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ABSTRAK 

M. Najamudin, 2018.Kalimat Informasi dalam Surah yusuf (Studi analisis 

balaghah). Penelitian Ilmiah, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing pertama: Prof. Dr. H. A. Fahmy 

Arief, MA dan pembimbing kedua H. M. Syamsuddin Nor, MA 

Kata Kunci:. Kalimat Informasi dalam Surah Yusuf.. 

Peneliti menyajikan penelitian ilmiah tentang Kalimat Informasi dalam 

Surah Yusuf. ada banyak sekali  kalimat Informasi dalam Al Qur’an termasuk 

Surah Yusuf. Selain bahasanya yang indah yang tidak mungkin dibuat oleh 

manusia Al Qur’an juga berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dari 

pandangan inilah peneliti  mengkaji Kalimat Informasi pada Surah yusuf dalam 

studi analisis balaghah. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa saja ayat-

ayat yang mengandung Kalimat Informasi didalam Surah Yusuf ?2. Ayat apa  saja 

maksud dari kalimat Informasi yang terkandung didalam Surah Yusuf?. dari 

penelitian ini  bertujuan : 1. untuk mengetahui aya-ayat yang mengandung 

Kalimat Informasi dalam Surah Yusuf 2.untuk mengetahui maksud aya-ayat yang 

mengandung Kalimat Informasi didalam Surah yusuf. adapun bentuk penelitian 

ini berupa kajian  kepustakaan, yaitu mengumpulkan beberapa buku yang 

berhubungan dengan judul ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta 

penelitian ini menganalisis ayat-ayat yang mengandung  Kalimat Informasi 

beserta  maksudnya dengan berpedoman kepada berbagai buku balaghah dan 

buku-buku tafsir. 

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1. Ayat yang mengandung 

Kalimat Informasi terdiri dari 121 Kalimat Informasi yang disampaikan  untuk 

orang yang kosong pikirannya, 41 Kalimat Informasi untuk orang yang ragu-ragu 

terhadap berita yang disampaikan,  dan 27 Kalimat Informasi untuk orang yang 

mendustakan terhadap berita yang disampaikan, 2. Maksud dari Kalimat 

Informasi yang terdapat dalam Surah Yusuf yakni a. Faidatul Khabar 176 

Kalimat, b. Laazimul Faaidah 4 Kalimat, c. fakhr 1 Kalimat, d. Istirham 1 

kalimat, e.izhaar ad dha’fi 3 Kalimat. 
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