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BAB 2: 

TINJAUAN UMUM TENTANG ILMU BALAGHAH, ILMU MA’ANI, INSYA’I 

DAN SURAT MARYAM 

 

2.1 Ilmu Balaghah 

Sejarah telah menyaksikan, bahwa bangsa Arab pada saat turunnya al-Qur’an telah 

mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh bangsa satu pun yang ada didunia ini, 

baik sebelum dan sesudah mereka, dalam bidang kefasihan bahasa (Balaghah). Mereka 

juga telah menempuh jalan yang belum pernah ditempuh orang lain dalam kesempurnaan 

menyampaikan penjelasan (al-Bayan), keserasian dalam menyusun kata-kata, serta 

kelancaran logika.
1
 

Oleh karena itu bangsa Arab telah mencapai taraf yang begitu jauh dalam bahasa 

dan seni sastra, karena sebab itulah al-Qur’an menantang mereka. Padahal mereka 

memiliki kemampuan bahasa yang tidak bisa dicapai orang lain, seperti kemahiran dalam 

berpuisi, sya’ir atau prosa, memberikan penjelasan dalam bentuk sastra yang tidak sampai 

oleh selain mereka. Namun walaupun begitu mereka tetap dalam ketidakberdayaan ketika 

dihadapkan dengan al-Qur’an.
2
 

Dari sini bisa difahami, bahwa setiap perbuatan yang tidak mampu oleh seseorang 

pun, sementara sarana-sarana yang diperlukan secara berlimpah, sedang motivasi juga 

kuat, maka itu menandakan adanya ketidak mampuan dikerjakannya pekerjaan itu. Dan 

apabila itu telah terbukti, serta kita tahu bangsa Arab telah ditantang al-Qur’an namun tak 

mampu menjawabnya, meskipun mereka sangat ingin melakukannya dan memiliki sarana 

yang kuat untuk itu. Maka tahulah kita bahwa tantangan itu merupakan tantangan yang 

tidak mampu mereka layani. 

Selanjutnya apabila ketidakmampuan bangsa Arab telah terbukti sedangkan mereka 

jago dalam bidang bahasa dan sastra, maka terbukti pulalah kemu’jizatan al-Qur’an dalam 

segi bahasa dan sastra dan itu merupakan argumentasi terhadap mereka maupun terhadap 

kaum-kaum selain mereka. Sebab dipahami bahwa apabila sebuah pekerjaan tidak bisa 
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 Manna’ al-Qathan, Mabahis fi ulum al-Qur’an, (Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 380. 



11 

 

dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya tentunya semakin jauh lagi 

kemustahilan itu bisa dilakukan oleh mereka yang tidak ahli dibidangnya.
3
 

Ibnu Manzur menjelaskan pengertian balaghah dengan menghubungkannya dengan 

sesuatu yang baik dan juga kefasihan seseorang berbicara : 

بلوغا و بالغا وصل و انتهى و أمر بالغ جيد و البالغة الفصاحة و بلغ الشيء يبلغ 
4البلغ و البليغ من الرجال و رجل بليغ و بلغ و بلغ حسن الكالم فصيحه

 
 

Balaghah terambil dari akar kata balugha-yablughu-balaghan-wabalaghatan ( –بلغ 

و بالغة –بالغا  –يبلغ  ), yang secara harfiyah bermakna sampai. Untuk mengetahui pengertian 

yang lebih mendalam dari perkataan ini, akan dipaparkan beberapa pandangan ulama di 

seputar terminologinya.
5
 

Dalam kitab Mukhtaru al-Sihab, Syaikh Imam Muhammmad ibnu Abi Bakar ibnu 

Abd al-Qadir al-Razi rahimahullah memberikan pengertian kepada kata balaghah dengan:  

 

بلغ المكان الذي وصل إليه و كذا إذا شارف عليه و منه قوله تعالى : )فإذا بلغن 
 3أجلهن( أي قاربنه. و البالعة الفصاحة

Maka, secara terminologi perkataan balaghah berarti ‘sampai’ atau bisa juga 

‘berakhir’, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai kitab dan kamus yang menerangkan 

perkataan ini
6
 

 

Adapun alasan dari penamaan ilmu ini dengan balaghah adalah : 

7فسميت البالغة بالغة ألنها تنهى المعنى إلى قلب السامع فيفهمه
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Yang artinya adalah bahwa bahasa yang memiliki tingkat balaghah yang tinggi 

akan bisa menyampaikan apa yang dimaksud ke dalam hati orang yang mendengarnya, 

sehingga orang itu bisa memahaminya. 

