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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.    Latar Belakang 

Al-Qur‟an merupakan wahyu Allah dengan kebenaran mutlak yang 

menjadi sumber ajaran Islam. Al-Qur‟an adalah kitab suci umat Islam yang 

memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Al-Qur‟an bertujuan untuk  

memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, baik secara pribadi 

maupun kelompok.
1
 Diturunkannya al-Qur‟an sebagai mu‟jizat terbesar Nabi 

Muhammad. Umumnya mu‟jizat dibagi menjadi dua, pertama: kondisional. 

Kedua : bersifat Immaterial atau logis seperti al-Qur‟an sebagai mu‟zijat nabi 

muhammad Saw yang memiliki susunan bahasa luar biasa yang dapat 

dibuktikan sepanjang masa.
2
 

Keberadaan Nabi Muhammad SAW di jazirah Arab menjadi salah satu 

indikasi kuat al-Qur‟an diturunkan dengan bahasa Arab.
3
 Hal ini sesuai dengan 

Firman Allah dalam al-Qur‟an surah Asy-Syura ayat 7 yang berbunyi: 

ِِ  اْلَجنَّ وََكَذِلَك َأْوَحيْ َنا ِإلَْيَك قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لِتُ ْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوتُ ْنِذَر يَ ْوَم اْلَجْمِع َل    ٌ َِرِي  ِِ ِِي  ََ ِِ   رَْي   ٌ ِة َوَِرِي

 السَِّعيرِ 

Artinya: Demikianlah kami wahyukan kepada al-Qur‟an dalam 

bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura 

(penduduk mekkah) dan penduduk (Negeri-Negeri) sekelilingnya serta 

memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada 

keraguan padanya. Segolongan masuk Surga dan segolongan masuk 

Jahannam.
4
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Al-Qur‟an merupakan pedoman hidup bagi manusia yang menghendaki 

kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Seluruh ajaran Islam pada 

prinsipnya telah tertuang dalam kitab suci ini. Isinya sangat universal, sesuai 

untuk segala zaman dan makan.
5
 Al Qur'an adalah Firman Allah swt., yang tak 

tertandingi, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw penutup para nabi dan 

rasul dengan perantaraan malaikat Jibril as, ditulis pada mushaf-mushaf 

kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, membaca ibadah, 

dimulai dari surat al Fatihah serta ditutup dengan surat an Nas.
6
 

Al-Qur‟an memiliki gaya bahasa yang luar biasa, yang kandungan ayat-

ayatnya tidak bisa difahami secara pasti kecuali oleh pemilik-Nya. Manusia 

mendapatkan kefahaman berbeda-beda dalam memahami kata-katanya dan 

ungkapan meski sudah jelas ungkapannya. Dalam hal ini semua disiplin ilmu, 

terutama ilmu-ilmu bahasa Arab mengengban amanat untuk memahami ayat-

ayat al-Qur‟an, mengkajinya, mengetahui rahasia-rahasianya, dan mengetahui 

maknanya. Adz-zahabi mengatakan, “diantara sekian banyak disiplin ilmu 

bahasa, ilmu yang paling penting dimiliki oleh mufassir adalah ilmu balaghah 

karena keberadaan mufassir yang dituntut untuk memperhatikan sisi kei‟jazan 

al-Qur‟an, hal ini tidak akan terwujud kecuali dia menguasai ilmu Balaghah”.
7
 

Dinukil dari Al-Kattan al-Qur‟an Al-Karim adalah mu‟jizat Islam yang 

kekal dan mu‟jizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan.
8
 Al-

Qur‟an adalah salah satu mu‟jizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada 

Nabi Muhammad Saw dan salah satu mu‟jizat dari al-Qur‟an adalah keindahan 

bahasanya. 

Ilmu Balaghah, tetap dianggap sebagai ilmu yang sulit untuk dicerna 

sebab ilmu ini mengaitkan antara komponen-komponen ilmu bahasa Arab yang 

lainnya. Namun, apabila dipelajari dengan penghayatan yang tinggi serta 
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dihubungkan pula dengan kegunaannya dari sisi-sisi Agama, jelas akan 

mendatangkan kenikmatan tersendiri dan dapat memperkaya serta 

mempertajam mata bathin manusia, sehingga menimbulkan dampak kehidupan 

yang baik serta dapat mengusir kejenuhan dalam mempelajarinya. 

