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ABSTRAK 

KALIMAT SERUAN PADA TERJEMAHAN AL-QUR’AN SURAT AL 

AHZAB 

Yuni Hartatik, A 310 100 035, Markhamah, Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mendiskripsikan penanda kalimat seruan 
pada terjemahan Al-Qur’an surat Al Ahzab, 2) memaparkan isi seruan pada 
terjemahan Al-Qur’an surat Al Ahzab, dan 3) memaparkan hubungan isi 
antarpihak yang diseru dan penyeru pada terjemahan Al-Qur’an surat Al Ahzab. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka dan 
catat. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan 
dengan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP), metode agih dengan teknik 
lanjutan perluas, dan metode padan dengan teknik lanjutan hubung banding 
menyamakan (HBS). Objek penelitian dalam skripsi ini adalah kalimat seruan 
pada terjemahan Al-Qur’an surat Al Ahzab yaitu, penanda kalimat seruan, isi 
seruan serta hubungan isi antarpihak yang diseru dan penyeru pada terjemahan 
Al-Qur’an surat Al Ahzab. Penyajian analisis data menggunakan metode formal 
dan informal. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: 1) seruan 
yang menggunakan emosi (20 ayat), seruan yang menggunakan penanda lingual 
(19 ayat), 2) seruan mengenai ketentuan-ketentuan Allah terhadap istri Nabi (8 
ayat), seruan untuk mengingat bantuan Allah Swt kepada kaum muslimin dalam 
peperangan Ahzab (5 ayat), seruan mengenai ancaman terhadap orang-orang kafir 
dan munafik (4 ayat), seruan untuk bertakwa kepada Allah (4 ayat), seruan 
mengenai kedudukan anak angkat (4 ayat), seruan yang berisi tentang hukum 
perkawinan (3 ayat), seruan mengenai kewajiban menghormati Nabi Saw (3 ayat), 
seruan untuk selalu mengingat nama Allah Swt (2 ayat), seruan mengenai Nabi 
Muhammad adalah Rasul yang diutus untuk segenap umat manusia (2 ayat), 
seruan mengenai pahala bagi orang-orang mukmin (2 ayat), seruan mengenai 
keharusan wanita untuk mengenakan jilbab (1 ayat), dan seruan hanya Allah saja 
yang mengetahui kapan terjadinya kiamat (1 ayat). 3) Seruan kepada Nabi (15 
ayat), seruan kepada orang-orang beriman (12 ayat), seruan kepada istri-istri Nabi 
(4 ayat), seruan kepada Tuhan (3 ayat), dan seruan kepada kaum munafik (2 ayat). 
Penyeru Allah atau Tuhan (36 ayat), penyeru umat non muslim (3 ayat). 
 
 
Kata Kunci: penanda seruan, isi seruan, pihak yang diseru dan penyeru. 
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A. PENDAHULUAN  

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat islam yang berisi firman Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan perantara malaikat 

Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman 

hidup bagi umat manusia (KBBI, 2008:44). Salah satu dari sekian terjemahan 

Al-Qur’an yang ada, penulis memilih terjemahan Surat Al Ahzab. Untuk 

mengetahui lebih dalam makna-makna yang ada pada Surat Al Ahzab, maka 

peneliti akan menggunakan kajian sintaksis pada penelitian ini. 

Masalah sintaksis menarik untuk dibicarakan dan dipelajari karena ruang 

lingkup sintaksis tidak hanya membicarakan kata, frase, klausa, tetapi juga 

kalimat. Sintaksis menyelidiki semua hubungan antar-kata dan antar-kelompok 

kata atau antar-frase dalam satuan dasar sintaksis. Sintaksis mempelajari 

hubungan di luar batas kata, tetapi dalam satuan yang disebut kalimat (Verhaar 

dalam Markhamah (2009:7).  

Pada penelitian ini ragam kalimat yang menjadi dasar penelitian adalah 

kalimat seru. Penulis akan meneliti kalimat seruan yang terdapat pada 

terjemahan Al-Qur’an Surat Al Ahzab. Berdasarkan fenomena di atas, penulis 

akan menganalisis kalimat seruan yang ada pada terjemahan Al-Qur’an Surat 

Al Ahzab. Pemilihan salah satu surat diperlukan agar cakupan penelitian tidak 

terlalu luas.  

