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BAB 1: 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Al-qur’an memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satunya adalah 

bahwa ia merupakan kitab yang terjamin keontetikannya oleh Allah SWT, dan ia adalah 

kitab yang selalu dipelihara
1
. Ini di sampaikan langsung dalam al-Qur’an dalam surat al-

hijr ayat 9 : 

 ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ 

Artinya : Sesungguhnya kamilah  yang menurunkan al-Qur’an dan pasti kami pula yang 

akan memeliharanya (Q.s al-hijr ayat 9) 

Demikianlah Allah menjamin keotentikan al-Qur’an itu sendiri, jaminan yang Allah 

berikan pada ayat di atas dasar kemahakuasaan dan kemahatahuan-Nya, serta berkat upaya 

yang dilakukan oleh makhluk-makhluk-Nya terutama manusia di alam semesta ini. 

Al-Qur’an merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad 

Saw.Kemukjizatannya terkandung pada aspek bahasa dan isinya. Dari aspek bahasa, al-

Qur’an mempunyai tingkat fashahah dan balaghah yang tinggi. Sedangkan dari aspek isi, 

pesan dan kandungan maknanya melampaui batas-batas kemampuan manusia. Ketika al-

Qur’an muncul, banyak didalamnya terkandung hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh 

orang-orang pada zamannya, akan tetapi kebenarannya baru bisa dibuktikan oleh orang-

orang pada abad modren sekarang ini
2
 

Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantarnya. Seseorang tidak mungkin dapat mempelajarai dan memahami ajaran Islam 

dari sumber aslinya jika tidak dengan penguasaan bahasa Arab. 
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Ibnu Kahldun menyatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Muthahhar: 

إذ مأخذ األحكام الشرعية كّلها من الكتاب و السّنة و هي بلغة العرب و نقلتها من 

الصحابة و التابعين عرب, و شرح مشكلتها من لغاتهم فال بّد من معرف العلوم 

 ’المتعّلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة

“Karena sumber hukum syari’at itu adalah al-Quran dan as-Sunnah yang berbahasa 

Arab, dan telah dinukil dari sahabat dan tabi’in oleh bangsa Arab, hal-hal yang sulit dari 

al-Quran dan as-Sunnah dijelaskan melalui pendekatan bahasa Arab, maka orang yang 

ingin mengetahui hukum syari’at wajib mengetahui segala ilmu yang berkaitan dengan 

bahasa Arab ini”.
3
 

Di antara sekian banyak cabang ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah merupakan satu 

di antara bagiannya.Dengan memahami konsep-konsep balaghah, seseorang dapat 

mengungkap rahasia-rahasia kemukjizatan al-Qur’an. 

Secara ilmiah, ilmu balaghah merupakan suatu disiplin ilmu yang mengarahkan 

pembelajarannya untuk bisa mengungkapkan ide fikiran dan perasaan seseorang 

berlandaskan kepada kejernihan jiwa dan ketelitian dalam menangkap keindahan. Mampu 

menjelaskan perbedaan yang ada diantara macam-macam uslub (ungkapan). Dengan 

kemampuan menguasai konsep-konsep balaghah, bisa diketahui rahasia-rahasia bahasa 

Arab dan seluk beluknya serta akan terbuka rahasia-rahasia kemukjizatan al-Qur’an dan al-

Hadits. 

Banyak para ulama yang berkarya dalam kajian balaghah ini, maka bertambah juga 

literatur ke-Islaman dan khazanah intelektual muslim yang melahirkan kajian sastra dan 

keindahan dalam bertutur kata, hal ini berkesinambungan terutama setelah turunnya al-

Qur’an yang merupakan salah satu inspirator dalam melahirkan keindahan dan kelembutan 

dalam berbahasa tersebut. Dalam kajian Islam, al-Qur’an dipandang sebagai salah satu 

sumber keindahan atau balaghah bagi para penyair dan penulis prosa. Al-Qur’an, diakui 
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oleh mereka sebagai puncak balaghah (nah al-balaghah) dan merupakan permisalan utama 

(al-namuzaj al-mitsli) dalam rujukan pembuatan syai’r.
4
 

Balaghah memiliki tiga bidang kajian ilmu, salah satu di antaranya adalah 

ma’ani.Menurut Zaenuddin dan Nurbayan ilmu ma’ani adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana kita mengungkapkan ide atau perasaan ke dalam sebuah kalimat yang sesuai 

dengan tuntutan keadaan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

memahami ilmu ma’ani, seseorang dapat memahami al-Quran secara utuh, yaitu tidak saja 

memahaminya dari aspek tekstual, tetapi juga kontekstual. 

