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ABSTRAK

Ari Siska Putri (2014) : Studi Analisis Balaghah tentang Dalalah Adhrob
Khabar dalam Surah Al-Mu’minun.

Balaghah adalah suatu disiplin ilmu yang berlandaskan kejernihan jiwa dan
ketelitian menangkap keindahan dan kejelasan perbedaan yang samar diantara
macam-macam uslub. Salah satu cakupan ilmu Balaghah adalah ilmu Ma’ani. Kalam
khabari merupakan cabang dari ilmu Ma’ani. Kalam khabari adalah kalimat yang
pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Demikian
seseorang tidak mudah mengetahui dan memahami tujuan penyampaian khobar
dalam ayat Al-qur’an tanpa pembahasan dalalah adhrob kalam khobari atau tanpa
analisa ilmu balaghoh. Dan kita tidak mampu memahami ayat Al-qur’an dengan
benar.

Penulis mengambil sampel dalam surah Al-Mu’minun. Adapun permasalahan
dalam penelitian ini adalah: 1). Apa saja bentuk Adhrob Khabar  dalam surah Al-
Mu’minun. 2). Apa saja bentuk  Dalalah  Adhrob Khabar  dalam surah Al-Mu’minun.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel.
Sumber utama pengumpulan data yaitu al-Quran dan sumber kedua adalah buku-buku
yang berhubungan dengan penelitian seperti buku balaghah dan tafsir.

Setelah penulis melaksanakan penelitian ini maka diambil kesimpulan sebagai
berikut: 1). Bentuk kalam khabari dalam surah Al-Mu’minun adalah jumlah ismiyah
dengan 39 ayat dan jumlah fi’liyah dengan 21 ayat, dan Adhrob Kalam Khabari
dalam surah Al-Mu’minun yaitu Adhrob Kalam Khabari Ibtida’i 28 ayat, Adhrob
Kalam Khabari Tholabi 11 ayat dan  Adhrob Kalam Khabari Inkari 21 ayat.
2).Dalalah Adhrob Khabar tanpa huruf Taukid Ibtida’I untuk dalalah bagi pendengar
berita seorang yang awam,  Dalalah Adhrob Khabar menggunakan satu huruf Taukid
Tholabi untuk dalalah bagi pendengar berita seorang yang ragu dalam menerima
berita, Dalalah Adhrob Khabar menggunakan dua atau lebih huruf Taukid Inkari
untuk dalalah bagi pendengar berita seorang yang Ingkar dalam menerima berita.
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ملخص

ونفي سورة المؤمنضرب الخبرأدراسة تحليلية بالغية عن داللة :)2014(أري سيسكا فتري

البالغة هي تعتمد على صفاء اإلستعداد الفطرى ودقة إدراك اجلمل، وتبني الفروق اخلفية بني 
علم املعاىن. الكالم الغة، وكالم خربى حبث من مباحثم البو علصنوف األساليب. علم املعاىن إحدا

اليسهل على شخص معرفة وفهم وكذلك فيه أو كاذب.ما يصح أن يقال لقائله أنه صادقاخلربى هو
األغراض من إلقاء اخلرب من آيات القرآن بدون مساعدة حبث داللة أضرب الكالم اخلربي أى بدون 

بأحسننستطيع أن نفهم آية القرآن والالتحليل البالغى.

أضرب ما ). 1. أما املشكالت يف هذا البحث فهي: وناملؤمنالباحثة أخذت العينة يف سورة
.يف سورة املؤمنونربياخلالكالم يف تنويعداللةالما). 2اخلرب يف سورة املؤمنون 

هذا البحث إستخدم التحليل الوصفى باستعمال جدول. املنبع األول من مجع البيان هو 
ذا البحث منها كتاب البالغة والتفسري. القرآن الكرمي، واملنبع الثاىن هو كتب تتعلق 

أقسام كالم خربي الذي جاء ). 1بعد ما قامت الباحثة ببحث وأخذت النتائج كما يلى:

الكالم ضربأ، أما يةأواحدة و عشرون)21(و مجلة فعلية ) تسع وثالثون آية39(جبملة إمسية هو

ية،أ) مثانية وعشرون28و(هضرب اإلبتدائي الى بأتالذى الكالم اخلربيفهو: املؤمنونيف سورة اخلربي

ى أتالذى الكالم اخلربي، يةأإحدى عشرة)11(وهيب الضرب الطلى بأتالذى الكالم اخلربي

لو عن أدوات التوكيد يت ختالرباخلداللة أضربأما )2.يةأو عشرونة) واحد21ضرب اإلنكاري (الب

و مايؤكد أصالال يعرف شيأ من مضمون اخلربابتدائي لداللة على أن املخطاب خاىل الذهن أى

لداللة على أن املخطاب مرتدد عن مضمون اخلرب أصال وما يؤكد بأكثر من توكيد واحد بواحد طليب

ضمون اخلرب أصال.ملإنكري لداللة على أن املخطاب منكر 
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ABSTRACT

Ari Siska Putri (2014) : The Study Analysis of Balaghah About the Dalalah of
Adhrob Khabar In Surah Al-Mu’minun

Balaghah is a discipline of knowledge that have base spirit clarity and
accuracy to catch the beauty and a different clarity dim between many uslub. One the
include of Balaghah knowledge is Ma’ani knowledge. Kalam khabari is a sentences
hich from that discussion we can say correct person or lier. The Human can’t know
and understand of purpose or information in the ayat Al-Qur’an without, knowledge
about the dalalah of adhrob kalam khobari or without, the knowledge of Balaghah,
and we can’t understand ayah Al-Qur’an weel and correctly.

