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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini meliputi: (1) Mendeskripsikan bentuk variasi antonimi 

dalam teks terjemahan Alquran Aljumanatul Ali (surat Faathir). (2) 

Mendeskripsikan jenis-jenis antonimi dalam teks terjemahan Alquran Aljumanatul 

Ali (surat Faathir). (3) Memaparkan makna yang terkandung dalam teks 

terjemahan Alquran Aljumanatul Ali (surat Faathir). Penelitian ini merupakan 

kajian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik simak dan catat. Metode yang digunakan untuk menganalisis data 

adalah metode agih dengan menggunakan teknik Bagi Unsur Langsung dan teknik 

lanjutan pengubahan wujud atau parafrasa. Berdasarkan hasil penelitian, ada tiga 

kesimpulan. (1) Pada teks terjemahan surat Faathir ditemukan dua bentuk variasi 

antonimi, yaitu 23 bentuk antonimi antarkata dan 7 bentuk antonimi antrafrasa. (2) 

Pada teks terjemahan surat Faathir ditemukan lima jenis antonimi, diantaranya; 15 

data antonimi mutlak, 4 data antonimi gradasi, 8 data antonimi relasioal, 1 data 

antonimi hierarkial, dan 2 data antonimi majemuk. (3) Makna yang terkandung 

dalam surat Faathir secara garis besar yaitu mengenai Allah adalah  pencipta 

langit dan bumi, pencipta malaikat-malaikat, pencipta semesta alam yang 

semuanya itu adalah sebagai bukti atas kekuasaan dan kebesaran-Nya.  

 

 

 

Kata kunci:  antonimi, teks terjemahan Alquran,surat Faathir. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu bentuk hubungan makna yang terdapat dalam satuan bahasa 

yaitu perlawanan kata. Perlawan kata dalam pelajaran bahasa Indonesia biasanya 

disebut dengan istilah antonimi. Menurut Sumarlam dkk (2009:40-43) antonimi 

dapat diartikan sebagai nama lain, atau satuan lingual yang maknanya berlawanan/ 

bereposisi dengan satuan lingual yang lain.   

Perlawanan dalam antonimi tidak hanya sebatas kata, namun juga 

melingkupi makna. Perlawanan makna dalam antonimi dapat menunjukkan 

keterkaitan makna antara satuan bahasa yang satu dengan yang lainnya. Makna 

keseluruhan sebuah satuan bahasa dapat dipahami berdasarkan hubungan yang 

ada.  Pengkajian makna  ini dapat dilakukan mulai dari kata, frasa, klausa, dan 

kalimatnya.  

Perlawanan makna dalam antonimi meliputi makna kata yang benar-

benar berlawanan sampai makna kata yang hanya bertentangan makna saja. 

Terkadang sulit untuk membedakan antara dua buah kata yang memiliki makna, 

apakah makna kata tersebut hanya berbeda ataukah benar-benar berlawanan. 

Analisis dalam antonimi dapat ditemukan keragaman makna atau lawan makna. 

Keragaman makna tersebut dapat menunjukkan hubungan yang ada dalam satuan 

bahasa.  

Antonimi merupakan salah satu studi kebahasaan yang memiliki 

keunikan dengan ciri khas hubungan maknanya. Bila ditelaah secara mendalam 

sebenarnya antonimi merupakan studi yang cukup menarik. Seperti halnya yang 

diungkapkan Parera sebagai berikut. 

“Jika seorang semantikus secara sungguh-sungguh mempelajari hubungan 

antarmakna, maka masalah antonimi menjadi satu pokok telaah dan studi 

yang menarik. Dibandingkan dengan telaah tentang sinonimi, pembahasan 

dan telaah tentang antonimi kurang mendapatkan tempat yang wajar. 

Lebih banyak muncul kamus tentang sinonimi daripada antonimi, paling 

tidak bagian dari kamus sinonimi (Parera,2009:70)”. 

 

Salah satu bentuk wacana yang memiliki hubungan makna dalam satuan 

bahasanya yaitu teks terjemahan Alquran. Menurut Rohim (2008: 14-18) Alquran 

adalah kitab yang diturunkan di tengah masyarakat Arab. Alquran disebut furqan, 
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karena mengandung ajaran yang dapat membedakan kebenaran dan kesesatan, 

memberikan kabar gembira, ancaman dan ancaman (targhib watarhib). Teks 

terjemahan Alquran merupakan salah satu jenis wacana tulis yang telah 

mengalami parafrase dari bentuk bahasa aslinya. Banyak para ulama atau ahli 

tafsir menterjemahkan Alquran dalam berbagai bahasa, dengan tujuan untuk 

mempermudah dalam pemahaman informasi yang terkandung dalam Alquran.  

