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Wassalamu‘alaikum Wr.Wb.     

Makassar, 20 Juli 2016 

Peneliti, 

 

 

Rita Zhuhriah 

NIM: 80400214005 



vii 

 

DAFTAR ISI 

 JUDUL .................................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..................................................................  ii 

PERSETUJUA N TESIS ......................................................................................  iii 

KATA PENGANTAR ..........................................................................................  iv 

DAFTAR ISI.........................................................................................................  vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ...........................................................................  ix 

ABSTRAK ............................................................................................................  xv 

BAB I    : PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah ..................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ............................................................................  8 

 C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian ..............................  9 

 D. Kajian Pustaka ...................................................................................  9 

E. Kerangka Pikir ..................................................................................  14 

F. Metodologi Penelitian ......................................................................  15 

 G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ......................................................  17 

BAB II   KAJIAN UMUM TENTANG ‘ILM AL-NAH}W 

A. Pengertian  ’Ilm al-Nah}w . ................................................................  19 

B. Kategori  Sintaksis dalam Bahasa Arab ...........................................  22 

C. Fungsi Sintaksis dalam Bahasa Arab ……………………………… 39 

D. I’ra>b dan Macam-Macamnya ............................................................  61 

BAB III KAJIAN UMUM TENTANG ‘ILM S{ARF 

A. Pengertian ’Ilm al-S{arf ....................................................................       69 

B. Proses Morfologi .............................................................................       71 



viii 

 

BAB IV ANALISIS ‘ILM AL-NAH{W DAN ‘ILM AL-S{ARF QS. AL-

RAH{MA<N/55:1-20 

A. Analisis ‘Ilm al-Nah}w QS. Al-Rah}ma>n/55:1-20 ..........................     93 

B. Analisis ‘Ilm al-S{arf  QS. Al-Rah}ma>n/55:1-20 ............................    103   

C. Nilai-Nilai Pendidikan dalam QS. Al-Rah}ma>n/55:1-20 ...............     110 

BAB V  : PENUTUP  

A. Kesimpulan ...................................................................................    126 

B. Implikasi Penelitian ......................................................................    127 

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................    128 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

 ب
= B  

 س
= S 

 ك
= K 

 L = ل Sy = ش  T = ت

 M = م {s = ص  \s = ث

 N = ن {d = ض  J = ج

 W = و {t = ط  {h = ح

 H = هـ {z = ظ  Kh = خ

 Y = ي a‘ = ع  D = د

    G = غ  \z = ذ

    F = ف  R = ر

    Q = ق  Z = ز

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah 
 

a a َ ا 
 

kasrah 
 

i i ِا 
 

d}ammah 
 

u u َ ا 
 



x 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : َكـْيـَفَ 

 haula : َهـْوَلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

  

Contoh: 

 ma>ta : مـَاَتََ

 <rama : َرَمـى

 qi>la : قِـْيـلََ 

 yamu>tu : يَـمـُْوَتَُ

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah dan ya 

 

ai a dan i َْـَى 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـَوَْ

 

Nama 

 
Harkat dan 

Huruf 
 

fath}ah dan 
alif atau ya 
 

َ|َ...َََى  ...َََا

 

kasrah dan 
ya 
 

َى ِِ  

 

d}ammah 
dan wau 
 

َو ُِ  

 

Huruf dan  

Tanda 
 
a> 

i> 

u> 

Nama 

 

a dan garis di 

atas 
 
i dan garis di 

atas 
 
u dan garis di 

atas 
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4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : َرْوَضـةََُاألَْطفَالَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَْلـَمـِدْيـنَـةََُاَْلـفـَاِضــلَةََُ

 al-h}ikmah : اَلـِْحـْكـَمــةََُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( َ  ِ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َـناََ  <rabbana : َربـ 

ـَْيــناََ  <najjai>na : نَـج 

ََُ  al-h}aqq : اَلـْـَحـق 

َُ  al-h}ajj : اَلـْـَحـج 

ِـمََ  nu“ima : نُعـ 

 aduwwun‘ : َعـدُوَ 

Jika huruf َ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufى

kasrah(  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ــــِـىَ 

 



xii 

 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعـِلـىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعـَربـِـىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال(alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contohnya: 

ْمـسَُاَلشَ    : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

لـْـَزلـَـةََُ  al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلز 

 al-falsafah : اَلـْـفَـْلسـفَةَُ

 al-bila>du :  اَلـْـبــِـالَدَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

 ta’muru>na : تـَأُمـُرْونََ

َْوءَُ  ’al-nau : اَلـْـنـ 

 syai’un : َشـْيءَ 

َُ ِمـْرَتَُأ  : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an  (dari al-qur’a>n), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h     بِِاَللاَِ di>nulla>h     ِديـُْنَللاَِ

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ْمَفِْيََرحــْـَمِةَللاَِـهَُ hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contohnya: 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 
al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 
Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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Nama  : Rita Zhuhriah 

NIM  : 80400214005 

Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Arab 

Judul Tesis : Analisis ‘Ilm al-Nah}w  dan ‘Ilm al-S}arf  QS. al-Rah}ma>n/55:1-20. 

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis ‘Ilm al-Nah}w  dan ‘Ilm al-S}arf   QS. al-

Rah}ma>n/55: 1-20. 

Jenis penelitian dalam tesis ini yaitu penelitian pustaka (library research) 

dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, yakni menggunakan al-Qur’an 

sebagai objek kajian. Pendekatan linguistik, yakni pendekatan dengan melakukan 

studi kebahasaan, dalam hal ini analisis ‘Ilm al-Nah}w  dan ‘Ilm al-S}arf  pada QS. al-

Rah}ma>n/55:1-20, dan pendekatan ilmu pendidikan, yakni usaha untuk mengkaji 

nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam QS. al-Rah}ma>n/55: 1-20.Adapun metode 

analisis dan interpretasi data  yaitu bersifat deskriptif dan menggunakan analisis 

yang dilakukan secara induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis sintaksis dalam QS. al-

Rah}ma>n/55: 1-20 yaitu: ada beberapa berfungsi sebagai mubtada’, khabar yang 

berbentuk al-jumlah al-fi’liyyah, ada juga berposisi sebagai fi’l, fa>’il, maf’u>l bih, h}a>l, 

s}ifah, mud}a>f dan mud}a>f ilah. Sedangkan analisis morfologi pada  QS. al-

Rah}ma>n/55:1-20 yaitu: mayoritas berbentuk fi’l ma>d}i>, ada jug berbentuk fi’l mud}a>ri’ 

dan fi’l amr, fi’l s|ula>s|i> mujarrad, fi’l s|ula>s|i> mazi>d, ism fa>’il, ism mas}dar, ism a>lat, 

dan lain-lain. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam QS. al-

Rah}ma>n/55:1-20 yaitu: nilai kasih sayang, pencerahan, keadilan, kejujuran, syukur 

dan toleransi. 

Pembelajaran ‘ilm al-nah}w dan ‘ilm al-s}arf sangat penting dalam 

pembelajaran bahasa. Tanpa ‘ilm al-nah}w  dan ‘ilm al-s}arf, maka suatu bahasa tidak 

akan memiliki aturan yang dapat memperindah susunan bahasa tersebut. Diharapkan 

kepada para pendidik dan semua yang berkecimpung di dunia pendidikan agar 

memberikan perhatian yang serius terhadap pembelajaran ‘ilm al-nah}w dan ‘ilm al-

s}arf agar sebuah bahasa tetap lestari dengan kaidah-kaidahnya yang benar. 

Begitupula  dengan nilai-nilai pendidikan perlu mendapat perhatian khusus agar 

peserta didik bukan hanya cerdas dari segi intelektual atau ranah kognitif semata, 

namun harus dibarengi dengan budi pekerti yang luhur.  
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 تجريد البحث
 هريةريتا ظ   : ةاسم الباحث

 80100214005 : رقم التسجيل

 تدريس اللغة العربية : القسم

التحليل النحوي والصرفي في سورة الرحمن السورة  : ةرسالعنوان ال

 إلى اآلية العشرينمن اآلية األولى الخامسة والخمسين 
=====================================

================================================ 

النحوي والصرفي في سورة الرحمن السورة هدف هذا البحث إلى التحليل 

 .وانتهاء إلى اآلية العشرينابتداء من اآلية األولى الخامسة والخمسين 

وتمثلت هذه الرسالة الماجستيرية في الدراسة المكتبية واستعانت بمدخل 

دراستها، واستعانت ل االمعيارية، حيث جعلت القرآن الكريم موضوع الطيولوجيا

بالمدخل اللغوي، وهو الذي يقوم بدراسة اللغة إذ أنها تتناول تحليل علم النحو 

سورة الرحمن وهي السورة الخامسة والخمسون من القرآن في الصرف علم و

وبالمخل التربوي ويراد ، ئهاالستقصا من اآلية األولى إلى اآلية العشرينالكريم 

. أما المنهج الذي تم به تحليل وتفسير هابه محاولة دراسة القيم التربوية الواردة في

 البيانات فهو المنهج الوصفي والتحليل االستقرائي.

ودلت نتائج البحث على أن التحليل النحوي في سورة الرحمن يتراوح حول 

الفعلية، كما يتراوح حول الفعل والفاعل، المبتدأ، والخبر الذي يتكون من الجملة 

والمفعول به والحال، والنعت، والمضاف والمضاف إليه. وأن التحليل الصرفي 

فيها يترواح حول الفعل الماضي، والمضارع، واألمر، وكما يترواح حول الفعل 

الثالثي المجرد، والفعل الثالثي المزيد، وأسماء الفاعل والمصدر واآللة وغيرها. 

تترواح حول الرحمة، والتنوير،والعدالة،  هان القيم التربوية الواردة فيوأ

 والصدق، والشكر، والتسامح.

دونهما لن بالصرف ذو أهمية فائقة في تعليم اللغة، فعلم وتعليم علم النحو و

. العبارات اللغويةلها روعة وجماال في تنظيم  تالنظم التي قد جعلغة تكون لل  

البالغ بتعليم  همجميع المسؤولين عن العالم التربوي اهتمامفيرجى من المربين و

الصرف مما يمكن اللغة العربية من االحتفاظ بقواعدها الصحيحة علم علم النحو و

يضمن لها الحياة فترات طويلة. وكذلك هو الشأن بالنسبة للقيم التربوية فال بد من ف



أن يهتم بها هؤالء المربين حتى يمكنهم تحويل طالبهم أو تالميذهم إلى أن يتحلوا 

بمقدار كاف من الذكاء، معرفيا كان، أو غيره، وهم مزودون باألخالق الكريمة 

    الرفيعة. 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

  Al-Qur’an adalah pedoman dan tuntunan hidup manusia, baik secara individu 

maupun sebagai umat yang kemukjizatannya tidak hanya terletak pada isinya, tetapi 

juga keindahan bahasanya.1 Setiap kata dan susunan kalimatnya adalah pilihan yang 

disusun langsung oleh Allah, sifat kebenaran ayat-ayat al-Qur’an adalah mutlak. 

Sementara cara manusia dalam memahami ayat al-Qur’an sangat beragam 

berdasarkan tingkatan pengetahuan dan keimanan masing-masing.2 

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah bukan sekedar untuk dibaca secara tekstual 

melainkan dipahami dan diamalkan serta dijadikan sebagai peringatan bagi manusia. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Qamar/54: 17, yaitu 

دَِّكر  ۡكِر فََهۡل ِمن مُّ   ٖ َولَقَۡد يَسَّۡرنَا ٱۡلقُۡرَءاَن ِللذ ِ

Terjemahnya: 

Dan sungguh, telah Kami mudahkan al-Qur’an untuk peringatan, maka adakah 

orang yang mau mengambil pelajaran?.3 

Senada dengan ayat tersebut, Ali ibn Abi Thalib mengungkapkan dalam Abul 

Fad}l Hubaisy: 

 إن  أْحسَن الَحِديِث وأْبلََغ َمْوِعَظِة الُمتَِّقْيَن ِكتَاُب هللاِ العَزيِز الَحِكْيِم.4
                                                             

1Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009), h. 144.  

2Hudzaifah Ismail, Mesin waktu al-Qur’an, (Cet. I; Jakarta: Al Mairah,  2013), h. IX. 

3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet.IV; Jakarta: Da>r al-Sunnah, 

2015), h. 530.  

4Abu al-Fad}l Hubaisy, Wujuh al-Qur’an diterjemahkan oleh Musa Muzauwir dengan judul 

Kamus Kecil Al-Qur’an: Homonim Kata Secara Alfabetis, (Jakarta: Citra, 2012), h. 19. 
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Artinya: 

“sesungguhnya perkataan yang terbaik dan nasehat yang paling ampuh untuk  

orang-orang bertakwa adalah kitab Allah Yang Maha mulia lagi Maha 

bijaksana”. 

Salah satu surah dari al-Qur’an yaitu QS. al-Rah}ma>n, merupakan surah ke-

55, berisi 78 ayat dan tergolong surah makkiyah. Adapun ciri khas dari surah ini 

adalah kalimat  ِبَان ِ َءاََلِٓء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  maka nikmat Tuhanmu yang mana yang) فَبِأَي 

engkau dustakan?), kalimat yang terletak  diakhir setiap ayat yang menjelaskan 

nikmat Allah kepada manusia dan berulang sebanyak 31 kali. Uraian pertama 

berkaitan dengan keajaiban ciptaan Allah yang terhampar di bumi dan langit serta 

penciptaan dan kebangkitan, hal ini diselingi dengan delapan kali diantaranya, ayat-

ayat itu disebutkan. Kemudian uraian kedua berkaitan dengan Allah berfirman 

dengan ayat-ayat-Nya yang menunjukkan tentang peringatan dan ancaman terhadap 

siapa saja yang ingkar dan mendustai ayat-ayat sebelumnya, diselingi dengan tujuh 

kali pengulangan pertanyaan yang sama.  

Delapan kali berikutnya, disebutkan untuk memberi kabar gembira lagi bagi 

siapa saja yang takut terhadap Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya 

dengan adanya surga dan aneka kenikmatannya. Selanjutnya, permulaan ayat 36 

sampai akhir ayat  61 memaparkan tentang gambaran dua surga dan apa saja yang 

ada di dalamnya berupa bermacam-macam nikmat Allah yang terhampar di langit 
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dan di bumi. Hal akan membuat manusia bahagia dan memotivasi mereka untuk taat 

kepada Allah.5 

Di sisi lain, al-Qur’an dapat melahirkan berbagai macam aspek ilmu 

pengetahuan, bukan hanya ilmu-ilmu keislaman saja,tetapi juga merupakan sumber 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin intensif manusia menggali ayat-ayat al-

Qur’an maka akan semakin banyak pula isyarat keilmuan yang didapatkan. Dari 

kajian terhadap al-Qur’an, maka lahir ilmu al-nah}w, al-s}arf, al-bala>gah, tajwid, 

fara>’id }, falak, matematika, biologi dan sebagainya.6 

  Al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dan dipakai semua 

penduduk jazirah Arabia dan Sabit Subur yang berdampingan langsung dengan 

Jazirah Arabia seribu tahun sebelum Islam.7 Sebelum al-Qur’an turun, bahasa Arab 

merupakan bahasa yang tangguh, baik kosa kata, struktur kalimat maupun makna 

kata-katanya. Bahasa Arab mengandung unsur-unsur yang hidup, keindahan kata-

kata, dan kesuburan makna yang mampu memikat semua orang, sehingga lahirlah 

karya dalam aneka ragam ungkapan seperti: puisi, pidato, percakapan, kata-kata 

hikmat, dan peribahasa.8 Dengan datangnya Islam dan turunnya al-Qur’an dalam 

                                                             

5M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mis}ba>h, (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 504. 

6Ishom El- Saha dan Saiful Hadi, Sketsa Al-Qur’an, (Cet. I; Jakarta: Lista Fariska Putra, 

2005), h. vi. 

7Wildana Wargadinata dan Laily Fitriani, Sastra Arab dan Lintas Budaya  (Cet. I; Malang: 

UIN Malang Press, 2008), h. 28.  

8Sabaruddin Garancang, Kelas Kata dalam Bahasa Arab, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 28. 
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bahasa Arab, kedudukan bahasa Arab menjadi lebih penting dan menarik perhatian 

dari kalangan masyarakat yang lebih luas.9 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberadaan bahasa Arab menarik 

perhatian. Pertama; bahasa Arab telah ditakdirkan oleh Allah swt. sebagai bahasa al-

Qur’an yang merupakan rujukan pertama dan utama bagi umat Islam. Dengan 

demikian selama al-Qur’an masih ada, maka bahasa Arab akan tetap lestari. Kedua; 

posisi dan letak geografis dunia Arab yang sangat strategis di mata dunia, ditunjang 

dengan kekayaan minyak yang dimilikinya. Ketiga; Fungsi dan peran bahasa Arab 

sebagai alat komunikasi.10 

Ketika agama Islam berkembang dan tersebar ke seluruh semenanjung Arab 

bahkan mencapai daerah Asia Tengah, Eropa, dan Afrika Utara, maka semakin 

menyebar pula penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara dan 

pemerintahan Islam waktu itu. Dialek-dialek bahasa Arab pun semakin beragam 

karena luasnya wilayah kekuasaan Islam serta adanya persinggungan dengan bahasa 

setempat.11 

Di sinilah salah satu keagungan al-Qur’an yaitu menyatukan seluruh dialek 

sekaligus menjadikan bahasa Arab versi al-Qur’an sebagai pemersatu diantara 

seluruh bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian al-Qur’an 

                                                             

9Abd. Karim Hafid, Berbagai Sudut Pandang dalam Memahami Bahasa Arab, (Cet. I; 

Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 15. 

10Abd. Karim Hafid, Berbagai Sudut Pandang dalam Memahami Bahasa Arab, h. 1. 

11Hasyim Haddade, Reformulasi Kurikulum Bahasa Arab, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2011), h. 41. 
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meletakkan tatanan kaidah gramatika, morfologi, fonetik, semantik, dan unsur 

kesusatraan yang tinggi.12 Oleh karena itu untuk memahami isi kandungan al-Qur’an 

dengan benar, hanya akan terealisasi dengan menguasai bahasa Arab. 

Selain itu, Perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam, terutama pada 

masa pemerintahan Bani Abbas melahirkan berbagai disiplin ilmu dan karya-karya 

ilmiah. Semua ini tidak terlepas dari perkembangan bahasa Arab. Asimilasi antara 

Arab dan non-Arab berlangsung efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa di luar 

Arab memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, 

sehingga muncul ilmu-ilmu metodologis semisal ilmu tafsir, ilmu nah}w, ilmu s}arf, 

ilmu bala>gah, ilmu fiqh, us}u>l fiqh, dan lain sebagainya, yang kesemuanya bertujuan 

memelihara dan menjaga al-Qur’an sekaligus menggali kandungannya.13 

Bahasa Arab dalam al-Qur’an memiliki gaya penuturan yang sangat 

kompleks, adakalanya linier, lalu memutar balik, jika dicermati akan saling 

berhubungan membentuk jaringan makna. Bahasa dalam al-Qur’an selalu 

menghasilkan nuansa baru, setiap dibaca berulang-ulang, terdapat beragam tingkatan 

dan variasi penulisan isi dan struktur gramatika.14 

                                                             

12Kamaluddin Abu Nawas, Al-Mas|a>il al-Lugawiyyah fi> al-Qur’a >n al-Kari>m: Studi Kritis atas 

Berbagai Persoalan Kebahasaan, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 19-20. 

13Taufiqurrahman, H.R, Leksikologi Bahasa Arab, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008) h. 

202-203. 

14Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab: Dari Pendekatan Konvensional ke 

Integratif Humanis, (Cet. I; Yogyakarta: Pedagogia, 2010), h. 43. 
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Bahasa Arab merupakan bahasa yang dinamik, bahasa yang kaya akan 

kaidah, struktur, kosa kata, dan uslu>b (gaya bahasa).15 Kata-kata yang digunakan 

dalam bahasa Arab, seperti halnya bahasa-bahasa lain di dunia, ada yang tidak dapat 

berubah bentuknya dan adapula yang dapat berubah sesuai dengan maksud dan 

tujuan kata-kata itu diungkapkan atau sesuai dengan kata yang bersambung 

dengannya. Perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab terjadi pada sebahagian 

besar kata-kata ism (nomina) dan kata-kata fi’l (kata kerja). Sementara h}arf 

(Preposisi) tidak terdapat perubahan sama sekali pada bentuknya.16 

Dalam bahasa Arab, pengaturan kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam 

klausa atau wacana merupakan kajian ilmu al-nah}w atau sintaksis. Ilmu al-nah}w  

adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari kaidah-kaidah yang 

berhubungan dengan susunan kata-kata dalam kalimat bahasa Arab.17 Bahkan 

hubungan itu tidak hanya menimbulkan makna gramatikal, tetapi juga 

mempengaruhi baris akhir masing-masing kata, yang kemudian disebut i’ra>b. Dalam 

sintaksis bahasa Arab, kata terbagi atas tiga bagian secara umum, yaitu: ism 

(nomina), fi’l (verba), dan h}arf  (preposisi).18 

                                                             

15Muhammad Amri, Al-Ta’bi>ra>t wa al-asa>li>b al-A’rabiyyah: Ungkapan dan Uslub Bahasa 
Arab  (Cet. I; Jakarta: Qalam Media Pustaka, 2011), h. IX. 

16Rappe, Kaidah Perubahan Kata dalam Bahasa Arab (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2012), h. 1. 

17Abd. Karim Hafid, Kaidah-kaidah Bahasa Arab dan Relevansinya dalam Memahami Ayat-
ayat Al-Qur’an, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 59. 

18Sabaruddin Garancang, Kontekstualisasi Preposisi Bahasa Arab: Analisis Terhadap al-
Qur’an dan Terjemahnya  (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 3. 
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Begitupula dalam pembahasan tataran sintaksis, maka akan dibahas jabatan-

jabatan kata dalam kalimat, yang sering disebut dengan istilah subjek, predikat dan 

objek, kata sifat, kata benda, kata keterangan, kalimat aktif, kalimat fasif, dan lain-

lain.Kedudukan sintaksis dalam bahasa Arab sangat penting sebagaimana yang 

dikatakan ahli bahasa Arab dalam Rid}aMuh}ammad ‘Abdu al-Gani>:  

 النحو فى الكالم كالملح فى الطعام.19
  Artinya: 

  “Posisi’ilmu al-nah}w  dalam kalimat seperti posisi garam pada makanan”. 

Adapun morfologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji aspek kebahasaan 

berupa kata dan bagian-bagiannya. Dalam tradisi keilmuan pendidikan dan 

pengajaran bahasa Arab, studi morfologi konstruksi kata menduduki peringkat kedua 

dalam tahapan proses pengajaran bahasa Arab setelah ilmu nah}w. Kajian tentang 

morfologi, dalam bahasa Arab dikenal dengan ilmu s}arf. Ilmu s}arf dalam istilah 

linguistik berarti suatu ilmu yang dengannya diketahui konstruksi kata bahasa Arab, 

tata cara pembentukan s}igat (bentukan kata) dan huruf-huruf yang membangun kata 

tersebut, apakah huruf-huruf tersebut asli dalam kata itu atau tambahan atau huruf 

tersebut adalah huruf s}ah|i>h bukan huruf illat (cacat).20 

                                                             

19Rid}a Muhammad ‘Abd al-Gani>, At}las al-Nahw al-‘Arabah li Jami>’i Mara>hil al-Ta’li>m, 

(Mesir: Jumhu>riyyah Mis}ra al-‘Arabiyyah: Wiza>rah al-Tarbiyyah wa al-Ta’li>m, tth), h. 1.  

20Amrah Kasim, Morfologi Bahasa Arab: Ilmu S}arf  (Cet.I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 1-2. 
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  Pembentukan kata dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa-bahasa lain. 

Dalam bahasa Arab sebuah akar kata dapat membentuk berbagai bentuk kata, baik 

nomina (ism) maupun verba (fi’l). Ism dapat membentuk berbagai macam kata, 

begitupula fi’l.  Jadi, sebuah kata dalam bahasa Arab bisa menjadi sumber 

pembentukan 150 kata. Semua bentuk kata tersebut menjadi mufrada>t dalam bahasa 

Arab dan masing-masing mempunyai makna atau arti tersendiri.21 

  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana analisis sintaksis 

dan morfologis sebagai ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan kata dan 

kaidah yang menentukan kapan suatu kata tetap pada bentuk aslinya dan kapan 

berubah serta bagaimana perubahannya dalam kalimat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis ‘ilm al-nah}w  QS. al-Rah}ma>n/55:1-20? 

2. Bagaimana analisis ‘ilm al-s}arf  QS. al-Rah}ma>n/55:1-20? 

3. Bagaimana nilai-nilai pendidikan dalam QS. al-Rah}ma>n/55:1-20? 

 

 

                                                             

21Sabaruddin Garancang, Kelas Kata dalam Bahasa Arab, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 12. 
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C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

 

1. Pengertian Judul 

Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis ‘ilm al-Nah}w  dan ‘ilm al-S}arf 

QS. al-Rah}ma>n/55:1-20”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

menginterpretasikannya, maka dikemukakan pengertian judul sebagai berikut:  

Analisis ‘ilm al-nah}w dalam penelitian ini yaitu peneliti akan menganalisis  

QS. al-Rah}ma>n/55:1-20 dari segi ‘ilm al-nah}w,  mengenai kedudukan dan fungsi 

setiap kata dalam kalimat serta keadaan baris akhir suatu kata (i’ra>b). Adapun dari 

segi ‘ilm al-s}arf  akan dianalisis sumber atau asal terbentuknya suatu kata, apakah 

semua huruf dalam kata tersebut asli atau sebagian merupakan tambahan.  

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Dalam penelitian ini hanya akan dibahas tentang analisis ‘ilm al-nah}w dan 

‘ilm al-s}arf dalam QS. al-Rah}ma>n/55:1-20 serta nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung di dalamnya.  