Surat Al Ahzab dipilih karena kandungan isinya yang kompleks dan sarat 

makna. Oleh sebab itu skripsi ini berjudul “Kalimat Seruan Pada Terjemahan 

Al-Qur’an Surat Al Ahzab”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) 

mendiskripsikan penanda kalimat seruan pada terjemahan Al-Qur’an surat Al 

Ahzab. 2) Memaparkan isi seruan pada terjemahan Al-Qur’an surat Al Ahzab. 

Penelitian ini menghasilkan: (1) seruan menggunakan penanda lingual 

(19 ayat), seruan yang menggunakan emosi (20 ayat), dan (2) terdapat 12 isi 

seruan yang berbeda-beda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Masriyah (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Struktur Fungsional dan 

Ragam Kalimat pada Terjemahan Al-Qur’an Surat Al Qalam”, adalah 

keduanya sama-sama mengkaji masalah ragam kalimat pada terjemahan Al-
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Qur’an. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Masriyah (2008) terletak 

pada ragam kalimat yang dihasilkan dan struktur fungsional kalimat.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Azizah (2010) yang berjudul 

“Ragam dan Struktur Fungsional Kalimat pada Terjemahan Al-Qur’an Surah 

Luqman”, adalah keduanya mengkaji masalah ragam kalimat. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Azizah (2010) terletak pada ragam kalimat dan 

struktur fungsional. Pada penelitian Azizah (2010) memfokuskan ragam 

kalimat secara umum, sedangkan penelitian ini hanya difokuskan pada kalimat 

seruan.  

Penelitian lain ialah penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2010), 

penelitian tersebut berjudul “Ragam Kalimat dan Struktur Fungsional Bahasa 

Iklan Produk Kecantikan dalam Majalah Wanita”. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian Istiqomah adalah data pada penelitian ini menggunakan 

terjemahan Al-Qur’an surat Al Ahzab, sedangkan pada penelitian Istiqomah 

data yang digunakan adalah bahasa Iklan produk kecantikan dalam majalah 

wanita. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji masalah ragam kalimat.  

Penelitian Hidayat (2012) dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis 

Struktur Fungsional dan Ragam Kalimat Pada Terjemahan Al-Qur’an Surah 

An-Naba” memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

mengkaji masalah ragam kalimat yang terdapat pada terjemahan Al-Qur’an. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hidayat terletak pada struktur 

fungsional kalimat dan ragam kalimat yang ditemukan dalam terjemahan Al-

Qur’an.  

Penelitian Hasanah (2013) dalam jurnal budaya, sastra, dan bahasa yang 

berjudul “Identitas Kalimat Eksklamatif dalam Bahasa Arab”. memiliki 

persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang kalimat dan 

partikel seru yang dipakai. Perbedaannya adalah objek kajiannya berupa 

permasalahan sintaksis pada bahasa Arab, sedangkan penelitian ini mengkaji 

kalimat seruan pada teks terjemahan Al-Qur’an. 

Penelitian ini mendiskripsikan kalimat-kalimat seruan yang terdapat pada 

teks terjemahan Al-Qur’an. Menurut (Chaer, 2011:360) kalimat seruan adalah 
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kalimat yang digunakan untuk menyatakan emosi atau perasaan batin yang 

biasanya terjadi secara tiba-tiba. Misalnya rasa terkejut, marah, kagum, gemas, 

kecewa, sedih, cemas, takut, tidak suka, benci, iba dan sebagainya. Kalimat 

seruan dibentuk dengan menggunakan kata seru ditambah dengan klausa yang 

menyatakan isi perasaan disertai dengan intonasi tertentu.  

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena 

menggunakan pendekatan kualitatif yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk hubungan lainnya. Bersifat deskriptif 

karena lebih mementingkan proses daripada hasil, sehingga pengumpulan data 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dan disampaikan dalam 

bentuk verba (Moleong, 2004:27).  

