
Abstrak 

 )معانى حرف الجر في سورة إبراهيم(

Makna huruf jar di dalam surat Ibrahim 

Dalam tata bahasa Arab, kata (kalimat dalam bahasa arab) sebagai satuan 
terkecil bahasa, sebagaimana dalam bahasa yang lain dapat dikelompokkan 
menjadi tiga macam; pertama isim, fi’il dan huruf. Yang kemudian dapat lebih 
memudahkanauntukadipelajari.Namun, penulis dalam hal ini hanya akan sedikit 
membahas bagian yang terakhir yaitu hal-hal yang berkaitan dengan huruf 
khususnya huruf jar, pengertian, pembagian dan fungsinya serta makna-maknanya. 
Huruf Jar adalah huruf yang mempunyai kata setelahnya menjadi majrur. Atau 
bahasa mudahnya, huruf jar adalah huruf  yang mempunyai kata setelahnya 
menjadi berharokat kasroh. Pembahas dalam skripsi ini yaitu mengenai kajian 
tentang  Makna Huruf Jar dalam Surat Ibrahim dengan pendekatan ilmu 
Nahwu. Masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah ini meliputi dua hal 
yaitu : 1. Dimana letak huruf jar 2. Apa ma’na huruf jar di dalam surat ibrahim. 
Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan 
mengumpulkan data-data, yaitu metode dokumentasi yang berupa kamus dan 
buku-buku yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini.  

Dalam pembahasan surat Ibrahim peneliti menggunakan metode bayani 
yaitu metode yang menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama’ yang 
berhubungan dengan skripsi ini. Sedangkan tujuan pembahas dalam membahas 
masalah ini adalah untuk mengetahui dimana letak huruf  jar yang terdiri dari 15  
macam huruf, adapun huruf  jar yang ada dalam surat  Ibrahim terdiri dari 8 huruf. 
Yaitu (. في    .(عن ,الكاف ,إلى ,الباء ,الالم ,على ,من ,

            Adapun kesimpulan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut : Manfaat 
terpenting dalam kajian ilmu nahwu dalam al-qur’an khususnya surat Ibrahim.  kita 
biar memahami dengan benar bahwa sangat penting bagi kita untuk mempunyai 
ilmu nahwu kemudian kita aplikasikan ilmu itu untuk memahami lebih mendalam 
ma’na dari kumpulan kalam ilahi. Selain itu, dalam kajian ini dikhususkan 
pembaca untuk memahami isi dari surat Ibrahim terutama kalimat yang dimasuki 
ileh huruf  jar. 
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