Dalam kajian sematik
9
, paling tidak terdapat tujuh macam interpretasi

10
, 

salah satunya adalah interpretasi linguistik
11

, interpretasi linguistic meliputi 

interpretasi gramatikal yang mengikuti ketentuan-ketentuan tata bahasa Arab 

dan interpretasi retorikal (penafsiran dengan melihat gaya bahasa yang efektif) 

yang menggunakan kaidah-kaidah ilmu Balaghah yang terdiri dari Ilmu 

Ma‟ani
12

, Bayan
13

, dan Badi‟
14

 sebagai sandarannya. 

Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang diakui nilai keindahan dan 

kebalaghahannya. Hal itu dapat kita lihat dari ketepatan uraiannya, kesesuaian 

antara lafaz dan maknanya, dan sisi keindahan lainnya yang menjadikannya 

tetap tidak akan pernah tertandingi oleh ungkapan bahasa manapun, karena 

sebab didalam keindahan itulah letak kei‟jazan kitab suci tersebut. Salah satu 

bentuk kemukjizatan itu adalah pada kalam khabar. 

Khabar merupakan sebuah pembahasan dalam ilmu Ma‟ani yang 

pembahasannya berkaitan langsung dengan kandungan al-Qur‟an. Khabar 

adalah sebuah kalimat yang memiliki pengertian suatu pemberitahuan baik itu 

                                                           
9
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benar ataupun itu salah dilihat dari pembicaraannya itu sendiri.
15

 Khabar 

apabila dikaitkan dengan bahasa al-Qur‟an, maka akan terlintas dalam hati 

betapa indahnya bahasa al-Qur‟an sebagai bukti kemukjizatan Nabi 

Muhammad SAW. 

Seperti halnya sebuah pembicaraan, semua pembicaraan memiliki 

sebuah faedah ataupun kegunaan, begitu juga dengan kalam khabar. Kegunaan 

kalam khabar dibagi menjadi dua bagian antara lain: 

a. Faidah al-khabar adalah suatu kalam khabari yang diucapkan kepada orang 

yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu.
16

 Seperti perkataan Mahasiswa 

UIN kepada temannya “Dosen kamu sudah datang”. Pada kalimat di atas, 

mutakalim ingin memberi tahu kepada mukhatab bahwa Dosen pengampunya 

di kelas sudah datang, sedangkan mukhatab itu belum mengetahinya. 

b. Lazim al-faidah adalah suatu kalam khabari yang diucapkan kepada orang 

yang sudah mengetahui isi dari pembicaraan tersebut, dengan tujuan agar orang 

itu tidak mengira bahwa si pembicara tidak tahu.
17

 Seperti perkataan 

Mahasiswa UIN kepada temannya “kamu telah berhasil melalui ujian akhir 

semester”. Pada kalimat di atas, pembicara memberitahkan sesuatu yang 

mukhatab sendiri sudah mengetahuinya, dengan tujuan bahwa mukhatab tidak 

mengira mutakalim tidak mengetahuinya. 

Selain kedua tujuan utama dari kalam kahabar terdapat tujuan-tujuan 

lainnya yang merupakan pengembangan dari tujuan semula. Tujuan-tujuan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Istirham wa Isti‟thaf.
18

 Dari segi bentuknya kalam ini berbentuk khabar 

(berita), akan tetapi dari segi tujuannya mutakalim ingin dikasihi oleh 
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 Syayid Ahmad al-Hasyimi, Jawahir al-Balaghah fi „Ilmu Ma‟ani wa al-bayan wa al-Badi‟, 
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mukhathab. Contoh kalam khabari dengan tujuan istirham adalah do'a nabi 

Musa yang dikutip Al-Qur‟an dalam surah al-Qasas ayat 24 yang berbunyi: 

َِِقير    ََِسَقى َلُهَما ثُمَّ تَ َولَّى ِإَلى الظِّلِّ َِ َقاَل َربِّ ِإنِّ  ِلَما َأنْ َزْلَت ِإَل َّ ِمْن َخْيٍر 

b. Izhar al-dha'fi wa al-husyu‟ (Menampakkan Kelemahan).
19

 Dari segi 

bentuknya kalam ini berbentuk khabar (berita), akan tetapi dari segi tujuannya 

mutakalim ingin memperlihatkan kelemahannya. Seperti dalam surah al-

Maryam ayat 4 yang berbunyi: 