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kalimat seruan pada 

terjemahan Al-Qur’an surat Al Ahzab yaitu, penanda kalimat seruan, isi seruan 

serta hubungan isi antarpihak yang diseru dan penyeru pada terjemahan Al-

Qur’an surat Al Ahzab. 

Data dalam penelitian ini berupa kalimat-kalimat terjemahan Al-Qur’an 

surat Al Ahzab yang mengandung kalimat seruan di dalamnya. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah kalimat seruan yang diperoleh dari teks terjemahan Al-Qur’an surat Al 

Ahzab. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa berbagai pustaka 

yang relevan dengan objek dan tujuan penelitian. Data sekunder penelitian ini 

berupa buku Ragam dan Analisis Kalimat Bahasa Indonesia yang ditulis oleh 

Markhamah terbitan tahun 2009, dan buku Tata Bahasa Praktis Bahasa 

Indonesia yang ditulis oleh Abdul Chaer terbitan tahun 2011. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode  

pustaka, dan catat. Metode pustaka adalah metode yang menggunakan sumber-

sumber tertulis untuk memperoleh data dan konteks bahasa dengan dunia 

nyata. Catat merupakan pencatatan terhadap data dilanjutkan dengan klasifikasi 

data dengan alat tulis.  
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Pada penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode padan dengan 

teknik dasar pilah unsur penentu (PUP), teknik lanjutan hubung banding 

menyamakan (HBS), dan metode agih dengan teknik lanjutan perluas. Peneliti 

menggunakan teknik pilah unsur penentu untuk menentukan penanda kalimat 

seruan. Teknik hubung banding menyamakan (HBS) digunakan untuk 

menghubungkan isi antarpihak yang diseru dan penyerunya. Teknik perluas 

digunakan untuk memperjelas isi seruan pada terjemahan Al Ahzab.  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penanda Kalimat Seruan Pada QS Al Ahzab (33)  

Penanda kalimat seruan pada terjemahan Al-Qur’an surat Al Ahzab 

sebagai berikut. Penanda lingual adalah penanda yang menandai kalimat 

seruan. Penandanya, meliputi: wahai dengan partikel –lah, wahai tanpa 

partikel –lah, dan penanda lingual ya.  

a. Seruan yang menggunakan penanda lingual 

(1) Wahai nabi! bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau 
menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, lagi Maha 
Bijaksana, (QS Al Ahzab:33:1). 

Penanda kalimat seruan pada ayat tersebut terdapat pada kata 

wahai Nabi!, berarti pihak yang diseru pada ayat tersebut adalah Nabi 

bukan orang lain. Ayat tersebut menggunakan kata seru yang berupa kata-

kata singkat yaitu wahai, dan menggunakan partikel –lah di belakang kata 

bertakwa.  

(2) Wahai istri-istri nabi! barangsiapa di antara kamu yang 
mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan 
dilipatgandakan dua kali lipatkepadanya. Dan yang demikian itu, 
mudah bagi Allah (QS Al Ahzab:33:30). 

Penanda kalimat seruan terdapat pada kata wahai istri nabi!, 

karena pada kata tersebut menggunakan kata seru berupa kata-kata 

singkat, yaitu wahai dan terdapat tanda seru (!) dibelakang kata. Akan 

tetapi dalam ayat 30 tidak menggunakan partikel –lah. Pihak yang diseru 

pada ayat tersebut adalah istri-istri Nabi. 

Ayat-ayat berikut menggunakan kata seru yang berupa kata-kata singkat 

yaitu ya. Penanda lingual ya di sini berisi seruan kepada Tuhan.  
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(3) Dan mereka berkata,"Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami Telah 
mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu 
mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar) (QS Al 
Ahzab:33:67). 

Kalimat seruan pada ayat 67 terdapat pada kata Ya Tuhan, karena 

menggunakan petanda kata seru Ya. Pihak yang diseru pada ayat tersebut 

adalah Tuhan, yaitu Allah Swt, dan penyeru dalam ayat tersebut adalah 

orang-orang kafir.  

