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 في سورة يس النعت وفوائده
Na’at Dan Faidahnya Dalam “Surah Yasin” 

Bahasa arab merupakan bahasa induk wahyu Allah  yang diberikan kepada 
Nabi Muhammad  SAW yaitu Al-quranul Al-karim, kita dapat memahami  dan 
mengertinya dengan belajar dan  memahami terlebih dahulu bahasa arab itu, 
dalam  memahami bahasa arab kita bisa belajar banyak ilmu yang berhubungan 
dengan bahasa tersebut, semisal ilmu ‘arudl, qowafi, imla’, shorof, dan masih 
banyak lagi, dan salah satunya yaitu ilmu nahmu.Pada  pembahasan  skripsi  ini, 
penulis membahas salah  satu  bagian ilmu  nahwu yaitu Na’at yang ada dalam 
surat yasin , penulis memilih surat yasin karena surat yasin merupakan  salah  satu 
surat dalam  Alquran  Al karim  yang  terletak diantara surat fathir dan surat as 
soffat, surat yasin ini  termasuk surat makkiyah yang menempati urutan ke 36 dari 
surat-surat dalam al quran dengan jumlah ayatnya sebanyak 83 ayat.surat i ni 
begitu penting sehingga penulis ingin mengupas apa yg ada di isi surat ini, 
isisuratyasinberisitentangpengetahuandaninformasi yang berhubungan dengan :1, 
keistimewaan alquran 2,berisi tentang cerita masyarakat dulu 3, tentang isi alam 
semesta bumi langitdan kosmos 4,berisi tentang siksaan bagi orang-orang kafir 
5,balasan atau pahala di akhirat nanti 6, berisit entang penegasan bahwa alquran 
itu kalam Allah bukan dari manusia 7, berceritatentang hari qiyamat. 

Na’at adalah tabi’ (lafadzh yang mengikuti) yang musytaq yang 
menjelaskan lafadzh yang diikutinya. Lafadzh yang dimaksud dengan musytaq 
ialah isim fa’il, seperti َضا رٌب, isim maf’ul seperti َمْضُرْو ٌب, sifat musyabihat, 
seperti حسٌن, isim tafhdil, seperti أعلُم. “Na’at” Judul ini saya ambil dengan tujuan 
agar kita mengetahui  bagaimana susunan kalimat yang benar, Supaya benar 
dalam membaca serta mengartikan surat yang ada di Alquran Tersebut. 

  Adapun pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu : (i) ayat-
ayatapasaja yang terdapat na’at dalam surat ini?. (ii) berapa jenis na’at dan 
faidahnya dalam surat ini ?.Adapun tujuan dalam pembahasan sekripsi ini adalah : 
(i) Ingin mengetahui ayat-ayatapasaja yang terdapat na’atnya dalam surat ini. (ii) 
Ingin mengetahui  jenis na’at dan faidahnya dalam surat ini.Dalam penelitian ini 
metode yang digunakan didalam judul : “an na’tu wa fawaiduhu  fi suroh yasin” 
yaitu metode Deskripsi (Untuk memberi gambaran dan penjelasan tentang 
penelitian ini) serta metode Analisis isi sebagai alat untuk mengkaji lebih dalam 
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pada penelitian ini yaitu menfokuskan pada segi struktur dan bentuk lafad yg ada 
di surat ini, karenaAnalisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat 
perujukan pengenalan karakteristik tertentu didalam teks secara sitematik dan 
objektif. (Stone, et.al, 1966). 

Setelah mengkaji dan meneliti surat ini penulis menemukan hasil 
penelitian bahwa dalam surat yasin terdapat 39 ayat yang mengandung naat 
beserta jenis dan artinya, adapun perinciannya sebagai berikut : 

1.dalam surat yasin terdapat  naat dalam ayat ke 
2,4,5,6,11,12,15,17,18,19,20,24,28,29,33,34,38,39,41,44,46,47,49,52,53,5
8,59,60,61,62,63,69,75,77,81. 

2. macam-macam naat yang  ada dalam surat yasin yaitu: 

 (a). naat haqiqi: terdapat 26  ayat  

  ( b).naat sababi: terdapat 1 ayat 

  ( c).naat mufrod:terdapat 14 ayat  

  ( d).naat jumlah: terdapat 3 ayat  

  ( e).naat syibhul jumlah: terdapat 5 ayat    

  (f). naat ta’kid: terdapat 4 ayat     

 

2. faidah yang terdapat dalam surat yasin ini yaitu: 

(a). takhshish : terdapat  dalam  ayat ke  
4,6,11,12,15,19,20,24,28,29,44,46,47,49,52,53,57,61,63,69,75,77 

(b).madh  : terdapat  dalam  ayat ke  5,38,58. 

(c).idhoh : : terdapat  dalam  ayat ke  2,17,33, 39,41,81 

Dengan demikian jelaslah bahwa surat yasin terdapat macam-macam jenis 
naat dan faidahnya. 
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