Di antara kajian ilmu ma’ani tersebut, terdapat pembahasan kalam khabari dan 

kalam insya’i. Kalam khabari berbicara tentang kemungkinan benar atau dustanya suatu 

ucapan. Sementara kalam insya’i  sebagai kebalikan dari khabari  merupakan bentuk 

kalimat yang setelah kalimat tersebut dituturkan, kita tidak bisa menilai benar atau salah. 

Dengan memahami kalam ini beserta jenis-jenis serta tujuannya, seseorang yang membaca 

al-Qur’an akan mampu menentukan dan memahami makna suatu kalimat, misalnya 

kalimat tanya, panggilan, harapan, perintah, larangan, dan sebagainya.
5
 

Adapun salah satu contoh dari kalam insya’i di surat Maryam  ayat 43 adalah: 

 يَا أََبتِ  ِإنِّي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراطًا َسوِيًّا
Artinya: Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu 

pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan 

menunjukan kepadamu jalan yang lurus. 

Adz-Dzahabi mengatakan “di antara sekian banyak disiplin ilmu bahasa, ilmu yang 

paling penting dimiliki oleh mufassir adalah ilmu Balaghah, karena keberadaan seorang 
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mufassir yang dituntut untuk memperhatikan sisi kei’jazana-an al-Qur’an. Hal itu tidak 

akan terwujud kecuali dia menguasai ilmu Balaghah.
6
 

 Tapi, masalahnya tidak semua umat islam yang mampu memahami kebalagahan 

ayat-ayat al-Qur’an tersebut, mulai dari penjelasan makna sampai kepada keindahan lafazh 

al-Qur’an itu, karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu 

kajian khusus membahas tentang kebalagahan al-Qur’an tersebut. 

Nah, berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan 

kajian tentang “MUATAN KALAM INSYA’I DALAM AL-QURAN SURAT  

MARYAM (Studi Kajian Balaghah al-Qur’an)”. Sehingga diharapkan dengan adanya 

kajian ini, sedikit atau banyak bisa memberikan input pemahaman bagi siapa saja yang 

ingin mempelajari kebalaghahan al-Qur’an. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Di antara alasan yang mendorong penulis untuk melakukan kajian ini, adalah:  

1.1 Sebagai pengembangan khazanah keilmuan di bidang tafsir, yaitu dengan mengkaji 

muatan kalam insya’i dalam al-Qur’an surat Maryam. 

1.2 Setelah penulis teliti, surat Maryam meskipun tergolong Al-matsani(surat yang kurang 

sedikit dari seratus ayat), namun memuat semua bentuk kalam insya’i yang 5 

(Amar,Nahi,Istifham,Nida dan Tamanni). 

1.3 Mengingat pentingnya bagi umat Islam untuk memahami al-Qur’an yang merupakan 

pedoman utama dalam agama Islam, dan salah-satu cara memahami al-Qur’an itu 

adalah dengan membuat suatu kajian tentang kebalaghahanal-Qur’an. 

1.4 Sepengetahuan penulis, kajian balaghah ini belum ada atau jarang yang 

mengetengahkan dalam bentuk penelitian, meskipun ada hanya melihat unsur lain. 