 

b. Seruan yang menggunakan emosi 

Pada ayat-ayat ini layak dikatakan sebagai kalimat seruan 

walaupun tidak terdapat penanda lingual seruan. Seandainya dimunculkan 

satuan lingual berupa penanda seruan, ayat-ayat berikut bisa menjadi 

kalimat seruan, dan pada ayat-ayat ini terdapat pihak-pihak yang diseru. 

Seruan yang menggunakan emosi, meliputi: emosi dengan penegas 

sesungguhnya, emosi dengan partikel –lah, emosi dengan penegas 

sungguh, emosi dengan penegas –lah dan sungguh, dan emosi tanpa 

penegas. 

(1) Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya-Nya dan negeri 
akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang 
besar bagi siapa yang berbuat baik diantara kamu (QS Al 
Ahzab:33:29).  

Ayat 29 dapat dinyatakan sebagai seruan yang menggunakan 

emosi, karena ayat tersebut merupakan seruan yang bernuansa 

pemberitahuan dan mengandung emosi. Selain itu, ayat tersebut dipertegas 

dengan penegas sesungguhnya. Emosi yang dimaksud adalah seruan 

kepada pihak-pihak yang disebut. Pada ayat tersebut pihak yang diseru 

adalah Nabi. Nabi diperintahkan untuk mengatakan perintah Allah kepada 

istri-istrinya. Seandainya pada ayat tersebut dimunculkan penanda lingual 

maka akan menjadi seperti berikut.  

Wahai Nabi! katakanlah kepada istri-istrimu: dan jika kamu 
menginginkan Allah dan Rasulnya-Nya dan negeri akhirat, Maka 
Sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa 
yang berbuat baik diantara kamu. 
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(2) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; 
dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu 
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai 
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah 
perkataanmu dimulutmu saja. Allah mengatakan yang Sebenarnya 
dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (QS Al Ahzab:33:4). 

Ayat 4 dapat dinyatakan sebagai seruan yang menggunakan emosi 

dengan penegas partikel –lah. Pihak yang diseru pada ayat ini adalah Nabi, 

dan penyerunya adalah Allah. Jika pada ayat ini dimunculkan penanda 

lingual wahai, maka akan menjadi seperti berikut.  

Wahai Nabi!, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati 
dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 
zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu 
sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah 
perkataanmu dimulutmu saja. Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia 
menunjukkan jalan (yang benar). 

(3) Sungguh, Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 
dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah 
(QS Al Ahzab:33:21). 

Ayat 21 dapat dinyatakan sebagai kalimat seruan yang 

menggunakan emosi, karena merupakan seruan yang bernuansa 

pemberitahuan yang mengandung emosi, dan ada pihak yang diseru. Pihak 

yang diseru adalah orang-orang muslim atau orang-orang beriman, dan 

penyerunya Allah Swt. Pada ayat tersebut menggunakan penegas berupa 

kata sungguh. Ayat 21 dapat diberi penanda lingual seruan wahai, dan ayat 

tersebut akan menjadi seperti berikut. 

Wahai orang-orang yang beriman! Sungguh, Telah ada pada 
(diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 
yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang 
banyak mengingat Allah. 

(4) Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan-Mu kepadamu. Sungguh 
Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, (QS Al 
Ahzab:33:2). 

Pihak yang diseru pada ayat ini adalah Nabi, dan penyerunya 

adalah Allah Swt. Ayat tersebut dapat dinyatakan sebagai kalimat seruan 

yang mengandung emosi karena berisi seruan yang bernuansa 

pemberitahuan yang mengandung emosi, dan ada pihak yang diseru, selain 

itu ayat tersebut juga menggunakan partikel penegas –lah, dan penegas 
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sungguh. Jika dimunculkan penanda lingualnya, maka akan menjadi 

seperti berikut. 

Wahai Nabi! ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan-Mu kepadamu. 

Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 

(5) Dan barang siapa diantara kamu (istri-istri Nabi) tetap taat 
kepada Allah dan rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya 
kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat dan kami sediakan 
rezeki yang mulia baginya (QS Al Ahzab:33:31). 

