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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Dengan perantaraan malaikat jibril, dimulai dengan surat Al-

Fatihah dan diakhiri dengan surat An-nas, ditulis dalam mushaf-mushaf yang 

disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membacanya merupakan suatu 

ibadah. Al-Qur‟an berisikan seperangkat petunjuk untuk seluruh manusia demi 

kemaslahatan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Petunjuk Al-Qur‟an ini 

berlaku disepanjang zaman dan disegala tempat, dan kemurnian Al-Qur‟an akan 

selalu terjaga. Sebagaimana firman Allah SWT : 

 ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظونَ 
Artinya: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya 

kami benar-benar menjaganya (QS. Al-Hijr:9). 

Demikianlah Allah SWT menjamin keotentikan Al-Qur‟an. Jaminan yang 

diberikan atas dasar ke maha kuasaan dan ke maha tahuan-Nya, serta berkat 

upaya-upaya yang dilakukan oleh mahluk-Nya, terutama oleh manusia. Dengan 

adanya jaminan tersebut, umat islam tidak perlu mengkhawatirkan kemurnian Al-

Qur‟an, karena Al-Qur‟an tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. 

Kaum muslim berkeyakinan bahwa Al-Qur‟an sebagai wahyu Allah SWT, 

merupakan rahmat dan petunjuk bagi segenap bangsa yang berlaku disepanjang 

waktu dan di semua tempat. Al-Qur‟an merupakan mukjizat Nabi Muhammad 

SAW yang sangat luar biasa dan kekal. Keabadian mukjizat Al-Qur‟an tersebut 

karena risalah Nabi Muhammad SAW, berlaku untuk seluruh manusia sampai 

berakhirnya dunia ini. Untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi 

seluruh manusia. Mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Sebagai bukti kenabiannya untuk menantang orang-orang yang ragu atas Al-
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Qur‟an, dan mengatasi kepandaian kaumnya disamping membuktikan 

bahwa kekuasaan Allah itu berada di atas segala-galanya. 

Al-Qur‟an merupakan kitab samawi yang terakhir, bahasa komunikasi 

yang digunakan Al-Qur‟an adalah bahasa arab. Penggunaan bahasa Arab sebagai 

media komunikasi Al-Qur‟an merupakan konsekuensi logis dari penurunannya 

kepada seorang nabi yang berbangsa Arab dan berbahasa Arab serta berinteraksi 

dengan masyarakat Arab, yang merupakan masyarakat pertama yang berkontak 

langsung dengan Al-Qur‟an selama masa penurunannya. Sedangkan tujuan 

penggunaan bahasa Arab tidak lain agar mereka dapat memahami Al-Qur‟an. 

Allah SWT berfirman : 

 ِإنَّا أَنْ َزْلَناهُ  قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكمْ  تَ ْعِقُلونَ 
Artinya: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur’an dengan 

berbahasa Arab agar kamu dapat memahaminya (QS. Yusuf:2). 

 Al-Qur‟an sebagaimana telah difahami oleh seluruh kaum muslim yaitu 

dengan menggunakan bahasa Arab dan mempunyai maziyyah (keistimewaan) 

yang tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Diantara keistimewaan tersebut ialah 

mempunyai nilai sastra yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian kalimat 

didalamnya yang tersusun dan indah serta kandungan maknanya yang padat. 

Tetapi harus diingat pula bahwa Al-Qur‟an bukanlah kitab sastra, tetapi kitabullah 

yang mengandung nilai-nilai sastra. Oleh sebab itu, Al-Qur‟an tidak dapat 

disamakan dengan karya-karya sastra manusia. 

Kemukjizatan dalam Al-Qur‟an meliputi berbagai aspek, salah satunya 

adalah aspek kebahasaan. Gaya bahasa Al-Qur‟an mencapai tingkat tertinggi dari 

segi keindahan bahasanya dan sifat balaghahnya sehingga membuat kagum, bukan 

saja bagi orang-orang mukmin, tetapi juga bagi orang-orang kafir. Meyakini 

ketinggian nilai bahasa Al-Qur‟an bahwa Al-Qur‟an adalah kalam yang maha 

sempurna, kalam yang bernilai mukjizat, dan tidak ada seorangpun yang bisa 

membuat yang serupa dengan Al-Qur‟an. Bahasa Arab memiliki kedudukan 

penting, sebab disamping dipilih oleh Allah SWT sebagai bahasa Al-Qur‟an, juga
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sebagai bahasa peribadatan, artinya huruf-huruf dan struktur bahasa yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an merupakan kumpulan firman Allah SWT yang dinilai 

sebagai bagian ajaran agama.  

Menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an yang sangat indah dan sangat sarat akan 

makna itu tidaklah mudah. Apalagi Al-Qur‟an merupakan mukjizat terindah dan 

teragung yang diberikan kepada Nabi besar kita, Muhammad SAW. Kitab suci 

yang menjadi pedoman hidup umat islam, yang menuntun kita untuk meraih 

kebahagiaan hakiki yaitu menggapai keridaan-Nya semata. Salah satu sarana dari 

sekian banyak disiplin ilmu yang dapat dipergunakan untuk mencapai maksud itu 

adalah  dengan mempelajari ilmu Balaghah. 

Secara ilmiah Balaghah merupakan suatu disiplin ilmu yang berlandaskan 

pada kejernihan jiwa dan ketelitian menangkap keindahan dan kejelasan 

perbedaan yang samar di antara macam-macam uslub (ungkapan). Ilmu Balaghah 

meliputi tiga bidang ilmu, yaitu Ilmu Bayan, Ilmu Badi’ dan Ilmu Ma’ani . 

Sedangkan objek yang akan dibahas oleh penulis adalah ilmu Ma’ani. Ilmu 

Ma’ani yaitu ilmu pengetahuan tentang keadaan lafazh-lafazh „Arabi yang dengan 

perantaraannya dapat menyesuaikan kalam dengan muqtadhalhal. Dengan ilmu 

ma’ani kita dapat menemukan rahasia-rahasia bahasa arab dan keanehannya 

dalam Al-Qur‟an.  

1. Ilmu Ma’ani 

Ilmu ma’ani adalah pokok-pokok dan dasar-dasar untuk mengetahui tata 

cara menyesuaikan kalimat kepada kontekstualnya (muqthadhalnya) sehingga 

cocok dengan tujuan yang dikehendaki. Perkataan al-ma’ani adalah bentuk 

jamak dari kata makna. Secara terminologi ma’ani adalah hal yang dituju. 

 Ilmu Ma’ani adalah ilmu pengetahuan tentang keadaan lafadz-lafadz 

„Aroby yang dengan perantaraannya dapat menyesuaikan kalam dengan 

muqtadlolhal. Ilmu ma’ani merupakan puncak dari sintaksis yang mengkaji 

ketepatan ungkpan ungkapan dilihat dari makna dan situasi pemakaiannya. 

Dengan inilah Al-Qur‟an menjadi suatu mukjizat, letak kemukjizatannya yaitu 
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dari keindahan susunanya dan penjelasan-penjelasan maknanya yang sangat 

mengagumkan. 

2. Faedah Ilmu Ma‟ani 

a. Mengetahui kemukjizatan al-qur‟an 

Melalui aspek kebaikan susunan dan sifatnya, keindahan kalimat, 

kehalusan bentuk ijaz yang telah di istimewakan oleh Allah dan segala 

hal yang telah dikandung oleh al-qur‟an itu sendiri. 

b. Mengetahui rahasia balaghah dan fushahah dalam bahasa arab yang 

berupa prosa dan puisi agar dapat mengikutinya dan menyusun sesuai 

dengan aturannya serta membedakan antara kalimat yang bagus 

dengan yang bernilai rendah. Dengan ilmu ma’ani kita dapat 

menemukan rahasia-rahasia bahasa arab dan keanehannya dalam Al-

Qur‟an. 

Kalam insya’ thalabi adalah dia merupakan perkataan yang tidak 

membutuhkan kebenaran dan tidak pula mendustakan. Karenanya, dengan hasil 

sesuatu atau tidak ada hasilnya maka jadilah.  

Maka al-insya at-thalabi, tidak mengharuskan keberhasilan pada saat 

perkataan itu diucapkan. Kalam insya adalah kalimat yang tidak mengandung 

pengertian membenarkan dan tidak pula mendustakan.  

Kalam insya’ thalabi adalah kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu 

yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Kalam jenis ini ada yang 

berupa amar (kata perintah), nahyi (kata larangan), istifham (kata tanya), tamanni 

(kata untuk menyatakan harapan terhadap sesuatu yang sulit terwujud), dan nida’ 

(kata seru).  

Alasan pemilihan surat yunus karena di dalam surat yunus menjelaskan 

tentang tanda-tanda kebesaran Allah SWT dalam alam semesta (1-109). Penelitian 
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ini membahas kalam insya’ thalabi secara menyeluruh yang meliputi kalam insya’ 

thalabi amar (kalimat perintah), nahyi (kalimat larangan), Istifham (kalimat 

pertanyaan), tamanni ( kalimat harapan) dan  nida’ (kalimat panggilan). Judul 

penelitian yang dipilih oleh saya adalah kalam insya thalabi dalam al-qur’an 

surat yunus (studi analisis balaghah). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka saya dapat membuat 

rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk kalam insya’ thalabi dalam surat yunus? 