Melakukan pemahaman terhadap teks terjemahan Alquran harus diiringi 

dengan pemahaman satuan kebahasaan seperti morfem, kata, frasa, klausa, dan 

kalimat. Pembaca harus memperhatikan satuan kebahasaan tersebut agar tidak 

terjadi kekeliruan dalam mengartikan makna yang terkandung dalam Alquran. 

Mengartikan makna tidak dapat dilakukan dengan penalaran saja, namun juga 

harus berpedoman pada teori-teori kebahasaan seperti fonologi, morfologi, 

sintaksis, dan semantik. Salah satu teori kebahasaan yang dapat digunakan dalam 

pemahaman makna yaitu semantik. 

Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan 

untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik 

dengan hal-hal yang ditandainya. Atau dalam kata lain, bidang studi dalam 

linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Oleh karena itu, kata 

semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah 

satu dari tiga tataran analisis bahasa: fonologi, gramatika, dan semantik (Chaer, 

2009:2). Menurut pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa objek studi semantik 

adalah makna, yaitu makna yang terdapat pada satuan bahasa.   

Pengkajian antonimi dengan teori semantik cukup menarik untuk 

diterapkan pada teks terjemahan Alquran. Teks terjemahan Alquran dapat 

dikatakan sebagai wacana penuh makna. Dalam teks terjemahan Alquran banyak 

ditemukan satuan bahasa yang memerlukan pemahaman yang mendalam. Dapat 

dikatakan bahwa Alquran merupakan sumber informasi dari Allah kepada 

manusia. Dengan pengkajian antonimi ini dapat mempermudah pembaca dalam 

memahami makna atau maksud dari kandungan isi Alquran melalui hubungan 

bentuk dan makna satuan bahasanya. 
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Surat Faathir merupakan surat yang berisi mengenai penciptaan bumi 

dan langit beserta segala isinya. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan 

kebesaran-Nya. Segala yang ada di dunia ini merupakan ciptaanNya, untuk itu 

semua makhluk yang ada di bumi ini harus patuh dan tunduk kepada Allah Yang 

Maha Esa. Surat Faathir terdiri dari 45 ayat, dan dalam setiap ayat memiliki 

makna yang harus dipahami oleh manusia. Makna itu bisa berupa informasi, 

perintah, maupun peringatan.  

Beragam makna dapat ditemukan dalam teks terjemahan Alquran. 

Berdasarkan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis tataran semantik 

khususnya mengenai penggunaan antonimi pada teks terjemahan Alquran. Teks 

terjemahan Alquran yang menjadi sumber data adalah teks terjemahan Alquran 

Aljumanatul Ali khususnya surat Faathir. Alasan itulah penelitian ini berjudul 

“Analisis Antonimi pada Teks Terjemahan Alquran Aljumanatul Ali (Surat 

Faathir)”.  

Berdasarkan latar belakang masalah ada tiga rumusan masalah yang 

perlu dicari jawabannya. 1) Bagaimana bentuk variasi antonimi dalam teks 

terjemahan Alquran Aljumanatul Ali (surat Faathir)? 2) Jenis-jenis antonimi apa 

saja yang terkandung dalam teks terjemahan Alquran Aljumanatul Ali (surat 

Faathir)? 3) Bagaimana makna yang terkandung dalam pada teks terjemahan 

Alquran Aljumanatul Ali (surat Faathir)? 

Berdasarkan rumusan masalah ada tiga tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini. 1) Mendeskripsikan bentuk variasi antonimi dalam teks terjemahan 

Alquran Aljumanatul Ali (surat Faathir). 2) Mendeskripsikan Jenis-jenis antonimi 

apa saja yang terkandung dalam teks terjemahan Alquran Aljumanatul Ali (surat 

Faathir). 3) Memaparkan makna yang terkandung dalam teks terjemahan Alquran 

Aljumanatul Ali (surat Faathir). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan strategi penelitian yang dilakukan dalam kegiatan penelitian 

sangat beragam. Jenis penelitian ini adalah kajian kualitatif. Chaer (2007:11) 

menyatakan bahwa kajian kualitatif adalah kajian yang menyusun teori, 
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menemukan pengetahuan baru atau merumuskan teori baru berdasarkan data yang 

dikumpulkan, dan bersifat menjelaskan suatu masalah yakni masalah yang diteliti.  