 َشْيًبا َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّاقَاَل َربِّ ِإنِّ  َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّ  َواْشتَ َعَل الرَّْأُس 

c. Izhar al-tahassur wa tahazzan (memperlihatkan penyesalan).
20

 Seperti do‟a 

Imran bapaknya Maryam yang dihikayatkan dalam Alquran dalam surah Ali 

Imron ayat 36 yang berbunyi : 

 َربِّ ِإنِّ  َوَضْعتُ َها أُنْ َثى

Artinya : Tuhanku, aku telah melahirkan ia wanita dan Allah mengetahui apa 

yang ia lahirkan 

d. Al-Fakhr bermaksud untuk kesombongan. Misal dari Al Fakhr atau idzharul 

Fakrh termaktub dalam al-Qur‟an surah Al-Isra‟ ayat 81 yang berbunyi : 

  ٌ ٌَ اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن زَُهوقًا َوُقْل َجاَء اْلَح  َوزََه

“Dan katakanlah : yang benar telah dating dan batil lenyap, sesungguhnya 

yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap” 

e. Menghimbau untuk berusaha dan rajin 

Misal dari kalimat yang kelima ini biasanya diungkapkan oleh atasan kepada 

bawahannya seperti perkataan guru terhadap murid : 

“Jangan malas-malas dan rajinlah” 
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Dari manapun kita lihat perkataan ini adalah perkataan yang 

menunjukkan menghimbau untuk kita senantiasa dan rajin dalam menjalankan 

sesuatu. 

Inilah pembagian kalam khbariyah yang dimaksudkan dengan maksud 

lain yang dapat difahami dari susunan kalimat. Tidak sampai disitu, setelah 

mengetahui faidah dari kalam khabar maka dituntutlah bagaimana cara 

mengungkapkannya. Pengungkapan kalam khabar oleh mutakalim terdapat tiga 

cara antara lain: 

a. Khali al-dzihni. Mukhathab khali adz-dzihni adalah keadaan mukhatab 

yang belum tahu sedikitpun tentang informasi yang disampaikan. 

Mukhathab diperkirakan akan menerima dan tidak ragu-ragu tentang 

informasi yang akan disampaikan. Oleh karena itu tidak diperlukan taukid 

dalam pengungkapannya. Bentuk kalam khabari pada model pertama ini 

dinamakan khabari ibtidai.
21

 

b. Thalabi ataupun Mutaradadan li hukmi, yaitu ketika mukhatab ragu-ragu 

tentang informasi yang diberitakan oleh mutakalim. Mukhatab 

diperkirakan tidak akan menerima informasi dari mutakalim. Oleh karena 

itu perkataannya harus memakai taukid untuk meyakinkannya. Seperti 

perkataan seorang Mahasiswa kepada temannya “Sungguh Dosen engkau 

sudah pergi”.
22

 

c. Mungkar atau inkari, yaitu ketika mukhatab menolak dengan terang-

terangan akan informasi yang di bawa oleh mutakalim. Apabila terjadi 

keadaan yang demikian maka mutakalim harus memasukkan taukid lebih 

dari satu untuk meyakinkannya. 

Memang seakan-akan harus mematuhi cara-cara di atas, akan tetapi 

tidak seyogianya kita menafikan hal yang sebaliknya, seperti perkataan yang 

harusnya dilontarkan dengan lafaz khali adz-dzihni dengan menggunakan lafaz 

mutaradid, lafaz yang dimaksudkan untuk mutaradid akan tetapi memakai 
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lafaz inkar atau munkar. Seperti pada al-Qur‟an surah al-Mu‟minun ayat 15 

yang berbunyi : 

 ثُمَّ ِإنَُّكْم بَ ْعَد َذِلَك َلَميُِّتونَ 

Artinya : Sesungguhnya kamu setelah ini akan benar merasakan 

kematian [Q. S. Mu‟minun 15] 

Ayat di atas dikategorikan sebagai kalimat khabar inkari, dengan 

memakai lebih dari satu taukid, pertama dengan memakai inna (ّّان) dan yang 

kedua dengan memakai lam (ل) taukid. Akan tetapi apabila kita telaah lebih 

lanjut maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah seluruh manusia yang sudah 

tahu akan kematiannya dan tidak pula menolak akan hal demikian. 

