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Balaghah menurut bahasa adalah sampai, adapunmenurut istilah adalah sifat bagi 

perkatan dan bagi pembicara. Adapun ilmu balaghah dibagi menjadi tiga yaitu ilmu 

ma’ani adalah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan-keadaan perkataan bahasa arab yang 

sesuai dengan suatu keadaan. Kemudian ilmu bayan adalah ilmu yang membahas tasybih, 

majaz dan kinayah, kemudian ilmu badi’ yaitu ilmu yang membahas tantang muhassinat 

lafdhiyah dan ma’nawiyah. Adapun dalam skripsi ini penulis membahas tentang 

muhassinat lafdhiyah dan ma’nawiyah. Adapun masalah yang dikemukakan dalam 

pembahasan ini meliputi dua hal yatiu : 1). Apa macam-macam muhassinat al-lafdiyah 

dan muhassinat al-ma’nawiyah yang terkandung dalam surah Al-isra’. 2). Bagaimana 

ushlub-ushlub muhassinat al-lafdiyah dan muhassinat al-ma’nawiyah yang ada dalam 

surat Al-isra’. 

Metode yang digunakan dalam membahas masalah ini, penulis menggunakan dua 

metode, yaitu metode bayani dan metode tahlili. Metode bayani adalah suatu metode 

yang menjelaskan pendapat-pendapat ulama’ yang berhubungan dengan masalah ini. 

Metode tahlili adalah suatu metode yang dilakukan pembahas untuk menetapkan 

pendapatnya berdasarkan pendapat para ulama’ dan kesimpulan-kesimpulan. Sedangkan 

tujuan pembahas dalam membahas masalah ini adalah: 1). Mengtahui  untumacam-

macam muhassinat lafdhiyah dan maknawiyah dalam surat al-isra’. 2). Mengetahui 

ushlub-ushlub muhassinat al-lafdhiyah dan muhassinat al-ma’nawiyah yang ada pada 

surah al-isra’. 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Muhassinat 

lafdiyah itu meliputi jinas, iqtibas dan saja’. Muhassinat m’nawiyah meliputi tauriyah, 

tibaq, muqabalah, husnut ta’lil, ta’qidul madhi bima yusybihu dzam wa ‘aksuhu, dan 

ushlubul hakim. 2). Surah al-isra’ adalah surat yang jatuh setelah surat an-nahl dan surat 

al-isra’ ini memepunyai 111 ayat. 3). Pembahas mengemukakan ushlub-ushlub 

muhassinat lafdiyah dan ma’nawiyah yang terdapat pada surah al-isra’. 
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