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PENGESAHAN 
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MOTTO 

 

 

 ل  ٱبََصَر وَ ل  ٱَع وَ لسَّم  ٱإِنَّ  م   ِعل   ۦَس لََك بِهِ ُف َما لَي  َوََل تَق  
ئَِك فَُؤادَ ُكلُّ أُْولَ  

 وَلئهُ َمس  َكاَن َعن  
 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 

dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”  

(QS. al-Isra’ [17]: 36) 
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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 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain 

lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif  tidak dilambangkan tidak dilambangkan 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 ka dan ha خ

 dal d De د

 zal ż zet (dengga titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin S Es س

 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ e (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 ʻ koma terbalik di atas‘ ع
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 gain g Ge غ

 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 ه

 hamzah ʼ 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, translierasinya sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  kasrah I I 

  َ  dhammah U U 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

...ي    َ  Fathah dan ya Ai A dan i 

...و    َ  Fathah dan wau Au A dan u 

 

 



ix 

 

c. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

...ا...ى  َ  Fathah dan alif atau ya Ā A dan garis di atas 

...ي  َ  Kasrah dan ya Ī I dan garis di atas 

... وَ   Dammah dan wau Ū U dan garis di atas 

Contoh :   ق ال : qāla 

 ramā : ر م ى   

 qīla : ق ي ل     

 yaqūlu : ي  ق و ل     

d. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 

1. Ta marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/ 

Contohnya:    ر و ض ة : rauḍatu 

2. Ta marbutah mati, transliterasinya adalah /h/ 

Contohnya:    ر و ض ة : rauḍah 

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al 

Contohnya:    ر و ض ة  اْل  ط ف ال : rauḍah al-aṭfāl 

e. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah. 

Contohnya:   ر بَّنا : rabbanā 

f. Kata Sandang 

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu: 
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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. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh : 

 ta’khużūna :        تأخذون

 ’an-nau : النوء

 syai’un :             شئ

 inna :           ان

h. 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: 

ي  ر  الرَّاز ق ي    wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn : و ا نَّ هللا  َل  و  خ 

   wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn  
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ABSTRAK 

 

Umat manusia sekarang berada pada masa yang disebut dengan zaman 

informasi. Zaman ini ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat 

pesat. Sebelum era ini, orang-orang memperoleh informasi hanya pada waktu-

waktu tententu, seperti pada pagi hari dengan melihat berita di tv atau membaca 

koran. Sejak kemunculan internet, kebiasaan itu berubah. Sekarang setiap detik 

manusia bisa memperoleh informasi beraneka ragam. Singkat kata, informasi 

yang sekarang mendatangi manusia.  

Fenomena tersebut berdampak pada kekaburan informasi. Sekarang 

banyak orang yang setiap detiknya mengkomsumsi informasi tanpa 

memperhatikan apakah informasi itu bermanfaat dan penting atau tidak baginya. 

Bahkan sering kali mereka mengkomsumsi informasi tanpa verifikasi. Hal ini 

tentu memiliki dampak yang tidak baik bagi kehidupan. Tidak sedikit konflik 

antar agama, aliran etnis, politik, pemerkosaan, gaya hidup hedonis, terorisme 

yang disebabkan oleh komsumsi informasi sembarangan.  

Persoalan ini tentu butuh sebuah solusi. Umat Islam memiliki kitab suci 

yang menegaskan dirinya sebagai petunjuk umat manusia, yakni al-Qur’an. Di 

dalam al-Qur’an mengandung solusi berbagai persoalan umat manusia, yang tidak 

akan pernah kering dimakan waktu dan tempat. Oleh karena itu terkait fenomena 

informasi ini, perlu kembali kepada panduan al-Qur’an. Dalam al-Qur’an juga 

terdapat berbagai term yang bermakna informasi, seperti term naba’, term khabar, 

term h}adi>s| dan term ifk. Tiga term yang disebut diawal, walaupun secara sekilas 

bermakna sama, namun jika dilihat dari makna dasar dan penggunaannya dalam 

al-Qur’an, memiliki perbedaan yang mencolok. Term naba’ sering diartikan 

dengan informasi yang penting, yang tak diragukan lagi kebenarannya. Berbeda 

dengan term khabar. Term ini secara bahasa bermakna informasi secara umum, 

entah itu benar atau salah dan penting atau tidak penting. Begitu juga dengan term 

h}adi>s|, yang juga memuat informasi secara umum. Dari empat term di atas, adalah 

term ifk, yang secara khusus bermakna informasi bohong.   

Perbedaan term-term tersebut tidaklah berhenti pada makna bahasa. 

Penggunaan term-term tersebut dalam al-Qur’an, secara umum juga memiliki 

perbedaan. Misalnya term naba’ digunakan untuk menunjuk informasi umat 

terdahulu, informasi eskatologi dan informasi yang menyangkut orang banyak. 

Berbeda dengan term khabar dan h}adi>s|. Dua term ini digunakan dalam berbagai 

informasi. Term h}adi>s| kadang digunakan untuk menunjuk al-Qur’an yang memuat 

informasi mulia, namun juga kadang digunakan untuk menggambarkan informasi 

yang tak penting. Hal ini terjadi ketika  term h}adi>s| digandengkan dengan term 

lagwh. Kekhususan ini juga terjadi pada penggunaan term ifk. Terkait informasi 

term ini digunakan khusus untuk informasi bohong. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode maud}u’i >, yaitu dengan 

cara mengumpulkan ayat yang di didalamnya terdapat term-term tersebut dan 

memetakan tipologi informasi menurut al-Qur’an sesuai acuan term-termnya. 

kemudian melihat respon masyarakat waktu itu yang terekam dalam ayat tersebut. 
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Lalu penulis mencoba mengontektualisasikan dengan masyarakat informasi saat 

ini. Pada skripsi ini, penulis menemukan tipologi informasi menurut al-Qur’an. 

Selain tipologi informasi tentang benar dan salah, terdapat juga informasi penting 

dan tidak. Peneliti juga berhasil memetakan bentuk-bentuk respon terhadap 

informasi menurut al-Qur’an dan relevansinya dalam masyarakat informasi. 

 

Kaca kunci: al-Qur’an, Tipologi Informasi, Respon Terhadap Informasi 

 

 
 