Maka makna yang bisa kita ambil dari ayat di atas yakni sesungguhnya 

seluruh manusia tidak akan menolak apabila mereka ditanya akan kematiannya. 

Akan tetapi Allah SWT tetap memakai taukid dalam ayat ini, menandakan 

bahwa manusia seakan-akan ingkar terhadap kematiannya, mulai dari tingkah 

lakunya di dunia yang mencerminkan bahwa mereka seakan-akan kekal 

selamanya di dunia. 

Pada contoh ayat yang terdapat dalam surah al-Mu‟minun diatas 

merupakan salah satu bentuk pengunaan lafaz khabar yang menunjukkan 

kemukjizatan al-Qur‟an dari aspek bahasa yang mana sangat sesuai dengan 

kondisi pada setiap zaman. Dan ternyata setelah ditelaah masih banyak ayat-

ayat yang mengandung khabar di dalam surah al-mu‟minun yang semuanya 

menunjukkan kemu‟jizatan al-Qur‟an. 

Apabila seorang mufassir menafsirkan ayat dengan corak linguistik 

maka ia tak terlepas dengan teori. Seperti halnya khabar, khabar adalah sebuah 

teori ilmu bahasa arab yang berguna untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an 

yang bersifat khabar.  

Dalam al-Qur‟an banyak sekali ayat-ayat yang berisikan lafaz khabar 

terutama dalam surah al-Mu‟minun. Surah al-Mu‟minun adalah surah ke-23 

dalam al-Qur‟an dan memuat 104 ayat yang sebahagian besarnya merupakan 
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kalimat khabar. Atas dasar pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan memaparkan lebih lanjut tentang “Dilalah  Khabar Dalam Surah 

Al-mu‟minun (Kajian I‟jaz Al-Qur‟an)”. 

1.2.   Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang menjadikan penulis mengangkat judul penelitian 

ini adalah : 

a. Penulis beranggapan bahwa ilmu balaghah khususnya al-khabar sangat 

penting peranannya dalam memahami ayat-ayat al-Qur‟an, khususnya 

dalam surah al-Mu‟minun.
23

 Dikarenakan ada beberapa ayat yang 

memuat tentang kajian kalam khabar. 

b. Dalam pembahasan ini mengungkap keindahan-keindahan bahasa al-

Qur‟an sebagai bukti kemu‟jizatan dan dapat menambah keyakinan 

bahwa al-Qur‟an benar-benar bukanlah hasil rekayasa manusia. 

c. Sebagai wujud perhatian terhadap al-Qur‟an khususnya dalam I‟jaz al-

Qur‟an yang dapat menambah khazanah keilmuan Islam. 

d. Judul ini berkaitan erat dengan bidang ilmu penulis di jurusan Tafsir 

Hadits di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. 

1.3.   Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memberikan arti, maka penulis 

menegaskan istilah judul diatas sebagai berikut : 

 

Dilalah              : Menurut bahasa kata dilalah berasal dari kata ّ ّّ–َدلَّ ّ–َدََللًةَّّ-يَُدلُّ

.yang bermakna menunjukkan, menuntun َوِدََلًَلّ
24

 Sedangkan 

menurut istilah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain.
25

 

                                                           
23

Surah al-Mu‟minun adalah salah satu surah yang terdapat pada kitab al-Qur‟an. Surah al-

Mu‟minun merupakan urutan surah yang ke-23 dan termasuk kedalam surah makiyyah yang 

jumlah ayatnya ada 77 

 
24

 A. W Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) Cet. IV, 898 

 
25

 Baihaqi A. K, Ilmu Mantik Teknik Berpikir Logika, (t.t Darul Ulum Press, 1998)  12 
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Khabar        : Secara bahasa diartikan dengan mengetahui berdasarkan 

pengalaman.
26

  Sedangkan secara istilah kahabar adalah suatu 

pembicaraan yang mengandung kebenaran dan kebohongan. 

Tujuan dari kalam khabar yakni memberi informasi kepada 

mukhatab dengan beberapa cara seperti faidah al khabar dan 

lazim al faidah. 

