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  الكناية في سورة الزخرف
Al Kinayah Fi Surah az-Zukhruf  

Surah az-Zukhruf terdiri dari 89 ayat, Surat ini termasuk surah Makkiyah 
yang ke- 43, diturunkan sesudah Surah asy-Syura sebelum Surah ad- Dukhan.   

Dinamai az-Zukhruf (perhiasan) diambil dari kata az-Zukhruf yang 
terdapat pada ayat 35. Orang-orang Musyrik mengukur tinggi rendahnya derajat 
seseorang bergantung pada perhiasan dan harta benda yang di miliki. Karena 
Muhammad SAW adalah seorang anak yatim lagi miskin ia tidak pantas diangkat 
Allah sebagai seorang  Rasul dan Nabi. Menurut mereka (orang musyrik), pangkat 
Rasul dan Nabi itu harus diberikan kepada orang yang kaya. Surah ini 
menegaskan bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar untuk mengukur tinggi atau 
rendahnya derajat seseorang karena harta itu merupakan hiasan kehidupan 
duniawi, bukan berarti kesenangan akhirat. 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan dari sudut pandang 
ilmu balaghah (syilistic) maka penulis menemukan beberapa ayat yang 
mengandung Kinayah (sindiran) yaitu lafadz yang dimaksud kelaziman maknanya 
serta boleh juga di maksud makna itu sendiri. 

Dalam hal ini, Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan berupa angka -angka. 
Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yaitu metode 
dokumentasi dengan cara mencari  hal-hal yang  mengenai variabel yaitu berupa 
catatan. Sumber data yang digunakan adalah Al-Qur’an dan buku-buku yang 
berhubungan dengan judul ini. Metode analisis yang digunakan analisis balaghi 
yaitu: 1.  Membaca surat Az- Zukhruf ayat demi ayat. 2. Mengelompokkan ayat-
ayat yang mengandung Kinayah dalam surat az-Zukhruf. 3. Menganalisis ayat-
ayat Kinayah  dalam surat az- Zukhruf. 

Mengenai tujuan yang ingin di capai penulis adalah untuk mengetahui 
dengan jelas tentang macam kinayah serta untuk mengetahui tujuan dalam surah 
az Zukhruf. Adapun hasil yang ditemukan dalam pembahasan ini adalah:  

1. Terdapat 1۸ ayat dalam surah az zukhruf yang mengandung kinayah adapun 
jenis macam kinayahnya adalah: Kinayah ‘an sifat ayat 17,23, 67, 70 dan 
kinayah ‘an maushuf ayat 14 , 18, 24, 30, 33, 34, 47, 51, 65, 61, 66, 68, 71, 83. 

2. Tujuan Kinayah dalam surat az-Zukhruf yaitu 
  اإلیضاح  (Untuk Menjelaskan) ayat 18, 23, 33, 34, 61, 65, 66, 67, 

68, 71, 83. 
 تحسین المعنى     (Untuk Menghias makna) ayat 24, 70. 
 العدول للھجنة    (Untuk Menjelekkan) ayat 14, 51. 
 عنھ وتنفیره تھجین الشيء    (Untuk Memperluas) ayat 30, 47. 
   اللعار    (karena malu) ayat 17. 
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