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode simak dan 

catat. Menurut Sudaryanto (1993:135) metode simak adalah metode penyediaan 

data yang dilakukan dengan menyimak, yaitu menyimak penggunaan bahasa. 

Penerapan metode simak dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan 

penyimakan terhadap terjemahan ayat-ayat surat Faathir yang mengandung 

antonimi. Teknik lanjutan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

catat. Penerapan teknik catat dalam penelitian ini dengan cara peneliti melakukan 

pencatatan data-data yang berupa terjemahan ayat-ayat surat Faathir yang 

mengandung antonimi. 

 Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data 

dalam penelitian ini. Menurut Ratna (2010:241), triangulasi merupakan usaha 

memahami data melalui berbagai sumber, subjek peneliti, cara (teori, metode, 

teknik), dan waktu. Penelitian ini mengkhususkan penggunaan teknik triangulasi 

teori. Triangulasi teori merupakan teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan 

berbagai teori untuk menganalisis masalah yang sama. Dasar pertimbangannya 

data tidak bisa dipahami hanya melalui satu teori. 

 Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode agih. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode agih. Sudaryanto (1993:15) menyatakan bahwa metode agih 

merupakan metode analisis data yang alat penentunya bagian dari bahasa yang 

bersangkutan itu sendiri. Teknik dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Bagi Unsur Langsung (BUL). Teknik BUL digunakan pada awal kerja 

analisis, yaitu dengan cara membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa 

bagian atau unsur. Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik pengubahan 

wujud atau parafrasa. Penerapan teknik pengubahan wujud atau parafrasa yaitu 

dengan cara menguraikan satuan lingual (kata, frasa, kalimat) menjadi bentuk 

(susunan kata-kata) lain untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. 
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PENELITIAN RELEVAN 

Penelitian yang relevan digunakan sebagai acuan penelitian ini dan untuk 

memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang sudah dilakukan 

oleh Hidayat (2011) dengan judul “Antonimi pada Tajuk Rencana Harian Kompas 

Edisi Nopember-Desember 2009”. Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan 

variasi antonimi pada tajuk rencana harian Umum Kompas edisi Nopember-

Desember 2009, (2) mendeskripsikan jenis antonimi yang sering muncul dalam 

tajuk rencana harian Umum Kompas edisi Nopember-Desember 2009, (3) 

mendeskripsikan penyebab munculnya antonimi dalam tajuk rencana harian 

Umum Kompas edisi Nopember-Desember 2009.  

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

Hidayat yaitu terletak pada objek penelitiannya. Kedua penelitian ini sama-sama 

mengambil objek penelitian tentang analisis  antonimi pada sebuah wacana. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Hidayat terletak 

pada sumber data yang diambil. Penelitian Hidayat mengambil data dari media 

cetak kompas. Sedangkan penelitian ini mengambil data dari teks terjemahan 

Alquran Al- Jumanatul Ali khususnya surat Faathir. 

Penelitian relevan lain yang sudah dilakukan adalah penelitian yang 

berjudul “Analisis Sinonimi dan Antonimi pada Kolom Rakyat Bicara Media 

Massa Joglo Semar Edisi Nopember-Desember 2010”.  Penelitian ini dilakukan 

oleh Indarti (2011). Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan penggunaan 

sinonimi pada kolom Rakyat Bicara Joglo Semar, (2) mendeskripsikan 

penggunaan antonimi pada kolom Rakyat Bicara Joglo Semar.  

Relevansi dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis bentuk 

antonimi. Perbedaanya, penelitian yang dilakukan oleh Indarti tidak hanya 

berpusat pada analisis antonimi saja, namun juga menganalisis bentuk sinonimi 

pada sebuah wacana. Perbedaan yang lain terletak pada sumber datanya, 

penelitian Indarti mengambil data dari media cetak Joglo Semar, sedangkan 

penelitian ini mengambil data dari teks terjemahan Alquran surat Faathir.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengkaji penggunaan antonimi pada teks terjemahan 

Alquran khususnya surat Faathir. Surat Faathir adalah salah satu surat dalam 

Alquran yang terdiri dari 45 ayat. Surat Faathir merupakan golongan dari surat-

surat Makkiyyah. Surat Faathir diturunkan sesudah surat Al Furqaan dan 

merupakan surat akhir dari urutan surat-surat dalam Alquran yang dimulai dengan 

Alhamdulilah. Surat ini dinamakan Faathir yang berarti pencipta. Nama Faathir 

ini ada hubungannya dengan perkataan Faathir yang terdapat pada ayat pertama 

pada surah ini. Pada ayat tersebut diterangkan bahwa Allah adalah  pencipta langit 

dan bumi, pencipta malaikat-malaikat, pencipta semesta alam yang semuanya itu 

adalah sebagai bukti atas kekuasaan dan kebesaran-Nya.  