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang relevan 
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Kajian pustaka dalam tesis ini adalah penulis ingin memberikan perbedaan 

tulisan dan penelitian yang dilakukan dengan beberapa literatur lain. Ada beberapa 

karya tulis yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan tesis ini di antaranya: 

Rahmap menulis tesis pada tahun 2001 dengan judul “Pembentukan Kata dan 

Istilah Baru Bahasa Arab (Suatu analisis Morfologi)”, mengungkapkan bahwa 

timbangan (wazan) yang digunakan dalam pembentukan kata dan istilah baru bahasa 

Arab, selain timbangan-timbangan sharaf yang khusus pada pola bahasa Arab, 

seperti فعل ˛فاعل  dan seterusnya, juga digunakan pola-pola morfologi 

secara umum sesuai dengan jumlah suku kata. Dengan demikian kaidah-kaidah 

morfologis dirumuskan sesuai dengan pelesapan vokal, pelesapan konsonan, 

perubahan vokal, pemanjangan vokal, dan pemendekan vokal.22 

Adapun Hj. Masniati dalam tesisnya Kajian Linguistik terhadap Ayat-ayat 

Al-Qur’an tentang Tipologi Anak mengungkapkan bahwa dalam wujud analisis 

linguistik bahasa al-Qur’an terhadap beberapa ayat al-Qur’an mengenai tipologi 

anak sebagai potensi dan fitrah anak, yakni sebagai fitnah, sebagai perhiasan, 

sebagai musuh, diketahui bahwa kata-kata yang digunakan dalam beberapa ayat al-

Qur’an mengenai tipologi anak, secara morfologi merupakan kata jadian (nomina) 

atau isim mas}dar  dan dibentuk melalui proses morfologi tas{ri>f ist}ilah}i>, secara 

                                                             

22Rahmap, “Pembentukan Kata dan Istilah Baru Bahasa Arab (Suatu Analisis 

Morfologi)”,Tesis (Makassar: Program Pascasarjana IAIN Alauddin, 2001). 
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sintaksis merupakan al-jumlah al-ismiyyah dan al-fi’liyyah, dengan fungsi-fungsi 

sintaksis yang mengandung makna umum, menunjukkan bahwa tipologi anak dalam 

al-Qur’an tersebut merupakan fitrah dan potensi yang berlaku untuk semua anak 

laki-laki maupun perempuan dan secara semantik leksikal memiliki makna dasar dan 

makna refren yang bervariasi.23 

Selanjutnya, Idham menulis tesis pada tahun 2011  yang berjudul Nilai-nilai 

Pendidikan dalam Uslu>b al-Istifha>m dan Maknanya pada al-Qur’an Juz ke-29 (Studi 

Analisis Perspektif ‘Ilm al-Ma’a>ni>) mengungkapkan bahwauslu>b al-istifha>m yang 

terdapat dalam al-Qur’an juz ke-29 ditemukan 56 ayat istifha>m dengan adawa>t 

(huruf) yang digunakan Sembilan, yaitu أين   ˛كيف ˛اين ˛أيان ˛متى ˛  ˛الهمزة

 Sedangkan makna istifha>m terbagi dua yaitu ada yang bermakna asli .هل, من, ما

dan adapula yang keluar dari makna aslinya. Istifha>m yang keluar dari makna aslinya 

memiliki maksud dan tujuan tersendiri, meskipun menggunakan uslu>b al-istifha>m 

yang berarti inka>ri (pengingkaran), taubi>kh (celaan/ejekan), ta’ju>b (keheranan), 

taqri>r (pengakuan), takhwi>f  (menakut-nakuti), na>fi (peniadaan), ta’z}i>m 

(pengagungan), tahdi>d (ancaman), ta’ni>f  (teguran), istib’a>d (menganggap jauh), dan 

tamanni> (angan-angan). Sedangkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di 

dalamnya adalah pembentukan akidah dan akhlak.24 

                                                             

23Hj. Masniati, “Kajian Linguistik terhadap ayat-ayat Al-Qur’an tentang Tipologi 

Anak”,Tesis (Makassar: Program Pascasarjara Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 2014).  

24Bustamin D, “Sibawaih dan Metodenya dalam Kajian Ilmu Nahu”, Tesis  (Makassar: 

Program Pascasarjara Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin  2010).   
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Kemudian Adhriansyah A. Lasawali dalam tesisnya yang berjudul 

Pembentukan Kata dalam Bahasa Arab dan Indonesia (Suatu Analisis Kontrastif 

antara al-Ziya>dah dan Afiksasi) mengungkapkan bahwa ada empat jenis al-ziya>dah 

dalam bahasa Arab yaitu al-sawa>biq, al-h}asyw, al-lawa>h}iq dan al-muzdawijah. 

Sedangkan jenis afiks dalam bahasa Indonesia ada lima yaitu prefiks, infiks, sufiks, 

konfiks dan kombinasi afiks. Proses pembentukan kata antara al-ziya>dah  dan 

afiksasi ada yang sama seperti al-sawa>biq dan prefiks, al-h}asyw  dan infiks, al-

lawa>hi}q dan sufiks serta al-muzdawijah dan konfis. Sedangkan jenis kombinasi afiks 

hanya ada dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bila melihat proses pembentukan 

kata dengan al-muzdawijah yang terjadi secara bertahap dalam bahasa Arab, maka 

akan didapatkan persamaan antara al-muzdawijah (terpadu) dengan kombinasi 

afiks.25 

Selain itu, Ahmad R dalam disertasinya yang berjudul Morfologi Nomina 

Bahasa Arab (Suatu Kajian analisis morfologi generatif teori Aronoff dan 

pembelajarannya) mengungkapkan bahwa kebanyakan nomina dalam bahasa Arab 

dibentuk dari basis verba dasar melalui proses-proses morfologi yang mencakup 

derivasional yang melahirkan macam-macam bentuk nomina yang memiliki arti atau 

makna yang berbeda-beda pula dan infleksional dalam bentuk jamak. Di samping itu, 

                                                             

25Adhriansyah A. Lasawali, “Pembentukan Kata dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia”, 

Tesis  (Makassar: Program Pascasarjara Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin  2010).  
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dalam pembentukan nomina tersebut terjadi pula proses fonologis atau 

morfofonologis yang meliputi: 1) pemanjangan vokal, 2) pemendekan vokal, 3) 

penyisipan atau penambahan vokal, 4) penyisipan konsonan, 5) pelesapan vokal, 6) 

pelesapan konsonan, dan 7) penambahan konsonan pada silabel tertentu ”.26 

Berdasarkan penelusuran beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, dapat dikemukakan suatu asumsi bahwa belum ada karya-karya ilmiah 

sebelumnya yang sama persis dengan yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang 

analisis ‘ilm al-nah}w dan ‘ilm al-s}arf  QS. al-Rah}ma>n/55: 1-20, di mana akan dibahas 

kaidah-kaidah tentang susunan kata-kata dalam kalimat bahasa Arab dan perubahan-

perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab.  

 

2. Landasan Teori 

Selain dari penelitian-penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini, ada berbagai karya tulis dalam bentuk buku yang penulis jadikan 

sebagai bahan referensi dan landasan teori dalam tesis ini, di antaranya: 

‘Abd al-Wa>h}id S{a>lih, dalam bukunya “I’ra>b al-Mufas}s}al li Kita>b Allah al-

Murattal. Dalam kitab ini berisi tentang analisis sintaksis surah-surah di dalam al-

                                                             

26Ahmad R,“Morfologi Nomina Bahasa Arab (Suatu Kajian Analisis Morfologi Generatif 

Teori Aronoff dan Pembelajarannya)”,Disertasi  (Makassar: Program Pascasarjara Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin  2013).  
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Qur’an.27 Kemudian  Fua>d Ni’mah dalam bukunya “Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah 

al-‘Arabiyyah” yang berisi tentang kaidah-kaidah sintaksis dan morfologi dalam 

bahasa Arab.28 Selanjutnya Amrah Kasim dalam bukunya “Morfologi Bahasa Arab: 

Ilmu Sharf” yang membahas tentang mengenal konstruksi kata dalam bahasa Arab, 

sistematika morfem verba kata kerja dan nomina dalam bahasa Arab.29 

E. Kerangka Pikir 

Dalam mempelajari kaidah bahasa Arab ada dua hal pokok yang mesti 

didalami dan dipahami secara akurat, yaitu kaidah penempatan kata-kata bahasa 

Arab pada posisi-posisi yang tepat dan kaidah perubahan bentuk kata-kata bahasa 

Arab. Sintaksis dan morfologis merupakan cabang ilmu bahasa Arab yang 

mempelajari kaidah-kaidah tentang susunan kata-kata dalam kalimat bahasa Arab 

dan perubahan-perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab.  

Bahasa Arab adalah bahasa al-Qur’an yang menjadi rujukan pertama dan 

utama bagi umat Islam. Dengan demikian, analisis ‘ilm al-nah{w dan ‘ilm al-s}arf 

dalam bahasa al-Qur’an sangat diperlukan. Di samping itu, di dalam QS. al-

                                                             

27‘Abd al-Wa>h}id S{a>lih, I’rab al-Mufas}s}al li Kita>b Allah al-Murattal, (Cet. II; Amman: Da>r 

al-Fikr, 1998). 

28Fua>d Ni’mah, Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, (Beirut: Da>r al-S|aqa>fah al-

Islamiyyah, tth). 

29Amrah Kasim, Morfologi Bahasa Arab: Ilmu S}arf . 
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Rah}ma>n/55: 1-20 terdapat nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya 

seperti nilai kasih sayang, kejujuran, pencerahan, keadilan, dan lain-lain. 

Adapun kerangka pikir  dari tesis ini sebagaimana yang penulis gambarkan di 

bawah ini: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Q.S. al- Rah}ma>n/55: 1-20 

 

Analisis ‘ilm 

s}arf 
Analisis ‘ilm 

al-nah}w 

Nilai- Nilai 

pendidikan 

 

 

 

 

 

Mubtada’ 

Khabar 

Fi’l  

Fa>’l 

Maf’u>l bih 

H{a>l 

Mud}a>f 

Mud}a>f  ilaih 

 

Fi’l ma>d}i> 

Fi’l mud}a>ri’ 

Fi’l amr 

Fi’l s|ula>s|i> mujarrad 

Fi’l s|ula>s|i> mazi>d 

Ism fa>’il 

Ism mas}dar 

Ism alat 

 

Kasih sayang 

Pencerahan 

Keadilan 

Kejujuran 

Syukur 

Toleransi 
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Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian pustaka (library research), di 

mana peneliti menelusuri, menganalisis data-data melalui kepustakaan. 

Penelitian pustaka yang dimaksud yaitu berupaya mempelajari teori 

linguistik atau studi kebahasaan yakni sintaksis dan morfologis. 

 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang dinilai dapat 

menunjang kesempurnaan data yang diharapkan. Di antara pendekatan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan teologis normatif, yakni menggunakan al-Qur’an sebagai 

objek kajian . 

b. Pendekatan linguistik, yakni pendekatan dengan melakukan studi 

kebahasaan, dalam hal ini analisis ‘ilm al-nah}w  dan ‘ilm al-s}arf  pada 

QS. al-Rah}ma>n/55:1-20. 

c. Pendekatan ilmu pendidikan, yakni usaha untuk mengkaji nilai-nilai 

pendidikan yang terdapat dalam QS. al-Rah}ma>n/55: 1-20.   

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pembacaan langsung 

pada data primer yaitu QS. al-Rah}ma>n/55:1-20 dan melakukan analisis ‘ilm 
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al-nah}w dan ‘ilm al-s}arf serta menelusuri buku-buku dan literatur-literatur 

sebagai penunjang  yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Sumber Data 

a) Data primer  

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah kitab suci al-

Qur’an, terkhusus QS. al-Rah}ma>n/55:1-20. 

 

b) Data sekunder 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Metode Analisis dan Interpretasi 

Adapun metode analisis dan interpretasi data  yaitu bersifat deskriptif dan 

menggunakan analisis yang dilakukan secara induktif. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis secara ‘ilm al-nah}w  QS. al-Rah}ma>n/55: 1-20. 

b. Untuk menganalisis secara ‘ilm al-s}arf  QS. al-Rah}ma>n/55: 1-20. 
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c. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam QS. al-

Rah}ma>n/55:1-20. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

Adapun kegunaan teoritis penelitian ini adalah: 

1) Untuk menjadi bahan informasi bagi para pihak yang bergelut dalam dunia 

pendidikan terutama pendidikan bahasa Arab. 

2) Untuk memahami secara teoritis mengenai analisis ‘ilm al-nah}w dan ‘ilm al-

s}arf  dalam QS. al-Rah}ma>n/55: 1-20. 

3) Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang ‘ilm al-nah}w dan ‘ilm 

al-s}arf. 

b. Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah: 

1) Untuk mendorong daya kritis dan perhatian bagi aparat pendidikan, baik 

yang berkecimpung dalam Kementrian Agama maupun di Kementrian 

Pendidikan Nasional. 

2) Diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan untuk semua pihak yang 

berkepentingan terutama para peminat bahasa Arab dan peneliti ilmu-ilmu 

pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN UMUM TENTANG ‘ILM AL-NAH}W 

 

A. Pengertian ‘Ilm al-Nah}w 

‘Ilm al-nah}w  yang merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang 

mempelajari kaidah-kaidah yang berhubungan dengan susunan kata-kata dalam 

kalimat bahasa Arab. ‘Ilm al-nah}w  dalam bahasa Arab paralel dengan kata sintaksis, 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti “dengan” dan kata tattein yang 

berarti “menempatkan”1. Jadi secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan kata-

kata secara bersama-sama menjadi kelompok kata (kalimat). Menurut al-Sayyid 

Ah}mad al-Ha>syimi>, al-nah}w secara bahasa berarti  القصد والجهة والمقدار والمثل

 sedangkan secara terminologi ,(maksud, arah, jumlah, contoh dan seperti) والشبه

menurut sebagian ulama: 

أواخِر الكلماِت العربية التى َحصلت بتركيِب النحو هو قواعدُ يعرف بها احواُل 

 بعِضها مع بعٍض من إعراٍب وبناٍء وما يتبعُهما.2

Artinya:  

Al-nah}w adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan akhir suatu 

kata-kata bahasa Arab yang sampai pada susunan sebagian dengan sebagian yang 

lain dari segi i’ra>b3 dan bina>4 dan hal-hal yang mengikuti keduanya. 

                                                             

1Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2009), h. 
246-247. 

2Al-Sayyid Ah}mad al-Ha>syimi>, Al-Qawa>’id al-Asa>siyyah li al-Lugah al-‘Arabiyyah, (Beirut: 
Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971), h. 6. 

3Perubahan harakat akhir yang terjadi pada sebuah kata dalam bahasa Arab. 

4Tidak terjadi perubahan harakat akhir pada suatu kata dalam bahasa Arab, di manapun kata 

itu ditemukan dalam sebuah kalimat. Adapun yang termasuk mabni> dalam bahasa Arab yaitu semua 

h}arf, fi’l ma>d}i, dan fi’l amr. 
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kemudian menurut Must}afa> al-Gula>yaini>: 

أى من  علم بأصوٍل تُعَرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب و البناء.

 حيث ما يَعرُض لها فى حال تركيبها.5

Artinya: 

Ilmu yang membahas tentang keadaan kata-kata bahasa Arab dari segi perubahan 

dan tetapnya. Atau dari segi apa yang dimaksud pada susunannya. 

Selanjutnya menurut Muhammad Ali> ibn Husain ibn Ibra>him al-Ma>liki> al-

Maki>, 

 علٌم بأصوٍل تحفُظ مراعاتُها اللسانَ  عن الخطأ فى النطق.6

Artinya: 

Ilmu yang mempelajari tentang asal menjaga kehormatan dalam berbicara dari 

kesalahan ucapan. 

Adapun dalam bahasa Inggris kata ‘ilm al-nah{w  (sintaksis) berarti “ the 

study of the pattern of formation of  sentences and phrases from words and of the 

rules for the formation of grammatical sentences in a language7 (ilmu yang 

mempelajari tentang pola pembentukan kalimat dan frase dari kata dan aturan untuk 

menjadi kalimat yang sesuai dengan gramatika dalam bahasa). 

Selain itu, ‘Ali Rid}a> dalam Rappe mengungkapkan pengertian ‘ilm al-nah}w  

yang lebih detail, yaitu: 

                                                             

5Must}afa> al-Gula>yaini>, Ja>mi’ al-Duru>s al-‘Arabiyyah, (Kairo: al-Quds, 2012), h. 16. 

6Muhammad Ali> ibn Husain ibn Ibra>him al-Ma>liki> al-Maki>, Tadri>b al-T{ulla>b fi> Qawa>’id al-

‘Arabiyyah, (Kairo: Da>r al-Fad}i>lah li> al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 2012), h. 13. 

7Random House, Random House College Dictionary, (United States of America: 2005), h. 

1242. 
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يُْبحُث عْن أحواِل الكلماِت العربيّة ِمْن ناحيِّة اإلعراب والبناء وما يَْطَرأُ عليها من 

أحواٍل فى حاِل تركيبِها وعالقتها بغيرها من الكلمات وتُعَرُف به أيضا ما يَلِزُم أن 

 يكوَن عليه أِخُر الكلماِت من رفعٍ ونصٍب وجزم وجرّ .8

Artinya:  

Ilmu yang membahas di dalamnya keadaan-keadaan dari segi i’ra>b dan bina>’nya, 

struktur kata dan hubungan antara satu kata dengan kata yang lain dan juga 

dibahas mengenai penentuan keadaan akhir kata dari segi raf’, nas}b, jazm dan 

jarnya. 

Adapun objek kajian ‘ilm al-nah}w yaitu memfokuskan baris akhir suatu kata 

dalam bahasa Arab serta perubahan-perubahan yang terjadi karena perubahan fungsi 

kata tersebut dalam kalimat, dengan menggunakan tanda-tanda tertentu dan juga 

membahas tentang struktur sintaksis yang mencakup fungsi, kategori serta tanda 

yang digunakan untuk membangun struktur tersebut. Selain itu, dalam sintaksis juga 

dibahas tentang satuan-satuan sintaksis yang mencakup frase, klausa, kalimat serta 

wacana.  

Menurut Syauki Dhaif dalam Abd. Karim Hafid, ada dua sebab yang 

melatarbelakangi lahirnya ‘ilm al-nah}w. Pertama; faktor agama. Hal ini mengacu 

kepada tekad bulat untuk menyeragamkan bacaan al-Qur’an disebabkan adanya 

kesalahan syakl (baris) ketika membaca al-Qur’an. Kedua; faktor nasionalisme orang 

Arab. Hal ini mengacu kepada kekhawatiran orang Arab atas kerusakan yang terjadi 

                                                             

8Rappe, Ilmu Nahwu Dasar dan Pola-Pola Penerapannya dalam Kalimat, (Cet. I; Makassar: 

Aalauddin University Press, 2013), h. 4. 
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dengan bahasanya akibat adanya pembauran dengan orang Asing.9 Selain kedua 

faktor di atas, faktor sosiologis juga berpengaruh, hal ini berkaitan dengan keadaan 

masyarakat yang sudah sangat membutuhkan pemahaman bahasa al-Qur’an. 

Dengan demikian, sintaksis merupakan unsur pokok dalam bahasa Arab. 

Sintaksis bukan ciptaan para ahli, tetapi merupakan penemuan yang diperoleh dari 

penelitian yang cukup lama. Sintaksis telah ada pada bahasa Arab sejak dahulu kala, 

dan apa yang dilakukan para ahli tidak lebih dari membuat teori berdasarkan al-

Qur’an, h}adis| dan syair, kemudian disusun dan dikembangkan menjadi suatu kaidah-

kaidah.10 

 

B. Kategori Sintaksis dalam Bahasa Arab 

Sintaksis dalam bahasa Arab dikenal dengan ‘ilm al-nah}w yang merupakan 

salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari kaidah-kaidah yang 

berhubungan dengan susunan kata-kata dalam kalimat bahasa Arab. Objek kajian 

‘ilm nah}w  yaitu memfokuskan baris akhir suatu kata dalam bahasa Arab serta 

perubahan-perubahan yang terjadi karena perubahan fungsi kata tersebut dalam 

kalimat, dengan menggunakan tanda-tanda tertentu. 

Adapun kategori sintaksis dalam bahasa Arab yaitu: 

                                                             

9Abd. Karim Hafid, Kaidah-kaidah Bahasa Arab dan Relevansinya dalam Memahami Ayat-

ayat Al-Qur’an, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 69-70. 

10Abd. Karim Hafid, Kaidah-kaidah Bahasa Arab dan Relevansinya dalam Memahami Ayat-

ayat Al-Qur’an, h. 90. 
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1. Kategori ism 

Kata ism adalah kata yang menunjukkan kata benda, nama, sifat atau kata 

yang tidak terikat dengan waktu (lampau, sekarang dan yang akan datang). Adapun 

defenisi ism  menurut Fua>d Ni’mah, yaitu: 

زمان أو صفة أو  هو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو مكان أو

 معنى مجرد من الزمان مثل رجل – أسد – زهرة –حائط.11

Artinya: 

Ism adalah setiap kata yang menunjuk pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, 

benda mati, tempat dan waktu atau makna dan arti yang tidak terkait dengan 

faktor waktu seperti laki-laki, singa, bunga, dan kemerdekaan. 

 

Sedangkan menurut al-Sayyid Ah}mad al-Ha>syimi>, ism adalah kata yang 

menunjuk pada makna utuh tanpa terpengaruh atau terikat dengan waktu.12 Senada 

dengan pengertian di atas, menurut ‘Ali Ibn Muh}ammad al-Jurja>ni>,  

 اإلسم ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد األزمنة الثالثة.13

Artinya: 

Al-ism adalah sesuatu yang menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri dan 

tidak terikat dengan salah satu waktu (lampau, sekarang dan yang akan datang). 

Adapun ciri-ciri  ism menurut  ‘Abba>s H{asan, yaitu: 

                                                             

11Fua>d Ni’mah, Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 17.  

12Al-Sayyid Ah}mad al-Ha>syimi>, Al-Qawa>’id al-Asa>siyyah li al-Lugah al-‘Arabiyyah, (Beirut: 

Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971), h. 11. 

13‘Ali Ibn Muh}ammad al-Jurja>ni>, Kita>b al-Ta’ri>fa>t, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1988), h. 24. 
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a. Bertanwin 

Contohnya dalam QS. al-Baqarah/2:7, yaitu: 

ِرِهۡم ِغشَٰ  ُ َعلَٰى قُلُوبِِهۡم َوَعلَٰى َسۡمِعِهۡمۖۡ َوَعلَٰىٰٓ أَۡبَصٰ  ْيمٌ َولَُهۡم َعذَاٌب َعظِ  َوةٌ َختََم ٱَّلله

Pada ayat tersebut, kata  ِْيمٌ َعذَاٌب َعظ  dan  ََٰوةٌ ِغش  merupakan ism karena 

bertanwin. 

b. Didahului alif  dan lam 

Contoh dalam QS. al-Fa>tih}ah/1:2, yaitu: 

لَِميَن  ِ َرّبِ ٱۡلعَٰ  ٱۡلَحۡمدُ َّلِله

Pada ayat tersebut kata  ُٱۡلَحۡمد merupakan ism Karena didahului alif  dan lam. 

c. Didahului salah satu h}arf  jar 

Contohnya dalam QS. al-Is}ra >’/17:85, yaitu: 

وُح ِمۡن أَۡمِر َربِّي َوَمآٰ أُوتِيتُ   َويَسۡ  وحِۖۡ قُِل ٱلرُّ َن ٱۡلِعۡلِم إَِّله قَِليلُونََك َعِن ٱلرُّ  الا م ّمِ

Kata  ِۡۖوح  .adalah ism karena didahului h}arf jar ٱۡلِعۡلمِ  ,أَۡمرِ  ,ٱلرُّ

d. Berupa kata ganti (d}ami>r) 

Contoh dalam QS. al-Ma>un/107: 5, yaitu:  

  هُۡم َعن َصاَلتِِهۡم َساهُونَ ٱلهِذينَ 

Kata   ۡهُم adalah ism karena berupa kata ganti. 

e. Merupakan komponen id{a>fah. 

Contoh dalam QS. al-Nasr/110:1, yaitu:  

ِ َوٱۡلفَۡتُح   إِذَا َجآَٰء نَۡصُر ٱَّلله

Pada ayat di atas, yang termasuk komponen id{a>fah, yaitu  ِ  .نَۡصُر ٱَّلله



 

25 
 

f. Di dahului h}arf al-nida>.14 

Contoh dalam QS. al-Baqarah/2: 21, yaitu:  

ٰٓأَيَُّها ٱلنهاُس ٱۡعبُدُواْ َربهُكُم ٱلهِذي َخلَقَُكۡم َوٱلهِذيَن ِمن قَۡبِلُكۡم لَعَلهُكۡم تَتهقُوَن   يَٰ

Kata   ُٱلنهاس merupakan ism karena didahului h}arf  al-nida>. 

Selanjutnya,  ism  terbagi beberapa macam yaitu: 

a. Ism mufrad, yaitu ism yang menunjukkan arti tunggal (singular) 

Contoh dalam QS. al-Baqarah/2: 2, yaitu: 

ُب ََّل َرۡيَبَۛ فِيِهَۛ هُد ِلَك ٱۡلِكتَٰ  ى لِّۡلُمتهِقيَن ٗ ذَٰ

b. Ism tas|niyah, yaitu ism yang menunjukkan arti ganda (dua) 

Contoh dalam QS. al-Ma>’idah/5: 23, yaitu: 

ُ َعلَۡيِهَما ٱۡدخُ   ...لُواْ َعلَۡيِهُم ٱۡلبَابَ قَاَل َرُجاَلِن ِمَن ٱلهِذيَن يََخافُوَن أَۡنعََم ٱَّلله

c. Ism jam’ muz|akkar sa>lim, yaitu ism yang menunjukkan arti tiga ke atas (plural) 

dan umumnya menunjuk kepada pria yang berakal (bukan benda) 

Contoh dalam QS. al-Nisa>’/4: 95, yaitu:  

ِهدُوَن فِي َسبِ  َرِر َوٱۡلُمَجٰ ِعدُوَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َغۡيُر أُْوِلي ٱلضه ِ بِأَۡمَوٰ َّله يَۡستَِوي ٱۡلقَٰ ِلِهۡم يِل ٱَّلله

 ...َوأَنفُِسه

d. Ism jam’ muannas| sa>lim, yaitu: ism yang menunjukkan arti tiga ke atas (plural) 

dan umumnya menunjukkan perempuan yang berakal (bukan benda) 

Contoh dalam QS. al-Nu>r/24:23, yaitu: 

                                                             

14‘Abba>s H{asan, Al-Nah}w al-Wa>fi>, (Kairo: Da>r al-‘Ulu>m, tth), h. 26.  



 

26 
 

ِٰٓخَرةِ َولَُهۡم َعذَابٌ إِنه ٱلهِذيَن يَۡرُموَن  ِت لُِعنُواْ فِي ٱلدُّۡنيَا َوٱأۡل ِت ٱۡلُمۡؤِمنَٰ ِفلَٰ ِت ٱۡلغَٰ  ٱۡلُمۡحَصنَٰ

 َعِظْيمٌ 

e. Ism jam’ taksi>r, yaitu: ism yang menunjukkan arti tiga ke atas (plural) dan 

umumnya menunjukkan sesuatu yang tidak berakal (benda). 