Dari berbagai ungkapan para ulama diatas perkataan ini, maka dapatlah dipahami 

bahwa balaghah merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang erat kaitannnya 

dengan kaidah-kaidah penyusunan kata dan kalimat yang benar. 

Aspek yang terpenting dalam ilmu balaghah adalah (1) ungkapan yang baik dan 

benar yang sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan (balaghah al-kalam) dan (2) 

orang yang dengan jelas menyampaikan ungkapan itu (balaghah al-mutakallim). Dalam 

ilmu balaghah kedua aspek tersebut sangat menentukan ketepatan dan kebenaran suatu 

ungkapan dari seorang pembicara.
8
 

Objek pembahasan ilmu balaghah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan 

penyusunan kalimat yang baik dan benar dalam bahasa arab sehingga kalimat itu sesuai 

dengan objek yang dibicarakan dan dapat dipahami oleh pihak penerima pesan 

(penerima).
9
 

Ade Jamaruddin mengutip juga dari kitab al-Balaghatul Wadhihah, karya Ali Al-

Jarim wa Musthafa Amin, “Unsur-unsurbalaghah adalah kalimat, makna dan susunan 

kalimat yang memberikan kekuatan, pengaruh dalam jiwa dan keindahan. Juga kejelian 

dalam memilih kata-kata dan uslub sesuai dengan tempat bicaranya, waktu,tema, kondisi 

para pendengarnya dan emosional yang dapat mempengaruhi dan menguasai mereka. 

Banyak kata yang bagus dipakai di satu tempat, namun tidak tepat dan tidak disenangi di 

tempat lain.”
10

 

Sedangkan korelasi antara Balaghah dan al-Qur’an, keduanya adalah ibarat dua sisi 

mata uang, ia tidak bisa dipisah antara yang satu dengan yang lainnya, kedua-duanya 

saling melengkapi dan menyempurnakan. Al-Khatib al-Qazwiniy (w. 739 H) dalam 

muqaddimah bukunya yang meringkas kitab pendahulunya “Miftah al- Ulum” karya al-

Sakkakiy berkata tentang keutamaan ilmu balaghah yang sangat kuat korelasinya dengan 

al-Qur’an al-Karim : “Sungguh ilmu balaghah dan yang terkait dengannya dari ilmu 

memiliki kedudukan yang tinggi dan memilki rahasia yang mendalam, karena dengan ilmu 

                                                           
8
 Ade Jamarudin, Mengungkap Rahasia Attibaq dalam Al-Qur’an, dalam  jurnal Ushuluddin, vol. XXI, no. 1 
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ini semua seluk-beluk dan rahasia bahasa Arab bisa diketahui dan ia bisa mengungkap 

tabir berbagai bentuk I’jaz (kemukjizatan) didalam susunan al-Qur’an.
11

 

Al-Rafi’i juga melihat bahwa korelasi yang kuat telah terjadi pada balaghah dan al-

Qur’an, dan keterkaitan yang kuat ini terus berlanjut sampai sekarang ini, “Sesungguhnya 

pada dahulunya al-Qur’an sebagai ilmu balaghah bagi orang Arab, kemudian setelah masa 

mereka itu berlalu maka al-Qur’an menjadi puncak dari ilmu ini”.
12

 Keberadaan ilmu 

balaghah dalam tata’an kumpulan ilmu-ilmu Arab sama seperti keberadaan ruh dari jasad. 

Keberadaan ilmu Balaghah dan kaidah-kaidah yang tertuang didalamnya sangat penting. 