I‟jaz             :  Secara etimologi, I‟jaz berasal dari isim masdar dari akar kata 

اعجازا -يعجز -اعجز  yang memiliki arti menjadi lemah atau tidak 

kuasa.
27

 Secara terminologi menurut imam Asy-syuyuthi 

mu‟jizat adalah kejadian yang luar biasa yang didahului oleh 

tantangan, dan tanpa ada tandingan.
28

 

Balaghah    :  Secara etimologi balaghah berasal dari akar kata بلغ yang 

memiliki arti sampai atau kefasihan.
29

 Sedangkan menurut 

istilah, balaghah adalah penyampaian suatu pesan dengan 

menggunakan ungkapan yang fasih, relevan antara lafal 

dengan kandungan maksudnya, tetap memperhatikan situasi 

dan kondisi si mutakalimnya menjaga kepentingan pihak 

mukhatab.
30

 

Jadi, dalam kajian ini penulis ingin mengungkapkan kemukjizatan al-

Qur‟an dari unsur balaghahnya, dengan mengupas makna-makna yang 

terkadung didalam sebuah kalimat khabar dengan menelaah cara-cara 

pengungkapannya. 

 

                                                           
26

 A. W Munawwir, Kamus al-Munawwir, 318 

 
27

 Ibid., 896 

 
28

Abdul al-Rahman bin Abu Bakar Asy-Suyuthi, Al-Itqon fi al-Uluum al-Qur‟an (Beirut : Daar 

al  Kutub al-Ilmiah, 2007) , 483 

 
29

 A. W Munawwir, Kamus al-Munawwir., 107 

 
30

 Syayid Ahmad al-Hasyimi, Jawahir al-Balaghah fi „Ilmu Ma‟ani wa al-bayan wa al-Badi‟, 

33 
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1.4.   Batasan dan Perumusan Masalah 

1.4.1.   Batasan Masalah 

Dalam surah al-Mu‟minun terdapat 54 ayat yang mengandung 

kalam khabar, akan tetapi penulis hanya akan membahas 10 ayat, 

dengan alasan bahwa ke-10 ayat tersebut sudah memuat semua teori 

kalam khabar yang diungkap dalam latar belakang, baik itu kalam yang 

berbentuk ibtida‟, thalabi, dan inkari. Begitu juga dengan kalam khabar 

yang diselewengkan dari ma‟na aslinya. 

Penelitian ini menggunakan tafsir Ruh al-Ma‟ani fi Tafsir al-

Qur‟an al-„Adzim wa Sab‟u Matsani karangan Imam al-Alusi dan Mafatih al-

Ghaib dari Imam ar-Razi, Tafsir al-Kasyaf yang dikarang Imam al-

Zamakhsyari, dan Hasyiah al-Showi „Ala Al-Jalalain yang di tulis oleh imam 

as-Showi. 

1.4.2.   Perumusan Masalah 

Adapun persoalan-persoalan yang menjadi objek penelitian 

penulis sebagai berikut: 

a. Apa saja jenis ayat-ayat khabar dalam surah al-Mu‟minun 

b. Bagaimana penafsiran ulama‟ tafsir bahasa terhadap ayat khabar 

dalam surah al-Mu‟minun sebagai bentuk kemu‟jizatan al-Qur‟an. 

1.5.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.5.1.   Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui secara jelas bentuk ayat-ayat khabar dalam 

surah al-Mu‟minun. 

b. Untuk mengetahui secara jelas penafsiran ulama‟ terhadap kalimat 

khabar dalam surah al-Mu‟minun sebagai bentuk kemu‟jizatan al-

Qur‟an. 
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1.5.2.   Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai kontribusi bagi pengembangan keilmuan dalam Islam 

khususnya dalam kemu‟jizatan al-Qur‟an. 

b. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan menambah 

pengetahuan serta kreaktivitas penulis dalam bidang penelitian. 

c. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi penulis pada 

program Strata1 jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir, Fakultas 

Ushluddin, Uin Suska Riau. 