Contohnya dalam QS. al-Nisa>/4: 34, yaitu:  

ُ بَۡعَضُهۡم َعلَٰى بَۡعض َل ٱَّلله ِٰٓء بَِما فَضه ُموَن َعلَى ٱلنَِّسا َجاُل قَوهٰ ِلِهۡم  َوبَِمآٰ أَنفَقُواْ ِمۡن  ٗ ٱلّرِ  ...أَۡمَوٰ

Sedangkan kategorisasi nomina (ism) menurut Sabaruddin Garancang yaitu: 

a. Dari segi asal atau bentuk, nomina (ism) dibagi menjadi dua kategori, yaitu ism 

ja>mid15 dan ism musytaq16. 

b. Dari segi huruf akhir, nomina (ism) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ism 

s}ah}ih17, ism yusybih al-s}ah}ih,18 dan ism mu’tal19. 

c. Dari segi i’ra>b, nomina (ism) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: ism 

mu’rab20 dan ism mabni>21. 

                                                             

15Ism ja>mid adalah nomina yang tidak bersumber dari sebuah kata atau akar kata, melainkan 

terbentuk secara alamiah, misalnya kata شجرة. Lihat Sabaruddin Garancang, Kelas Kata dalam 
Bahasa Arab, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 81-82. 

16Ism musytaq adalah nomina yang bersumber dari sebuah akar kata.   

17Nomina yang huruf akhirnya merupakan huruf yang sehat. 

18Ism  yang huruf akhirnya adalah al-wa>wu (و) dan ya (ي).  

19Nomina yang huruf akhirnya berupa huruf mu’tal (أ و ي).  
20Semua ism yang tetap keberadaannya, bunyi akhirnya tidak mengalami perubahan 

disebabkan oleh perubahan ‘a>mil yang masuk dalam kalimat.   

21Semua ism yang  bunyi akhirnya mengalami perubahan disebabkan oleh perubahan ‘a>mil 
yang masuk dalam kalimat.  
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d. Dari segi keberadaan, nomina (ism) dibagi menjadi dua kategori, yaitu: ism 

z}a>hir22 dan ism mud}mar23. 

e. Dari segi karakter atau sifat, nomina (ism) dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

ism mus}u>f 24 dan ism s}ifah25. 

f. Dari segi jenis, nomina (ism) dibagi menjadi dua kategori, yaitu: muz|akkar  dan 

muannas|. 

g. Dari segi jumlah, nomina (ism) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: ism mufrad, 

ism mus|anna>, dan ism jam’. 

h. Dari segi kejelasan atau kesamaran, nomina (ism) dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu: ism mubham26 dan ism gair mubham27. 

i. Dari segi dikenal atau tidaknya, nomina (ism) dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

ism nakirah28 dan ma’rifah29. 

j. Dari segi makna, nomina (ism) dibagi menjadi dua kategori, yaitu: ism al-jins30 

dan ism al-ma’na>31. 

                                                             

22Nomina yang tampak secara nyata.  

23Nomina yang masih samar atau tersembunyi dan tidak tampak secara jelas.  

24Nomina yang menunjukkan orang, hewan atau sesuatu.  

25Nomina yang menjelaskan keadaan ism maus}u>f.  

26Nomina yang yang samar atau tidak jelas maksudnya, contoh kata هذا, الذى .  

27Nomina yang sudah jelas maksudnya, contoh البيت .  

28Ism nakirah adalah هو مادّل على غير معين )أى على اسم شائع الدَّللة (ism yang menunjukkan 

sesuatu yang belum jelas). Lihat Fua>d Ni’mah, Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 20.  

29Ism ma’rifah adalah هو مادّل على معيّن بذاته (ism yang menunjukkan pada sesuatu yang jelas 

bentuknya). Lihat. Lihat Fua>d Ni’mah, Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 20. 

30Nomina yang menunjukkan nama jenis. 

31Nomina yang bermakna abstrak. Nomina ini berupa mas}dar dan ism mas}dar. 
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k. Dari segi jumlah huruf, nomina (ism) dibagi menjadi dua kategori, yaitu: ism 

mujarrad32 dan ism mazi>d33. 

l. Dari segi tanwin, nomina (ism) dibagi menjadi dua kategori, yaitu: ism muns}arif  

dan ism gair muns}arif.34 

2. Kategori Fi’l 

 Fi’l adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan, atau kata yang terikat 

dengan dimensi waktu.35 Adapun pengertian fi’l  menurut Hading yaitu: 

 الفعل كل لفظ يدل على حصوص عمل فى زمن خاص.36
Artinya:  

Fi’l adalah setiap lafal yang menunjukkan atas terjadinya suatu pekerjaan pada 

waktu tertentu. 

 Sedangkan pengertian fi’l menurut Ah}mad Ibn Muh}ammad ibn Ah}mad al-

Himala>wi>, yaitu: 

 الفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه.37

Artinya: 

                                                             

32Nomina yang terbentuk dari huruf asli, baik yang berasal dari ism ja>mid, maupun 

bersumber dari akar kata yang lain. 

33Nomina yang jumlah hurufnya melebihi dari akar atau sumber kata yang sebenarnya karena 

mendapat tambahan huruf. 

34Sabaruddin Garancang, Kelas Kata dalam Bahasa Arab, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 80-81. 

35Rosihon Anwar, Cara Mudah Memahami Bahasa al-Qur’an, (Cet. I; Bandung: Mizan 

Pustaka, 2014), h. 27.  

36Hading, Al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Qism al-Awwal, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 55. 

37Ah}mad Ibn Muh}ammad ibn Ah}mad al-Himala>wi>, Kita>b Syaz|a> al-‘Arf fi> Fann al-S}arf, 

(Kairo: al-Quds, 2007), h. 6. 
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Fi’l adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna yang dipahami terikat 

dengan salah satu jenis waktu. 

Adapun ciri-ciri fi’l yaitu: 

a. Didahului kata قد contoh dalam QS. al-A’la>/87: 14, yaitu: 

 َمن تََزكهٰى  قَۡد أَۡفلَحَ 

b. Didahului kata   َس dan سوف, contoh dalam QS. al-Baqarah/2: 142, yaitu: 

فََهآُٰء ِمَن ٱلنهاِس َما َولهٰىُهۡم َعن قِۡبلَتِِهُم ٱلهتِي َكانُواْ َعلَۡيَها   َسيَقُولُ   ...ٱلسُّ

c. Didahului kata اذا contoh dalam QS. al-Nas}r/110:1, yaitu:  

ِ َوٱۡلفَۡتُح  إِذَا َجآٰءَ   نَۡصُر ٱَّلله

d. Diakhiri tambahan ta berharakat sukun ( ْت) atau ta berharakat fathah, kasrah 

atau d}ammah ( َت, تِ , تُ  ) contoh dalam QS. al-Ga>syiyah/88:17, yaitu: 

بِِل َكۡيَف    ُخِلقَۡت أَفاََل يَنُظُروَن إِلَى ٱإۡلِ

e. Diakhiri tambahan  َن, contoh dalam QS. al-Nu>r/24:31, yaitu:  

ِت  ِرِهنه وَ  يَۡغُضۡضنَ َوقُل لِّۡلُمۡؤِمنَٰ فُُروَجُهنه َوََّل يُۡبِديَن ِزينَتَُهنه إَِّله َما  يَۡحفَۡظنَ ِمۡن أَۡبَصٰ

 َظَهَر ِمۡنَهاۖۡ 

a. Diakhiri dengan tambahan وا, contoh pada QS. al-‘As}r/103: 3, yaitu:  

ۡبِر  َعِملُواْ وَ  َءاَمنُواْ إَِّله ٱلهِذيَن  ِت َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَحّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصه ِلَحٰ  ٱلصهٰ

g. Menunjukkan arti perintah atau memohon (doa), contoh pada QS. al-

Fa>tih}ah/1:6, yaitu:  

َط ٱۡلُمۡستَِقيمَ  ٱۡهِدنَا َرٰ  ٱلّصِ
Dilihat dari segi waktu, fi’l terbagi atas tiga macam, yaitu: 
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a. Fi’l Ma>d}i 

 Fi’l ma>d}i adalah setiap kata yang menunjukkan arti lampau (past).38 

Sebagaimana yang diungkapkan Emil Badi>’ Ya’qu>b dalam al-mu’jam al-mufas}s}al 

fi> ulu>m al-lugah, yaitu: 

 الفعل الماضي هو ما دّل على حدوث عمل فى الزمن الماضي.39

Artinya: 

Fi’l ma>d}i> adalah sesuatu yang menunjukkan makna terjadinya pekerjaan di 

waktu lampau. 

Contoh dalam QS. al-‘Alaq/96:5, yaitu: 

َن َما لَۡم يَۡعلَمۡ  نَسٰ  َعلهَم ٱإۡلِ

 Adapun ciri umum bagi fi’l ma>d}i yaitu pada ujung kata ditambah dengan 

salah satu dari keduabelas simbol berikut ini:  

 نَا – تُ  – تُنه   – تُمْ  – تُما – تِ  – تَ  - نَ  - ْوا – تا – ا – تْ 

b. Fi’l  Mud}a>ri’ 
 Fi’l  mud}a>ri’ adalah kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau yang 

akan datang. Adapun pengertian fi’l  mud}a>ri’ Emil Badi> Ya’qu>b, yaitu: 

الفعل المضارع هو الفعل الذى يدل على معنى فى نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال 

 واَّلستقبال .40

                                                             

38Rosihon Anwar, Cara Mudah Memahami Bahasa al-Qur’an, h. 53. 

39Emil Ya’qu>b, Al-Mu’jam al-Mufas}s{al fi> ‘Ulu>m al-Lugah, (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1993), h.456. 

40Emil Badi> Ya’qu>b, Al-Mu’jam al-Mufas}s{al fi> al-Nah}w al-‘Arabi>, (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1992), h. 777. 
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Artinya: 

Suatu pekerjaan yang menunjukkan makna yang terikat dengan waktu sekarang 

dan yang akan datang. 

Adapun ciri dari fi’l  mud}a>ri’ yaitu  

1). Diawali dengan salah satu huruf mud}a>ra’ah ( ت –ي  –ن  –ا  ), setiap fi’l  

mud}a>ri’ pasti diawali oleh salah satu dari keempat huruf tersebut. Contoh 

QS. al-Ka>firu>n/109:2, yaitu:  

 تَۡعبُدُونَ َما  أَۡعبُدُ ََّلٰٓ  

2). Di dahului kata depan  َس dan سوف (keduanya bermakna akan). Contoh 

dalam QS. al-Najm/53: 40, yaitu:  

 َسۡوَف يَُرىٰ َوأَنه َسۡعيَهُۥ 
c. Fi’l Amr 

Fi’l amr adalah setiap kata kerja yang menunjukkan arti perintah atau doa. 

Adapun ciri dari fi’l amr  yaitu 

1).  Ujung kata yang berharakat sukun. Contoh dalam QS. al-‘Alaq/96:19, 

yaitu: 

 ٱۡقتَِربوَ  ٱۡسُجۡد  َكاله ََّل تُِطۡعهُ وَ  
2). Diakhiri dengan tambahan dari salah satu dari huruf ا – ن  - ي 

  :Contoh dalam QS. al-Baqarah/2:208, yaitu . ْوا -

ٰٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ  ۡلِم َكآٰفهة ٱۡدُخلُواْ يَٰ ِن  إِنههُۥ لَُكۡم َعد ٗ فِي ٱلّسِ ۡيَطٰ ِت ٱلشه  وٌّ ُمبِْينٌ َوََّل تَتهبِعُواْ ُخُطَوٰ

 Adapun fi’l ditinjau dari segi objeknya, terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Fi’l Muta’addi> 
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Fi’l muta’addi>  adalah kata kerja yang membutuhkan objek (maf’u>l bih). 

Dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja transitif.  

Fi’l muta’addi>  terbagi menjadi dua yaitu:  

1). Fi’l  yang membutuhkan satu maf’u>l bih (objek). Contoh:  عمر البابفَتح  

(Umar membuka pintu). 

2). Fi’l yang membutuhkan dua maf’u>l bih atau lebih. Contoh:  اْعَطْيُت السهائَِل

ا  (saya telah memberikan makanan kepada yang minta-minta) َطعَاما

b. Fi’l La>zim 

 Fi’l la>zim adalah fi’l yang tidak membutuhkan maf’u>l bih (objek), meskipun 

demikian pengertiannya tetap sempurna. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

kata kerja intransitif. Contoh:  ٌّبََكى عِلي (Ali telah menangis),  ُخرج األستاذ 

(Ustaz telah keluar). 

 Selanjutnya fi’l ditinjau dari pelakunya (fa>’il), terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Fi’l ma’lu>m 

 الفعل المعلوم ما ذُكر فاعله فى الكالم.41

Artinya: 

Fi’l ma’lu>m adalah kata kerja yang disebutkan fa>’ilnya dalam kalimat. 

 Dalam bahasa Indonesia, fi’l ma’lu>m disebut dengan kata kerja aktif. Adapun 

contoh fi’l ma’lu>m yaitu:  َكتََب (telah menulis),  ََسأَل (telah bertanya). 

b. Fi’l majhu>l 

                                                             

41Al-Syaikh Mus}t}afa> al-Gula>yaini>, Ja>mi’ al-Duru>s al-‘Arabiyyah, h. 51.  
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الفعل المجهول ما لم يُْذكر فاعله فى الكالم بل كان محذوفا لغرض من 

 األغراض. وينوب عن الفاعل بعد حذفه المفعول به. 42

Artinya: fi’l majhu>l adalah fi’l yang tidak disebutkan fa>’ilnya dalam kalimat 

tetapi dihapus karena adanya beberapa tujuan dan adapun yang menggantikan 

posisi fa>’il setelah dihapus adalah maf’u>l bih. 

 Dalam bahasa Indonesia, fi’l majhu>l disebut dengan kata kerta bentuk pasif. 

Selanjutnya cara membentuk fi’l ma>d }i menjadi majhu>l yaitu fi’l berawalan d}ammah 

dan huruf sebelum terakhir berharakat kasrah. Contoh dari kata  ََكتَب menjadi  َُكتِب . 

sedangkan cara membentuk fi’l mud}a>ri’ menjadi majhu>l yaitu huruf awalnya 

berharakat d}ammah dan huruf sebelum akhir diberi harakat fath}ah. Contoh:  يَْنظُُر 

menjadi  ُيُْنَظر . 

 Kemudian fi’l ditinjau dari segi hurufnya, terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Fi’l mujarrad 

Fi’l mujarrad  adalah fi’l  yang semua hurufnya adalah asli tanpa ada tambahan. 

Adapun menurut al-Syaikh Mus}t}afa> al-Gula>yaini>, yaitu: 

فالمجرد ما كانت أحرُف ماضيه كلُّها أصلية )أى َّل زائدَ فيها( مثل : ذهب 

و الفعل المجرد قسمان: مجرد ثالثي, وهو ما كانت أحرف ماضيه ثالثةا  .ودحرج

                                                             

42Al-Syaikh Mus}t}afa> al-Gula>yaini>, Ja>mi’ al-Duru>s al-‘Arabiyyah, h. 52.  
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, وهو ما كانت أحرُف ماضيه أربعةا  فقط من غير زيادةٍ عليها. ومجرد رباعيٌّ

 أصلية فقط َّل زائدَ عليها. 43

Artinya: 

Fi’l mujarrad  adalah fi’l yang semua hurufnya asli tanpa ada tambahan, contoh  

 fi’l mujarrad terbagi dua yaitu mujarrad s|ula>s|i>  yaitu fi’l yang .ذهب ودحرج

huruf aslinya ada tiga tanpa ada penambahan atasnya. Dan yang kedua, mujarrad 

ruba>’i> yaitu fi’l yang huruf aslinya ada empat tanpa ada penambahan atasnya. 

b. F’il mazi>d 

الفعل المزيد ما كان بعُض أحرِف ماضيِه زائداا على األصل, مثل ذاهَب 

 وتدحرَج. وحروف الزيادة عشرةٌ يجمعها قولك: )سألتمونيها(.44

Artinya: 

Al-fi’l al mazi>d adalah fi’l  yang sebagian hurufnya adalah tambahan terhadap 

huruf asli, contoh  َذاهَب وتدحرج dan huruf-huruf tambahan itu ada sepuluh, 

semuanya terkumpul dalam )سألتمونيها(.  

3. Kategori H{arf 

 H{arf  adalah kata yang tidak dapat dipahami maksudnya kecuali jika 

bersambung dengan kata yang lain. Dalam bahasa Indonesia, h}arf  diserupakan 

                                                             

43Al-Syaikh Mus}t}afa> al-Gula>yaini>, Ja>mi’ al-Duru>s al-‘Arabiyyah, h. 55.  

44 Al-Syaikh Mus}t}afa> al-Gula>yaini>, Ja>mi’ al-Duru>s al-‘Arabiyyah, h. 55. 
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dengan kata sambung, kata penghubung atau kata tugas.45  Adapun pengertian h}arf  

menurut Hading, yaitu: 

 الحرف كل لفظ َّل يظهر معناه إَّل مع غيره.46

Artinya:  

Al-h}arf  adalah setiap lafaz yang tidak jelas maknanya tanpa bersambung dengan 

kata yang lain atau kata yang menunjukkan makna apabila bersambung dengan 

kata yang lain. 

 Umumnya h}arf  itu hanya terdiri dari satu sampai tiga huruf huruf hijaiyyah. 

Selain itu, h}arf  juga tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti halnya fi’l dan ism. 

Sebagaimana yang diungkapkan seorang penyair dalam Iman Saiful Mu’minin, yaitu: 

 والَحْرُف لَْم يَْصلُْح لَهُ َعالََمه  إَّله اْنتِفَا قَبُْوِلِه العاَلََمه.47

Artinya:  

Huruf itu tidak layak diberi tanda, yaitu tidak menerima tanda. 

Adapun macam al-h}arf  dalam bahasa Arab, yaitu: 

a. H}arf jar 

Dalam operasionalnya, h}arf jar hanya khusus masuk pada ism saja. Adapun 

yang termasuk h}arf jar yaitu: ُرّب  –الباء  –الكاف  –الالم  –على   -إلى  –في  –َعْن 

الباء(. –التاء  –الحروف القسم ) الواو  – .  

                                                             

45A.Zakaria, Ilmu Nahwu Praktis Sistem Belajar 40 Jam, (Garut: Ibn Azka Press, 2004), h. 7.  

46Hading, Al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Qism al-Awwal, h. 85. 

47Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2009), h. 

93. 
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b. H}arf jazm 

H{arf jazm adalah huruf yang menjazm fi’l mud}a>ri’. Adapun yang termasuk 

h}arf jazm yaitu:    ْلَم contoh:   ْلَْم يَْدُرس  . 

c. H}arf nas}b 

H{arf nasb adalah huruf yang menasb fi’l mud}a>ri’. Adapun yang termasuk h}arf 

nasb, yaitu:  فَاُء السهبَبِيَة  –د وْ حُ َّلم التهْعليل أو الجُ  –َحتّى  –َكْي  –اِذَْن  –لَْن  –اَْن– 

الَمِعيهة َواوُ   

d. H}arf nafi> 

Adapun yang termasuk h}arf na>fi>  yaitu:  ما yang me-nafi>-kan kalimat 

ismiyyah, sebagaimana juga me-na>fi>-kan al-jumlah al-fi’liyyah pada fi’l mud}a>ri’, 

contoh:  ُما يُْغِضُب المْؤِمُن َربهه dan َّل yang me-na>fi>-kan al-jumlah al-ismiyyah dan 

al-jumlah al-fi’liyyah pada fi’l mud}a>ri’ dan tidak berpengaruh terhadap i’ra<b fi’lnya. 

Contoh:  َِّل يُؤِمُن بالل . 

e. H}arf nahi> 

H{arf na>hi>  adalah huruf yang menunjukkan larangan dan yang termasuk h}arf 

na>hi>  yaitu: َّل yang men-jazm fi’l mud}a>ri’, contoh:   َّْل تَْغَضب . 

f. H{arf istifha>m 

H}arf istifha>m adalah huruf yang bersambung dengan kata dan menjadikannya 

pertanyaan. H{arf istifha>m ada dua yaitu: al-hamzah, contoh  ٌس ؟أََطاِلٌب أَْنَت أَْم ُمدَّرِ  

dan hal, contoh: اإلْحَسانَ ْحَساِن إَّلّ  َهْل َجزاُء اإل  .  

g. H}arf istis|na> 

Adapun yang termasuk h}arf istis|na>  yaitu:  َّحاشَ  –َعدَا  –َخالَ  –إَّل  . 
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h. H}arf nida> 

H{arf nida>  adalah huruf yang menunjukkan panggilan.  Adapun yang 

termasuk h{arf nida>  yaitu:  َهيّا  –أَيّا  –يَا  .  

Sedangkan menurut Sitti Aisyah Chalik, para ahli linguistik modern  

menyebut  kategori sintaksis ini dengan istilah “kelas kata”. Adapun pembagian 

kelas kata  yaitu:  

1. Kategori Nomina 

Kategori nomina  adalah kategori gramatikal yang direalisasikan  secara 

morfemis inflektif (tas}ri>f) dan derivasional. Kategori gramatikal nomina tidak selalu 

direalisasikan dalam setiap bahasa. Setiap bahasa menunjukkan kekhasannya. 

Nomina adalah kategori gramatikal yang tidak dapat bergabung dengan kata “tidak”. 

Adapun jenis-jenis kategori nomina yaitu: 

a. Nomina bernyawa dan tidak bernyawa 

Nomina bernyawa terbagi atas: 1) nomina personal (اإلنسان), seperti موسى 

dan 2 .هرون) flora dan fauna seperti 3 .األنعام) nomina panggilan yang menyatakan 

kekerabatan, seperti 4 .يبني) nomina maskulin dan feminim, seperti المؤمنات dan  

 Dan nomina persona yang .هم nomina personal pengganti, seperti )5 .المؤمنون

tidak menunjuk pada orang tertentu, seperti من. Sedangkan yang termasuk nomina 

tidak bernyawa yaitu السماء ,الماء dan  البرق. 

b. Nomina tidak berwujud 
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Nomina tidak berwujud adalah segala bentuk yang tidak dapat diraba atau 

tidak diwujudkan dalam bentuk seperti manusia, binatang, atau benda mati lainnya. 

Hal ini hanya dapat dirasakan melalui keimanan atau kepercayaan bahwa sesuatu itu 

ada. Nomina tak berwujud banyak sekali ditemukan di dalam ayat-ayat al-Qur’an, 

misalnya kata هللا dan ملئكة.  

c. Nomina pengganti 

Nomina pengganti adalah nomina yang hanya dapat mengganti hal-hal yang 

dapat dipersonifikasikan, seperti هو. 

2. Kategori Verba 

Verba adalah kategori gramatikal yang dalam konstruksi mempunya 

kemungkinan muncul bersama kata َّل (tidak) seperti verba َّل يؤمنون . adapun ciri-

ciri lengkap verba dengan mengamati: 1) bentuk morfologis, 2) perilaku sintaksis, 

dan 3) perilaku semantisnya secara menyeluruh dalam kalimat. Jika dilihat dari 

bentuknya, verba dapat dibedakan atas verba dasar dan verba turunan. Verba dasar 

adalah verba yang berupa morfem dasar bebas (masih dalam bentuk asli) dan belum 

mendapat s}i>gah (belum terjadi perubahan kata), contohnya علق. Adapun verba 

turunan adalah verba yang telah mengalami afiksasi, reduplikasi, atau perubahan 

bentuk.48 

                                                             

48Sitti Aisyah Chaliq, Analisis Linguistik dalam Bahasa Arab al-Qur’an, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 102-106. 
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Adapun jenis-jenis verba menurut Savitri Elias dalam Sitti Aisyah Chalik, 

yaitu: 

a. Verba Intransitif (fi’l la>zim) 

Verba intransitif adalah verba yang tidak membutuhkan objek (مفعول به). 

b. Verba Transitif (fi’l muta’addi) 

Verba transitif adalah verba yang membutuhkan objek (مفعول به). 

c. Verba Pasif 

Verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran 

atau hasil. Contoh 49. ذّكروا 

3. Kategori Adjektiva 

Secara semantis adjektiva adalah kata yang menerangkan nomina (kata 

benda) dan secara umum dapat bergabung dengan kata “lebih dan sangat”. Adapun 

jenis-jenis adjektiva, yaitu: 

b.  Adjektiva Tabi’i 

Adjektiva tabi’i adalah kata sifat yang memberi penekanan kepada kualitas 

tertentu yang ada pada tabiat atau perangai manusia. Contoh kata كسالىdalam QS. 

al-Taubah/9:54, yaitu: 

ِ َوبَِرسُوِلهِۦ َوََّل يَۡأتُوَن ٱلصه  ٰٓ أَنهُهۡم َكفَُرواْ بِٱَّلله تُُهۡم إَِّله
لَٰوةَ إَِّله َوَما َمنَعَُهۡم أَن تُۡقبََل ِمۡنُهۡم نَفَقَٰ

ِرهُونَ    َوهُۡم ُكَسالَٰى َوََّل يُنِفقُوَن إَِّله َوهُۡم َكٰ

c. Adjektiva Indera 

                                                             

49Sitti Aisyah Chaliq, Analisis Linguistik dalam Bahasa Arab al-Qur’an,  h. 105-106. 
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Adjektiva indera adalah kata sifat yang merasakan sesuatu secara naluri. 

Contoh kata فرات ,عذب ,ملح, dan اجاج dalam QS. al-Furqa>n/25:53, yaitu: 

ذَا َعۡذب ذَا ِمۡلٌح أَُجاج ٗ فَُرات ٗ َوهَُو ٱلهِذي َمَرَج ٱۡلبَۡحَرۡيِن َهٰ اَوَجعََل بَۡينَُهَما بَۡرزَ  ٗ َوهَٰ  خا

اَوِحجۡ  ۡحُجور را  امه

d. Adjektiva Komparatif 

Ajektiva komparatif adalah ajektiva yang menerangkan bahwa keadaan 

nomina melebihi keadaan nomina yang lain. Contoh kata أكرم dan أتقى dalam QS. 

al-H{ujura>t/49:49, yaitu: 

ن  ُكم ّمِ ٰٓأَيَُّها ٱلنهاُس إِنها َخلَۡقنَٰ ُكۡم ُشعُوْ  ٗ ذََكريَٰ اْ  إِنه أَۡكَرَمُكۡم ِعندَ  بااَوأُنثَٰى َوَجعَۡلنَٰ ٰٓئَِل ِلتَعَاَرفُوٰٓ َوقَبَا

َ َعِليٌم َخبِير ِ أَۡتقَٰىُكۡم  إِنه ٱَّلله  ٱَّلله

e. Adjektiva Eksesif 

Ajektiva eksesif adalah ajektiva yang menerangkan bahwa keadaan nomina 

berlebih-lebihan. Contoh kata ظلوما dan جهوَّل dalam QS. al-Ah}za>b/ 33: 72, yaitu:  

ِت َوٱأۡلَۡرِض َوٱۡلِجبَاِل فَأَبَۡيَن أَن  َوٰ َمٰ يَۡحِمۡلنََها َوأَۡشفَۡقَن ِمۡنَها إِنها َعَرۡضنَا ٱأۡلََمانَةَ َعلَى ٱلسه

ُنۖۡ إِنههُۥ َكاَن َظلُوَوَحَملََها ٱإۡلِ  انَسٰ  َّلا َجُهو ما

f. Ajektiva Superlatif 

Adjektiva superlatif adalah adjektiva yang menerangkan bahwa keadaan 

nomina melebihi keadaan beberapa atau semua nomina lain yang dibandingkannya. 

