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Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu 

Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan 
di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka 

macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. 
Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-

binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). 
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah 

ulama, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS, al Fathir; 
27-28) 
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ABSTRAKSI 
 

        Al Qur’an merupakan kalam Allah yang Agung, di dalamnya terdapat 
segudang rahasia kehidupan , baik itu menyangkut masa yang telah lalu maupun 
menyangkut masa yang akan datang. 
      Warna merupakan hal yang diciptakan oleh Allah untuk makhluknya, dia 
merupakan salah satu bentuk komunikasi manusia dengan dunia luar, baik itu 
berhubungan dengan tempat ataupun obyek, warna juga merupakan salah satu 
bentuk identifikasi atau pembeda, hal ini bisa dilihat dalam QS, al Baqarah; 69 
ketika Bani Israil bertanya warna sapi apa yang harus mereka sembelih, kemudian 
Allah menjelaskan dengan memberi identifikasi, warna sapi tersebut adalah warna 
sapi yang kuning, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa warna merupakan 
salah satu bentuk pembeda atau identitas antara sat dengan yang lain. Dalam Al 
Qur’an sendiri warna yang disebutkan sebanyak enam macam, yakni warna 
kuning, merah, putih, hitam, hijau, dan biru. Warna-warna ini merupakan warna 
primer atau merupakan warna-warna dasar pembentuk dari sekian banyak warna 
sekarang ini.  

Semua yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya, begitu juga dengan 
warna. Beberapa manfaat dari warna adalah penggunaan warna sebagai salah satu 
metode pengobatan, hal ini telah dikenal sejak dulu oleh islam, salah satu tokoh 
islam yang memperkenalkan warna sebagai salah satu metode pengobatan adalah 
Ibnu Sina,  

Kombinasi warna yang menakjubkan. Dikatakan menakjubkan, karena 
dengan adanya kombinasi warna-warna primer mampu membentuk warna hingga 
mencapai ratusan, ada juga yang mengatakan warna yang berada disekeliling kita 
ini bisa mencapai ribuan. 

Bentuk komunikasi hewan dengan lingkungan sekitar, hal ini sering 
disebut dengan kamuflase, manfaat warna tidak hanya dirasakan oleh manusia. 
Akan tetapi juga dirasakan oleh hewan, hal ini dilakukan dengan cara menyamar 
dengan warna lingkungan sekitar supaya mereka terhindar dari musuh, untuk 
mencari makan, dan ada juga untuk reproduksi.  

Diatas ini adalah merupakan sedikit manfaat warna dalam kehidupan, 
kajian ini tidak lain hanya untuk menjadikan kita sebagai hamba yang diciptakan 
oleh sang pencipta, agar selalu mengingat baik di kala duduk, berbaring dan sujud 
akan segala ciptaan-Nya tidak ada yang sia-sia, dan selalu bersyukur terhadap apa 
yang Allah ciptakan.  
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi 

ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan 

berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kata Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

Alif ا  tidak 
dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
  Sa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 
 jim J Je ج
 ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 zal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 
 ra R Er ر
 zai Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 sad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
 dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
 ta ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 
 za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain …‘ koma terbalik di atas‘ ع
 gain G Ge غ
 fa F Ef ف
 qaf Q Ki ق
 kaf K Ka ك
 lam L El ل
 mim M Em م
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 nun N En ن
 wau W We و
 ha H Ha ه
 hamzah …’ Apostrof ء
 ya Y Ye ي

 

b. Vokal 

bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 

dan vokal rangkap. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a a َـ

 Kasrah i i ِـ

 Dhammah u u ُـ

 

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu; 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

ي....◌ْ  َـ  Fathah dan ya ai a dan i 

َـ....ْو   Fathah dan 
wau 

au a dan u 

 

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
َـ... ا...َـ...ى  Fathah dan alif 

atau ya 
ā a dan garis di 

atas 
ِـ.... ي  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

ُـ.... و  Dhammah dan 
wau 

ū u dan garis di 
atas 

 

Contoh:    َل'(َ  : qāla 

 َ)*ْ(ِ : qīla 

 yaqūlu : َ/.ُْ-لُ 

d. Ta Marbutah 

Transliterasinya menggunakan: 

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/ 

Contohnya:   ُ01ََرْو  : rauḍatu 

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/ 

Contohnya:   ْ01ََرْو : rauḍah 

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al 

Contohnya:   ُ01َا3َْْط2َ'لُ  َرْو  : rauḍah al-aṭfāl 

e. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah. 

Contohnya:   َ'4َّ6َر : rabbanā 

 
f. Kata Sandang 

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan 

sesuai dengan huruf bunyinya 

Contohnya:  ا278'ء   : asy-syifā’ 
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2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya huruf /l/. 

Contohnya:  9:.8ا    : al-qalamu 

g. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi’il, isim maupun hurf, ditulis 

terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contohnya: 

اِزِ)ْ*? َ<ْ*=ُ  8َ>ُ-َ  هللاَ  َواِنَّ  ا8=َّ   : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

       wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn  
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