Kepentingan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah : 

1. Ilmu Balaghah merupakan perangkat alat yang dapat menghantarkan seseorang kepada 

pengetahuan tentang I’jaz al-Qur’an. 

2. Ilmu Balaghah merupakan salah satu saran yang dapat membantu seseorang yang 

masuk kedalam al-Qur’an, terutama mufassir dalam memahami kandungan isi al-

Qur’an dan pesan-pesan yang terdapat didalamnya. 

 

2.2 Ilmu Ma’ani 

Untuk mendapatkan makna ilmu ma’ani, terlebih dahulu kita harus memahami makna 

ilmu ma’ani itu secara Etimologi. Ilmuadalah bentuk ma’rifat (secara khusus) maupun 

dalam bentuk nakirah (secara umum) disebut berulang-ulang, bahkan hampir sebanyak 

seratus kali disebut dalam al-Qur’an. Kata-kata yang berasal dari kata ‘ilm dalam al-Quran 

dipergunakan dalam bermacam-macamilmu, baik keagamaan maupun keduniaan, seperti 

dijelaskan dalam surat al-Isra’ ayat 36. Ilmu itu sendiri menurut Raghib al-Asfahani adalah 

mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ilmu terbagi dua: pertama mengetahui inti 

sesuatu itu (oleh ahli logika dikatakan tasawuri), dan kedua, menghukumadanya sesuatu 

pada sesuatu yang ada yaitu mengetahui hubungan sesuatu dengan sesuatu (oleh ahli logika 

dikatakan tasdiq). Raghib Al-Asfahani juga membagi ilmu dari sisi yang lain menjadi dua, 

yaitupertama ilmu teoretis, yaitu ilmu yang hanya membutuhkan pengetahuan tentangnya, 

jika telah diketahui berarti telah sempurna. Kedua ilmu aplikatif, yaitu ilmu yang tidak 

sempurna tanpa dipraktikkan, seperti ilmu tentang ibadah, akhlak, dan sebagainya.
13
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 Sementara ma’ani merupakan jamak (plural) dari kata ma’na, yang secara etimologi 

adalah arti atau makna.
14

Sedangkan secara terminologi menurut In’am Fawwal Ak-kawi, 

ilmu ma’ani adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana kita menyusun kalimat bahasa 

Arab, yang sesuai dengan maksud yang didalamnya terdapat makna yang kita inginkan 

dalam segala bentuk keadaan (tempat).
15

 Sedangkan menurut Hafni Nasif, Sultan 

Muhammad, Muhammad Diab dan Musthofa Thomum adalah: 

 عربي التي يطابق بها المقتضى الحالل األلفاظعلم يعرف به أحوا
Ilmu untuk mengetahui hal ilhwal lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi 

dan kondisi.
16

 

 Hal ihwal lafazh bahasa Arab yang dimaksud adalah model-model susunan kalimat 

dalam bahasa Arab, seperti penggunaan taqdim atau ta’khir, penggunaan ma’rifat atau 

nakirah, disebut (dzikir) atau dibuang (hadzf), dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan situasi dan kondisi adalah situasi dan kondisi mukhatabah, seperti keadaan tidak 

memiliki informasi, atau ragu-ragu, atau malah mengingkari informasi tersebut. 

 Objek kajian ilmu ma’ani adalah kalimat-kalimat bahasa Arab. ditemukan ilmu ini 

bertujuan untuk mengungkap kemukjizatan al-Qur’an, hadits dan rahasia-rahasia 

kefasiahan kalimat-kalimat bahasa Arab, baik puisi maupun prosa. Dengan melalui ilmu 

ini kita bisa membedakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisinya, 

mengetahui kalimat-kalimat yang tersususn rapi, dan dapat membedakan antara kalimat 

yang baik dan jelek. 