Pihak yang diseru pada ayat tersebut adalah istri-istri Nabi, dan 

penyerunya adalah Allah Swt. Ayat tersebut dapat dinyatakan sebagai 

kalimat seruan yang menggunakan emosi, karena berisi seruan yang 

bernuansa pemberitahuan yang mengandung emosi, dan terdapat pihak 

yang diseru. Akan tetapi pada ayat 31 tidak menggunakan partikel penegas 

maupun kata penegas. Seandainya dimunculkan penanda lingual kalimat 

seruan pada ayat ini, maka akan menjadi seperti berikut. 

Dan barang siapa diantara kamu Hai istri-istri Nabi! tetap taat 
kepada Allah dan rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami 
berikan pahala kepadanya dua kali lipat dan kami sediakan rezeki yang 
mulia baginya. 

 
2. Isi Seruan  

Isi seruan pada terjemahan Al-Qur’an surat Al Ahzab dinyatakan 

berikut ini. 

1) Seruan untuk bertaqwa kepada Allah Swt 

(1) Wahai nabi! bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti 
(keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, lagi Maha Bijaksana, 
(QS Al Ahzab:33:1). 

Ayat satu menyatakan: Wahai Nabi, bertaqwalah kepada Allah 
yakni pertahankan dan tingkatkanlah ketaqwaan yang selama ini engkau 
lakukan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-
Nya dan janganlah engkau mematuhi keinginan orang-orang kafir yang 
bermaksud mengalihkanmu dan kaum muslimin dari ketaatan kepada 
Allah dan jangan juga mengikuti kehendak orang-orang munafik yang 
hanya mencari keuntungan material tanpa menghiraukan nilai-nilai 
agama (Shihab, 2006:216).  
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Ayat satu diserukan kepada Nabi untuk selalu bertaqwa kepada 

Allah swt dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Selain ayat 

satu, ayat 2, 69, dan 70 juga berisi seruan untuk bertakwa kepada Allah 

Swt.  

2) Seruan untuk selalu mengingat nama Allah Swt 

(1) Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah, dengan 
mengingat (nama-Nya) sebanyak-banyaknya, (QS Al ahzab:33:41). 

Ayat 41 berisi seruan kepada orang-orang yang beriman untuk 
berdzikir dan menyucikan Allah dari segala kekurangannya 
(Shihab,2006:287). 

Ayat di atas berisi seruan kepada orang-orang yang beriman untuk 

selalu mengingat nama Allah Swt atau selalu berdzikir kepada Allah Swt. 

Seruan untuk selalu mengingat nama Allah Swt terdpat pada ayat 41, dan 

21.  

3) Seruan untuk mengingat bantuan Allah Swt kepada kaum muslimin 

dalam peperangan Ahzab 

(1) Wahai orang-orang yang beriman! ingatlah akan nikmat Allah (yang 
Telah dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, 
lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang 
tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan (QS Al Ahzab:33:9). 

Ayat di atas menyatakan: Hai orang-orang yang beriman,ingatlah 
nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kamu pada perang al-
Ahzab yakni Perang Khandaq ketika datang kepada kamu tentara-
tentara yang terdiri dari kaum musyrikin suku Quraisy Mekah dan suku-
suku pendukungnya yang keseluruhannya berjumlah 12.000 orang 
sedang kamu hanya sekitar 3000 orang, lalu Kami ilhami kamu membuat 
parit agar mereka tidak mudah menyerang kamu dan kami kirimkan 
kepada mereka angin kencang yang sangat dingin sehingga menyengat 
mereka dan menghancurkan perbekalan mereka dan ada juga tentara-
tentara yang tidak dapat kamu melihatnya dengan mata kepala yakni 
malaikat-malaikat yang menebarkan rasa takut di hati mereka. Dan 
adalah Allah senantiasa Maha Melihat akan apa yang dari saat ke saat 
kamu kerjakan. Dialah yang menjadi pembela orang-orang beriman 
(Shihab,2006:231).  

Ayat sembilan berisi seruan kepada orang-orang beriman untuk 

mengingat segala bantuan yang telah dikaruniakan kepadanya dalam 

peperangan Ahzab. Selain itu, ayat 12, 13, 16, dan 17 juga berisi seruan 
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untuk mengingat bantuan Allah Swt kepada kaum muslimin dalam 

peperangan Ahzab.  