Seperti kata حكيم dan خبير dalam QS. Saba’/ 34:1, yaitu:  
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ِٰٓخَرةِ  َوهَُو ٱۡلَحِكيمُ  ِت َوَما فِي ٱأۡلَۡرِض َولَهُ ٱۡلَحۡمدُ فِي ٱأۡل َوٰ َمٰ ِ ٱلهِذي لَهُۥ َما فِي ٱلسه  ٱۡلَحۡمدُ َّلِله

 ٱۡلَخبِيرُ 

4. Kategori Numeralia 

Numeralia adalah kategori gramatikal yang tidak dapat bersambung dengan 

kata “tidak” (َّل). Istilah numeralia digunakan untuk menyatakan konsep sintaksis 

yang mewakili bilangan. Adapun jenis-jenis numeralia yaitu: 

a. Numeralia Kardinal  

Numeralia kardianal adalah numeralia utama yang menyatakan jumlah 

tertentu. Secara keseluruhan, bilangan utama dapat berdiri sendiri tanpa bantuan 

kata. Contoh kata ستة dalam QS. al-Sajdah/32: 4, yaitu:  

ِت َوٱأۡلَۡرَض َوَما بَۡينَُهَما فِي ِستهِة أَيهام َوٰ َمٰ ُ ٱلهِذي َخلََق ٱلسه  ...ٱۡلعَۡرِشۖۡ  َعلَى ثُمه ٱۡستََوىٰ  ٗ ٱَّلله

b. Numeralia tak tentu 

Numeralia tak tentu adalah numeralia yang menyatakan jumlah tak tentu, 

contoh كّل نفس. 

C. Fungsi Sintaksis dalam Bahasa Arab  

  Adapun fungsi sintaksis dalam bahasa Arab yaitu: 

1. Subjek  

Subjek adalah pelaku kegiatan yang diberi predikat. Dalam bahasa Arab ada 

beberapa yang dapat menempati posisi sebagai subjek, yaitu: 

a. Mubtada’ 



 

42 
 

 المبتدأ اسم مرفوع يقع في أول الجملة.50  

Artinya: 

Mubtada’ adalah ism  yang terletak di awal kalimat.  

Sedangkan menurut  Imam Saiful Mukminin, Mubtada’ adalah nomina yang 

dibaca raf’ yang biasanya berada di awal kalimat dan membutuhkan khabar.51 

Adapun ciri-ciri mubtada’ yaitu: 

1). Mubtada’ harus berupa kata ism  

2). Mubtada’ harus berupa kata ism ma’rifah 

3). Umumnya terletak di awal kalimat. 

Contoh mubtada’, dalam QS. al-Fatihah/1:2 

لَِمينَ  ِ َرّبِ ٱۡلعَٰ  ٱۡلَحۡمدُ َّلِله
  Kata الحمد adalah merupakan mubtada’. 

Sedangkan bentuk-bentuk mubtada’  menurut al-Syaikh Mus}t}afa> al-Gula>yaini>, yaitu: 

المبتدأ ثالثة أقسام: صريح, نحو: )الكريُم محبوٌب( وضمير منفصل, نحو: )أنت 

 (لهكُمۡ  رٌ َوأَن تَُصوُمواْ َخيۡ نحو: )مجتهد( و مؤّول, 

Artinya: 

Mubtada’ itu ada tiga macam: s}ari>h}, contoh: )الكريُم محبوٌب( , d}ami>r munfas}il, 

contoh: )أنت مجتهد( , dan muawwal, contoh:   ۡلهُكمۡ  رٌ َوأَن تَُصوُمواْ َخي .  

                                                             

50Fua>d Ni’mah, Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 27.  

51Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf,  h. 247. 
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b. Fa>’il  

 الفاعل هو اسم يذكر بعد الفعل ليدّل على أنه هو الذى فعل الفعل أو فام به.52

Artinya:  

Fa>’il adalah ism yang disebutkan setelah fi’l yang menunjukkan pelaku 

pekerjaan. 

  Senada dengan hal tersebut, menurut Fua>d Ni’mah: 

الفاعل اسم مرفوع يقع بعد فعل مبنى للمعلوم ويدل على من فعل الفعل أو اتصف 

 به.53

Artinya: 

Al-fa>’il adalah ism yang dira’f, terletak setelah fi’l (kata kerja aktif) dan 

menunjukkan kepada orang yang mengerjakan pekerjaan atau yang disifati 

dengannya.   

  Pada umumnya fa>’il langsung terletak setelah fi’l atau subjek yang didahului 

predikat atau subjek yang berada di tengah kalimat atau pelaku pekerjaan. Adapun 

syarat-syarat fa>’il yaitu: 

1). Fa>’il harus berupa kata ism 

2). Fa>’il harus terletak setelah fi’l. 

Contoh fa>’il dalam QS. al-Muzammil/73: 16 

هُ أَۡخذ ُسوَل فَأََخۡذنَٰ  الا َوبِيٗ فَعََصٰى فِۡرَعۡوُن ٱلره
                                                             

52Emil Badi>’ Ya’qu>b, Al-Mu’jam al-Mufas}s{al fi> al-Nah}w al-‘Arabi>, (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1992),h. 306. 

53Fua>d Ni’mah, Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 43.  
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Kata  ُفِْرَعْون adalah merupakan fa>’il.   

  Menurut al-Syaikh Mus}t}afa> al-Gula>yaini>: 

      54 .مؤّولٌ  الفاعل ثالثة أنواع: صريح و ضمير و

Artinya:  

Al-Fa>’il ada tiga macam, yaitu: 

  فاز الحقّ  :contoh , الصريح .(1

 :terbagi tiga yaitu , الضمير .(2

 قاموا :contoh ,متصل - 

اناما قام اَّل  :contoh , منفصل -   

  سعيد يقوم :contoh , مستتر - 

 يْحُسُن ان تَجتهد :contoh , مؤّول .(3

c. Na>’ib al-Fa>’il 

ينوب عن الفاعل في اإلعراب وليس في العمل, فيكون مرفوعا دائما وَّل يأتي إَّلّ بعد 

 الفعل المجهول.55

Artinya: 

Na>’ib al-fa>’il adalah pengganti dari fa>’il dalam i’ra>b tetapi tidak dalam 

pekerjaannya. Na>’ib al-fa’il selamanya berbentuk marfu’ dan berada setelah fi’l 

al-majhu>l. 

                                                             

54Al-Syaikh Mus}t}afa> al-Gula>yaini>, Ja>mi’ al-Duru>s al-‘Arabiyyah, h. 208.   

55Emil Badi>’ Ya’qu>b, Al-Mu’jam al-Mufas}s{al fi> al-I’ra>b, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1992), h. 440. 
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 Adapun contoh na>’ib al-fa>’il  dalam QS. al-A’ra>f/ 7: 149, yaitu: 

ا ُسِقَط فِيٰٓ أَۡيِديِهمۡ   …َولَمه

d. Ism Ka>na dan kelompoknya 

Ism ka>na pada dasarnya adalah mubtada’ yang didahului kelompok fi’l atau 

kata kerja ka>na kemudian jabatan mubtada’ berubah nama menjadi ism ka>na. 

Adapun yang termasuk kelompok ka>na yaitu: 

 

 (senantiasa) مازال (menjadi) أصبح (menjadi) صار

 (senantiasa) ما دام (menjadi) ظلّ  (bukan, tidak) ليس

 (senantiasa) ما برح (senantiasa) ما أنفكّ  (senantiasa) ما فَتِئَ 

ىأمس  (memasuki 

waktu sore) 

 memasuki waktu) أضحى

d}uha) 

 memasuki waktu) بات

malam) 

Contoh ism ka>na dalam QS. al-Ah}za>b/ 33: 40, yaitu:  

ٰٓ أََحد دٌ أَبَا ا َكاَن ُمَحمه ِ َوَخاتََم ٱلنهبِيِّ  ٗ مه ُسوَل ٱَّلله ِكن ره
َجاِلكُۡم َولَٰ ن ّرِ ُ  ّۧمِ بُِكّلِ َشۡيٍء  َنَۗ َوَكاَن ٱَّلله

 ماَعِلي

e. Ism Inna dan kelompoknya (إسم إّن وأخواتها) 

 Ism inna adalah mubtada’  yang didahului oleh kelompok h}arf inna, kemudian 

berubah menjadi ism inna dan kelompoknya. Adapun kelompok inna, yaitu: 

 

 (mudah-mudahan) ليت (seakan-akan)كأنّ  (sesungguhnya) إنّ 
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 (mudah-mudahan) لعلّ  (tetapi) لكنّ  (sesungguhnya) أنّ 

 

Contoh ism inna dalam QS. al-‘As}r/103: 2, yaitu:  

َن لَِفي ُخۡسٍر  نَسٰ  إِنه ٱإۡلِ
f. Ism La> 

  Ism la> adalah mubtada’ yang didahului h{arf  la> yang berfungsi untuk 

menafikkan semua jenis (nafy al-jins) kata ism yang didahuluinya. Setelah didahului 

h}arf la>, jabatan mubtada’  berubah nama menjadi ism la>. Adapun contoh ism la> 

dalam QS. Muh}ammad/47: 19, yaitu: 

... ُ هَ إَِّله ٱَّلله  ...ََّلٰٓ إِلَٰ

  Fungsi la> pada ayat tersebut adalah meniadakan semua jenis Tuhan. Jadi, 

apapun yang namanya Tuhan sesungguhnya tidak ada, kecuali Allah. Jabatan kata 

ila>ha yang semula mubtada’ berubah nama menjadi ism la>.  

  Selain itu, adapun ciri dan syarat ism la> dan khabar-nya, yaitu: 

1). Ism yang didahuluinya berupa ism nakirah (tidak boleh ber-alif lam). 

2). Ism yang didahuluinya berupa ism mufrad. 

3). Tidak ada h}arf jar sebelum la>. 

4). Antara la> dan ism-nya tidak ada pemisah. 

2. Predikat  

a. Khabar 
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الخبر جزء أساسي في الجملة, يُكَملها مع المبتدأ الذي ليس بوصف, ويتم 

 معناها. 56

Khabar adalah kalimat yang menyempurnakan makna mubtada’ baik berupa 

al-jumlah al-ismiyyah maupun al-jumlah al-fi’liyyah. Khabar harus sama dengan 

mubtada’ dalam hal jenis (muz|akkar, muannas|) dan jumlah (mufrad, mus|anna atau 

jam’). Khabar terbagi tiga, sebagaimana dalam Al-Nah}w al-Wa>fi>, yaitu: 

 الخبر ثالثة أقسام: مفرد و جملة و شبه جملة.57

1). Khabar Mufrad, contoh:   هذا َحَجرٌ  

2). Khabar Jumlah yaitu: dapat berupa al-jumlah al-ismiyyah atau al-jumlah al-

fi’liyyah,  contoh:   محمد  يقرأ القران  

3). Khabar Syibh Jumlah, contoh: الحديقة أمام المنزل 

Selain itu, menurut Emil Badi>’ Ya>qu>b: 

:الخبر يأتي بستة أوجه  

. خبر المبتدأ: يكون مرفوعا1   

. خبر كان وأخواتها: يكون منصوبا2  

. خبر إّن وأخواتها: يكون مرفوعا3  

. خبر كاد وأخواتها: يكون منصوبا4  

. خبر ليس وأخواتها: يكون منصوبا5  

 6. خبر َّل النافية للجنس: يكون مرفوعا.58

Artinya:  

                                                             

56‘Abba>s H{asan, Al-Nah}w al-Wa>fi>, (Kairo: Da>r al-‘Ulu>m, tth), h. 396. 

57‘Abba>s H{asan, Al-Nah}w al-Wa>fi>, h. 296.  

58Emil Badi>’ Ya’qu>b, Al-Mu’jam al-Mufas}s{al fi> al-I’ra>b, h.176. 
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Khabar itu ada enam macam: 1) khabar dari mubtada’ dan bentuknya marfu>’. 2) 

khabar dari ka>na dan kelompoknya dan bentuknya mans}u>b. 3) khabar  dari inna 

dan kelompoknya dan bentuknya marfu>’. 4) khabar  dari ka>da dan kelompoknya, 

bentuknya mans}u>b. 5) khabar dari laisa dan kelompoknya, bentuknyamans}u>b. 6) 

khabar  dari laa al-na>fiyah li al-jins, dan bentuknya marfu>’.  

b. Fi’l  

c. Khabar Ka>na dan saudara-saudaranya (خبر كان وأخواتها) 

Khabar ka>na pada dasarnya adalah khabar  yang ada pada kalimat berpola 

mubtada’-khabar yang didahului kelompok fi’l ka>na. Setelah didahului fi’l ka>na, 

jabatan khabar  berubah menjadi khabar ka>na. Khabar ka>na dapat berupa khabar 

mufrad (tidak berupa kalimat) dan khabar jumlah (berupa kalimat). Adapun contoh 

khabar ka>na dalam QS. al- Ah}za>b/33: 40 yaitu: 

ا  ٰٓ أََحدمه دٌ أَبَا َجاِلُكمۡ  ٗ َكاَن ُمَحمه ن ّرِ  …ّمِ

d. Khabar Inna 

Khabar inna adalah khabar yang ada pada kalimat berpola mubtada’-khabar 

yang didahului kelompok inna. Setelah didahului inna dan kelompoknya, jabatan 

khabar  berubah menjadi khabar inna. Khabar inna dapat berupa khabar mufrad 

(tidak berupa kalimat) dan khabar jumlah (berupa kalimat). Adapun contoh khabar 

inna dan kelompoknya dalam QS. al-T{ala>q/65:1, yaitu: 

ِلَك أَۡمر… َ يُۡحِدُث بَۡعدَ ذَٰ  ا  لَعَله ٱَّلله

Kata yuh}dis|u adalah khabar la’alla. 

e. Khabar La> 

Khabar  la> adalah khabar yang ada pada kalimat berpola mubtada’ khabar 

kemudian didahului h{arf  la> yang berfungsi untuk menafikkan semua jenis (na>fi> al-
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jins) kata ism yang didahuluinya. Setelah didahului h}arf la>, jabatan khabar  berubah 

nama menjadi khabar la>. Adapun contoh khabar la> dalam QS. al-Baqarah/2:2, yaitu: 

 …ََّل َرۡيَبَۛ فِيِهَۛ …

Kata fi>hi asalnya adalah khabar  kemudian berubah menjadi khabar la> setelah 

didahului la>. 

3. Objek (مفعول به) 

 المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل.59

Artinya: 

Maf’u>l bih adalah ism yang dikenai pekerjaan. 

 Maf’u>l bih umumnya terletak setelah fi’l muta’addi60 dan fa>’il. Contoh 

maf’u>l bih dalam QS. al-H{ijr/15: 9 

ِفظُوَن  ۡكَر َوإِنها لَهُۥ لََحٰ ۡلنَا ٱلذِّ  إِنها نَۡحُن نَزه

Pada ayat di atas, kata  َۡكر   .merupakan maf’u>l bih (objek) ٱلذِّ

Adapun  yang dapat menjadi maf’u<l bih, yaitu: 

a. Ism mu’rab, contoh: واحل هللا البيعَ  وحّرم الربَ ا (Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba) 

b.  Ism mabni>, contoh :  َرأيتُ ك (saya telah melihatmu) 

c. Mas}dar muawwal, contoh:   ٌأّكدْت الصحف أنه األمَن مستتب )berita itu 

menekankan sesungguhnya keamanan itu stabil).  

4. Keterangan  

a. Z{arf  Zama>n 

                                                             

59‘Abdah al-Ra>jih}i>, Al-Tat}bi>q al-Nah}wi>, (Beirut: Da>r al-Nahd}ah al-‘Arabiyyah, 1971), h. 195. 

60Kata kerja yang membutuhkan objek.  
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Z{arf  Zama>n adalah ism yang menjelaskan waktu terjadinya suatu perbuatan 

(fi’l), yang padanannya dalam bahasa Indonesia adalah keterangan waktu. Adapun 

kata-kata yang termasuk z}arf  zama>n yaitu:  

 (baru saja) أنفا (sebelum) قبل (sesudah) بعد

انهر (ketika) حين  (siang hari) اليوم (hari ini) 

 (petang) أصيال (besok) غدا (malam hari) ليال

 (sore hari) عشاء (waktu subuh) صباحا (selamanya) أبدا

 (pagi-pagi) بكرة (kemarin) أمس (sore hari) مساء

 

b. Z{arf Maka>n 

Z}arf maka>n adalah ism yang menjelaskan tempat terjadinya sebuah perbuatan 

(fi’l). Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan keterangan tempat. Adapaun yang 

termasuk z}arf maka>n yaitu: 

 

 (di antara) بَْينَ  (di bawah) تحت (di depan) أمام

ههنا,هنا (di belakang) َخْلفَ   (di sini) مع (beserta) 

ةَ  (di atas) فوق  (di mana saja) حيثُ  (di sana) ثَمه

 

Contoh zarf maka>n  dalam QS. al-Nisa>’/4: 89, yaitu: 

 ...َوٱۡقتُلُوهُۡم َحۡيُث َوَجدتُُّموهُۡمۖۡ ...

c. H{a>l 
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الحال هي َوْصٌف نَِكَرةٌ َمْنُصْوبَةٌ ُمْشتَقٌّةٌ واقِعَةٌ بَْعدَ تَماِم الَكالَِم تُبَيُِّن َهْيئَةَ َصاِحبِها ِعْندَ 

 ُصدُْوِر الِفْعلِ .61

Artinya: 

H}al adalah kata (ism atau fi’l) yang menjelaskan keadaan subjek atau objek 

ketika sebuah pekerjaan terjadi. 

H}al memiliki tiga unsur yang tak terpisahkan satu sama lain, yaitu: 

1). ‘amil al-h}al, yaitu seluruh kata yang menjadi penyebab h}al itu ada. 

2). S}a>hib al-h}al,  

3). Al-h}al 

Adapun contoh h}al dalam QS. Ali Imra>n/3: 191, yaitu: 

َ قِيَٰ  اٱلهِذيَن يَۡذُكُروَن ٱَّلله  ...َوَعلَٰى ُجنُوبِِهمۡ  دااقُعُووَ  ما

Kata qiya>man dan qu’u>dan pada contoh tersebut termasuk h}al karena 

menjelaskan keadaan fa>’il. 

d. Tamyi>z 

بمعنى "ِمْن" واإلسم  التمييز اسٌم نكرةٌ يُذكُر تْفسيرا ِلُمْبَهٍم ِمن ذاٍت أو نِسبٍَة ويكونُ 

 قبلَه يسّمى ُمَميٌّز.

Artinya: 

Tamyi>z adalah ism nakirah  yang dinas}b yang berfungsi menjelaskan kata atau 

kalimat sebelumya yang disebut mumayyaz. 

                                                             

61George M. Abdul Massih, Mu’ja>m Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 198. 
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Tamyi>z terbagi dua yaitu tamyi>z z|a>t dan tamyi>z nisbah. Adapun yang 

termasuk jenis tamyi>z z|a>t yaitu: 

1). Tamyi>z al-‘adad, yaitu tamyi>z yang menjelaskan bilangan, contoh:  عندى

كتاباعشرون   (saya memiliki dua puluh buku). 

2). Tamyi>z al-musa>h}ah, yaitu tamyi>z yang menjelaskan jarak, contoh:  ٌِلى قِْيراط

 .(saya memiliki satu inci tanah) أْرضا

3)Tamyi>z al-wazn, yaitu tamyi>z yang menjelaskan ukuran berat., contoh:  اشتريُت

َجَراماٍت ذَهباثالثةَ   (saya telah membeli tiga gram emas). 

4). Tamyi>z al-kail, yaitu tamyi>z yang menjelaskan volume, contoh:  اشتريت ِرْطلَْيِن 

 .(saya telah membeli dua liter madu) َعَسالا 

  Sedangkan tamyi>z nisbah terbagi dua yaitu: 

1). Tamyi>z yang dialihkan dari posisinya semula ( ٌُمَحّول), contoh  ْرنا ُعيُْوَن وفَجه

 (dan Kami pancarkan mata air-mata air bumi) األْرِض 

2). Tamyi>z yang tidak dialihkan dari posisi aslinya (غير محّول), contoh   اِْمتَََل

 .(telaga penuh air) الَخْوُض َماءا 

e. Mustas|na> 

Mustas|na> adalah kata yang terletak setelah salah satu kata istis|na> yang 

berfungsi untuk mengecualikan. Adapun yang dimaksud istis|na> 

إخراُج شيٍء بإَّلّ أو إحدى أخواتها مّما كان داخال فيما قبلها.  اإلستثناء هو  
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Artinya: 

Istis|na> adalah mengeluarkan sesuatu dari kelompok yang seharusnya dengan 

menggunakan kata  ّإَّل atau menggunakan salah satu dari kata-kata yang 

bermakna “kecuali”. 

Istis|na> memiliki tiga unsur utama yaitu: 

1). Mustas|na> minhu yaitu kata yang disebutkan sebelum ada>t al-istis|na>. 

2). Ada>t al-istis|na>, yaitu kata-kata yang memiliki makna kecuali atau selain, dan 

3). Mustas|na>.. 

Contoh dalam QS. al-Nisa>’/4: 171, yaitu: 

ِ إَِّله ٱۡلحَ  ِب ََّل تَۡغلُواْ فِي ِدينُِكۡم َوََّل تَقُولُواْ َعلَى ٱَّلله ٰٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ  ...قه  يَٰ

 

f. Maf’u>l Mut}laq 

 هو مصدٌر يُذَْكُر بَْعدَ فِْعٍل من لَْفظه ِلتَأِْكيده أو بياِن نوِعِه أو عدده.62

Artinya: 

Maf’u>l mut}laq adalah mas}dar yang disebutkan setelah fi’l yang berfungsi 

menguatkan atau menjelaskan jenis atau jumlahnya. 

Adapun contoh maf’u>l mut}laq dalam QS. al-Nisa/4:164, yaitu: 

ُ ُموَسٰى تَۡكِلي… اَوَكلهَم ٱَّلله  ما
Kata takli>man (dengan langsung) menjelaskan cara Allah berbicara dengan 

nabi Musa. 

                                                             

62George M. Abdul Massih, Mu’ja>m Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 191. 



 

54 
 

g. Maf’u>l Ma’ah 

Maf’u>l ma’ah adalah ism mans}u>b yang terletak setelah fi’l atau kata yang 

menyerupai kata kerja dan didahului wa>w ma’iyyah yang bermakna bersama atau 

beserta. Antara fi’l dan maf’u>l ma’ah harus bersamaan waktu dan peristiwanya. 

 المفعول معه هو:

. اسم منصوب, َّل يكون جملة وَّل شبه جملة.1   

. قبله واو تدل على مصاحبة.2  

 3. قبله الواو جملة فيها فعل أو ما يشبهه.63

Artinya: 

Maf’u>l ma’ah adalah ism mans}u>b yang terletak setelah h}arf wa>w yang bermakna 

serta, dengan atau bersama. 

Adapun contoh maf’u>l ma’ah dalam QS. Yu>nus/10:71, yaitu: 

اْ أَۡمَركُۡم ...  …َوُشَرَكآَٰءُكمۡ فَأَۡجِمعُوٰٓ

h. Maf’u>l li Ajlih 

Maf’u>l li ajlih adalah ism mansu>b yang terdiri dari bentuk mas}dar qalb (yang 

berkaitan dengan hati), berfungsi untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu 

pekerjaan. Adapun pengertian maf’u>l li ajlih menurut George M. Abdul Massih, 

yaitu: 

 هو مصدٌر يُذَْكُر بعد الفعلِ  اَّليضاحِ سببه.64

Artinya: 

                                                             

63‘Abdah al-Ra>jih}i>, Al-Tat}bi>q al-Nah}wi>, h. 256. 

64George M. Abdul Massih, Mu’ja>m Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, (Beirut: Maktabah 

Libna>n Na>syiru>n, 2008), h. 192.  
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Maf’u>l li ajlih adalah mas}dar yang disebutkan setelah fi’l yang berfungsi 

menjelaskan alasan timbulnya pekerjaan (fi’l).  

Adapun ciri-ciri maf’u>l li ajlih yaitu: 

1). Berupa ism yang tidak ber-alif lam dan umumnya diakhiri dengan fath}atain dan 

berupa mas}dar qalb. 

2). Tidak didahului oleh salah satu huruf jar 

3). Umumnya terletak setelah kalimat sempurna. 

 Contoh maf’u>l li ajlih dalam QS. al-Isra>’/17:31, yaitu: 

قَوََّل تَۡقتُلُوٰٓ  دَُكۡم َخۡشيَةَ إِۡملَٰ  ...ٗ اْ أَۡولَٰ

i. Majru>r 

Majru>r adalah ism yang didahului oleh salah satu h}arf jar. Contoh dalam QS. 

al-Baqarah/2: 5, yaitu: 

ئَِك 
ٰٓ بِِّهۡمۖۡ أُْولَٰ ن ره ئَِك هُُم ٱۡلُمۡفِلُحونَ  َعلَٰى هُدى ّمِ

ٰٓ  َوأُْولَٰ

5. Jabatan Khas dalam Tata Bahasa Arab 

a.  Al-Na’t atau Al-S}ifah (النعت أو الصفة) 

  Dalam bahasa Arab al-na’t atau al-s}ifah  merupakan kata yang terletak 

setelah ism dan berfungsi menyifatinya. Al-Na’t terbagi menjadi dua bagian yaitu:  

1). Al- Al-Na’t al-h}aqi>qi>, yaitu al-na’t yang menjadi sifat dari ism yang disebut 

sebelumnya secara langsung. Contoh:  ٌجاء رجٌل جميل (telah datang laki-laki 

yang tampan) 

2). Al- Al-Na’t al-sababi>, yaitu: al-na’t yang disebut setelahnya. Contoh:   جاء رجٌل

 .(telah datang laki-laki yang cantik istrinya) جميلةٌ زوجتُهُ 
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  Al-Na’t dapat berupa ism, contoh dalam QS. al-Fa>tih}ah/1:1, yaitu:  

ِحيِم  ِن ٱلره ۡحَمٰ ِ ٱلره  بِۡسِم ٱَّلله

Jabatan kata al-Rah}ma>n dan al-Rah}i>m adalah na’t karena berfungsi menyifati 

kata sebelumnya yaitu Alla>h, dan memiliki kesamaan dalam hal mufrad, ma’rifah, 

dan muz|akkar. 