Disamping itu ada relevansinya dengan keilmuan yang penulis tekuni, juga adanya 

rujukan yang memadai guna menunjang pembahasan tersebut. Sehingga penulis 

menganggap pembahasan ini layak untuk dikaji. 
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1.3 Penengasan Istilah 

Untuk menyamakan persepsi terhadap pemahaman makna agar tidak menimbulkan 

penafsiran yang keliru terhadap judul, maka penulis memberikan penegasan sebagai 

berikut: 

1.1 Muatan :Sesuatu yang dimuat dan diangkut dengan kendaraan; isi kapal dsb; 

jumlah listrik yang ada pada benda.
7
Tapi, muatan yang dimaksud dalam 

kajian ini adalah sesuatu yang termuat atau terkandung mengenai Kalam 

Insya’i dalam al-Qur’an Surat Maryam. 

1.2 Kalam :Kata (terutama wahyu dan firman Allah), perkataan.
8
 

1.3 Insya’i :Suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau dusta
9
 

1.4 Al-qur’an : Nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf.
10

 

1.5 Kajian: Hasil mengkaji dari pelajaran agama; penyelidikan tentang 

sesuatu.
11

 

1.6 Balaghah :Secara bahasa balaghah berasal dari kata بلغyang artinya adalah 

“sampai atau kefasihan”
12

 sedangkan secara istilah balaghah adalah 

penyampian suatu pesan dengan menggunakan  ungkapan yang fasih, 

relevan antara lafal dengan kandungan maksudnya, tetap memperhatikan 

situasi dan kondisi pengungkapannnya, menjaga pihak penerima pesan.
13

 

 

 

1.4 Batasan dan Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini tidak keluar dari objektifnya, dan sesuai dengan judul yang dibahas 

dalam kajian ini, maka penulis membatasi penelitian ini dengan membahas  ayat -ayat yang 

memuat kalam insya’i yang terdapat di dalam al-Qur’an Surat Maryam. 
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Adapun rumusan masalah yang penting untuk dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Pada ayat-ayat apa saja yang memuat kalam insya’i di dalam surat Maryam? 

2. Bagaimana bentuk muatan kalam insya’i yang terdapat di dalam surat Maryam?  

 

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini secara umum adalah untuk mengkaji dan 

mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, yaitu untuk mengkaji ilmu al-Qur’an. Sedangkan 

tujuan pembahasan ini secara khusus, yaitu: 

1. Untuk mengetahui ayat-ayat yang memuat kalam insya’i di dalam surat 

Maryam. 

2. Untuk mengetahui bentuk muatan kalam insya’i yang terdapat di dalam surat 

Maryam. 

Sedangkan jika ditinjau dari kegunaannya, maka penelitian ini berguna  secara 

akademik dan secara praktis. Sebagaimana berikut ini: 

A. Kegunaan secara akademik: 

a. Memberikan kontribusi kepada para pembaca dan pencinta ilmu 

pengetahuan, terutama di bidang al-Qur’an dan tafsir. 

b. Mengembangkan dan memperkaya khazanah intelektual di dunia ilmu al-

Qur’an. 

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin pada 

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

B. Kegunaan secara praktis 

a. Kajian ini diharapkan dapat memberikan input pemahaman dan 

pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang 

muatan kalam insya’i yang terdapat dalam al-Quran surat Maryam, 

sehingga dengan pemahaman yang diperoleh mampu meng-output dan 

memberikan inspirasi kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Kajian ini juga diharapkan menjadi suatu solusi dan jawaban bagi siapa saja 

yang membutuhkan informasi atau bertanya tentang muatan kalam insya’i 

yang terdapat dalam al-Quran surat Maryam. 
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1.6 Tinjauan Kepustakaan 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok permasalahan di atas, bahwa kajian ini 

adalah membahas tentang Muatan Kalam Insya’i Dalam al-Qur’an surat Maryam (Studi 

Kajian Balaghah al-Qur’an). 

