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MOTTO 

 

 

اٱاَوَلااَحَسنَة ال اٱاتَِويتَس ااَوَلا
يِّئَة   اَوة اَعَد ااۥنَه اَوبَي اانَكَابَي االَِّذيٱافَإَِذااَسن اأَح ااِهيَاالَّتِيٱبِاافَع اد اٱالسَّ

 َحِميم ااَولِي ااۥَكأَنَّه ا

 

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) 

dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia 

ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” 

(QS. Al-Fushshilat: 34 ) 

  



 
 

vii 
 

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 tidak dilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ ṡ es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Ki ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah …’... Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

b. Vokal 

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 

 .... يَـْ   fathah dan ya’ Ai a dan i 
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َـ.... و    fathah dan wau Au a dan u 

 

c.  Vokal Panjang (Maddah) 

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

َـ...ا... َـى...  Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

ِـي....   Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

ُـو....   Dhammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 

Contoh:      َقَال  : qāla 

 qīla : ِقْيلَ 

 yaqūlu : يَ ُقْولُ 

 

 

 

d. Ta’ Marbutah 

Transliterasinya menggunakan: 

1. Ta’ Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/ 

Contohnya:   َُرْوَضة : rauḍatu 

2. Ta’ Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/ 

Contohnya:   َْرْوَضة : rauḍah 

3. Ta’ marbutah yang diikuti kata sandang al 

Contohnya:   َُرْوَضُة اْْلَْطَفال : rauḍah al-aṭfāl 
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e. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah. 

Contohnya:  ََربَّنا : 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:  الشفاء   : asy-syifā’ 

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya huruf /l/. 

Contohnya :   القلم  : 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: 

ُر الرَّازِِقْي   wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn :  َوِانَّ اهللَ ََلَُو َخي ْ

     wa innallāha lahuwa 

khairurrāziqīn  
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ABSTRAK 

 

Al-Qur’an adalah kitab sejarah yang sejak masa Muhammad Saw, hingga 

saat ini tetap terjaga keontetikannya. Ribuan kata yang terdapat di dalam al-

Qur’an terdapat kata al-‘ada>wah dan al-baghd}a’ di dalamnya kerap dimaknai 

dengan permusuhan dan kebencian. Latar belakang dipilihnya judul ini adalah 

maraknya kasus permusuhan dan kebencian  di masa sekarang ini, baik melalui 

perang fisik maupun dalam dunia maya. Kata al-‘ada>wah  berakar kata dari ‘ada> 
dengan berbagai bentuk dan derivasinya terulang sebanyak 106 kali dalam 39 

surat di dalam al-Qur’an. Kata al-‘ada>wah  terulang sebanyak 6 kali di dalam 3 

surat yaitu, sedangkan kata al-bagd}a>’ terulang sebanyak 5 kali di 3 surat dalam 

al-Qur’an. Kata al-‘ada>wah dan al-bagd}a>’ mempunyai dua bentuk yakni: 

disebutkan secara beriringan dan tidak beriringan. Al-‘ada>wah dan al-bagd}a>’ 
disebutkan secara beriringan dalam 4 ayat di 2 surat dalam Al-Qur’an. Adapun 

al-‘ada>wah dan al-bagd}a>’ yang secara tidak beriringan disebutkan sebanyak 3 

ayat di 3 surat.  

Penelitian dalam karya tulis ilmah ini bersifat kepustakaan murni (library 
research) dengan pendekatan metode maudhu’i (tematik) yaitu dengan 

mengumpulkan ayat-ayat yang se-tema atau kajian, membahasnya kemudian 

menganalisa melalui berbagai aspek. Sumber primer yang digunakan dalam karya 

tulis ilmiah ini adalah Al-Qur’an, tafsir-tafsir, kitab bahasa. Data sekunder yang 

digunakan adalah buku-buku, artikel dan tulisan-tulisan yang terkait dengan 

tema dalam karya tulis ini. Analisis yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini 

bersifat deskriptif analisis. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang setema 

dan ayat-ayat yang mengandung kata al-‘ada>wah dan al-bagd}a>’, memaparkan 

pemaknaan terhadap kata al-‘ada>wah dan al-bagd}a>’ yang terdapat dalam Al-

Qur’an, dan tafsir-tasir beserta penjelasan dari asbabun nuzul ayat. Kata al-
‘ada>wah dan al-bagd}a>’ yang terdapat dalam Al-Qur’an dimaknai dengan 

permusuhaan dan kebencian terkesan dimaknai secara baku tanpa melihat kata 

kerja yang mengiringinya. Penelitian ini berusaha mencari apakah kata kerja 

yang mengikuti al-‘ada>wah dan al-bagd}a>’ (objek) mempengaruhi terhadap 

pemaknaan? Dalam karya tulis ilmiah ini di antaranya memaparkan 4 kata kerja 

yang mengiringi yakni Agraina>, Al-Qaina>, Yu>qi’a, dan Bada>.  

Penelitian yang dilakukan penulis melalui deskriptif analisis ini, 

menganalisa keterpengaruhan al-‘ada>wah dan al-bagd}a>’ oleh kata kerja yang 

mengiringinya dan memunculkan makna baru berupa “pemicu/benih permusuhan 

dan kebencian”. Pemicu/benih permusuhan dan kebencian yang terjadi pada masa 

Nabi Muhammad Saw, tersebut dapat kita jumpai pada zaman sekarang ini 

seperti kasus karikatur nabi Muhammad Saw, status facebook, twetter dan 

lainnya yang bernada provokatif. 
 


