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri sebagaimana 

manusia. Sementara mengandung adalah bentuk verba yang salah satu 

maknanya sering sekali disematkan kepada sifat-sifat kemanusiaan. Gaya 

bahasa personifikasi ditemukan ketika kata langit disandingkan dengan 

mengandung dengan makna berbadan dua atau hamil.
108
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Temuan ketiga terdapat pada QS. al-Balad: 20
109

 

Di atas mereka ada api mengurung rapat 

Kata yang berarti api adalah bentuk nomina atau kata benda yang 

tidak memiliki sifat atau karakteristik human. Tapi dalam ayat tersebut 

kata api disandingkan dengan mengurung yang merupakan bentuk verba 

dari kata kurung. Mengurung yang memiliki beberapa sinonim seperti 

mengungkung, memasung, membelenggu
110

 atau yang lain adalah kata 

kerja aktif yang lekat dengan kegiatan manusia. Keberadaannya sering 

disandingkan dengan kuasa manusia. Ungkapan bentuk personifikasi dapat 

dilihat dalam ayat ini. Secara umum, api sebagai benda mati tidak akan 

memiliki kuasa untuk mengurung rapat mereka (manusia-manusia yang 

ingkar
111

). Namun dengan penggunaan gaya bahasa kias personifikasi, 

ungkapan tersebut dapat menghidupkan api sebagaimana benda hidup 

yang mampu melakukan kuasa-kuasa sebagaimana manusia. 

Temuan keempat yakni pada QS. al-Lail: 1 dan 2
112

 

Demi malam bila menutupi (cahaya) 
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Demi siang bila muncul penuh kemenangan 

Kata malam dan siang adalah sebentuk nomina yang sekaligus 

berantonim.
113

 Sebagaimana kebanyakan nomina yang dibahas di atas, 

kedua kata tersebut diserupakan sebagai benda yang tak hidup atau 

nonhuman. Baik siang ataupun malam merupakan keterangan waktu yang 

tidak mungkin bekerja secara aktif. Ketika dua kata tersebut disandingkan 

dengan kata kerja aktif yakni menutupi dan muncul maka kata malam dan 

siang akan berperan selayaknya subjek hidup yang mampu melakukan dua 

kegiatan tersebut. Di sinilah letak gaya bahasa personifikasi yang 

dimaksudkan, yakni memberikan nuansa konkret pada kata malam dan 

siang. 

Temuan kelima yakni pada QS. al-Zilzāl: 2 dan 4
114

 

Dan bumi mengeluarkan beban-bebannya 

Hari itu (bumi) menceritakan hal ihwal dirinya 

Dalam dua ayat tersebut juga terdapat gaya bahasa personifikasi. 

Aktivitas bumi yang mampu mengeluarkan beban-bebannya itulah yang 

mengandung ungkapan personifikasi. Kata bumi yang diserupakan dengan 
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manusia dalam ayat tersebut adalah nomina, yang termasuk kategori benda 

mati. Sementara bumi sering diibaratkan sebagai ibu atau manusia 

perempuan yang memikul beban berat dalam lelakunya. namun dalam 

konteks ini, bumi tidak diibaratkan sebagai manusia akan tetapi tetap 

sebagai bumi yang diberi karakteristik human. 

Kemudian disambung pada ayat keempat, bahwa bumi mampu 

menceritakan hal ihwal dirinya. Beban-beban yang selama ini dipikul oleh 

bumi, pada saat yang ditentukan, akan diceritakan oleh bumi itu sendiri. 

Gagasan bahwa bumi dapat bercerita sangat jelas mengandung ungkapan 

personifikasi. Hal tersebut dikarenakan benda mati seperi bumi, yang 

sudah jelas masuk kategori tidak bernyawa, tidak akan mungkin memiliki 

kemampuan bercerita sebagaimana yang dimiliki oleh human. 

Temuan keenam terdapat pada QS. al-‘Adiyāt: 2, 3, 4, dan 5
115

 

Demi (kuda-kuda) yang mencetuskan api 

Demi (kuda-kuda) yang menyerang pagi hari 

Menerbangkan debu di udara 
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Dan menyerbu di tengah kumpulan (musuh) 

Kata kuda atau kuda-kuda yang dimaksudkan dalam ayat di atas 

adalah binatang, makhluk hidup, dan bernyawa. Secara umum sebagai 

mahkluk yang bernyawa, kuda juga dapat memiliki tingkah, sikap, dan 

karakter tertentu. Namun dalam keempat ayat di atas, kata kerja yang 

disandingkan atau yang digunakan adalah kata kerja yang hanya dimiliki 

oleh human. Kuda betapapun adalah makhluk bernyawa, tapi ia bukan 

termasuk human. Di sini timbul gaya bahasa personifikasi, di mana sifat-

sifat kemanusiaan yang berupa tingkah laku verbal ditransfer atau 

dipinjamkan kepada kuda yang notabene adalah nonhuman. Kata 

mencetuskan, menyerang, menerbangkan, dan menyerbu di luar adanya 

makna konotasi, adalah kata kerja yang sering digunakan oleh manusia. 

Pendayaan kata-kata tersebut dalam ungkapan personifikasi, sekaligus 

menjadi penegas dan menghidupkan penuturan. 