1.6.   Tinjauan Pustaka 

 Penelitian ini berjudul “Dilalah Khabar  dalam Surah Al-Mu‟minun 

(Kajian I‟jaz Al-Qur‟an)” dengan memfokuskan terhadap kalimat-kalimat yang 

berbentuk khabar dalam surah al-Mu‟minun. Sepengetahuan penulis belum ada 

penelitian yang membahas secara khusu tentang tema ini, akan tetapi penulis 

menemukan adanya kajian dan pemikiran cendikiawan muslim yang  

membahas dalam beberapa leteratur, antara lain : 

a. Buku I‟jaz al-Qur‟an karya Abu Bakar al-Baqiani yang mana 

didalamnya, ia menjelaskan tentang kemu‟jizatan al-Qurr‟an dilihat dari 

unsur kebahasaan khususnya ilmu balaghah yang sangat erat kaitannya 

dengan syi‟ir-syi‟ir Jahily. Ia berpendapat “Al-Qur‟an al-Karim turun 

dengan Bahasa Arab yang jelas kebalaghahannya tetap didalam hati”.
31

 

b. Buku Rosihan Anwar yang berjudul “ Samudera al-Qur‟an” di dalamnya 

di jelaskan pentingnya pendekatan linguistik dalam menguak misteri-

misteri yang ada di dalam al-Qur‟an sebagai puncak balaghah yang 

tinggi.
32

 

c. Buku M. Quraish Sihab yang berjudul “Mu‟jizat al-Qur‟an” (ditinjau dari 

aspek bahasa, isyarat ilmiah, dan pemberitahuan ghaib), didalamnya ia 

                                                           
31

 Abu Bakar al-Baqilni, I‟jazul Qur‟an, (Mesir : Maktabah Mesir, 1994) , 4 

 
32

 Rosihon Anwar, Samudera al-Qur‟an (Jakarta : Pustaka Adzam, 2007), 256 
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membatasi kemu‟jizatan al-Qur‟an pada tiga aspek, yaitu: Aspek bahasa, 

aspek isyarat ilmiah, dan aspek pemberitahuan ghaib.
33

 

1.7.    Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya 

dilaukan dengan penelitian perpustakaan atau dikenal dengan istilah Ribrary 

Recerch. 

1.7.1.   Sumber Data 

a. Sumber data primer adalah sumber pokok dari penelitian ini 

seperti al-Qur‟an, hadist, tafsir bercorak bahasa, ilmu bahasa arab, 

dan pendapat ulama tafsir tentang khabar dalam surah al-

Mu‟minun. 

b. Sumber data skunder adalah sumber yang diambil selain dari 

sumber data primer. Seperti jurnal, dan juga artikel-artikel yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

1.7.2.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumulan data yang penulis lakukan pada penelitian 

ini yakni maudu‟i atau yang disebut dengan metode topik dengan cara 

: 

a. Mengumpulkan semua data yang berasal dari data primer dan 

skunder kemudian menelaahnya. 

b. Mengklasifikasikan data primer dan data sekunder. Kemudian 

menelaah semua literatur dan mengutip bagian-bagian yang 

berhuubungan dengan penelitian 

1.7.3.   Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

yakni teknik analisis data kualitatif berupa analisis deskriptif, yakni 

                                                           
33

 M. Quraish Sihab, Mu‟jizat al-Qur‟an, 118 
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analisis yang dilakukan dengan cara merangukum sekumpulan data 

kemudian menganalisisnya. Seperti analisis yang dilakukan melalui 

al-Qur‟an, hadits, dan tafsir, fskemudian merangkumnya dalam suatu 

baca‟an yang mudah difahami. 

1.8.   Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan dalam penulisan ini maka disusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Bab pertama : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi, Latar 

Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Ilmiah, Perumusan dan 

Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Berfikir, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab Kedua : Kemu‟jizatan al-Qur‟an, meliputi Pengertian Mu‟jizat, 

Syarat-Syarat Mu‟jizat, Macam-Macam Mu‟jizat, Bentuk-Bentuk 

Kemu‟jizatan al-Qur‟an dan Kemukjizatan al-Qur‟an dari aspek kebahasaan. 

Bab ketiga : Sekilas pandangan tentang khabar dalam ilmu balaghah, 

meliputi pengertian khabar, tujuan pengungkapannya, pembagian kalam 

khabar, tata cara mengungkapkannya. 

Bab keempat : Analisis, meliputi Ayat-Ayat Khabar dalam Surah al-

Mu‟minun dan penafsiran ulama terhadap kalam khabar dalam surah al-

Mu‟minun sebagai bentuk kemu‟jizatan al-Qur‟an. 

Bab kelima: berisi kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 