Selain itu, al-na’t dapat berupa fi’l baik berupa fi’l ma>d}i> maupun fi’l mud}a>ri’ 

yang terletak langsung setelah ism nakirah, dengan syarat fi’l tersebut tidak 

menjabat sebagai khabar. Contoh dalam QS. al-A’ra>f/7:26, yaitu: 

بَنِيٰٓ َءادََم قَۡد أَنَزۡلنَا َعلَۡيُكۡم ِلبَا تُِكۡم ايُوَ  ساايَٰ  ...ِري َسۡوَءٰ

  Pada ayat tersebut, yang menempati jabatan al-na’t  adalah fi’l mud}a>ri’ 

(yuwa>ri>) karena terletak langsung setelah ism nakirah yaitu kata liba>san.  

Adapun syarat dari al-na’t yang berupa ism, yaitu: antara sifat dan yang disifat harus 

sama dalam hal: 

1). Mufrad, tas|niyah dan jama’nya. Jika yang disifati itu berupa ism mufrad, maka 

sifatnya juga harus ism mufrad. 

2). Muz|akkar  dan muannas|. Jika yang disifati itu berupa muz|akkar, maka sifatnya 

juga harus muzakkar. 

3). Ma’rifah dan nakirahnya. Jika yang disifati itu berupa ism ma’rifah, maka 

sifatnya juga harus ma’rifah, begitu pula sebaliknya. 

Senada dengan hal di atas, menurut Yahya ibn Nuruddin Abu> Khair al-‘Imrit}i 

dalam Imam Saiful Mu’minin menjelaskan bahwa:  
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ا رافٌع ِلُمْضَمٍر       يَعُْودُ ِلْلَمْنعُوِت أو ِلُمْظَهرِ      النّْعُت إمه  

َمْنعُْوتَهُ ِمْن َعْشَرةِ أِلْربَعِ    فأّوُل الِقْسَمْيِن ِمْنهُ أتْبِعِ          

ِمْن َرْفعٍ أو َخفٍض أو انتِصابِ      فِى واحٍد ِمْن أْوُجِه اإلْعراِب    

 َكذا ِمَن اإلْفراِد والتهْذِكْيِر          َوالّضدِّ والتهْعِرْيِف والتهْنكِ ْيرِ . 65

Artinya: 

Al-Na’t adakalanya meraf’ ism d}ami>r yang kembali kepada kata yang 

mengikutinya atau meraf’ kepada ism z}ahir. Bagian pertama dari kedua bagian 

itu, ikutkanlah kata yang diikutinya pada empat keadaan di antara sepuluh. Pada 

salah satu di antara segi i’ra>b, baik raf’, jar  atau nas}bnya. Demikian pula dalam 

hal mufrad, muz|akkar, dan sebaliknya juga dalam hal ma’rifah dan nakirahnya.  

b. Al-Ma’t}u>f  (المعطوف) 

 Al-ma’t}u>f  adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya karena adanya kata 

sambung (h}arf at}f) atau ism yang mengikuti ism lainnya dengan perantaraan h}arf at}f. 

Dua kata yang saling bersambung itu memiliki hukum atau ketentuan yang sama. 

Adapun yang termasuk h}arf at}f  yaitu: 

 

Contoh  H}arf at}f 

 (maka) فَ  ...قَُروَها فَعَ فََكذهبُوهُ 

ايَتِي  (atau) اوْ   ٗ ذَا َمۡتَربَة نااأَۡو ِمۡسِكيذَا َمۡقَربٍَة    ما

   
ُۢ
ِحيُط ُ ِمن َوَرآٰئِِهم مُّ ِجي نٌ بَۡل هَُو قُۡرَءاَوٱَّلله  ,bahkan) بَلْ   دٌ مه

tetapi) 

                                                             

65Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf,  h. 142.  
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 (sehingga) َحتّى ٱۡلَمقَابَِر  َحتهٰى ُزۡرتُمُ أَۡلَهٰىُكُم ٱلتهَكاثُُر   

 (kemudian) ثُمه  ... ثُمه َكفَُرواْ ثُمه َءاَمنُواْ ثُمه َكفَُرواْ إِنه ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ 

ٰٓ أََحد دٌ أَبَا ا َكاَن ُمَحمه َجاِلكُۡم  ٗ مه ن ّرِ ِ ّمِ ُسوَل ٱَّلله ِكن ره
َوَخاتََم  َولَٰ

 َنَۗ ...  ۧٱلنهبِيِّ 

 (tetapi) ولِكنْ 

 (dan) وَ  َوٱۡلِجبَالُ يَۡوَم تَۡرُجُف ٱأۡلَۡرُض 

إِنه ٱلهِذيَن َكفَُرواْ َسَوآٌٰء َعلَۡيِهۡم َءأَنذَۡرتَُهۡم أَۡم لَۡم تُنِذۡرهُۡم ََّل 

  يُۡؤِمنُونَ 

 (ataupun) أَمْ 

 (bukan) َّل ُخِذ القَلَم َّل الكتابَ 

c. Al-Badl ( ُالبَدَل) 

 Al-Badl adalah ism yang berfungsi menggantikan atau menafsirkan ism lain 

yang terletak sebelumnya dan masih memiliki makna global. Adapun pembagian al-

badl, yaitu: 

1).  Al-badl al-kullu min al-kulli (jika pergantiannya seimbang/menyeluruh). 

Contoh QS. al-fa>tih}ah/1:6-7, yaitu: 

أَۡنعَۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِر ٱۡلَمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوََّل  َط ٱلهِذينَ راِص  .َط ٱۡلُمۡستَِقيَم راٱلّصِ ٱۡهِدنَا 

آٰلِّينَ    .ٱلضه

2). Al-Badl al-ba’d} min al-kulli (jika penggantiannya/penafsirannya hanya 

sebagian). Contoh QS. al-Ma>idah/5:71, yaitu: 

واْ  ُ َعلَۡيِهۡم ثُمه َعُمواْ َوَصمُّ واْ ثُمه تَاَب ٱَّلله اْ أََّله تَُكوَن فِۡتنَة فَعَُمواْ َوَصمُّ ۡنُهۡم   رٌ َكثِيَوَحِسبُوٰٓ  ّمِ

...   
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Pada ayat tersebut, yang befungsi sebagai al-badl adalah kas|i>run 

(kebanyakan), karena menafsirkan d}ami>r hum yang merupakan sebagiannya. 

3). Al-Badl al-isytima>l (jika penggantian/penafsirannya berupa ketercakupan). 

Contoh QS. al-Baqarah/2: 217, yaitu: 

 ...فِيِهۖۡ  ٗ لُونََك َعِن ٱلشهۡهِر ٱۡلَحَراِم قِتَال  يَسۡ 

 Pada ayat tersebut, yang berfungsi sebagai al-badl  adalah qita>lun yang 

menafsirkan kata al-syahr dan sudah tercakup di dalamnya. 

4). Al-Badl al-galat}  (jika penggantiannya/penafsirannya berupa ism ralat). 

Contoh:  ُم التِّْلِمْيذُ  جاء المعَلِّ  (guru, murid telah datang). Adapu yang 

berfungsi sebagai al-badl adalah al-tilmi>z|  yang meralat kata al-mu’allim. 

d. Al-Tauki>d (التوكيد) 

 Al-tauki>d merupakan penguatan kata dengan maksud memperkuat makna. 

Al-tauki>d terbagi dua, yaitu: 

1).  Al-tauki>d al-lafz} (penguatan lafaz) 

Al-tauki>d al-lafz} adalah memperkuat makna sebuah kata dengan cara dengan 

cara mengulangi kata tersebut atau sinonimnya. Contoh QS. al-Baqarah/2: 

35, yaitu: 

ـ ادَُم ٱۡسُكۡن 
ٰٓ  ...َوَزۡوُجَك ٱۡلَجنهةَ  أَنتَ َوقُۡلنَا يَٰ

2).  Al-tauki>d al-ma’na> (penguatan makna) 
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 Al-tauki>d al-ma’na>  adalah penguatan makna sebuah kata dengan cara 

meletakkan di belakangnya, salah satu kata berikut ini:  

 

َعْينٌ      نَْفٌس       ِكالَ      ِكْلتَا جِمْيٌع          ُكلٌّ              اَْجَمعَ    

Diri Semua Kedua-duanya 

Contoh QS. al-H{ijr/15:30, yaitu: 

ئَِكةُ 
ٰٓ   ُكلُُّهۡم أَۡجَمعُونَ فََسَجدَ ٱۡلَملَٰ

  Kata kullu dan ajma’u>n berfungsi untuk memperkuat kata mala>ikah. 

e. muna>da> (منادى) 

 Muna>da> adalah ism yang terletak setelah salah satu h}arf nida>. Adapun 

macam-macam muna>da>  yaitu: 

1). Muna>da> mufrad ‘a>lam, yaitu muna>da>  yang berupa nama identitas. Contoh 

QS. al-Baqarah/2:33, yaitu: 

ـ ادَمُ قَاَل 
ٰٓ بِۡئُهم بِأَۡسَمآٰئِِهۡمۖۡ  يَٰ  …أَنُۢ

2). Muna>da> nakirah maqsu>dah, yaitu: muna>da>  berupa ism nakirah tetapi 

ditujukan kepada orang tertentu. Contoh:  َيا رجُل ُخِذ الكتاب (wahai lelaki, 

ambillah buku itu). 

3). Muna>da> nakirah gair maqsu>dah, yaitu: muna>da>  yang berupa ism nakirah 

tetapi tidak ditujukan kepada orang tertentu. Contoh:  َيا رجالا ُخِذ الكتاب 

(wahai lelaki, ambillah buku itu). 
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4). Muna>da> mud}a>f, yaitu: muna>da>  berupa susunan id}a>fah (mud}af + mud}a>f ilaih). 

Contoh:  ُيا رسوَل هللاِ ما هو اَّلسالم  (wahai utusan Allah, apa itu Islam?) 

5). Muna>da>  menyerupai id}a>fah, yaitu muna>da>  yang susunannya mirip dengan 

id}a>fah. Contoh:  يا طاِلعاا َجباَلا (wahai pendaki gunung). 

f. Mud}a>f  dan Mud}a>f ilaih (مضاف ومضاف اليه)  

 Secara bahasa mud}a>f  berarti yang disandarkan, sedangkan mud}a>f  ilaih 

adalah yang menjadi sandaran. Keadaan mud}a>f ilaih harus majru>r, sedangkan mud}a>f  

tergantung kedudukannya dalam kalimat, bisa jadi marfu’, mans}u>b atau majru>r.  Jadi 

Id}a>fah adalah menyandarkan atau menisbatkan sesuatu kepada sesuatu. Adapun 

syarat dan ciri susunan id}a>fah, yaitu: 

1). Baik mud}a>f  maupun mud}a>f ilah harus berupa ism. 

2). Ism yang berjabatan sebagai mud}a>f  tidak didahului al. 

3). Ism yang berjabatan sebagai mud}a>f  tidak berharakat tanwi>n. 

4). Antara mud}a>f  dan mud}a>f ilaih tidak boleh terdapat selingan apa-apa kecuali 

alif  dan lam.  

5). Mud}a>f  ilaih tidak berupa kata sifat na’t. 

6). D}ami>r  yang penulisannya bergabung dengan ism menunjukkan salah satu ciri 

susunan id}a>fah. 

7). Apabila mud}a>f  berbentuk jam’ al-munz|akkar sa>lim dan ism mus|anna>, maka 

dibuang huruf nu>nnya. 

Contoh mud}a>f  dan mud}a>f ilaih, yaitu:  
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ِ إِذَا َجآَٰء   َوٱۡلفَۡتُح  نَۡصُر ٱَّلله

ِطينِِهۡم  ...  ...َوإِذَا َخلَۡواْ إِلَٰى َشيَٰ

Adapun id}a>fah terbagi dua, yaitu:  

1). Id}a>fah ma’nawiyyah adalah id}a>fah yang berfaidah mema’rifahkan mud}a>f,  

apabila mud}a>f ilaih berupa ism ma’rifah dan berfaidah mentakhsis} 

(mempersempit arti mud}a>f) apabila mud}a>f  ilaih berupa ism nakirah. Contoh: 

دٍ خالِ  هذا كتابُ   (ini buku kepunyaan Khalid)  dan  كتاُب رجلٍ هذا  (ini buku 

kepunyaan seorang laki-laki). 

2). Id}a>fah lafz}iyyah adalah id}a>fah yang tidak berfaidah mema’rifahkan dan 

mentakhsis} mud}a>f. Adapun ciri-ciri dari id}a>fah ini yaitu berupa ism sifat. 

Contoh:  هذا الّرجُل َطاِلُب ِعْلٍم (ini adalah laki-laki pencari ilmu). 

6. Al-Jumlah Al-Mufi>dah (الجملة المفيدة)   

 Al-jumlah al-mufi>dah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang 

mempunyai arti sempurna. Dalam bahasa Arab, al-jumlah al-mufi>dah terbagi 

menjadi dua, yaitu: 

a. Al-jumlah al-ismiyyah 

Al-jumlah al-ismiyyah adalah kalimat yang diawali dengan ism atau kalimat 

yang berpola dari subjek + predikat. Sebagaimana yang diungkapkan Fua>d 

Ni’mah: 
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 الجملة اإلسمية وهى التى تبدأ باسم أو بضمير.66

Artinya:  

Al-jumlah al-ismiyyah adalah kalimat yang diawali dengan ism atau d}ami>r (kata 

ganti). 

  Contoh: 

  (Ali sakit) علّي مريض -

 (Ahmad masuk ke masjid) أحمد يدخل في المسجد  -

 .(kami adalah para mujahid) نَْحن مجاهدون  -

b. Al-jumlah al-fi’liyyah  

Al-jumlah al-fi’liyyah adalah kalimat yang diawali dengan fi’l atau kalimat 

yang berpola dari predikat+ subjek. Senada dengan hal tersebut, menurut 

Fua>d Ni’mah: 

 الجملة الفعلية وهى التى تبدأ بفعل.67

Artinya: 

Al-jumlah al-fi’liyyah adalah kalimat yang diawali dengan fi’l. 

Contoh: 

 (Zaid telah bepergian) سافر زيد -

 .(Ayahku sedang membaca al-Qur’an) يقرأ أبى القرآن -

D. I’ra>b dan Macam-Macamnya 

                                                             

66 Fua>d Ni’mah, Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 19. 

67Fua>d Ni’mah, Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, h. 19.  
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Dalam sintaksis bahasa Arab, i’ra>b memiliki kedudukan yang sangat penting. 

I’ra>b adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan adanya yang 

memerintah (‘a>mil) atau karena perbedaan jabatan dalam struktur kalimat 

sempurna.68 Adapun pengertian i’ra>b menurut dalam Muh}ammad al-Tu>nji>, yaitu: 

اإلعراب هو تغيير أواخر الكلمات لفظا أو تقديرا, بتغيير وظائفها النحويّة 

 ضمن الجملة.69

Artinya: 

I’ra>b adalah perubahan akhir kata, baik secara lafaz maupun dikira-kirakan, 

dengan perubahan jabatannnya dalam ilm’ nah}w  yang terdapat dalam kaliamat. 

Selain itu, menurut Salimuddin A. Rahman, i’ra>b adalah perubahan akhir 

kata, baik harakat maupun huruf yang berfungsi untuk menunjukkan kedudukan kata 

itu sendiri dalam kalimat.70  

I’ra>b terbagi menjadi empat macam, yaitu: 

 عالمات اإلعراب أربعة: الرفع – النصب – الجّر – الجزم .71

Artinya:  

Tanda-tanda i’ra>b  ada empat yaitu al-raf’, al-nasb, al-jarr, dan al-jazm. 

Sedangkan tanda-tanda i’ra>b menurut al-Syaikh Mus}t}afa> al-Gula>yaini>, yaitu: 

                                                             

68A. Zakaria, Ilmu Nahwu Praktis Sistem Belajar 40 Jam, h. 26. 

69Muh}ammad Tu>nji>, Al-Mu’jam al-Mufas}s{al fi> ‘Ulu>m al-Lugah, (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1993), h. 75. 

70Salimuddin A. Rahman, Tata Bahasa Arab untuk Mempelajari Al-Qur’an, (Cet. VII; 

Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 63. 

71Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf, h. 21.  
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 عالمات اإلعراب: حركةٌ أو حرف أو حذف.

 فالحركة ثالثة: الضمة والفتحة والكسرة.

 واألحرُف أربعة: األلف والنون والواو والياء.

وإما قطُع اآلخر. وإما قطُع والحذف, إما قطع الحركة )ويَُسّمى السكوَن(. 

 النون.72 

Artinya: 

Tanda-tanda i’ra>b yaitu: tanda baca (harakat) atau huruf atau terbuang. Adapun 

tanda baca itu ada tiga: al-d}ammah, al-fath}ah dan al-kasrah. Sedangkan huruf-

huruf ada  empat: al-alif, al-wa>w, al- nu>n dan al-ya>.  

Selanjutnya i’ra>b pada fi’l ada tiga, yaitu:  

 وِلَْلْفعَاُل ِمْن ذِلَك الّرْفُع والنهْصُب والَجْزُم وَّلَ َحْفَض فِْيها.

Artinya:  

“Adapun i’ra>b pada fi’l ada tiga yaitu: i’ra>b raf’, i’ra>b nas}b, dan i’ra>b jazm dan 

tidak ada i’ra>b h}afd}. 

 Sedangkan i’ra>b pada ism juga ada tiga yaitu: 

.أنواع إعراب اإلسم ثالثة: رفٌع ونصٌب وجرٌّ    

Artinya:   

I’ra>b pada ism  ada tiga yaitu i’ra>b raf’, i’ra>b nas}b, dan i’ra>b jar.  

Begitupula dalam Syarh} Ibn Aqi>l ‘ala> alfiyah al-Ima>m Ibn Ma>lik:  

                                                             

72Al-Syaikh Mus}t}afa> al-Gula>yaini>, Ja>mi’ al-Duru>s al-‘Arabiyyah, (Kairo: al-Quds, 2007), h. 

26. 
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فأما الرفع والنصب  ˛والجزم ˛والجر ˛والنصب ˛اإلعراب أربعة: الرفعأنواع 

وإنه زيداا لْن يقوَم( وأما الجر  ˛فيشترك فيهما األسماء واألفعال نحو )زيدٌ يقومُ 

 فيختص باألسماء˛ نحو )بَِزيٍد( وأما الجزم فيختص باألفعال˛ نحو )لَْم يَْضِرْب(.73 

Artinya: 

Tanda-tanda i’ra>b ada empat yaitu i’ra>b raf’, i’ra>b nas}b, dan i’ra>b jar dan i’ra>b 

jazm. Adapun i’ra>b raf’, i’ra>b nas}b, menyertai ism dan fi’l seperti  ُزيدٌ يقوم(˛ 

)بَِزيٍد(  Adapun i’ra>b jar  khusus pada ism saja, seperti .زيداا لْن يقوَم( وإنه  . 

Sedangkan i’ra>b jazm khusus untuk fi’l saja, contoh )لَْم يَْضِرْب(. 

Adapun tanda i’ra>b asli adalah sebagaimana yang ditulis Ali al-Ja>rim dan 

Mus}t}afa> Ami>n dalam bukunya al-Nah}w al-Wa>d}ih:  

ةُ َوالفَتَْحةُ َوالَكْسَرةُ والسُُّكْونُ .74 مه  َعالََماُت اإلْعراَِب األْصِليهةُ أَْربٌَع َوِهى الضه

Artinya: 

“Tanda-tanda i’ra>b  yang asli itu ada empat yaitu d}ammah, fathah, kasrah dan 

sukun.” 

 Senada dengan hal di atas, dalam Syarh} Ibn Aqi>l ‘ala> alfiyah al-Ima>m Ibn Ma>lik 

dijelaskan bahwa: 

                                                             

73Yusuf Syaikh Muhammad Ba>qiy, Syarh Ibnu Aqi>l ‘ala> alfiyah al-imam Ibnu Malik (Beirut: 

Da>rul Fikr, 2009), h. 40.  

74Ali al-Ja>rim dan Mus}t}afa> Ami>n, al-Nah}w al-Wa>d}ih, (Kairo: Da>r al-Ma’a>rif, 1890), h.   
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والجزم  ˛والجّر يكون بالكسرة ˛والنصب يكون بالفتحة ˛باالضّمةوالرفع يكون 

ا عنه ˛يكون بالسكون كما نابت الواو عن الضمة في )أَُخو(  ˛وما عدا ذلك يكون نائبا

 والياء عن الكسرة في )بَنِي( من قوله: )جاء أخو بني نمر(.75 

Artinya: 

“ Tanda asli bagi raf’ adalah al-d}ammah, dan nas}b adalah al-fath}ah, adapun jar 

adalah al-kasrah, sedangkan al-jazm adalah al-suku>n” dan adapun selainnya 

disebut pengganti seperti al-wa>w menjadi pengganti al-d}ammah pada  )أَُخو(  dan 

al-ya>  bagi al-kasrah, contoh pada )بَنِي(, seperti dikatakan و بني نمر()جاء أخ . 

Sedangkan dalam al-Nah}w al-Wa>fi>, disebutkan bahwa 

العالمات األصلية أربعة هي: الضّمة فى حالة الرفع والفتحة فى حالة النصب 

. وأما العالمات الفرعية التي تنوب جزموالكسرة فى حالة الجّر و السكون فى حالة ال

 عن تلك العالمات األصلية فهي:

الضمة ثالثة أحرف هي: الواو و األلف و النون.. ينوب عن 1  

. ينوب عن الفتحة أربعة أشياء هي: الكسرة واأللف والياء وحذف النون.2  

شيئان, هما: الفتحة والياء.. ينوب عن الكسرة 3  

. ينوب عن السكون حذف حرف, إما حرف علة في آخر المضارع المعتل 4

 من آخر إن كان من األفعال الخمسة المجزومة.76 المجزوم وإما حذف النون 

Artinya: 

                                                             

75Yusuf Syaikh Muhammad Ba>qiy, Syarh Ibnu Aqi>l ‘ala> alfiyah al-imam Ibnu Malik, h. 40.   

76‘Abba>s H{asan, Al-Nah}w al-Wa>fi>, h. 92   



 

68 
 

Tanda-tanda i’ra>b yang asli ada empat yaitu al-d}ammah dalam keadaan al-raf’, 

al-fath}ah dalam keadaan al-nas}b, al-kasrah dalam keadaan al-jar dan al-suku>n 

dalam keadaan al-jazm.  Dan adapun tanda-tanda yang merupakan bagian atau 

pengganti dari tanda-tanda yang asli, yaitu:  

1. Yang menggantikan al-d}ammah ada tiga huruf, yaitu al-wa>w, al-alif  dan al-

nu>n. 

2. Yang menggantikan al-fath}ah ada empat, yaitu: al-kasrah, al-alif, al-ya>  dan 

terbuangnya al-nu>n. 

3. Yang menggantikan al-kasrah ada dua, yaitu: al-fath}ah dan al-ya>. 

4. Yang menggantikan al-suku>n adalah terbuangnya huruf, adapun h}arf illat 

pada akhir fi’l mud}a>ri’ mu’tal yang dijazm, sedangkan terbuangnya nu>n 

terjadi pada akhir fi’l mud}a>ri’ yang merupakan bagian dari al-af’a>l al-

khamsah yang dijazm. 