Sepanjang pengetahuan penulis secara akademik belum ada cendekiawan Islam 

yang membahas secara khusus tentang topik ini. Meskipun ada, tapi pembahasannya 

berbeda dengan apa yang akan dibahas dalam kajian ini. Seperti Khairunnisa Mutiarani 

dalam skripsinya yang berjudul Analisis Kalam Khabari dan Kalam Insya’i dalam Surat 

Luqman Serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Balaghah. Dalam karyanya ini, dia 

menjelaskan kajian balaghah dalam al-Qur’an yang terkait dengan kalam khabari dan 

kalam Insya’i di dalam surat Luqman, hanya saja dalam pembahasannya, dia lebih fokus 

kepada implikasi kajiannya tersebut terhadap pembelajaran balaghah. Sementara penulis, 

dalam kajian ini akan membahas tentang muatan kalam insya’i dalam surat Maryam 

sekaligus mengungkap kemukjizatan al-Qur’an dari segi bahasanya. 

  

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.
14

 Penelitian ini 

disajikan dengan teknik analisis, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang berhubungan 

denganmuatan kalam insya’i dalam al-Qur’an surat  Maryam (kajian ilmu balaghah). 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka untuk melaksanakan penelitian ini, 

penulis menggunakan dan menerapkan beberapa hal sebagai berikut:  

1.7.1 Sumber data  

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi dua kategori, yaitu 

data primer dan skunder, penggunaan data primer merujuk pada al- qur’an dan 

kitab- kitab Balaghah. Sedangkan penggunaan data skunder, penulis merujuk 

pada buku- buku data literatur lain yang berkiatan dengan isu- isu yang 

dibicarakan pada kajian ini.  
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1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil 

data atau alat pengukurnya.
15

Berpijak dari keterangan tersebut, penulis 

menggunakan teknik meneliti semua kalam dan ayat yang ada dalam surat 

Maryam serta menelusuri dan meneliti dari beberapa kitab dan literatur lain
16

, 

maka seluruh data dikutip dengan kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian 

disusun secara sistematis dan deskriptif. Sehingga, menjadi suatu kesatuan yang 

utuh, dan dipaparkan dengan lengkapterkait dengan kajian ini, serta disertai 

dengan keterangan-keterangan yang dikutip dari buku-buku  yang relevan. 

 

1.7.3 Teknik Analisa Data 

Untuk lebih lengkap dan akurat, maka data yang telah diklasifikasikan kemudian 

dianalisa dalam menganalisis data
17

,digunakan metode analisis data kualitatif, 

yaitu menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka statistik.
18

Untuk 

menghasilkan pembahasan yang sinkron dan relevan maka disusun langkah-

langkah sebagaimana berikut: Memilih dan menetapkan tema yang akan dikaji, 

yaituMuatan Kalam Insya’i dalam al-Qur’an surat Maryam (Studi Kajian 

Balaghah al-Qur’an), mengumpulkan ayat-ayat yang memuat kalam insya’i dalam 

surat Maryam, kemudian menganalisa setiap lafazh kalam insya’i pada setiap 

ayat, sehingga pembahasan mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban terhadap 

permasalahan yang telah dirumuskan. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Tulisan ini terdiri atas Lima bab. Dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab, 

yaitu: 

Bab pertama berisi pendahualaun yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola 

berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat.Atas dasar itu deskripsi 
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diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang 

menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan 

penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk 

lebih memperjelas isi, maka dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian baik 

ditinjau secara teoritis maupun praktis, kemudian penjelasan mengenai tinjauan 

kepustakaan. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. 

Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanyadengan harapan dapat diketahui apa 

yang menjadi sumber data tersebut, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, 

dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam 

satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, 

keempat, dan kelima. 

Kemudian pada bab kedua,perhatian akan difokuskan pada tinjauan umum yang 

meliputi penjelasan tentang ilmu balaghah, ilmu ma’ani dan kalam insya’i, serta penjelasan 

tentang surat Maryam. 

Pada pembahasan selanjutnya, yakni memasuki bab ke tiga dan demi memperoleh 

gambaran yang jelas tentang muatan kalam insya’i dalam al-Qur’an surat Maryam, maka 

pada bab ini penulis akan mengfokuskan tentang keutamaan kalam insya’i dalam al-

Qur’an. 

Adapun pembahasan pada bab empat adalah mengidentifikasi seluruh ayat yang 

memuat kalam insya’i dalam surat Maryam, sekaligus membuat kajian analisa. 

Terakhir, pada bab ke lima studi ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran. 