A. Analisis Bentuk Variasi Antonimi 

1. Antonimi Antarkata 

Antonimi antarkata merupakan antonimi yang memiliki hubungan 

perlawanan antara kata dengan kata. Antonimi antarkata terjadi pada 

bentuk kata dengan kata. Adapun data yang ditemukan pada teks 

terjemahan surat Faathir adalah sebagai berikut.  

Maka apakah yang dijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya 

yang buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan 

orang yang tidak ditipu oleh setan)? Maka sesungguhnya Allah 

menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang 

dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan 

terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka perbuat (Faathir ayat (8)). 

 

Antonimi antarkata: baik >< buruk 

- baik  sifat/ pekerjaan baik  tidak buruk 

- buruk  sifat/ pekerjaan buruk  tidak baik 

Data di atas merupakan bentuk variasi antonimi antarkata antara 

kata baik dengan buruk. Kata baik merupakan antonimi kata buruk, baik 

berarti tidak buruk, sebaliknya, buruk berarti tidak baik. Kedua kata 

tersebut merupakan bentuk kata dasar yaitu kata sifat. Kata baik memiliki 

makna kelakuan/ pekerjaan yang tidak jahat, sedangkan buruk memiliki 

makna kelakuan/ pekerjaan yang jahat. Kata baik dan buruk dalam 



8 

 

terjemahan surat Faathir memiliki makna kelakuan atau pekerjaan yang 

sebenarnya buruk bagi manusia tetapi justru baik bagi setan.  

 

2. Antonimi Antarfrasa 

Antonimi antarfrasa merupakan antonimi yang memiliki hubungan 

perlawanan antara frasa dengan frasa. Antonimi antarfrasa terjadi pada 

frasa dengan frasa. Adapaun data yang ditemukan pada teks terjemahan 

surat Faathir adalah sebagai berikut.  

 

Dan jika mereka mendustakan (sesudah kamu beri peringatan) maka 

sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Dan 

hanya kepada Allahlah dikembalikan segala urusan (Faathir ayat 

(4)).  

 

Antonimi antarfrasa: sesudah kamu >< sebelum kamu 

- sesudah kamu  setelah kamu  bukan sebelum kamu 

- sebelum kamu  lebih dahulu darikamu  sukan sesudah kamu 

Data di atas merupakan bentuk variasi antonimi antarfrasa antara 

frasa sebelum kamu dengan frasa sesudah kamu. Kedua frasa tersebut 

merupakan bentuk frasa gabungan antara kata kamu dengan kata sebelum 

dan kata kamu dengan kata sesudah. Frasa sebelum kamu memiliki makna 

sesuatu yang terlebih dahulu sebelum kamu, sedangkan frasa sesudah 

kamu memiliki makna sesuatu yang terjadi sehabis atau setelah kamu. Kata 

kamu di sini memiliki makna sebagai manusia. Frasa sesudah kamu dan 

frasa sebelum kamu dalam terjemahan surat Faathir memiliki arti keadaan 

yang sudah terjadi pada manusia dan sesuatu yang telah ada sebelumnya 

sebelum manusia.     

 

B. Analisis Jenis Antonimi 

1. Antonimi Mutlak 

Antonimi mutlak merupakan Antonimi mutlak merupakan 

pertentangan makna yang bersifat mutlak,  artinya antara kata, frasa, atau 

kalimat memiliki pertentangan makna yang seutuhnya dan tidak bisa 
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disangkal lagi. Adapun bentuk antonimi mutlak yang terdapat pada teks 

terjemahan Alquran surat Faathir adalah sebagai berikut. 

 

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, 

kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan 

perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung 

dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. 

Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur 

panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah 

ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang 

demikian itu bagi Allah adalah mudah (Faathir ayat (11)). 