Berdasarkan pernyataan di atas, tanda i’ra>b asli bagi rafa’  adalah al-d}ammah, 

bagi nas}ab  adalah al-fath}ah, bagi jar  atau khafad} adalah al-kasrah, dan bagi jazam 

adalah al-suku>n. Adapun contohnya yaitu: 

a.  Al-D}ammah :                            الِحصاُن جاَِمٌح                     -الّطائُِر يَُحْوُم

        

b. Al-Fath}ah :                                َشِرْبٌت الَماَء َعْذباا      
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c. Al-Kasrah :                                                            يَِعْيُش السَمُك فى الَماِء

       

d. Al-Suku>n :                                                                      ٌّلَْم يَْزَحْف ُجْنِدي

     

1. I’ra>b Raf’ 

والنّون. ˛واأللف ˛والواو ˛للّرفع اربع عالماٍت: الضّمة  

 Artinya: 

I’ra>b raf’ mempunyai empat tanda yaitu al-d}ammah, al-wa>wu, al-alif dan al-

nu>n. Adapun yang diraf’ dengan al-d}ammah yaitu: 

فأما الضّمة فتكون عالمةا للّرفع فى أربعة مواضَع: فى اإلسم المفرِد وجمعِ التّكسيِر 

 السالِم والفعِل المضارعِ الذى لَْم يتّصْل بآخره شيٌء.وجمعِ المؤنِّث 

Artinya: 

Adapun al-d}ammah menjadi tanda bagi raf’ pada empat tempat, yaitu ism 

mufrad, jam’ al-taksi>r, jam’ muannas| sa>lim dan fi’l mud}a>ri’  yang tidak 

bersambung dengan yang lain. 

a. ism mufrad, contoh:  ُنظيف البيت   

b.  jam’ taksi>r, contoh:  ُنظيفة البيوت  

c.  jam’ al-muannas| sa>lim, contoh:  ُصالحات المسلمات  

d. fi’l mud}a>ri’ yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu (s}ah}i>h akhir), 

contoh:  ُالطالب على الكرسيّ  يجلس  

Sedangkan yang diraf’ dengan al-wa>wu yaitu:  
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a. jam’ al-muz|akkar al-sa>lim, contoh: المسلمون مجتهدون  

b. al-asma> al-khamsah, contoh: حضر أبوك 

Kemudian yang diraf’ dengan al-alif  yaitu ism mus|anna, contoh: هذان قلمان , 

Selanjutnya yang diraf’ dengan al-nu>n yaitu fi’l mud}a>ri’ yang bersambung 

dengan d}ami>r tas|niyah, d}ami>r jam’ atau d}ami>r muannas| mukhat}abah (termasuk 

dalam al-af’a>l al-khamsah), contoh: أنتم تجلسون على مقعد 

2. I’ra>b Nas}b 

I’rab nas}b memiliki lima tanda yaitu: al-fath}ah, al-alif, al-ya>’, al-kasrah, dan 

h}az|f al-nu>n. Adapun yang dinas}b dengan al-fath}ah yaitu: 

a.  Ism mufrad, contoh:  َرأيت البيت 

b.  Jam’ al-taksi>r , contoh:  َرأيت البيوت 

c. Fi’l mud}a>ri apabila didahului h}arf nas}b, contoh: لن يجلَس الطالَب على المقعد 

Sedangkan yang dinas}b dengan al-alif  yaitu: al-asma>’ al-khamsah, contoh:  رأيت

 :Kemudian yang dinas}b dengan al-ya>’ yaitu .اباكَ 

a. Jam’ al-muz|akkar al-sa>lim, contoh:  َنحّب المجتهِدْين 

b. Ism mus|anna>, contoh:  ِنكرم الوالدَْين 

Selanjutnya yang dinas}b dengan al-kasrah yaitu: jam’ al-muannas| al-sa>lim, 

contoh:  صالحاتٌ إن المسلماِت  .  Terakhir yang dinas}b dengan h}az|f al-nu>n yaitu: al-

af’a>l al-khamsah, contoh: يجب المسلمون ان يقيموا الصالة. 
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3. I’ra>b Jarr 

I’ra>b jarr memiliki tiga tanda, yaitu: al-kasrah, al-ya>’ dan al-fath}ah. Adapun 

yang dijarr  dengan al-kasrah yaitu: 

a.  Ism mufrad, contoh: درس احمد فى الغرفة    

b. Jam’ al-taksi>r, contoh:  ِنمشى فى الطرق 

c. Jam’ al-muannas| al-sa>lim, contoh:  ِرضي هللاُ َعِن المؤمنات 

Sedangkan yang dijarr dengan al-ya>’ yaitu: 

a.  Ism mus|anna>, contoh:  ِأسمع الّصوَت باألذنَْين 

b. Jam’ al-muz|akkar al-sa>lim, contoh:  َامنُت بالُمْرَسِلْين 

c. Al-asma>’ al-khamsah, contoh:  َأَْنُظُر إلى أِخْيك 

Selanjutnya yang dijarr dengan al-fath}ah yaitu ism gair muns}arif, contoh: 

 .صلّيُت فى الَمَساِجدَ 

4. I’ra>b Jazm 

I’rab jazm memiliki dua tanda yaitu al-suku>n dan al-h}azf. Adapun yang 

dijazm dengan al-suku>n yaitu fi’l mud}a>ri’ s}ah}ih} al-a>khir, contoh:  ٌلَْم يَْحفَْظ محّمد

 ,Sedangkan yang dijazm dengan al-h}az|f  yaitu fi’l mud}a>ri’ mu’ta>l al-a>khir . درَسهُ 

contoh:  ْيَْخَش احمد إَّلّ هللاَ  لَم  dan fi’l mud}a>ri’  yang diraf’ dengan tetapnya nu>n, 

contoh: هما لم يحضرا . 
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BAB III 

KAJIAN UMUM TENTANG ‘ILM S{ARF 

 

A. Pengertian ‘Ilm al-S}arf 

Secara etimologi, ص ر ف berarti التغيير واالنتقال1 والتحويل (perubahan, 

pergantian pemindahan). Adapun ‘ilm al-s}arf  menurut Anwar Abd. Rahman, yaitu: 

صرف وهو يدل على التغيير والتبديل الصرف فى اللغة هو مصدر للفعل الثالثي 

 والتحويل.2 

Artinya: 

Al-s}arf  menurut bahasa adalah mas}dar fi’l s|ula>si s}arafa yaitu menunjukkan 

kepada perubahan, pergantian, dan pemindahan. 

Sedangkan menurut Amrah Kasim, al-s}arf  (الصرف) mengandung beberapa 

makna, di antaranya berarti memalingkan atau mengubah.3 Secara terminologis, ‘ilm 

al-s}arf  berarti: 

 علٌم يُْعَرف به أحوال الكلم العرب إفرادا وتركيبا.4

Artinya:  

‘ilm s}arf  adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan kata bahasa Arab baik 

secara mufrad maupun dalam struktur. 

                                                             

1Mukammiluddin, ‘Ilm al-S}arf,  (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 1. 

2Anwar Abd. Rahman, ‘Ilm al-S{arf: Qawa>’id Tagyi>r al-Kalima>t al-‘Arabiyyah, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 1.  

3Amrah Kasim, Morfologi Bahasa Arab: ‘Ilm S{arf, (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 1. 

4Mukammiluddin, ‘Ilm al-S}arf,  h. 1. 



 
 

71 
 

Sedangkan‘ilm s}arf  menurut Must}afa> al-Gula>yaini>: 

فالصرف: علم بأصوٍل تعَرف بها ِصيُغ الكلمات العربية وأحوالُها التى ليست 

 بإعراب وال بناء.5

Artinya: 

Al-s}arf  adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kata-kata bahasa 

Arab dan keadaannya yang bukan berupa i’ra>b dan bina>.  

Kemudian pengertian ‘ilm s}arf  menurut Fua>d Ni’mah, yaitu: 

بالزيادة  وأما قواعد الصرف فتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغيير 

 أو بالنقص.6

Artinya:  

Dan adapun kaidah-kaidah al-s}arf   dikhususkan kepada pembentukan kata dalam 

bahasa Arab dan hal-hal yang terjadi padanya dari segi perubahan dengan 

penambahan atau dengan pengurangan. 

Selanjutnya menurut Amrah Kasim, al-s}arf  dalam bahasa Arab berarti suatu 

cabang ilmu linguistik yang mempelajari konstruksi atau bentukan kata bahasa Arab 

dan bagaimana tata cara pembentukannya, serta mengetahui keaslian huruf dan apa 

                                                             

5Must}afa> al-Gula>yaini>, Ja>mi’ al-Duru>s al-‘Arabiyyah, (Kairo: al-Quds, 2012), h. 16. 

6Fua>d Ni’mah, Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah, (Beirut: Da>r al-S|aqa>fah al-

Isla>miyyah, t.t), h. 3.  
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saja yang dialami oleh suatu kata dalam proses pembentukannya, apakah terjadi 

pengurangan huruf atau penambahan ataupun pergantian huruf .7 

Morfologi dalam bahasa Arab dikenal dengan ilm al-s}arf. Dalam bahasa 

Inggris, kata morfologi berarti refers to the way wordare constructed with stems, 

prefixes, and suffixes8 (ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata yang dibangun 

dari akar kata, awalan dan akhiran). Menurut Suhardi, morfologi adalah kajian 

bahasa dari bentuk kata. Objek kajian morfologi ada dua, di mana kajian terbesarnya 

adalah kata dan kajian terkecilnya adalah morfem baik morfem bebas maupun 

terikat.9 

‘Ilm s}arf  merupakan salah satu ilmu dasar dalam linguistik Arab yang 

mempunyai fungsi strategis. Belajar bahasa Arab secara mendalam dan 

komprehensif harus mengetahui ‘ilm s}arf  secara sistematis dan detail karena tanpa 

‘ilm s}arf , pengetahuan bahasa Arab seseorang dikatakan minim dan tidak mendasar. 

Di antara kegunaan ‘ilm s}arf  yaitu melindungi bahasa lisan maupun tulisan 

dalam bahasa Arab dari kesalahan dalam pembentukan kosa kata  yang bisa merusak 

nilai keindahan sastra, lafal atau uslu>b, baik ucapan maupun tulisan. Selain itu, ‘ilm 

s}arf  juga membantu para pembelajar dalam studi Islam yang berinteraksi dengan al-

                                                             

7Amrah Kasim, Linguistik al-Qur’an, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 141-

142. 

8 Collins Cobuild, Advanced Dictionary, (United States of Amerika: Heinle Cengage 

Learning, 2009) h. 1014. 

9Suhardi, Pengantar Linguistik Umum, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 28. 
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Qur’an dan h}adis| ketika hendak mengenal makna kosakata yang mengharuskan 

merujuk kepada kamus atau ensiklopedia. 

B. Proses Morfologi 

Proses morfologi pada umumnya terjadi hampir pada setiap bahasa, terutama 

bahasa al-Qur’an. Adapun proses morfologi yang terjadi dalam bahasa Arab yaitu: 

1. Proses Afiksasi ( الزوائدإضافة  ) 

Proses afiksasi merupakan proses paling umum yang terjadi dalam bahasa. 

Proses afiksasi terjadi apabila sebuah morfem terikat10 dibubuhkan atau dilekatkan 

pada sebuah morfem bebas11 secara urutan lurus. Morfem terikat yang melekat pada 

kata dasar, bisa melekat di awal, tengah, akhir, atau kombinasi. 12  Afiks yang 

terdapat dalam bahasa Arab bisa berupa prefiks, infiks, pengulangan konsonan dan 

konfiks. 

a.  Prefiks (السوابق)  

Prefiks adalah afiks yang ditempatkan di bagian depan suatu kata dasar. 

Adapun jenis prefiks dalam bahasa Arab yaitu: 

1) Prefiks Hamzah (أ) 

                                                             

10Morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan 

selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Lihat. J.W.M. Verhaar, Asas-Asas 
Linguistik Umum, (Cet. II; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), h. 97-98. 

11Morfem bebas adalah morfem yang mempunyai potensi untuk berdiri sendiri. Lihat J.W.M. 

Verhaar, Asas-Asas Linguistik Umum, h. 97. 

12 Akhmad Sauqi Ahya, Makna dan Fungsi Afiks Derivasional dalam Bahasa Arab dan 
Bahasa Indonesia, (Cet. I; Malang: Madani, 2013), h. 3. 
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Dalam proses pembentukan prefiks hamzah menjadi afiks, yang digunakan 

yaitu hamzah al-qat}’ yaitu hamzah yang berada di awal kata. Hamzah ini diucapkan, 

baik berada di awal kata atau di tengah dan dibubuhkan kepala ‘ain kecil (ء) di atas 

alif jika dibaca fath}ah dan d}ammah, serta berada di bawah alif jika dibaca kasrah. 

Contoh dalam QS. al-Nah}l/16: 78, yaitu: 

تُِكۡم اَل تَۡعلَُموَن َشيۡ  َهَٰ ۢن بُُطوِن أُمه ُ أَۡخَرَجُكم م ِ َر َوٱۡۡلَفۡ ٗ ٔ َوٱَّلله دَةَ ٔ ِا َوَجعََل لَُكُم ٱلسهۡمَع َوٱۡۡلَۡبَصَٰ

 لَعَلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 
Kata أخرج pada ayat tersebut, berasal dari kata خرج sebagai morfem dasar, 

kemudian terjadi proses afiksasi dan mendapat prefiks (السابقة) sehingga menjadi 

 yang berarti خرج Proses afiksasi ini dapat membedakan makna, seperti kata .أخرج

keluar dan tidak membutuhkan objek, kemudian menjadi kata أخرج berarti 

mengeluarkan dan membutuhkan objek.13 

2). Prefiks Ta (ت) 

Prefiks Ta (ت) mampu melekat bentuk dasar verba, ajektiva dan nomina 

yang berjenis ruba>’i>.14  Sedangkan yang berjenis s|ula>s|i> dapat melekat prefiks ta. 

Contoh:  َتََزْلَزل yang berasal dari kata   ََزْلَزل. 

3). Prefiks Ista (إست) 

                                                             

13Marwati, Fonologi, Morfologi dan Bahasa Arab, (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 44. 

14 Akhmad Sauqi Ahya, Makna dan Fungsi Afiks Derivasional dalam Bahasa Arab dan 

Bahasa Indonesia, h. 34. 
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Kata ista merupakan gabungan dari beberapa huruf yaitu hamzah, sin, dan ta 

sehingga membentuk kesatuan morfem terikat. Hamzah pada morfem ista tergolong 

jenis hamzah was}al15 . Adapun contoh dari prefiks ista yaitu:  َاِْستَأَْمن (meminta 

aman/perlindungan, berasal dari kata  َأََمن kemudian mendapat prefiks ista. 

4). Prefiks In (إن)  

Prefiks In (إن) hanya dapat diikuti oleh kata kerja yang menunjukkan arti 

yang bisa dikerjakan oleh anggota lahir serta menunjukkan bekas yang bisa dilihat 

oleh mata. Adapun kata kerja yang mengikutinya yaitu kata kerja yang hanya terdiri 

dari tiga huruf.16 Adapun contoh dari prefiks in yaitu:  َاِْنَكَسر (terpecahkan) yang 

berasal dari كسر kemudian mendapat prefiks in. 

b. Infiks (الحشو) 

Infiks (الحشو)  merupakan salah satu afiks (ziya>dah) yang berfungsi untuk 

membentuk makna baru yang belum terjangkau oleh fi’l mujarrad. Dengan adanya 

penambahan infiks pada kata dassar, maka akan muncul makna baru yang 

dikehendaki. Infiks berarti sisipan atau afiks yang melekat di antara kata dasar.17 

                                                             

15Hamzah yang ditulis dan dibaca ketika di awal kalimat serta ditulis dan tidak dibaca ketika 

berada di tengah kalimat.  

16 Akhmad Sauqi Ahya, Makna dan Fungsi Afiks Derivasional dalam Bahasa Arab dan 

Bahasa Indonesia, h. 59. 

17 Akhmad Sauqi Ahya, Makna dan Fungsi Afiks Derivasional dalam Bahasa Arab dan 

Bahasa Indonesia, h. 60. 
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Dalam bahasa Arab hanya ada infiks derivasional yaitu alif  (ا) dan tad}’i>f  

(  ّ). Infiks alif  hanya dapat melekat pada bentuk dasar verba, khususnya verba yang 

terdiri dari tiga huruf (al-fi’l al-s|ula>s|i> al-mujarrad) yaitu dengan menambahkan infiks 

alif  pada fa al-fi’l (huruf pertama dari akar kata).18 Contoh infiks dalam bahasa Arab 

yaitu yang setimbang dengan فاعل dan فع ل. 

c. Sufiks (اللواِحق) 

sufiks adalah akhiran atau afiks yang digunakan di bagian akhir sebuah kata 

dasar. Contoh:  َْجعَلَت. 

d. Konfiks (kombinasi afiks/ المزدوجة) 

Kombinasi afiks merupakan penggabungan beberapa jenis afiks dalam satu 

akar kata. Kombinasi afiks dalam bahasa Arab bisa melekat pada akar kata yang 

terdiri dari tiga konsonan dan empat konsonan. Kombinasi afiks yang melekat pada 

tiga konsonan yaitu: kombinasi ta dan hamzah, kombinasi alif  dan ta, kombinasi 

hamzah dan nun, dan lain-lain. Adapun contoh dari المزدوجة yaitu تواعد (saling 

berjanji), yang berasal dari kata وعد kemudian terjadi konfiks yaitu kombinasi ta 

dan hamzah.  

2. Derivasi (al-isytiqa>q) 

                                                             

18 Akhmad Sauqi Ahya, Makna dan Fungsi Afiks Derivasional dalam Bahasa Arab dan 

Bahasa Indonesia, h. 60. 
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Al-isytiqa>q secara etimologi berasal dari kata syaqqa (  شق), yang berarti 

pecahan atau belahan. Adapun pengertian al-isytiqa>q dalam buku al-mu’ja>m al-

mufas}s}al fi> fiqh al-lugah, yaitu: 

 اإلشتقاق هو استخراج صيغة من صيغة أو استخراج لفظ من لفظ.19

Artinya:  

Isytiqa>q adalah mengeluarkan bentuk atau mengeluarkan lafaz| dari lafaz| 

Sedangkan pengertian al-isytiqa>q menurut Noor Husain Ali dalam Amrah 

Kasim, yaitu: 

بمعناه االصطالحى: يقصد به وجود تناسب بين كلمتين فى اللفظ والمعنى  شتقاقاال

يمكن على ضوئه رد إحداهما إلى اۡلخرى ثم  ترد ان جميعا إلى المادة اۡلصلية وهي 

اۡلحرف الثالثة االصول نحو: ضرب هو فعل ماض وضارب هو اسم الفاعل حيث 

واۡللف فى اسم الفاعل   نوجد فيهما اۡلصول الثالثة )ض ر ب( وزيادة الحركات

)ضارب( لذلك المعنى المشترك فى ضرب وضارب الشتراكهما فى اۡلصول مع 

 زيادة معنى.

Artinya: 

Secara istilah, al-isytiqa>q adalah adanya harmonisasi dua kata dalam satu lafal 

dan makna yang memungkinkan salah satunya dikembalikan kepada yang 

lainnya kemudian keduanya dikembalikan kepada asalnya yaitu s}i>gah s|ul>as|i. 

Contoh: ضرب dengan menambah satu huruf pada ism al-fa>’il menjadi ضارب 

                                                             

19Musta>q ‘Abbas Ma’n, Al-Mu’jam al-Mufas}s}al  fi> Fiqh al-Lugah, (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2001), h. 42. 
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karena keduanya merujuk kepada satu asal yang menunjukkan pecahan makna 

 20.ضرب

Pakar ‘ilm nah}w Bas}rah dan Kufah berbeda pendapat mengenai asal isytiqa>q. 

Menurut ulama Bas}rah, asal isytiqa>q adalah mas}dar, dengan alasan bahwa mas}dar 

adalah ism, sedangkan ism itu dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan fi’l dan 

fi’l  tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan ism. Sesuatu yang dapat berdiri 

sendiri lebih utama dibanding sesuatu yang membutuhkan pada yang lainnya.  

Sementara ulama Kufah menyatakan bahwa asal isytiqa>q adalah fi’l, dengan 

alasan bahwa fi’l  itu dapat beramal pada mas}darnya, seperti ضَرْبُت َضْربًا . Oleh 

karena itu, kedudukan ‘a>mil (fi’l)  harus lebih didahulukan daripada ma’mu>lnya 

(mas}dar) karena menjadi cabang dari fi’l. 

Studi kata dasar (أصل الكلمة)  tidak terlepas dari konstruksi kata dasar yang 

terdiri dari tiga huruf. Adapun morfem-morfem nomina (ism) yang mujarrad (asli) 

tiga huruf yang belum menerima huruf tambahan, yaitu: 

a.  ٌفَْعل 

Adapun makna dari kata  ٌفَْعل yaitu: 

1). Menunjukkan kata benda atau nama zat, contoh:  ٌَصْقر (burung rajawali). 

2). Menunjukkan jenis, contoh:  ٌقَْمح (gandum). 

3). Menunjukkan makna objek, contok:  ٌَحْرب (perang) 

4). Menunjukkan makna jam’, contoh:  ٌَصْحب (para sahabat) 

                                                             

20Amrah Kasim, Morfologi Bahasa Arab: ‘ilm al-S}arf, h. 10-11. 
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5). Menunjukkan sifat, contoh:  ٌَصْعب (susah), dan 

6). Menunjukkan makna mas}dar, contoh:  ٌَوْعد (janji). 

b.  ٌفِْعل 

Adapun makna kata yang setimbang dengan  ٌفِْعل, yaitu: 

1). Menunjukkan makna zat, contoh:  ٌِجْسم (tubuh) 

2). Menunjukkan makna jenis, contoh:   ِطب (kedokteran). 

3). Menunjukkan makna mas}dar, contoh:  ٌِعْلم (ilmu) 

4). Menunjukkan makna sifat, contoh:  ٌِجْلف (kering, kasar) 

c.  ٌفُْعل 

Adapun makna kata yang setimbang dengan  ٌفُْعل, yaitu: 

1). Menunjukkan makna benda, contoh:  ٌقُْفل (gembok) 

2). Menunjukkan makna mas}dar, contoh:  ٌشُْرب (minuman) 

3). Menunjukkan makna sifat, contoh:  ٌُحْلو (manis). 

d.  ٌفَعَل 

Adapun makna kata yang setimbang dengan  ٌفَعَل, yaitu: 

1) Menunjukkan makna benda, contoh:  ٌَجبَل (gunung) 

2) Menunjukkan makna jamak, contoh  ٌَشَجر (pohon-pohon) 

3) Menunjukkan makna jenis, contoh  ٌَغيَب (gaib) 

4) Menunjukkan makna mas}dar, contoh  ٌَطلَب (permintaan) 

5) Menunjukkan makna sifat, contoh  ٌبََطل (batal) 

e.  ٌفَِعل 
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Adapun makna kata yang setimbang dengan  ِلٌ فَع , yaitu: 

1). Menunjukkan makna benda, contoh  ٌَكتِف(ketiak) 

2). Menunjukkan makna mas}dar, contoh  ٌلَِعب (permainan) 

3). Menunjukkan makna sifat, contoh  ٌفَِرح (gembira) 

f.  ٌفَعُل 

Adapun makna kata yang setimbang dengan  ُلٌ فَع , yaitu: 

1). Menunjukkan makna kata benda, contoh  ٌَرُجل (laki-laki) 

2). Menunjukkan makna sifat, contoh  ُيَقُظ (terjaga) 

g.  ٌفُعَل 

Adapun makna kata yang setimbang dengan  ُلٌ عَ ف , yaitu: 

1). Menunjukkan makna benda, contoh  ٌُجَرذ (tikus mondok) 

2). Menunjukkan makna mas}dar, contoh هُدًى (petunjuk) 

3). Menunjukkan makna sifat, contoh   ٌُحَطم (hancur) 

4). Menunjukkan makna jenis, contoh  ٌُرَطب (kurma mengkal) 

 

h.  ٌفُعُل 

Adapun makna kata yang setimbang dengan  ُلٌ عُ ف , yaitu: 

1). Menunjukkan makna benda, contoh  ٌأُذُن (telinga) 

2). Menunjukkan makna jamak, contoh  ٌُصُحف (lembaran-lembaran) 

3). Menunjukkan makna objek, contoh  ٌُغلُق (tertutup) 

4). Menunjukkan makna mas}dar, contoh  ٌُشغُل (sibuk) 
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5). Menunjukkan makna sifat, contoh  ٌُجنُب (junub) 

i.  ٌفِعَل 

Adapun makna kata yang setimbang dengan  ِلٌ عَ ف , yaitu: 

1). Menunjukkan makna benda, contoh   ٌِضلَع (baju besi) 

2). Menunjukkan makna sifat, contoh ِعدًى (janji) 

j.  ٌفِِعل 

Adapun makna kata yang setimbang dengan  ِلٌ عِ ف , yaitu: 

1). Menunjukkan makna benda, contoh إِبٌِل (unta). 21 

Selanjutnya, morfem-morfem verba (fi’l) yang mujarrad (asli) tiga huruf yang 

belum menerima huruf tambahan, yaitu: 

a. Morfem  َيَْفعُلُ  –فَعَل  dengan fungsi-fungsinya, yaitu: 

1). Menunjukkan kata kerja transitif, contoh  َيَْكتُبُ  –َكتَب  (menulis) 

2. menunjukkan kata kerja intrasitif, contoh  َيَْقعُدُ  –قَعَد  (duduk) 

3) menunjukkan makna memenangkan, contoh  يَْنُصرُ  –نََصَر   

b. Morfem  يَْفِعلُ  -فَعََل  

1). Menunjukkan kata kerja transitif, contoh  َيَْضِربُ –َضَرب  (memukul) 

2. menunjukkan kata kerja intrasitif, contoh  َيَْجِلسُ  -َجلس  (duduk) 

3) menunjukkan nama, contoh  ُيَثِْرب (kota Yas|rib) 

c. Morfem  َلُ يَْفعَ  –فَعَل  

                                                             

21Must}afa> al-Gula>yaini>, Ja>mi’ al-Duru>s al-‘Arabiyyah, (Kairo: al-Quds, 2012), h. 25.  
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1). Menunjukkan kata kerja transitif, contoh  يَْفتَحُ  -فَتََح  (membuka) 

2). Menunjukkan kata kerja intrasitif, contoh  يَْذَهبُ  -ذََهَب  (pergi) 

3). Mengalihkan makna proses menjadi nama, contoh  ُيَْلَمع (arti sebenarnya 

berkilau kemudian menjadi nama orang). 

d. Morfem  ِلُ يَْفعَ  –لَ فَع  

1). Menunjukkan kata kerja transitif, contoh يَْلَزمُ –لَزم  (mengharuskan)  َنَِدم- 

 .(menyesali) يَْندَمُ 

2). Menunjukkan makna warna, sakit, dan lain-lain, contoh  يَْسقَمُ  –َسِقَم  

(demam),  يَْصفَرُ  –َصِفَر  (kuning). 

e. Morfem  ِلُ يَْفعَ  –لَ فَع  

  Morfem ini sebenarnya pengalihan dari   ِلُ يَْفعَ  –لَ فَع  contoh  يَْعلَمُ  –َعِلَم . 

  Kemudian kata kerja/ verba yang terdiri dari tiga huruf dasar dan 

mendapatkan tambahan satu huruf (ثالثى مزيد بحرف واحد) ada tiga, yaitu: 

a.  َأَْفعَل 

  Adapun makna-makna yang terkandung pada timbangan  َأَْفعَل yaitu: 

1). Menunjukkan makna التهْعِديَة (mentrasitivkan kata kerja intransitiv), 

contoh,  َأَْشَرْبُت الماَء الط ْفل (saya meminumkan air kepada anak itu) 

2). Menunjukkan makna penawaran, contoh أَْرَهْنُت الد ار (saya 

menggadaikan rumah itu). 