Writer take the sample in Surah Al-Mu’minun. As to problem  in this research
is: 1). What are the form Adhrob khabar in Surah Al-Mu’minun. 2). What are the
form Dalalah of kalam khabari in Surah Al-Mu’minun.

This research using the descriptive analysis with using a table. The empashize
source of data collection is al-Quran and the second source is some books that have
connection with this research, like a Balaghah and Tafseer books.

After Writer do this research, than we can take a conclusion bellow: 1). The
form of kalam khabari in Surah Al-Mu’minun is jumlah ismiyah with 39 verses and
jumlah fi’liyah 21 verses and Adhrob of kalam khabari in Surah Al-Mu’minun is
Kalam Khabari of Adhrob Ibtida’i 28 verses, Kalam  Khabari of Adhrob Tholabi 11
verses, Kalam Khabari of Adhrob Inkari 21 verses. 2). Dalalah Adrob Khobar not
using Huruf Taukid the name is Adhrob Kalam Khobari Ibtida’i purpose to
informating that the listener is not have knowlage about that imformation and that
using one Huruf Taukid is Adhrob Kalam Khobari Tholabi to imformation the
listener reluctant about that information the last is Adhrob Kalam Khobari Ingkari
Ingkari using one or more Huruf Taukid which the listener know with imformation
but listener is lie with that imformation.
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الشكر و التقدير

محدا ملن علمنا بكتابه الكرمي، هو العلي الظيم، امللك احلق املبني، وهو الذي أنزل القرآن 
، أشهد أن ال إله إّال اهللا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات ىف العامل وبعث رسوله من العربعربيا 

صراط مستقيم، مث صالة وسالما وحده ال شريك له و أشهد أّن حممدا عبده و رسوله، اهلادي إىل 
حتية وتعظيما على جبيبنا وشفيعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

من واجبة الباحثة كتابة البحث الستكمال شرط من شروط مقررة لنيل الشهادة اجلامعية 

للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكّلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم

يف ضرب اخلربأدراسة حتليلية بالغية عن داللة "حتت املوضوعاإلسالمية احلكومية باكنبارو رياو 

"سورة املؤمنون

أيقنت الباحثة أّن يف كتابة هذا البحث األخطاء لقلة علوم و ادراكها. و لذلك ترجو 
و أّمتت الباحثة من مساحة مجيع القرّاء أن يقدموا اإلصالح و اإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة. 

الباحثة هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف وإرشاداته.

ين ااحثة شكرا جزيال لوالدّي احملبوبني اللذين قاما برتبييت وتزويدي ودافعوكذلك تقدمت الب
ما.  ةكون ناجحوأخيت اليت ترجو أن أواليزاالن يدعوان اهللا لنجاحي، بكل صربمها ولطفهما ومود

مث شكرا كثريا يف توجيه الباحثة لكتابة هذا البحث: يف محاية اهللاناجلميع أسريت لعلو يف التعلم، 

حممد نذير كرمي املدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية احلاجألستاذا.1
.رياوب

.كلية الرتبية والتعليملاحلاج مسعود زين املاجستري العميد دكتور ال.2



د

.كلية الرتبية والتعليملالدكتور احلاج نصر الدين املاجستري نائب العميد األول .3
.كلية الرتبية والتعليملنائب العميد الثانية سري مرحيايت املاجسترية .4
.كلية الرتبية والتعليملنائب العميد الثالث الدكتور كسنادي املاجستري .5
والتعليم.دريس اللغة العربية بكلية الرتبيةقسم تلرئيس الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري ال.6
.قسم تدريس اللغة العربيةالكاتب املاجستريالويزار.7

قد الذيين يف كتابة هذا البحث، و قد شرفذيالرياملاجستشيالدكتور زركاحملرتمفضيلة.8

زيهما خري ين باإلرشادات و التوجيهات الغالية و الثمينة عسى اهللا أن جيأرشداين و وجها

خرة.اجلزاء يف الدنيا و اآل

الثمينة، و بكثرة الدكتورندوس أمحد شاه املاجستري الذى قد نفعين بكثرة نصائحه الغالية و .9
السديدة و خباصة يف هذه الدراسة. أسأل اهللا ان جيزيه اجلزاء الوفري يف الدارين.هتوجيهات

الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.املعلمنيفضيلة.10

جلميع إخواين ،لوالدى احملبوبني الذين ربياين صغريا وال يزاالن يدعوان اهللا لنجاحي.11
وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو 

م املاد .ية و املعنوية إلستكمال هذا البحثعلى مساعدا



ه

وأخريا، جزاهم اهللا وإيانا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فينا ىف الدنيا واآلخرة. وأدعو اهللا تعاىل 

احلياة وجيمعىن وإياهم ىف اآلخرة مع سيد املصطفى صلى اهللا عليه عسى أن يساعدين وإياهم ىف 

وسلم. واهللا اليضيع أجر من أحسن عمال.

1435ربيع األول20باكنبارو،

21ه

م2014يناير 

أري سيسكا فرتي         
11012201230رقم القيد: 
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