4) Seruan yang berisi tentang hukum perkawinan  

(1) Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan mukmin, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya Maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu 
kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mutah dan lepaskanlah 
mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya (QS Al Ahzab:33:49). 

Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
menikahi yaki melakukan akad nikah dengan perempuan-perempuan 
mukminah yang mantap imannya, kemudian walau berlalu waktu yang 
lama baru kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya yakni 
sebelum kamu melakukan hubungan suami istri dengannya, maka sekali-
kali tiada kewajiban atas mereka beri’ddah buat kamu, yang dapat kamu 
minta mereka menyempurnakannya. Maka karena itu lakukan perceraian 
secara baik-baik dan berilah mereka mut’ah yakni imbalan material 
sebagai penghibur hati mereka atas perceraian itu dan lepaskanlah 
mereka yakni talaklah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya melalui 
ucapan dan tingkah laku kamu, dan biarkan mereka menempuh jalan 
yang mereka inginkan (Shihab,2006:298).  

Ayat 49 berisi seruan kepada orang-orang yang beriman, apabila 

memperistri mereka, kemudian menceraikan mereka sebelum disentuh, 

maka tidak ada masa iddahnya. Akan tetapi berilah mereka mutah dan 

lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-bainya. Selain ayat 49, ayat 

50, dan 52 juga berisi seruan tentang hukum perkawinan.  

5) Seruan mengenai ketentuan-ketentuan Allah terhadap istri Nabi  

(1) Wahai nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu: "Jika kamu 
menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka kemarilah 
supaya kuberikan kepadamu mutah dan Aku ceraikan kamu dengan 
cara yang baik (QS Al Ahzab:33:28). 

Ayat di atas menyatakan: Hai Nabi, katakanlah kepada pasangan-
pasangan hidup-mu yakni istri-istrimu guna memberi mereka salah satu 
dari dua pilihan: “jika kamu sekalian benar-benar menginginkan 
kelapangan kehidupan dunia, gemerlapan dan perhiasannya yang 
berpotensi mengalihkan seseorang dari mengingat Allah, maka marilah 
dengan penuh kesadaran supaya kuberikan kepada kamu semua mut’ah 
yakni sebagian harta sebagai hadiah yang dapat meringankan dampak 
perceraian dan aku ceraikan kamu dengan cara perceraian yang baik 
tanpa rasa dengki atau amarah antar kita (Shihab,2006:256).  

Ayat 28 berisi seruan kepada Nabi untuk mengatakan kepada istri-

istrinya, jika mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, 
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maka datanglah kepada Nabi. Supaya diberikan mutah dan diceraikan 

dengan cara yang baik. Ayat 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 53 juga berisi 

seruan mengenai ketentuan-ketentuan Allah terhadap istri Nabi.  

6) Seruan mengenai keharusan wanita untuk mengenakan jilbab  

Wahai nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu 
dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan 
jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka 
lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak di ganggu. dan 
Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS Al 
Ahzab:33:59). 

Ayat di atas turun menyatakan: Hai Nabi Muhammad katakanlah 
kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita 
keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri 
mereka yakni keseluruh tubuh mereka jilbab mereka. Yang demikian itu 
menjadikan mereka lebih mudah dikenali sebagai wanita-wanita 
terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-
wanita merdeka sehinggai dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan 
Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 
(Shihab,2006:320).  

QS Al Ahzab ayat 59 berisi seruan kepada Nabi agar 

memerintahkan wanita-wanita muslimat, khususnya kepada istri-istrinya, 

anak-anak perempuannya, agar mereka menutupkan jilbabnya keseluruh 

tubuh mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak. 

7) Seruan mengenai kewajiban menghormati Nabi Saw 

(1) Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan 
Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan 
menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka (QS Al 
Ahzab:33:57). 

Allah berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti yakni 
bersikap, atau terucap atau melakukan hal-hal yang mengandung makna 
pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka Allah melaknat mereka 
yaki menjauhkannya dari rahmat dan kasih sayang-Nya di dunia dan di 
akhirat, dan menyediakan bagi mereka siksa yang menghinakan 
(Shihab,2006:318). 