3). Menunjukkan sudah masuknya waktu kata kerja tersebut, contoh  َأَْصبَح 

(memasuki waktu pagi) 
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4). Menunjukkan makna sampai ke tempat tujuan, contoh  َأَْجبَل (sampai ke 

gunung) 

5). Menunjukkan makna menarik atau menghilangkan, contoh  ُأََزْلُت َشْكَواه 

(saya menghilangkan keluhannya) 

6). Menunjukkan makna sesuatu dari pelaku yang sudah menjadi 

pekerjaannya, contoh  الشهَجرَ أَْوَرَق  (pohon itu telah berdaun) 

b.  َلَ عه ف  

Adapun makna-makna yang terkandung pada timbangan  َلَ عه ف  yaitu: 

1). Menunjukkan makna banyak, contoh  َل  (banyak berkeliling) َجوه

2). Menunjukkan makna transitiv, contoh ْحُت َزْيدا  saya) فَره

menggembirakan zaid) 

3). Menunjukkan makna menghilangkan, contoh  ُدُْت البَِعْيَر َوَجلهْدتُه  saya) قَره

menghilangkan daki unta dan mengulitinya) 

4). Menunjukkan makna dari objek, contoh  َُكفهَره (mengkafirkannya) 

5). Menunjukkan makna pekerjaan dari kata yang ditimbang, contoh  ََسبهح 

(membaca tasbih/subha>nallah) 

6). Menunjukkan makna mengarah ke suatu arah, contoh  َق  mengarah ke) َشره

timur). 

c. ف َ لَ عَ ا  

Adapun makna-makna yang terkandung pada timbangan َعلَ اف  yaitu: 

1). Menunjukkan makna bersama ( َشاَرَكةالم ), contoh  ََضاَرب (ikut memukul) 
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2).Menunjukkan makna banyak (التكثير), contoh   ُهللا نَاَعَمه (Allah 

menambahkan nikmat) 

3). Menunjukkan makna mengikuti (المتابعة), contoh  ياَم َوتابَْعُت َوالَْيُت الص ِ

 saya berturut-turut berpuasa dan mengikutinya dengan berbuat) اإلْحَسانَ 

baik) 

  Adapun kata kerja/ verba yang terdiri dari tiga huruf dasar dan mendapatkan 

tambahan dua huruf ( ينثالثى مزيد بحرفَ  ) ada lima, yaitu: 

a.  َلَ عَ اِْنف  

 Adapun makna-makna yang terkandung pada timbangan  َلَ عَ اِْنف  yaitu: 

1). Menunjukkan makna dasar dari kata kerja s|ula>s|i> (المطاوعة), contoh 

َجاَج فاْنَكَسرَ   .(saya memecahkan gelas, maka terpecahlah) َكسهْرُت الزُّ

2).Menunjukkan makna dasar dari kata kerja yang bukan s|ula>s|i>, contoh 

 (saya mengganggunya, maka terganggulah) اَْزَعْجتُهُ فاْنَزَعجَ 

 

b.  َ لَ عَ تفا  

Adapun makna-makna yang terkandung pada timbangan  َ لَ عَ تفا  yaitu: 

1). Menunjukkan makna saling, contoh  َتََخاَصم (saling bermusuhan) 

2). Menunjukkan makna membebani, contoh  َتََجاهَل (bermasa bodoh) 

3). Menunjukkan makna pelaku, contoh  َبَاَعتُهُ فَتَبَاَعد (saya menjauhinya 

maka berjauhanlah). 
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c.  َلَ عه تَف  

Adapun makna-makna yang terkandung pada timbangan  َلَ عه تَف  yaitu: 

1). Mengikuti makna  َفَعهل, contoh  ََهذهْبتُهُ فَتََهذهب (saya mencerdaskannya 

maka cerdaslah) 

2). Mengandung makna membebani (التكلف) , contoh  َتََصبهر (bersabar) 

3).Mengandung makna menggunakan ( تخاذاال ), contoh تََوسهدَ الَحَجر 

(menggunakan batu sebagai bantal) 

4). Bermakna menjauhkan (التجنب), contoh  َج  (menjauhi dosa) تََحره

5). Bermakna pekerjaan yang berulang-ulang dalam satu kali waktu, contoh 

َع الد واءُ   (dosis obat yang berulang) تََجره

d. لَ عَ اِْفتَ    

Adapun makna-makna yang terkandung pada timbangan   َلعَ اِْفت  yaitu: 

bermakna menjadikan (اإلتخاذ), contoh  َاِْشتََوْيُت اللهْحم (saya menjadikan daging itu 

matang). 

e.  ْله عَ اِف  

Adapun makna yang terkandung pada timbangan  yaitu: Menunjukkan  له عَ اِفْ 

makna berlebihan (ُمبالَغة) pada warna atau cacat, contoh  اِْبيَضه (sangat memutih). 

Sedangkan kata kerja/ verba yang terdiri dari tiga huruf dasar dan 

mendapatkan tambahan tiga huruf ( حرفثالثة اثالثى مزيد ب ) ada lima, yaitu: 
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a.  ْلَ عَ اِْستَف    

 Adapun makna-makna yang terkandung pada timbangan  :yaitu  لَ عَ اِْستَفْ 

1). Menunjukkan makna meminta atau menuntut, contoh  ِاِْستَعَْنُت بِه (saya 

meminta tolong kepada-Nya) 

2). Menunjukkan makna perubahan dan perpindahan, contoh  ُْين  اِْستَْحَجَر الط ِ

(tanah itu menjadi batu) 

3). Menunjukkan makna ikhtis}a>r (ringkas), contoh  َاِْستَعَاذ (membaca  ُأًُعْوذ

  .(باهلل من الشيطان الرجيم

b.  ْلَ ْوعَ عَ اِف  

 Adapun makna-makna yang terkandung pada timbangan  ْلَ ْوعَ عَ اِف  yaitu: 

1). Menunjukkan makna berlebihan, contoh  َاِْخَشْوَشن (sangat kasar) 

2). Menunjukkan makna menjadi, contoh  اِْحلَْولَى الِعنَُب (anggur itu menjadi 

manis). 

c.  ْلَ ْوعَ عَ اِف  

 Makna-makna yang terkandung pada timbangan  ْلَ ْوعَ عَ اِف  yaitu: menunjukkan 

makna berlebihan dan mengandung makna transitiv, contoh  َُط البَِعْير  اِْعلَوه

d.  ْله اعَ اِف  

Makna yang terkandung pada timbangan  yaitu: Menunjukkan makna  له اعَ اِفْ 

perubahan pada warna atau cacat tubuh, contoh  ِْحَماره ا  (sangat memerah). 
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 Selain itu, morfem verba (fi’l) yang mujarrad (asli) empat huruf yang belum 

menerima huruf tambahan, yaitu: timbangan  َفَْعلَل contoh  َدَْخَرج (berguling), dan 

 .(berhias) َزْخَرفَ 

 Kemudian, kata kerja (fi’l) yang memiliki empat huruf dasar dan 

mendapatkan satu tambahan huruf yaitu: 

a.  َفَْعلَلَ ت  

Timbangan ini menunjukkan makna yang sama dengan timbanngan  َفَْعلَل 

contoh:  َتََزْخَرف (berhias), dan تَدَْخَرَجْت الكرة (bola itu bergulir). 

Adapun kata kerja(fi’l) yang memiliki empat huruf dasar dan mendapatkan 

dua tambahan huruf yaitu: timbangan  َاِْفعَْنلَل, contoh  َاِْحَرْنَجم (berdesak-desakan).  

Selanjutnya, adapun wazn al-mas}dar22 yaitu:  

a. Mas}dar  dari kata kerja yang terdiri dari tiga huruf (al-mas}dar al-s|ula>si>), 

mas}dar bentuk ini terbagi menjadi 2, yaitu: 

1) Mas}dar s|ula>s|i> muta’addi >(transitif) 

Timbangan mas}dar s|ula>s|i> muta’addi> ada 5 (lima), yaitu: 

 (menjual/penjualan) بَْيعٌ  ,(makan) أَْكلٌ  contoh ,فَْعلٌ  -

                                                             

22 Secara etimologi, mas}dar berasal dari kata صدر artinya bersumber atau keluar dari 

padanya. Secara terminologi, mas}dar  adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak terkait dengan 

waktu. Mas}dar  terjadi dalam tiga fungsi keadaan, yaitu: 

1. Menguatkan,  contoh ضربت ضربا (saya telah memukul dengan pukulan sesungguhnya) 

2. Menjelaskan macam atau ragam bentuk, contoh سيرا حسنا    aku berjalan dengan) سرت 

perjalanan yang indah. 

3. Menjelaskan hitungan, contoh ضربتين    .(aku telah memukul dengan dua pukulan) ضربت 
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 (pekerjaan) َعَملٌ  contoh , فَعَلٌ  -

 (gosokan) فِْركٌ  contoh ,فِْعلٌ  -

 (wilayah) ِوالَيَةٌ  ,(perdagangan) تَِجاَرةٌ  contoh ,فِعَالَةٌ  -

 (kekafiran) كُفُْورٌ  contoh , فُعُْولٌ  -

2) Mas}dar s|ula>s|i> la>zim (intransitif) 

Timbangan mas}dar s|ula>s|i> la>zim ada 4 (empat), yaitu: 

 (gembira) فََرحٌ  contoh ,فَعَلٌ  -

  ,(pertanian) ِزَراَعةٌ  contoh ,فِعَالَةٌ  -

 (hijau) ُخْضَرةٌ  contoh , فُْعلَةٌ  -

 (duduk) ُجلُْوسٌ  contoh , فُعُْولٌ  -

b. Mas}dar  dari kata kerja yang terdiri dari empat huruf atau lebih (al-mas}dar 

gair al-s|ula>s|i>). 

1) Mas}dar  dari fi’l ruba>’i> 

Adapun timbangan mas}dar  dari fi’l ruba>’i>  (kata kerja empat huruf), 

yaitu: 

أْفعَلَ   dari fi’l إْفعَالٌ  - contoh  ٌإْكرام (penghormatan) 

 (pelatihan) تَْدِرْيبٌ  contoh فَعهلَ  dari fi’l تَْفِعْيلٌ  -

 تَْزِكيَةٌ  menjadi َزكهى contoh (fi’l mu’tal) فَعهلَ  dari fi’l تَْفِعلَةٌ  -

(pembersihan) 

قِتَالٌ  –ُمقَاتَلَةٌ  contoh فَاَعلَ  dari fi’l فِعَالٌ  – ُمفَاَعلَةٌ  -  (pembunuhan) 
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فَْعلَةٌ  –فِْعالٌَل  -  dari fi’l  َفَْعلَل contoh  ٌَزْلَزلَةٌ  -ِزْلزال  (gempa) 

2) Mas}dar  dari fi’l khuma>si> dan suda>si> 

Fi’l khuma>si> dan suda>si> apabila dimulai dengan hamzah was}l, maka 

mas}darnya sama dengan fi’l mad}i>nya kemudian dikasrah huruf ketiga 

dan sebelum huruf terakhir ditambah alif, contoh ٌاِْجتَِماع 

(perkumpulan). Apabila fi’l madi>nya diawali dengan ta>’ za>idah 

(tambahan) maka mas}darnya sama dengan wazn fi’l mad}i>nya, hanya 

saja huruf sebelum akhir did}ammah. Contoh  ٌتَقَدُّم (fi’l mad}i>nya  َتَقَدهم ). 

c. Pembentukan al-mas}dar al-mi>mi> (المصدر الميمي)23 

 Al-mas}dar al-mi>mi> dibentuk dari fi’l s|ula>s|i> dengan timbangan  ٌَمْفعَل, 

contoh  ٌْنَظر  kecuali jika fi’l s|ula>s|i> tersebut diawali dengan (pemandangan) م 

huruf ‘illat, maka timbangannya adalah  ٌَمْفِعل , contoh:  ٌْوقِع  selain itu, jika . م 

al-mas}dar al-mi>mi>nya berasal dari tiga huruf, maka pembentukan al-mas}dar 

al-mi>mi>nya berdasarkan timbangan fi’l mud}a>ri’nya dengan mengubah huruf 

mud}a>ri’nya dengan huruf mi>m yang did}ammah dan huruf sebelum akhir 

difath}ah, contoh ُمْلتَقَي dari fi’l mud}a>ri’ يَْلتَِقي .  

d. Pembentukan ism al-marrah24 ( ة  (اِْسُم الَهْيئَة) dan ism al-haiah25 (اِْسُم الَمره

                                                             

23Mas}dar mi>mi> adalah mas}dar yang diawali dengan mi>m tambahan di awal kata benda dan 

mengandung makna yang sama dengan mas}dar biasa. Selain itu Al-mas}dar al-mi>mi> adalah mas}dar 
yang diawali dengan mi>m za>idah (tambahan) yang dibaca fath}ah, dan bukan termasuk wazn 
mufa>’alah seperti   ٌَمْطلَب . 
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   Timbangan ism al-marrah untuk fi’l s|ula>s|i> adalah  ٌفَْعلَة contoh  َضَرْبتُه

 Jika fi’lnya lebih dari .(saya memukulnya dengan satu kali pukulan) َضْربَةً 

tiga huruf maka ism al-marrah dibentuk dari mas}dar fi’l tersebut kemudian 

ditambahkan ta>’, contoh  ًأَْكَرْمتُهُ إِْكراَمة (saya menghormatinya satu 

penghormatan). Sedangkan timbangan  ism al-haiah jika fi’lnya s|ula>s|i> adalah 

  .(saya duduk seperti duduknya ulama) َجلَْسُت ِجْلَسةَ العُلََماءِ  contoh , فِْعلَةٌ 

   Selain itu ada pendapat menyatakan kebolehan bentuk mas}dar haiah 

yang disusun dari fi’l  lebih dari tiga huruf, contoh  َاْختََمَرِت الَمْرأةُ ِخْمَرة 

(wanita itu telah menutup kepalanya dengan kerudung).26 

e. Pembentukan al-mas}dar al-s}ina>’i> ( نَاِعي الم ْصدَُر الص ِ ) 

 Al-mas}dar al-s}ina>’i>  adalah al-mas}dar yang dibentuk dengan cara 

menambahkan ya>’ al-nisbah dan diikuti ta>’ ta’ni>s| untuk menunjukkan makna 

mas}dar (kata benda) atau untuk menunjukkan sifat padanya, contoh  ٌيهة  ُحر ِ

(kebebasan),  ٌَوَطنِيهة (nasionalis)27. 

3. Infleksi (تصريفي) 

                                                                                                                                                                              

24Ism al-marrah adalah mas}dar yang menunjukkan makna terjadinya suatu perbuatan satu 

kali. 

25Jenis mas}dar  yang menunjukkan bentuk suatu pekerjaan  (fi’l) ketika terjadi. 

26Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2009), h.  

244.  

27Amrah Kasim, Mofologi Bahasa Arab: Ilmu Sharf, h. 126-132. 
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 Infleksi merupakan perubahan bentuk kata yang menujukkan berbagai 

hubungan gramatikal seperti nomina, ajektiva, dan lain-lain. Distribusi infleksi lebih 

luas dari derivasi . bentuk-bentuk infleksi biasanya menyatakan beberapa kategori 

ketatabahasaan, seperti tunggal dan jamak, jenis kelamin, waktu, bentuk aktif dan 

pasif, tingkatan kata sifat, dan lain-lain.28 Contoh dalam QS. al-‘Ankabu>t/29: 45, 

yaitu: 

ةَ تَۡنَهىَٰ َعِن ٱۡلفَحۡ  لَوَٰ ةََۖ إِنه ٱلصه لَوَٰ ِب َوأَقِِم ٱلصه َشآِء َوٱۡلُمنَكِرِۗ ٱۡتُل َمآ أُوِحَي إِلَۡيَك ِمَن ٱۡلِكتََٰ

ُ يَۡعلَُم َما تَۡصنَعُوَن  ِ أَۡكبَُرِۗ َوٱَّلله  َولَِذۡكُر ٱَّلله

  Kata  ُأْكبَر pada ayat di atas berasal dari kata  ٌَكبِْير, disebabkan terjadi proses 

infleksi pada kata  ٌَكبِْير, maka berubah menjadi  ُأْكبَر. Bentuk infleksi tersebut 

menujukkan bentuk kata sifat (biasa, lebih, sangat), di mana kata  ٌَكبِْير (besar) adalah 

kata sifat yang berbentuk positif, sedangkan   ُأْكبَر  (Maha besar) merupakan kata 

sifat yang berbentuk superlatif. 

  Contoh lain  dalam QS. al-Anfa>l/8: 67, yaitu: 

 ُ ٍ أَن َيُكوَن لَهُۥٓ أَۡسَرىَٰ َحتهىَٰ يُۡثِخَن فِي ٱۡۡلَۡرِضِۚ تُِريدُوَن َعَرَض ٱلدُّۡنيَا َوٱَّلله َما َكاَن ِلنَبِي 

ُ َعِزيٌز َحِكيم  يُِريدُ ٱۡۡلِٓخَرةَِۗ َوٱَّلله

  Kata  ُيُِريد berasal dari kata اراد disebabkan terjadi proses infleksi pada kata 

 .untuk menunjukkan suatu hubungan gramatikal يُِريدُ  maka berubah menjadi اراد

Bentuk infleksi tersebut menujukkan bentuk waktu, di mana اراد merupakan kata 

                                                             

28Marwati, Fonologi, Morfologi dan Bahasa Arab, h. 48-49. 
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kerja lampau, sedangkan  ُيُِريد adalah kata kerja yang menunjukkan kala (terus 

menerus). 

4. I’la>l ( ٌإعالل)  
I’la>l  adalah perubahan yang terjadi pada huruf ‘illah, baik karena dibuang, 

diganti, ataupun dibaca suku>n (mati). I’la>l  terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

a. I’la>l haz|f,  yaitu membuang salah satu huruf ‘illah yang terjadi pada tiga 

tempat, yaitu: 

1). Pada huruf mad yang bertemu dengan huruf mati sesudahnya, seperti lafaz 

 kemudian dibuang huruf ‘illahnya, yaitu wa>w karena , قُْومْ  asalanya قُمْ 

tertolak bertemunya dua huruf mati. 

2). Pada fi’l ma’lu>m yang memiliki huruf ‘illah  pada fa> fi’lnya (mis|a>l wa>w) 

yang berwazan  ُيْفِعل , seperti  ُيَِعد asalnya  ُيَْوِعد , maka huruf wa>wnya 

dibuang.  

3). Pada fi’l  yang memiliki huruf ‘illah  pada la>m fi’lnya, maka harus 

dibuang ketika berbentuk fi’l amr  yang menunjukkan mufrad muz|akkar, 

seperti  ُاُْدع atau pada fi’l mud}a>ri’ yang dibaca jazm, seperti  ُلَْم يَْدع . 

b. I’la>l qalb , yaitu: mengganti salah satu huruf illah, apabila huruf ‘illah 

tersebut berupa wa>w dan ya> berharakat yang berada setelah berharakat 

fath}ah, maka keduanya harus diganti oleh alif,  seperti lafaz  َقَال dan  َبَاع , 
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asalnya قول dan  َبَيَع . Hal ini terjadi karena huruf ‘illah tersebut berharat, 

sementara huruf sebelumnya berharakat fath}ah.  Selain itu huruf wa>w dapat 

menggantikan huruf ya>, jika huruf wa>w tersebut berharakat kasrah, seperti 

ِمْوَعادٌ   asalnya ِمْيعَادٌ   dari lafaz  ُالوْعد . Begitu pula ketika huruf ‘illah berada 

di ujung kata setelah harakat kasrah, seperti  ََرِضي asalnya  ََرِضو  dari lafaz 

ْضوانُ   . الر ِ

c. I’la>l suku>n,  yaitu membuang harakat huruf ‘illah  disebabkan menghindari 

berat dalam pengucapan, atau mengalihkan harakatnya kepada huruf mati 

sebelumnya. Apabila huruf ‘illah wa>w atau ya>’ berada di ujung yang berada 

setelah huruf  berharakat, maka harakatnya harus dibuang jika d}ammah atau 

kasrah, seperti  ْيَْدُعو dan  ْيَْقضى asalnya  ُيَدْعُو dan  ُيَْقِضي. Sedangkan apabila 

keduanya berharakat fath}ah, maka tidak ada i’la>l suku>n, seperti  َلَْن أَْدُعو .  

5. Ibda>l  ( ٌإِْبدَال) 

Ibda>l  adalah menghilangkan satu huruf dan meletakkan huruf lain pada 

tempat huruf  dibuang tersebut. Ibda>l  menyerupai i’la>l  karena keduanya merupakan 

perubahan , tetapi i’la>l  khusus terjadi pada huruf ‘illah , sedangkan ibda>l  terdapat 

pada huruf-huruf s}ah}i>h.  Menurut Emil Badi’ Ya’qu>b, ibda>l  terbagi dua, yaitu: 



 
 

94 
 

a. Ibda>l s}arf,  yaitu menempatkan huruf-huruf  tertentu pada tempat huruf lain 

untuk mempermudah dalam pengucapan, seperti menggantikan (ibda>l) wa>w 

pada alif. Contoh  ََصام asalnya adalah  ََصَوم . 

b. Ibda>l lugawi>, yaitu dua kata yang sama dalam makna, tetapi ada perbedaan 

satu huruf dari huruf-hurufnya, dengan syarat kedua huruf tersebut, masih 

tetap sama dalam makhrajnya, seperti  ُالشهاِزب dan شهاِسبُ ال , maknanya yaitu 

sesuatu yang kering. 
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BAB IV 

 ANALISIS ‘ILM AL-NAH{W DAN ‘ILM AL-S{ARF QS. AL-RAH{MA<N/55:1-20 

A. Analisis Sintaksis QS. Al-Rahma>n/55:1-20 

Adapun analisis sintaksis QS. al-Rah}ma>n/55: 1-20, yaitu: 

ُن  ۡحم َٰ  ٱلرَّ

)الرحمن(: مبتدأ مرفوع بالضمة وكتبت الكلمة بغير ألف والبد من اثباتها فى اللفظ.1 

 آية بمضمر أي: هللا الرحمن أو الرحمن ربنا.2

Kata  ُن ۡحم َٰ  ,merupakan mubtada’ (subjek) yang dimarfu’  dengan d}ammah ٱلرَّ

dan ditulis tanpa alif. Sedangkan menurut Abu> H{ayya>n al-Andalusi>, pada ayat ini 

dikira-kirakan bermakna Alla>h al-Rah}ma>n atau al-Rah}ma>n rabbuna>. 

ان   لَّم  ٱۡلقُۡرء   ع 

: فعل ماض مبني على (علم) : الجملة الفعلية  فى محل رفع خبر اول.(علم القرآن)

منصوب ثانى : مفعول به (القرآن)الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. 

الن ما بعده يدل عليه اى علم اإلنسان حذف المفعول االول اختصارا  و ةبالفتح

 القرآن.

Kalimat   ان  adalah al-jumlah al-fi’liyyah sekaligus merupakan ع لَّم  ٱۡلقُۡرء 

khabar awwal (khabar pertama). Adapun kata    لَّم  sendiri merupakan kata kerja ع 

                                                             

1‘Abd al-Wa>h}id S{a>lih, I’ra>b al-Mufas}s}al li Kita>b Allah al-Murattal, (Cet. II; Amman: Da>r al-

Fikr, 1998), h. 322. 

2 Abu> H{ayya>n al-Andalusi>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t}, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

2007), h. I86. 
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bentuk lampau dan subjeknya adalah kata ganti orang ketiga (هو). Sedangkan kata 

ان   لَّم   ,<sebagai objeknya. Sedangkan menurut Abu> H{ayya>n al-Andalusi ٱۡلقُۡرء   ع 

merupakan fi’l muta’addi>  yang membutuhkan dua objek,  dan objek kedua dihapus.3 

ن    نس َٰ ل ق  ٱإۡلِ  خ 

: فعل ماض مبني على )خلق(: الجملة الفعلية  فى محل رفع خبر ثان. (خلق اإلنسان)

: مفعول به منصوب (اإلنسان )والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ةالفتح

 .ةبالفتح

 Kalimat   ن نس َٰ ل ق  ٱإۡلِ  adalah al-jumlah al-fi’liyyah sekaligus merupakan خ 

khabar s|a>n (khabar kedua). Abu> Ja’far Ah}mad al-Nuh}a>s menyebutnya 4خبر بعد خبر. 

Adapun kata   ل ق  merupakan kata kerja bentuk lampau dan subjeknya adalah kata خ 

ganti orang ketiga. Sedangkan kata    ن نس َٰ  .sebagai objeknya ٱإۡلِ

هُ   لَّم    5الب ي ان  ع 

 ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والفاعل: فعل ماض مبني على الفتح (علّمه)

: ضمير متصل (الهاء)و  

                                                             

3Lihat. Abu> H{ayya>n al-Andalusi>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t}, h. 187. 

4Khabar setelah khabar. Lihat. Abu> Ja’far Ah}mad al-Nah}a>s, I’ra>b al-Qur’a>n, (Kairo: Da>r al-

H{adi>s|, 2007), h. 189.  

5Kalimat   هُ ٱۡلب ي ان  adalah al-jumlah al-fi’liyyah sekaligus merupakan khabar s|a>lis| (khabar ع لَّم 

ketiga).  Lihat. ‘Abd al-Wa>h}id S{a>lih, I’ra>b al-Mufas}s}al li Kita>b Allah al-Murattal, h. 323.  
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ول به ثانى منصوب )البيان( مفع مبني على الضم فى محل نصب مفعول به أول.

 بالفتحة.

 Kata   ع لَّم merupakan kata kerja bentuk lampau dan subjeknya adalah kata 

ganti orang ketiga. Sedangkan d}amir الهاء sebagai objeknya. 

ُر بُِحۡسب ان  ٱۡلق م   ٖ ٱلشَّۡمُس و 
على )الشمس( مرفوع  : معطوف بالواو(والقمر): مبتدأ مرفوع بالضمة. (ٱلشَّۡمسُ )

: جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف. اي يجريان (بحسبان)مثلها بالضمة. 

 بحسبان.

 Kata  ُٱلشَّۡمس merupakan mubtada’ dan kata  ُر  kedudukannya mengikut ٱۡلق م 

kepada al-syams hal ini ditandai dengan adanya wa>wu yang merupakan wa>wu ‘at}f. 

Adapun kata بُِحۡسب ان adalah ja>r wa majru>r sekaligus khabar dari  ُٱلشَّۡمس. sedangkan 

menurutAbu> H{ayya>n al-Andalusi>, huruf الباء yang melekat pada kata حسبان 

merupakan ظ ْرفِية Karena memiliki orbit.6  

ُر ي ۡسُجد اِن   ٱلشَّج  ٱلنَّۡجُم و   و 

 مرفوع بالضمة. )الشمس( بالواو على عطوفم: )النجم(عطف.  حرف: (الواو)

رُ ( .)الواو(: واو عطف  ( مرفوع مثلها بالضمةالنجمبالواو على ) معطوف) :ٱلشَّج 

: الجملة الفعلية فى محل رفع خبر المبتدأ وهي فعل المضارع مرفوع (ي ۡسُجد انِ ).

 بثبوت النون واأللف ضمير متصل مبني على السكون فى محل رفع فاعل.

                                                             

6Abu> H{ayya>n al-Andalusi>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t}, h. 187. 
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 Kata  ُٱلنَّۡجم رُ  merupakan mubtada’ dan kata و   kedudukannya mengikut ٱلشَّج 

kepada al-najm, hal ini ditandai dengan adanya wa>wu yang merupakan wa>wu ‘at}f. 

sedangkan kalimat  ِي ۡسُجد ان merupakan al-jumlah al-fi’liyyah sekaligus khabar dari 

mubtada’. 

ان   ع  ٱۡلِميز  ض  و  ا و  ف ع ه  آء  ر  ٱلسَّم   و 

آء  ) ٱلسَّم  . السماء: مفعول به منصوب على االشتغال بفعل محذوف : الواو عطف(و 

: فعل ماض مبني (رفعها) يفسره ما بعده تقديره: ورفع السماء بمعنى خلقها مرفوعة.

على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. و )ها( ضمير متصل فى 

. وضع: فعل ماض مبني على : الواو عطف(ووضع الميزان)محل نصب مفعول به.

