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1. BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kata Tikrar التكرار ) ) adalah masdar dari kata kerja " كرر" yang merupakan

rangkaian kata dari huruf ر- ر- ك . Secara etimologi berarti mengulang atau

mengembalikan sesuatu berulangkali.

Adapun menurut istilah tikrar berarti " اعادة اللفظ او مرادفھ لتقریر المعنى"

mengulangi lafal atau yang sinonimnya untuk menetapkan (taqrir) makna.

selain itu, ada juga yang memaknai tikrar dengan " ذكر الشيء مرتین فصاعدا"

menyebutkan sesuatu dua kali berturut-turut atau penunjukan lafal terhadap

sebuah makna secara berulang.

2. Setelah meneliti secara terperinci dan mengamati tiap-tiap ayat, penulis

menemukan 31 ayat yang berulang (tikrar) di dalam surah ar Rahman,

sebagaimana ditemukan pada ayat ke 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36,

38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, dan 77.

3. Buya Hamka dan Quraish Shihab mengatakan bahwa pengulanga ayat yang

terjadi pada surah ar Rahman, apabila berbicara tentang nikmat-nikmat maka

ayat tersebut menekankan akan pentingnya bersyukur, dan apabila berbicara

tentang azab maka ayat tersebut menekankan azab atau balasan bagi orang

yang tidak mau bersyukur.
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B. Saran-Saran

Ketika penulis mulai mencurahkan konsentrasi untuk menyelesaikan karya

tulis ini, barulah penulis menyadari betapa ilmu adalah satu hal yang tidak ternilai dan

begitu berharga. Mengalahkan segala yang berharga yang ada dimuka bumi ini.

Pantas lah Allah mewajibkan untuk menuntut ilmu, pantaslah Allah mengangkat

derajat orang-orang yang berilmu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak terdapat kekurangan dan

membutuhkan penyempurnaan. Untuk itu untuk itu penulis berharap semua pihak

agar memberikan saran-saran dan masukan-masukan atau kritik yang sifatnya

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis meyakini skripsi ini masih

penelitian awal, yang karenanya memerlukan penelitian lanjutan yang lebih

berkembang dan mendalam, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan

kajian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat

bagi pembaca. Wassalam.