 

Antonimi mutlak: laki-laki >< perempuan  

- laki-laki  bukan perempuan 

- perempuan  bukan laki-laki  

Data di atas di atas merupakan bentuk antonimi mutlak. Antonimi 

antara kata laki-laki dengan kata perempuan memiliki perlawanan makna 

yang bersifat mutlak. Kata laki-laki memiliki makna orang/ manusia yang 

mempunyai zakar dan kalau dewasa memiliki jakun, sedangkan kata 

perempuan memiliki makna orang/ manusia yang memiliki puki, dapat 

menstruasi, hamil, dan melahirkan. Seseorang dikatakan laki-laki karena ia 

tidak berjenis kelamin perempuan, dan seseorang dikatakan perempuan 

karena ia tidak berjenis kelamin laki-laki. 

 

2. Antonimi Gradasi (Kutub) 

Antonimi gradasi (kutub) merupakan oposisi makna yang tidak 

bersifat mutlak,  artinya antara kata, frasa, atau kalimat yang beroposisi 

memiliki tingkatan makna Adapun bentuk antonimi gradasi (kutub) dalam 

surat Faathir adalah sebagai berikut. 

 

Maka apakah yang dijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya 

yang buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan 

orang yang tidak ditipu oleh setan)? Maka sesungguhnya Allah 

menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang 

dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan 

terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka perbuat (Faathir ayat (8)). 
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Antonimi gradasi: baik >< buruk 

- baik  tidak baik ≠ buruk 

- buruk  tidak buruk ≠ baik 

Data di atas merupakan bentuk antonimi gradasi dengan variasi 

antarkata. Antonimi antara kata baik dengan kata buruk memiliki oposisi 

makna yang bersifat gradasi. Kata baik memiliki makna sesuatu yang 

sifatnya elok atau tidak buruk, sedangkan kata buruk memiliki makna 

sesuatu yang sifatnya tidak elok atau jelek. Kata baik dengan buruk 

bersifat gradasi, artinya, sesuatu yang tidak baik belum tentu ia buruk, 

sebaliknya sesuatu yang tidak buruk belum tetntu ia baik.  

  

3. Antonimi Relasional 

Antonimi rasional merupakan oposisi makna yang bersifat saling 

melengkapi, artinya kata satu dimungkinkan ada kehadirannya karena kata 

yang lain yang menjadi oposisinya. Adapun bentuk antonimi relasional 

dalam terjemahan surat Faathir adalah sebagai berikut. 

Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-

kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-

kali janganlah setan yang pandai menipu, memperdayakan kamu 

tentang Allah (Faathir ayat (5)). 

 

Antonimi relasional: manusia >< setan  

- manusia  tidak memiliki sifat setan 

- setan  bersifat menyesatkan manusia  

Data di atas merupakan bentuk antonimi relasional dengan variasi 

antarkata. Kata manusia dan setan memiliki oposisi makna yang bersifat 

saling melengkapi. Kata setan hadir karenan adanya kata manusia. Kata 

manusia memiliki makna makhluk ciptaan Allah yang berakal budi, 

sedangkan kata setan  memiliki makna makhluk ciptaan Allah yang selalu 

membujuk manusia untuk selalu berbuat kejahatan. Kehadiran setan 

disebabkan adanya manusia, artinya, sesuatu dikatakan setan karena 

memiliki sifat dan tujuan untuk menyesatkan manusia, sedangkan sesuatu 

dikatakan manusia karena ia tidak memiliki sifat-sifat setan. 
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4. Antonimi Hierarkial 

Antonimi Antonimi hierarkial merupakan oposisi makna yang 

melingkupi deret jenjang atau tingkatan berupa nama-nama satuan 

panjang, ukuran, penanggalan, dan sejenisnya. Adapun bentuk antonimi 

hierarkial dalam terjemahan surat Faathir adalah sebagai berikut.  

 

Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan 

malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam 

urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, 

tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang 

dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu (Faathir ayat (1)).  

 

Data di atas merupakan bentuk antonimi hierarkial dengan variasi 

antarkata. Antonimi antara kata dua, tiga, dan empat merupakan oposisi 

makna melingkupi tingkatan yang berupa satuan bilangan. Kata  dua, tiga, 

dan empat merupakan satuan bilangan angka yang dilambangkan dengan 

huruf.  Kata dua, tiga, dan empat memiliki oposisi makna mengenai 

tingkatan angka atau jumlahnya.  

 

5. Antonimi Majemuk 

Antonimi majemuk merupakan oposisi makna yang terjadi pada 

beberapa kata (lebih dari satu). Oposisi majemuk dapat dibedakan dengan 

oposisi gradasi dan hierarkial. Adapun bentuk antonimi majemuk dalam 

terjemahan surat Faathir diantaranya sebagai berikut. 