 

2.3  Insya’i 

Al-insya’ diambil dari kata kerja  إنشاء -ينشئ  –أنشأ   contoh انشاء هللا الخلق (Allah memulai 

penciptaan mereka). Jadi secara bahasa Al-insya’ adalah Al-ibtida’ (pemulaian), Al- 

kholku (penciptaan) dan Al- ibtida’ (memulai). Adapun al-Insya’ dalam ilmu balaghah 

berbeda dengan arti yang diatas, dan menurut Al-jurjani bahwasanya Insya’ itu adalah 
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suatu perkataan yang tidak bisa kita pastikan, apakah perkataan itu telah terjadi ataupun 

belum terjadi.
17

 

 Sementara Ali Al-jarim dan Mustafa Usman mendefenisikan kalam insya’i sebagai 

kalimat yang pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar ataupun sebagai 

orang yan dusta.
18

 

 

2.4 Surat Maryam 

Maryam adalah wanita suci yang dibimbing oleh Allah SWT, melalui Nabi Zakaria. Dia 

merupakan wanita pilihan Allah SWT di antara wanita yang dikisahkan dalam al-

Qur’an.
19

 Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 42: 

 َوِإْذ قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة يَا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه اْصطََفاِك َوَطهََّرِك َواْصطََفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمينَ 
Artinya: “dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: “Hai Maryam, 

Sesungguhnya  Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas 

segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu). 

Maryam adalah surah ke-19, diturunkan sekitar tahun ke-5 kenabian di Mekkah pada 

urutan ke-44, sesudah surah Fathir dan sebelum surah Tha-Ha. Surah Maryam dimulai 

dengan huruf-huruf muqaththa’at: kaf-ha-ya-‘ain-shad untuk mengantarkan pesan-pesan 

penting yang disampaikan Tuhan kemudian. Surah inilah yang dibacakan oleh Ja’far ibnu 

Abu Thalib di hadapan Raja Ethiopia ketika serombongan sahabat Nabi Muhammad saw. 

Mengungsi ke negri itu di bawah pimpinan Ja’far.
20

 

Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dalam as-Sirrah dari hadits Ummu Salamah serta 

Ahmad bin Hambal dari Ibnu Mas’ud dalam kisah hijrah dari Makkah ke Ethopia, bahwa 

Ja’far bin Abi Thalib membacakan awal-awal surat ini kepada Raja Najasyi dan para 

pendukungnya.
21

 

 Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 dakwah kenabian Muhammad. Maryam yang 

dijadikan nama surah ini adalah nama ibu Nabi Isa a.s., bersama tokoh-tokoh lain yang 

diceritakan surah ini, Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya ahs., merupakan sosok 

                                                           
17

Ak-kawi, Al-Mu’jam al-Mufassal. hlm. 236. 
18

Ali Al-Jarim, Waadhihah, hlm. 198. 
19
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manusia yang penting untuk dijadikan teladan. Maryam adalah sosok perempuan yang 

teguh memelihara kesucian dirinya, dan ketika menjadi ibu, dia merawat anaknya dengan 

sebaik-baiknya hingga besar dan menjadi orang berguna bagi orang lain. Zakaria adalah 

seorang pemimpin yang memikirkan masa depan masyarakatnya dan siapa yang akan 

meneruskannya memimpin mereka kelak. Generasi muda yang diasuhnya: anak angkatnya 

Maryam Bunda mulia dan putra kandungnya Yahya Pembaptis, dan juga Al-Masih Isa 

putra Maryam, ternyata menjadi penerusnya yang dicatat dalam sejarah keruhanian umat 

manusia.
22

 

Maryam bukan perempuan biasa. Dia berasal dari keluarga baik dan diasuh oleh 

keluarga terhormat pula, Nabi Zakaria a.s. Dan dia melakoni kehidupan religusyang 

melebihi manusia kebanyakan. Tuhan mempersiapkannya untuk menjadi ibu seorang nabi 

yang perannya sangat besar dalam sejarah dunia, Nabi Isa a.s. Bagaiamanapun, kontroversi 

yang terjadi dalam ketiga agama Ibrahimi-Yahudi, Kristen, dan Islam-tentang putra yang 

dilahirkan dan diasuh oleh Bunda Maryam, Isa a.s. adalah tokoh besar dalam sejarah 

keruhanian umat manusia sepanjang sejarah.
23
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