Berisi larangan untuk menyakiti Allah dengan cara menyalahi 

perintah-perintah-Nya, dan melakukan larangan-larangan-Nya. Juga 

larangan menyakiti Rasul-Nya dengan melekatkan aib dan kekurangan  

beliau. Selain ayat 57, ayat 56, dan 58 juga berisi seruan mengenai 

kewajiban menghormati Nabi Saw.  
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8) Seruan mengenai Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus untuk 

segenap umat manusia  

(1) Wahai nabi! Sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, 
pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, (QS Al 
Ahzab:33:45). 

Ayat di atas menegaskan bahwa: Hai Nabi Muhammad 
sesungguhnya Kami mengutusmu kepada seluruh umat manusia sebagai 
yakni untuk menjadi saksi kebenaran, dan pembawa berita gembira bagi 
orang-orang beriman berupa kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dan 
pemberi peringatan kepada siapa pun yang enggan menerima tuntunan 
Allah (Shihab,2006:292).  

Ayat 45 berisi seruan kepada Nabi bahwa Allah Swt mengutusnya 

untuk menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh umatnya, dan sebagai 

pemberi kabar gembira kepada mereka. Selain pada ayat 45, ayat 48 juga 

berisi seruan mengenai Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus untuk 

segenap umat manusia.  

9) Seruan mengenai ancaman terhadap orang-orang kafir dan munafik  

(1) Sungguh, jika orang-orang munafik, orang- orang yang berpenyakit 
dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di 
Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya kami perintahkan 
engkau (untuk memerangi) mereka, Kemudian mereka tidak lagi 
menjadi tetanggamu (di Madinah) kecuali sebentar, (QS Al 
Ahzab:33:60). 

Allah berfirman: Sesungguhnya Kami Allah bersumpah, jika tidak 
berhenti orang-orang munafik yakni yang berpura-pura beriman tetapi 
hatinya kufur, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit 
yakni yang lemah imannya dan orang-orang yang menyebarkan berita 
bohong dan isu-isu negatif yang menyakitkan hati atau menakut-
nakutkan masyarakat di Madinah, niscaya Kami mendorong engkau 
wahai Muhammad bersama kaum mukminin terhadap mereka yakni 
mengizinkanmu menyergap dan menguasai mereka secara penuh, 
kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah melainkan 
dalam waktu yang sebentar, karena sesudah itu mereka akan mati atau 
dipaksa mengungsi dari Madinah (Shihab,2006:322).  

Ayat 60 berisi seruan kepada Nabi untuk memerangi dan mengusir 

orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran dan 

menampakkan keimanan, agar mereka tidak lagi tinggal di Madinah, 

kecuali sebentar saja. Ayat 66, 67, dan 68 juga berisi seruan yang sama 

dengan ayat 60.  
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10) Seruan mengenai kedudukan anak angkat 

(1) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka; Itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu 
jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun,Maha Penyayang (QS 
Al Ahzab:33:5). 

Ayat ini memberi tuntunan dengan menyatakan bahwa: Panggillah 
mereka yakni anak-anak angkat itu dengan menggandengkan namanya 
dengan nama bapak-bapak kandung mereka; itulah yang lebih dekat 
untuk berlaku adil pada sisi dan pandangan Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui siapa atau apa nama bapak-bapak mereka dengan sebab 
apapun, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu 
seagama bila anak angkat itu telah memeluk Islam dan yakni atau maula-
maula kamu yakni orang-orang dekat kamu. Dan tidak ada dosa atas 
kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya antara lain bila kamu 
memanggilnya tidak seperti yang Kami perintahkan ini, tetapi yang ada 
dosanya ialah apa yang disengaja oleh hati kamu. Dan adalah Allah 
senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Shihab,2006:223). 

Ayat 5 berisi pemberitahuan untuk memanggil anak angkat dengan 

memakai bapak-bapak mereka, dan jika tidak mengetahui bapak mereka, 

maka panggil mereka sebagai saudara-saudaramu. Mereka dilarang 

memberikan kepada anak angkat hal-hal sebagai anak kandung sendiri. 

Selain ayat 5, ayat 4, 37, dan 40 juga berisi seruan mengenai kedudukan 

anak angkat.  

