
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ب

ABSTRAK

سورة المؤمنون في طناب و أسراره اإل
(دراسة و تحليل)

Ithnab dan Rahasianya dalam Surat al-Mu’minun
(Kajian dan Analisis)

Oleh : Khoirul Huda

Ithnab merupakan salah satu cabang dari Ilmu Ma’ani, yang mempelajari
tentang keindahan makna. Ithnab sendiri adalah bertambahnya lafadz dalam suatu
kalimat melebihi maknanya disebabkan karena adanya faedah. Ithnab juga
membantu dalam pengungkapan suatu kalimat agar cocok dengan tuntutan
keadaan, dengan mencakup salah satu tujuan balaghah yang dapat diketahui
melalui rangkaian, kalimat dan qarinah – qarinah yang meliputinya.

Surat al-Mu’minun merupakan surat ke ٢٣ dari ١١٤ surat dalam al-Qur’an yang
terdiri atas ١١٨ ayat dan tergolong surat Makkiyah. Dinamai al-Mu’minun karena
permulaan ayat ini menerangkan bagaimana seharusnya sifat – sifat orang mukmin yang
menyebabkan keberuntungan mereka di akhirat dan ketentraman jiwa mereka di dunia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rahasia ithnab dalam surat
al-Mu’minun. Adapun fokus permasalahan yang dipaparkan dalam pembahasan ini
adalah: ١). Apakah ada ithnab dalam surat al-Mu’minun ?, ٢) Bagaimana rahasia ithnab
dalam surat al-Mu’minun ?

Dalam rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif
analitis, yaitu prosedur masalah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan
menganalisis. Metode deskriptif ini menggunakan pengumpulan data dengan
menggunakan kajian pustaka dengan berupa kata dan bukan dari angka. Metode analisis
yang digunakan analisis balaghi yaitu ١, membaca surat al-Mu’minun ayat demi ayat, ٢,
mengelompokkan ayat – ayat yang mengandung ithnab dalam surat al-Mu’minun, ٣,
menganalisis ayat – ayat ithnab dalam surat al-Mu’minun. ٤, menempatkan data yang
telah di temukan sesuai dengan skema pembahasan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah ١.
Adanya keberadaan ithnab dan macam – macamnya ithnab dalam ayat – ayat surat al-
Mu’minun, ٢. Terlihatnya rahasia ithnab dalam surat al-Mu’minun yang meliputi  :
Keberadaan ithnab dalam ayat – ayat surat al-Mu’minun, Macam – macamnya ithnab
dalam ayat – ayat surat al-Mu’minun, dan Banyaknya faedah atau manfaat ithnab dalam
ayat – ayat surat al-Mu’minun.