 

Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap 

diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut 

itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat 

mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada 

masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut 

supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur 

(Faathir ayat (12)). 

 

Data di atas merupakan bentuk antonimi majemuk dengan variasi 

antarkata. Oposisi makna antara kata tawar, asin, dan pahit bersifat 

majemuk karena terdiri dari beberapa kata. Kata tawar memiliki makna 
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tidak ada rasanya, kata asin memiliki makna berasa seperti garam, 

sedangkan kata pahit memiliki makna berasa tidak sedap seperti empedu. 

Kata tawar, asin, dan pahit memiliki oposisi makna mengenai sifat rasa 

benda. 

 

C. Makna yang Terkandung dalam Surat Faathir 

Makna yang terkandung dalam surat Faathir akan dipaparkan peneliti 

pada sub bab ini. Paparan mengenai makna akan dijelaskan berdasarkan 

deskripsi ayat yang membahas pokok tertentu. Berikut akan dipaparkan 

mengenai makna yang terkandung dalam surah Faathir. 

Ayat (44) – (45): Anjuran Allah agar mengadakan perlawatan di muka bumi 

untuk membuktikan kekuasaan Allah. 

(45) Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat 

bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan 

orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan 

tiada satupun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di 

bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. 

   

(50) Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, 

niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu 

makhluk yang melata pun, akan tetapi Allah menangguhkan 

(penyiksaan) mereka sampai waktu yang tertentu; maka apabila 

datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat 

(keadaan) hamba-hamba-Nya. 

 

Ayat (44) dan ayat (45) mengandung makna mengenai anjuran Allah 

SWT agar mengadakan perlawatan di muka bumi untuk membuktikan 

kekuasaan Allah SWT. Allah menyarankan bagi orang-orang zalim untuk 

berjalan di muka bumi dan melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang 

sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka adalah orang-orang yang 

memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan mereka. Allah 

mengingatkan bahwa kekuatan sebesar apapun yang ada di langit dan di bumi 

tidak akan ada yang dapat melemahkan Allah. Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu lagi Maha Kuasa. Allah berkuasa atas segalanya yang di langit dan di 

bumi. 
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Jika Allah berkehendak menyiksa manusia disebabkan karena usaha 

perbuatan manusia, maka Dia dapat menghancurkan segalanya dan tidak akan 

membiarkan suatu makhluk melata atau manusia di bumi. Tetapi Allah 

menangguhkan penyiksaan-Nya untuk orang-orang yang zalim sampai waktu 

tertentu. Allah Maha melihat keadaan hamba-hamba-Nya, apabila sudah 

datang ajal bagi mereka (orang-orang zalim), maka Allah akan memberikan 

apa yang seharusnya orang-orang itu dapatkan. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa pokok yang dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini. Ada tiga pokok yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai 

bentuk variasi antonimi, jenis antonimi, dan makna yang terkandung dalam surat 

Faathir. Adapun simpulan dalam peneltian ini di antaranya sebagai berikut. 

1. Bentuk variasi antonimi yang terkandung dalam surat Faathir dibedakan 

menjadi dua bentuk, yaitu antonimi antarkata dan antonimi antarfrasa. 

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 23 data yang termasuk dalam antonimi 

antarkata dan 7 data yang termasuk antonimi antarfrasa. Jenis antonimi yang 

terkandung dalam surat Faathir dibedakan menjadi lima jenis, yaitu antonimi 

mutlak, antonimi gradasi (kutub), antonimi relasional, antonimi hierarkial, dan 

antonimi majemuk. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 15 data yang 

termasuk antonimi mutlak, 4 data yang termasuk antonimi gradasi, 8 data yang 

termasuk antonimi relasioal, 1 data yang termasuk antonimi hierarkial, dan 2 

data yang termasuk antonimi majemuk.  

2. Secara garis besar makna yang terkandung dalam surat Faathir yaitu, Allah 

adalah  pencipta langit dan bumi, pencipta malaikat-malaikat, pencipta 

semesta alam yang semuanya itu adalah sebagai bukti atas kekuasaan dan 

kebesaran-Nya. Kekuasaan Allah SWT yang tercermin di alam semesta. Allah 

menganjuran kepada manusia agar mengadakan perlawatan di muka bumi 

untuk membuktikan kekuasaan Allah SWT. 
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