2. Apa makna yang terkandung dalam kalam insya’ thalabi surat yunus? 

C. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ayat-ayat dalam surat yunus yang mengandung kalam 

insya’ thalabi. 

2. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kalam insya’ thalabi 

dalam surat yunus.   

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran pada masyarakat umum, khususnya masyarakat 

dalam dunia akademik, yang memiliki minat memperdalam balaghah, khususnya 

kalam insya’ thalabi dalam surat yunus dan permasalahannya dalam 

mengelompokkan ayat-ayat yang mengandung kalam insya’ thalabi, mengetahui 

bentuk kalam insya’ thalabi, dan makna yang terkandung dalam kalam insya’ 

thalabi surat yunus. 
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2. Kegunaan Pragmatis 

a. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh gelar sarjana linguistik 

(S.Li) pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Jambi. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai balaghah 

yang terkandung dalam al-qur‟an surat yunus khususnya kalam 

insya’ thalabi. 

D. Telaah Pustaka 

Salah satu fungsi telaah pustaka adalah sebagai salah satiu pembeda natar 

peneliti satu dengan yang lainnya. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti 

mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang 

akan penulis teliti: 

1. Skripsi yang pernah ditulis oleh Saiful Amirudin (mahasiswa angkatan 

2010) jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Sunan Ampel Surabaya dengan judul pe.nelitian “al-kalam al-insya’ 

thalabi fi surah yasin: dirasah balagiyyah. 

2. Ida Wijayanti (mahasiswa angkatan 2011) jurusan Bahasa dan Sastra Arab 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dengan judul penelitian “surah al-zumar 

(dirasah tahliliyyah ‘an al insya, al-thalabi”. 

3.  Mahbuh Al-Ghozali (mahasiswa angkatan 2011) jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora dengan judul penelitian “Al-

insya ath thalabi fii surati maryam (dirasah ma’aniyah). 

Hasil penelitian tersebut membahas semua bagian kalam insya’ thalabi tetapi 

pada surah yasin, surah zumar, dan surah maryam. Namun penelitian tersebut 
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hanya menerangkan termasuk ke dalam bagian insya’ thalabi, tidak membahas 

makna dalam surah tersebut. 

Sedangkan penelitian yang saya bahas yaitu tentang kalam insya’ thalabi 

dalam surat yunus tersebut. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ayat-ayat surat yunus mengandung kalam insya’ thalabi yang 

meliputi amar (perintah) sebanyak 16 kata yang tersebar dalam 16 ayat, 

nahyi (larangan) 3 kata yang tersebar dalam 3 ayat, istifham (pertanyaan) 

12 kata yang tersebar dalam 12 ayat, tamanni (harapan) 2 kata yang 

tersebar dalam 2 ayat, dan nida’ 1 kata yang tersebar dalam 1 ayat. 

Bentuk kalam insya’ thalabi dalam surat yunus meliputi; (1) amar 

(perintah) yang terdiri atas dua bentuk yaitu fi’il amar dan fi’il mudhari’ 

yang didahului lam amar. Kedua bentuk tersebut mempunyai ciri-ciri yang 

berbeda. (2) nahyi (larangan) yang terdiri atas satu bentuk saja yaitu 

berupa fi’il nahyi (fi’il mudhari’ yang didahului la nahyi), (3) istifham 

(pertanyaan) yang mengandung huruf huruf istifham yaitu ىل ,ما ,من ,أ, 

dan متى yang paling banyak adalah huruf  (4) (مهزة) أ tamanni (harapan) 

yang terdiri atas 1 bentuk saja yaitu (5) .لو nida’ (panggilan) yang terdiri 

atas satu huruf  saja yaitu berupa يا. 
Dari aspek makna, hasil penelitian menunjukkan bahwa makna 

kalam insya‟ thalabi tidak selalu mengandung makna sebenarnya, tetapi 

juga mengandung makna lain yang sesuai konteks. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 

(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam surat yunus terdapat ayat-

ayat yang mengandung kalam insya’ thalabi dengan berbagai bentuk, 

maka para peneliti karya sastra hendakanya melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang kalam insya’ thalabi maupun kalam insya’ ghoiru 

thalabi dalam surat-surat lain yang terdapat dalam al-qur‟an yang lebih 

banyak dan lebih panjang 

(2) Penelitian ini memiliki keterbatasan, baik yang berkaitan dengan  

datanya, substansi masalahnya, maupun metode (model analisisnya). 

Oleh karena itu, disarankan kepada berbagai pihak yang berkompeten 

dengan ilmu ma’ani maupun tafsir al-qur‟an untuk melakukan 

penelitian lanjutan dengan menggunakan data,  substansi masalah, dan 

model analisisnya yang berbeda dan lebih komprehensif. 

 

 

 

 

 


