املستخلص
)السبك النصي يف سورة امللك (دراسة حتليلية نصية
“Kohesi Teks Dalam Surah Al-Mulk (Kajian Analisis Teks)”
Kata kunci: Kohesi, Analisis Teks, Surat al-Mulk, kohesi gramatikal,
kohesi leksikal.
Al-Quran merupakan media efektif untuk dinikmati dan dihayati
sepanjang masa, nilai bahasa yang terkandung di dalamnya memberikan kesan
takjub bagi setiap orang yang membacanya. Bahkan, setiap kata darinya saling
berkaitan dengan kata yang lain, untuk membentuk suatu makna yang
tersembunyi yang terkadang tidak ditemui maksudnya oleh si pembaca.
Oleh karena itu, untuk memahami teks terutama dalam al-quran,
diperlukan pemaknaan suatu unsur membahas tentang keserasian hubungan
struktural lahir antara ujaran satu dengan yang lain. Unsur ini pun disebut dengan
Kohesi, yakni suatu konsep semantik yang mengacu kepada hubungan makna
yang ada dalam suatu wacana yang ditandai dengan penggunaan alat-alat kohesi,
seperti subtitusi, konjungsi, referensi, ellipsis, repetisi dan kolokusi. Unsur kohesi
dibagi menjadi dua menurut keberadaannya, yakni kohesi gramatikal dan leksikal.
Sehingga dalam penelitian ini akan difokuskan pada objek salah satu surat dalam
al-Quran yakni Surat al-Mulk, dan akan dikaji dengan pembahasan kohesi
gramatikal dan leksikal.
Dari latar belakang tersebut, lahirlah dua rumusan masalah yang menjadi
acuan penelitian ini, yakni : 1) Bagaimana bentuk kohesi gramatikal dalam Surat
al-Mulk?, dan 2) Bagaimana bentuk kohesi leksikal dalam Surat al-Mulk?
Dengan kedua rumusan masalah tersebut akan muncul tujuan penelitian
sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui bentuk kohesi gramatikal dalam Surat alMulk, dan 2) Untuk mengetahui bentuk kohesi leksikal dalam Surat al-Mulk.
Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis,
sebagaimana data yang diperoleh merupakan teks dalam Surat al-Mulk. Dengan
sumber data adalah al-Quran al-Karim. Sehingga penelitian ini merupakan
penelitian kepustakaan (Library Research). Sedangkan metode pendekatan yang
digunakan adalah kajian analisis teks, yang telah diungkapkan oleh Halliday dan
Hasan tentang unsur-unsur kohesi gramatikal dan leksikal.
Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwasanya dalam Surat al-Mulk
terkandung unsur-unsur kohesi gramatikal, antara lain; Referensi (al-Ihalah) yang
berjumlah 121, Subtitusi (al-Istibdal) yang berjumlah 20, 22. Sedangkan kohesi
leksikal yang terdiri dari Repetisi (at-Tikroru) yang berjumlah 21 dan Kolokusi
(al-Mushahabah al-Mu’jamiyah) yang berjumlah 49.
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