11) Seruan hanya Allah saja yang mengetahui kapan terjadinya kiamat 

Manusia bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kiamat. 
Katakanlah, "Ilmu tentang hari kiamat itu Hanya di sisi Allah". dan 
tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya (QS 
Al Ahzab:33:63). 

Ayat di atas menyatakan: Orang bertanya kepadamu wahai Nabi 
Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah: “Sesungguhnya 
pengetahuan tentang hari hal itu hanya di sisi Allah”. Dan apakah yang 
menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad mengetahui tentang 
kedatangannya? Engkau tidak akan tahu, apalagi selain engkau. Bersiap-
siaplah menghadapinya karena boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat 
waktunya (Shihab,2006:324).  

QS Al Ahzab ayat 63 berisi seruan kepada Nabi Muhammad untuk 

mengatakan kepada manusia, bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui 

kapan terjadinya hari kiamat. 
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12) Seruan mengenai pahala bagi orang-orang mukmin  

(1) Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang 
mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu 
ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan 
mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka 
sungguh dia Telah sesat,dengan kesesatan yang nyata (QS Al 
Ahzab:33:36). 

Ayat di atas menegaskan bahwa: “Dan tiadalah kepatutan bahkan 
tidak akan ada wujudnya bagi laki-laki yang mukmin siapapun dia dan 
tidak pula bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-
Nya telah menetapkan suatu ketetapan hukum, tiadalah bagi mereka 
pilihan yang lain tentang urusan mereka yang bersifat pribadi sekalipun 
setelah ketetapan Allah dan Rasul-Nya itu. Ini bila Allah dan Rasul-Nya 
tidak memberi mereka pilihan lain. Dan barang siapa mendurhakai Allah 
dan Rasul-Nya dengan menolak ketetapan-Nya maka sungguh dia telah 
sesat, kesesatan yang nyata” (Shihab,2006:276).  

Ayat 36 berisi mengenai hal-hal yang tidak memberi hak kepada 

orang mukmin laki-laki maupun perempuan untuk memilih, yaitu hal-hal 

yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Apapun yang dikehendaki Nabi 

Saw, itulah yang benar. Dan siapapun yang menyalahi keduanya, maka 

sungguh sesatlah ia dengan kesesatan yang nyata. Ayat 35 juga berisi 

seruan yang sama dengan ayat 36, yaitu seruan mengenai pahala bagi 

orang-orang mukmin.  

D. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Kalimat Seruan Pada 

Terjemahan Al-Qur’an surat Al Ahzab dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 1) seruan yang menggunakan penanda lingual (19 ayat), seruan yang 

menggunakan emosi (20 ayat), 2) seruan untuk bertakwa kepada Allah (4 

ayat), seruan untuk selalu mengingat nama Allah Swt (2 ayat), seruan untuk 

mengingat bantuan Allah Swt kepada kaum muslimin dalam peperangan 

Ahzab (5 ayat), seruan yang berisi tentang hukum perkawinan (3 ayat), 

seruan mengenai ketentuan-ketentuan Allah terhadap istri Nabi (8 ayat), 

seruan mengenai keharusan wanita untuk mengenakan jilbab (1 ayat), Seruan 

mengenai kewajiban menghormati Nabi Saw (3 ayat), seruan mengenai Nabi 

Muhammad adalah Rasul yang diutus untuk segenap umat manusia (2 ayat), 
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seruan mengenai ancaman terhadap orang-orang kafir dan munafik (4 ayat), 

seruan mengenai kedudukan anak angkat  (4 ayat), seruan hanya Allah saja 

yang mengetahui kapan terjadinya kiamat (1 ayat), dan seruan mengenai 

pahala bagi orang-orang mukmin (2 ayat). 3) Seruan kepada Nabi (15 ayat), 

seruan kepada istri-istri Nabi (4 ayat), seruan kepada orang-orang beriman 

(12 ayat), seruan kepada Tuhan (3 ayat), dan seruan kepada kaum munafik (2 

ayat). Penyeru Allah atau Tuhan (36 ayat), penyeru umat non muslim (3 

ayat). 
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