مفعول به منصوب : (الميزان). الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو

 7وعالمة نصبه الفتحة.

Kata   آء  adalah objek yang dinasb, oleh fi’l yang dihilangkan. Sedangkan ٱلسَّم 

Abu> Suma>l dalam Abu> H{ayya>n al-Andalusi>, membaca السماء dengan raf’ 

(berharakat d}ammah) dengan pertimbangan berada di awal kalimat. 8  Namun 

menurut Abu> al-Baqa> ‘Abdillah ibn H{usain al-‘Ukbari>, السماء dibaca raf’ karena 

ma’t}u>f kepada al-najm.9 Adapun kalimat ا ف ع ه   merupakan fi’l ma>d}i dan fa>’ilnya ر 

adalah kata ganti yang diperkirakan adalah  هو. Adapun ها juga merupakan objek. 

                                                             

7‘Abd al-Wa>h}id S{a>lih, I’ra>b al-Mufas}s}al li Kita>b Allah al-Murattal,  h. 322.  

8Abu> H{ayya>n al-Andalusi>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t}, h. 188. 

9Abu> al-Baqa> ‘Abdillah ibn H{usain al-‘Ukbari>,al-Tibya>n fi> I’ra>b al-Qur’a>n, (Birut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 390. 
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Selanjutnya kalimat   ان ع  ٱۡلِميز  ض  و   kedudukannya mengikut kepada kalimat و 

sebelumnya, hal ini ditandai dengan adanya wa>wu at}f, namun Ibra>hi>m dalam Abu> 

H{ayya>n al-Andalusi> membaca ان ْضعِ الِمْيز  و   dengan ja>r  dan sukun pada huruf) و 

d}a>d).10 

اِن    أ الَّ ت ۡطغ ۡواْ فِي ٱۡلِميز 

)تطغوا(: فعل : أصلها, ان: حرف تفسير ال عمل له. و )ال( ناهية جازمة.(أال)

مضارع مجزوم بال وعالمة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل فى محل رفع 

 )فى الميزان(: جار ومجرور متعلق بتطغوا فاعل واأللف فارقة.

Kata  َّأ ال asalnya dari ان yang merupakan huruf tafsi>r dan ال berupa na>hi> 

(larangan). Adapun kalimat  ْت ۡطغ ۡوا adalah fi’l mud}a>ri’ yang dijazm dengan ال dan 

tandanya adalah h}az|f al-nu>n, sedangkan fa>’ilnya adalah wa>wu. 

ان   ال  تُۡخِسُرواْ ٱۡلِميز  ۡزن  بِٱۡلِقۡسِط و  أ قِيُمواْ ٱۡلو   و 

) ۡزن  أ قِيُمواْ ٱۡلو  أ قِيُمواْ(: فعل أمر مبني على حذف النون: الواو عطف)و  . )والواو( . )و 

 :) مفعول به منصوب ضمير متصل فى محل رفع فاعل.)واأللف( فارقة. )الوزن 

ال  تُۡخِسُرواْ ). جار ومجرور متعلق بأقيموا)بِٱۡلِقۡسِط(: الفتحة.وعالمة نصبه  و 

ان   (: فعل مضارع مجزوم بال تُۡخِسُرواْ ) .)ال( ناهية جازمة.الواو عطف(: ٱۡلِميز 

)والواو( ضمير متصل فى محل رفع فاعل. )واأللف( وعالمة جزمه حذف النون 

 الفتحة.مفعول به منصوب وعالمة نصبه فارقة. )الميزان(: 

                                                             

10Abu> H{ayya>n al-Andalusi>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t}, h. 188. 
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Kata  ْأ قِيُموا adalah fi’l amr  dan wa>wu adalah fa>’ilnya. Adapun kata   الوزن 

adalah objeknya, sedangkan dalam sedangkan  ِٱۡلِقۡسط merupakan ma>jru>r karena 

didahului huruf ja>r. Adapun   ان ال  تُۡخِسُرواْ ٱۡلِميز   <h}arf wa>wu adalah al-‘at}f, dan la ,و 

merupakan la> na>hiyah (yang menunjukkan larangan) sedangkan 11 ْتُۡخِسُروا adalah fi’l 

mud}a>ri’ yang dijazm dengan la> dan dibuang nunnya, adapun fa>’ilnya adalah al-

wa>wu, dan  الميزان adalah objeknya. 

ا ِلۡۡل ن اِم  ع ه  ض  ٱأۡل ۡرض  و   و 

ٱأۡل ۡرض  ) : مفعول به منصوب على االشتغال بفعل (ٱأۡل ۡرض  ). الواو عطف(: و 

ا. )محذوف يفسره ما بعده تقديره ع ه  ض  فعل ماض مبني على الفتح والفاعل (: و 

 ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. و )ها( ضمير متصل فى محل نصب مفعول به.

 بوضع. جار ومجرور متعلق: (ِلۡۡل ن امِ )

Huruf الواو merupakan wa>wu ‘at}f yang berfungsi mengikuti ism atau fi’l 

sebelumnya. Adapun kata   ٱأۡل ۡرض adalah objek yang dinas}b, sedangkan kalimat  

ا ع ه  ض    merupakan fi’l ma>d}i dan fa>’ilnya adalah kata ganti yang diperkirakan adalah و 

 .juga merupakan objek ها dan هو

ا ف َٰ  ة  فِيه  اِم  ِكه  ٱلنَّۡخُل ذ اُت ٱأۡل ۡكم   و 

ِكه  )
ا ف َٰ جار الالجملة االسمية فى محل نصب حال من "االرض". )فيها(:  (:ة  فِيه 

ِكه  )مجرور متعلق بخبر مقدم. الو
ٱلنَّۡخلُ ة (: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. )ف َٰ (: واو و 

ِكه  على "(: معطوف ٱلنَّۡخلُ . )عطف
(: صفة للنخل ذ اتُ ة " مرفوعة بالضمة. )ف َٰ

                                                             

11Bila>l Ibn Abi> Burdah membacanya وال ت ْخِسُروا (difath}ah al-ta>)  -خسر – يخسر واخسر
-Lihat. Abu> Ja’far Ah}mad al-Nuh}a>s, I’ra>b al .  جبر واجبر memiliki makna sama, seperti يخسر
Qur’a>n, (Kairo: Da>r al-H{adi>s|, 2007), h. 190. 
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امِ ) وهي مضاف.مرفوعة بالضمة (: مضاف اليه مجرور باإلضافة وعالمة ٱأۡل ۡكم 

 جره الكسرة.

Kalimat   ِكه
ا ف َٰ ة  فِيه   merupakan al-jumlah al-ismiyyah (kalimat yang diawali 

dengan ism) sekaligus berfungsi sebagai penjelas keadaan dari kata االرض. Adapun 

ا  berfungsi sebagai pelengkap dari mubtada’ (khabar) yang lebih dahulu فِيه 

disebutkan. Sedangkan kata   ِكه
ة  ف َٰ  adalah mubtada’ muakhkhar dan kata  ُٱلنَّۡخل 

merupakan ism yang mengikut kepada    ِكه
ة  ف َٰ  yang ditandai dengan adanya wa>wu 

‘at}f. Sedangkan  ُذ ات sifat dari  ُٱلنَّۡخل sekaligus sebagai mud}a>f  dan   ِام  adalah ٱأۡل ۡكم 

mud}a>f ilaih. 

اُن  ۡيح  ٱلرَّ بُّ ذُو ٱۡلع ۡصِف و  ٱۡلح   و 

بُّ . )(: واو عطفو  ) ِكه  (: معطوف على"ٱۡلح 
(: صفة للحب ذُوة " مرفوعة بالضمة. )ف َٰ

( مضاف اليه ٱۡلع ۡصفِ مرفوعة بالواو ألنها من األسماء الخمسة وهي مضاف. )

انُ ) مجرور باإلضافة وعالمة جره الكسرة. ۡيح  ٱلرَّ انُ . )واو عطف :(و  ۡيح  ( ٱلرَّ

ِكه  معطوف على"
اي وذو الريحان فحذف المضاف واقيم  ة " مرفوعة بالضمة.ف َٰ

 المضاف اليه مقامه.

Huruf الواو merupakan  wa>wu ‘at}f, dan kata  ُّب  kedudukannya mengikut ٱۡلح 

kepada   ِكه
ة  ف َٰ   sedangkan ذُو adalah sifat dari   ُّب  yang marfu>’ dengan al-wa>wu ٱۡلح 

karena bentuknya adalah al-asma> al-khamsah, sekaligus juga sebagai mud}a>f. 

Sedangkan kata  ِٱۡلع ۡصف merupakan mud}a>f ilaih. Adapun kata  ُان ۡيح   ٱلرَّ



 
 

101 
 

kedudukannya mengikut kepada   ِكه
ة  ف َٰ  ditandai dengan adanya wa>wu ‘at}f  yang 

berada sebelumnya. Namun menurut Abu> al-Baqa> ‘Abdillah ibn H{usain al-‘Ukbari>, 

kata  ّب ان dan ٱۡلح  ۡيح  خلق الحبَّ ذا العصف  dapat dibaca dengan nas}b yaitu ketika ٱلرَّ

ان  dan kata و الريحان   ۡيح   dapat juga dibaca  jar  ketika ma’t}u>f  kepada al-‘as}f.12 ٱلرَّ

ب اِن  ذِّ ا تُك  بُِّكم  ِٓء ر  اال   ف بِأ ّيِ ء 

نافية. )الباء(: حرف جر. )أي(: اسم استفهام مجرور بالباء وعالمة جره )الفاء(: استئ

ٓءِ الكسرة. والجار والمجرور متعلق بتكذبان وهو مضاف. ) اال  (: مضاف اليه ء 

امجرور باإلضافة وعالمة جره الكسرة. ) بُِّكم  مجرور باإلضافة (: مضاف اليه ر 

)الكاف(: ضمير متصل مبني على الضم فى محل جر  وعالمة جره الكسرة.

باالضافة. )ما( عالمة التثنية او الميم حرف عماد )األلف(: حرف دال على التثنية. 

ب انِ ) ذِّ (: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة. و)األلف(: تُك 

 ن فى محل رفع فاعل.مبني على السكو ضمير متصل

Huruf الفاء adalah isti’na>fiyah 13  dan الباء adalah h}arf jar. Adapun أي 

merupakan kata tanya sekaligus sebagai mud}a>f. Adapun kata 14 ِٓء اال   sebagai mud}a>f ء 

                                                             

12Abu> al-Baqa> ‘Abdillah ibn H{usain al-‘Ukbari>, al-Tibya>n fi> I’ra>b al-Qur’a>n, h. 391. 

13Suatu awalan yang tidak memiliki kaitan dengan kalimat sebelumnya dari segi hukum 

i’ra>b. Huruf isti’na>f  ada dua yaitu wa>wu dan fa. 

ا14 بِّكُم  ِٓء ر  اال   <Lihat Abu .(pengganti ma’rifah dari nakirah) بدل معرفة من نكرة merupakan ء 

H{ayya>n al-Andalusi>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t}, h. 189. 
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ilaih dan  ِب ان ذِّ  adalah fi’l mud}a>ri’ yang diraf’ dengan nu>n karena masuk dalam تُك 

kelompok fi’l  lima. 

ل  ۡلص َٰ ن  ِمن ص  نس َٰ ل ق  ٱإۡلِ اِر  ٖ خ   ك ٱۡلف خَّ

ل ق  ) فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.) (: خ 

ل  )من( حرف جر. ) اإلنسان(: مفعول به منصوب بالفتح. ۡلص َٰ  (: مجرور بمنص 

ارِ )الكاف(: حرف جر للتشبيه. )ا. وعالمة جره الكسرة (: اسم مجرور بالكاف ۡلف خَّ

 وعالمة جره الكسرة.

ل ق    merupakan kata kerja bentuk lampau dan subjeknya adalah kata ganti خ 

orang ketiga. Sedangkan kata   ن نس َٰ  من  sebagai objeknya. Adapun huruf ٱإۡلِ

merupakan h}arf jar dan kata   ل ۡلص َٰ  الكاف kemudian ,من itu majru>r dengan ص 

merupakan h}arf jar yang berfungsi untuk menyerupakan sesuatu, terakahir kata 

ارِ ا ۡلف خَّ  adalah ism (kata benda) yang dijar  dengan الكاف. 

اِرج آنَّ ِمن مَّ ل ق  ٱۡلج  خ  ن نَّار ٖ و   ٖ ّمِ
ل ق  )  على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.فعل ماض مبني (: خ 

آنَّ ) اِرج)من( حرف جر. ) (: مفعول به منصوب بالفتح.ٱۡلج  وعالمة  (: مجرور بمنمَّ

ن نَّار) جره الكسرة.  (: جار ومجرور متعلق بصفة لمارج.ّمِ

ل ق    merupakan kata kerja bentuk lampau dan subjeknya adalah kata ganti خ 

orang ketiga. Sedangkan kata  َّآن  merupakan من  sebagai objeknya. Adapun huruf ٱۡلج 

h}arf jar dan kata  اِرج ٖ مَّ  itu majru>r dengan من, kemudian ن نَّار  merupakan ja>r wa ّمِ

majru>r yang berfungsi sebagai sifat dari اِرج ٖ مَّ . 
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ۡغِرب ۡيِن  بُّ ٱۡلم  ر  ۡشِرق ۡيِن و  بُّ ٱۡلم   ر 

بُّ ) ۡشِرق ۡينِ ألنه معلوم اي هو رب. او هللا رب. )(: خبر مبتدأ محذوف ر  (: مضاف ٱۡلم 

اليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الياء ألنه مثنى والنون عوض من التنوين فى 

ۡغِرب ۡينِ المفرد. )اإلسم  بُّ ٱۡلم  ر  ۡشِرق ۡينِ  بالواو على " (: معطوفو  بُّ ٱۡلم   ".ر 

Kata 15 ُّب  merupakan khabar dari mubtada’  yang dihapus karena sudah ر 

umum diketahui yaitu Alla>h rabb. Namun menurut Abu> al-Baqa> ‘Abdillah ibn 

H{usain al-‘Ukbari>, kata  ُّب ج   dapat juga berfungsi sebagai mubtada’ dan ر  ر   م 

sebagai khabarnya.16 Adapun kata  ِۡشِرق ۡين ۡغِرب ۡينِ  adalah mud}a>f ilaih dan ٱۡلم  بُّ ٱۡلم   ر 

kedudukannya mengikut kepada  ِۡشِرق ۡين بُّ ٱۡلم   ditandai dengan adanya wa>wu ‘at}f ر 

yang berada sebelumnya. 

ۡيِن ي ۡلت ِقي اِن  ج  ٱۡلب ۡحر  ر   م 

ج  ) ر   فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.(: م 

ۡينِ ) الياء ألنه مثنى والنون عوض من وعالمة نصبه  مفعول به منصوب(: ٱۡلب ۡحر 

نصب حال من  الجملة الفعلية فى محل (:ي ۡلت ِقي انِ ) التنوين فى اإلسم المفرد.

ۡينِ " " وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. واأللف ضمير متصل مبني ٱۡلب ۡحر 

 على السكون فى محل رفع فاعل.

                                                             

15kata  ُّب بِّ )  boleh dijar ر  فبأي ءاالء ربكما رّبِ المشرقين ورّبِ  dengan makna (ر 
 .Lihat Abu> Ja’far Ah}mad al-Nuh}a>s, I’ra>b al-Qur’a>n, h. 190 . المغربين

16Abu> al-Baqa> ‘Abdillah ibn H{usain al-‘Ukbari>, al-Tibya>n fi> I’ra>b al-Qur’a>n, h. 391. 
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ج   ر   adalah kata kerja bentuk lampau dan subjeknya adalah kata ganti orang م 

ketiga. Sedangkan kata  ِۡين  adalah ي ۡلت ِقي انِ  sebagai objeknya. Sedangkan kalimat ٱۡلب ۡحر 

fi’l mud}a>ri’ dan fa>’ilnya adalah al-alif, sekaligus merupakan al-jumlah al-fi’liyyah 

yang berfungsi menjelaskan keadaan dari  ِۡين  .ٱۡلب ۡحر 

ا ب ۡرز    الَّ ي ۡبِغي اِن  خ  ب ۡين ُهم 

منصوب على الظرفية متعلق بخبر مقدم وهو مضاف. )الهاء(: )بين(: ظرف مكان 

(: مبتدأ مؤخر ب ۡرز  ضمير متصل فى محل جر مضاف اليه. )ما(: عالمة التثنية. ) خ 

نصب حال  الجملة الفعلية فى محل(: ي ۡبِغي انِ مرفوع بالضمة. )ال(: نافية ال عمل لها. )

ۡينِ من " النون. واأللف ضمير متصل مبني " وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت ٱۡلب ۡحر 

 على السكون فى محل رفع فاعل.

Kata بين adalah keterangan tempat yang berfungsi sebagai khabar 

muqaddam sekaligus sebagai mud}a>f, الهاء merupakan kata ganti yang berfungsi 

sebagai mud}a>f ilaih, sedangkan ما sebagai tanda yang menunjukkan dua. Adapun 

kata   خ  ب ۡرز  merupakan mubtada’ muakhkhar dan huruf ال berfungsi untuk 

meniadakan, sedangkan  ِي ۡبِغي ان merupakan fi’l mud}a>ri’ dan fa>’ilnya adalah al-alif, 

sekaligus merupakan al-jumlah al-fi’liyyah yang berfungsi menjelaskan keadaan dari 

ۡينِ   .ٱۡلب ۡحر 
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B. Analisis Morfologi QS. Al-Rahma>n/55:1-20 

Adapun analisis morfologi QS. Al-Rahma>n/55: 1-20, yaitu: 

Kata الرحمن berasal dari kata رحمة ومرحمة –يرحم –رحم  yang berarti 

menaruh kasihan. Kata الرحمن merupakan s}ifah al-musyabbahah dengan timbangan 

اسم من أسماء هللا عز وجلyang berarti  .nama Allah)-(salah satu dari nama 17 ف  عْ ال  ن  

Menurut Abi> al-Qa>sim al-H{usain ibn Muh}ammad ibn al-Mufad}d}il, kata الرحمن dan 

.ن ِدْيمُ  dan ن ْدمان seperti kata الرحيم 18  Timbangan   ف  عْ ال  ن biasanya menunjukkan 

kesempurnaan atau kesementaraan dan timbangan timbangan   ف ِعْيل menunjukkan 

pada kesinambungan dan kemantapan. Sedangkan menurut Quraish Shihab 

mengungkapkan lebih cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan baik 

رحمةberasal dari kata mengutip salah satu hadis|  dengan 19 الرحيم maupun الرحمن

qudsi yang menuturkan firman Allah, yaitu: 

ر  و   دَّث ن ا اْبُن أ بي ُعم  حمِن الح  ْخُزْوِميُّ ق اال : حدّثنا ُسْفي اُن ْبُن ُعي ْين ة  س ِعْيدُ ْبُن ع ْبِد الرَّ م 

: اْشت ك ى أ بُو الردّاد الليثي ة  ق ال  ل م  ْهِرّيِ ع ْن أ بِي س  ف عاد هُ ع ْبد الرحمِن بُن ع ْوف   ع ن الزُّ

, فقال عبدُ الرحمِن:  لُُهْم ما ع ِمْلُت أ ب ا محمد  أ ْوص  ْيُرهُْم و  : خ  س ِمْعُت رسول هللا )فقال 

ِحم : قال  هللا تب ارك  وت عالى: أ ن ا هللا وأنا الرَّ صلّى هللا عليه وسلّم يقول ل ْقُت الرَّ ْحمُن, خ 

ا ب ت تُّهُ (. رواه الترميذى.20 ْن ق ط ع ه  ْلتُهُ وم  ص  ا و  ل ه  ص  ْن و  ا ِمْن اسِمي, ف م  ش ق ْقُت ل ه   و 

                                                             

17Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, (Jilid IV; Kairo: Da>r al-Hadi>s|, 2003), h. 102. 

18 Abi> al-Qa>sim al-H{usain ibn Muh}ammad ibn al-Mufad}d}il, Mu’jam Mufrada>t Alfa>z} al-

Qur’a>n, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971), h. 216 

19M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,  h. 281. 

20 Abi> ‘I><sa> Muh}ammad ibn ‘I><sa> al-Tirmiz|i>, Sunan al-Tirmiz|i>, (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2008), h. 469. 
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Artinya:  

“Ibn Abi> ‘Umar dan Sa’i>d ibn ‘Abd al-Rahma>n al-Mah}zu>mi telah memberitakan 

kepada kami, mereka berkata, Sofya>n ibn ‘Uyainah telah memberitakan kepada 

kami, dari al-Zuhriyy, dari Abi> Salamah, dia berkata: Abu> al-Radda>d al-Lais|: 

Aku adalah Allah dan Aku adalah al-Rah}ma>n, Aku telah menciptakan rahim, Ku 

ambil untuknya nama yang berakar dari nama-Ku. Siapa yang menyambungnya 

(s}ilah al-rah}i<m) akan Ku sambung (rahmat-Ku) untuknya, dan siapa yang 

memutuskannya akan Ku putuskan (rahmat-Ku) baginya”.21. 

Kata علّم merupakan fi’l muta’addi> atau fi’l s|ula>s|i> maz|i>d dengan tambahan 

satu huruf berasal dari kata   مُ ل  عْ ي  -م  لِ ع  yang berarti mengetahui. Pada ayat القرآن علّم  

dan kalimat علّمه البيان bermakna ويكون  أنه علّمه القرآن الذى فيه بيان كل شيء

ن22  معنى أيضا جعله مميِّزا, يعنى اإلنسان, حتى انفصل من جميع الحيوا

(sesungguhnya Allah swt. mengajarkan al-Qur’an yang di dalamnya berisi penjelasan 

segala sesuatu dan juga dapat bermakna bahwa Allah menciptakan manusia yang 

berbeda dengan semua binatang). 

Kata القرآن berasal dari قرائن jamak dari قرينة. Hal ini dikarenakan ayat-

ayatnya terkait satu dengan yang lain, saling melengkapi dan beriring-iringan. Jadi 

huruf nu>n bukan tambahan melainkan asli.23 Adapun pendapat lain yaitu: kata القرآن 

berasal dari   ة اء   , ف ْعال ن   kata ini berbentuk mas}dar yang berarti bacaan, berwazan , قِر 

                                                             

21Abdul Latif Faqih, Mengungkap Rahasia al-Fatih}ah: Satu Tuhan, Tiga Manusia, (Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 22. 

22Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 416. 

23Kha>lid ibn ‘Us|ma>n al-Sabt, Mana>hil al-‘Irfa>n li al-Zarqa>ni>, (Jilid. I; Madinah: Da>r Ibn 

‘Affa>n li al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1411H), h. 14. 
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seperti ان ان و   ُكْفر  -Hal ini karena al-Qur’an dibaca, maka dinamakan al 24.ُرْجح 

Qur’an. Sedangkan menurut al-Zarkasyi, lafaz} al-Qur’an diambil dari lafal   ن  ق ر   yang 

berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian lafal al-Qur’an 

dijadikan nama kala>m Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya, dikarenakan surah-

surah, ayat-ayat, dan huruf-hurufnya beriring-iringan dari yang satu kemudian 

digambungkan dengan yang lain. 

Sedangkan kata البيان merupakan ism mas}dar yang berarti kemampuan 

manusia untuk mengutarakan isi hati dan memahamkannya dengan orang lain, 

berasal dari kata بيانا -يبين–بان  yang berarti tampak , jelas, terang. 

Kata حسبان merupakan مصدر كالغفران (ism mas}dar seperti halnya 

gufra>n)25 yang berasal dari kata حساب yaitu perhitungan, dari fi’l  -  ُِسب  –ي ْحس  ب ح 

اان  ب  سْ حُ  yang berarti ا ْحص ى (menghitung), dan  والباء يدل على العدّ الحاء والسين . 

Adapun Penambahan huruf alif dan nun pada kata tersebut mengandung makna 

ketelitian dan kesempurnaan.26 Sedangkan kata  ُالنَّْجم berarti 27 النبات الذى ينجم أى

 tumbuh-tumbuhan yang muncul dari bumi) يظهر ويطلع من األرض وال ساق له

dan tidak memiliki batang, berasal dari kata   م ا –ي ْنُجُم  –ن ج  نُُجْوم   yang berarti   ظ ه ر 

(muncul). Kemudian kata  ِي ْسُجد ان berasal dari kata   دُ جُ سْ ي  –د  ج  س  yang berarti  ِى ن  ح  نْ ا
                                                             

24Abi> al-Qa>sim al-H{usain ibn Muh}ammad ibn al-Mufad}d}il, Mu’jam  Mufrada>t Alfa>z} al-

Qur’a>n, h. 445. 

25Abu> H{ayya>n al-Andalusi>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t}, h. 187. 

26M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, (Edisi 

Baru, Cet. Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 281. 

27Al-Sayyid Muh}ammad al-Alu>si> al-Bagda>di>, Ru>h} al-Ma’a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa 
al-Sab’ al-Mas|a>ni>, (Kairo: Da>r al-H{adi>s|, 2005), h. 131. 
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ت هُ بِاأل ْرِض membungkuk dengan khidmat, dapat juga berarti  28) خ  اِض ع  ا ْبه  ع  ج  ض  و 

 .(sujud) ُمت ع بِّد ا

Kata ا ف ع ه  ْفع ا  berasal dari kata ر  ف ع    - ي ْرف عُ  – ر  ض ع   bermakna ر   ِضدُّ و 

(mengangkat). Adapun kata   اوْ غ  طْ ت  berasal dari kata - ي ْطغ ى ىغ  ط     yang berarti   ز او  ج 

 melampaui batas secara sengaja dengan sikap meremehkan(.29 Sedangkan)  الق دْر

kata الميزان merupakan ism a>la>t yang berarti (alat  30لآللة التى يوزن بها األشياء

untuk menimbang sesuatu) dan dapat juga berarti 31  keadilan, baik) الع ْدلُ 

menempatkan sesuatu pada tempatnya, maupun dalam arti keseimbangan), berasal 

dari   ن ز  ْزن ا–نُ يُْوز  –و  و   (menimbang),  

Kalimat أقِْيُموا merupakan fi’l amr digunakan sebagai perintah untuk 

melaksanakan sesuatu secara berkesinambungan dan sempurna sesuai dengan syarat 

dan anjuran yang berkaitan dengan aktivitas yang diperintahkan, berasal dari kata 

ا–ي قُْومُ –ق ام   ق ْوم   bermakna   ق , و  قَّىِضدُّ ق ع د , اِْنت ص ب  , ت ر  ع   (berdiri, bangkit, berdiri 

tegak, berhenti, naik, dan meningkat), kemudian mendapat tambahan satu huruf 

yaitu al-alif  menjadi   يُِقْيمُ  - ا ق ام  berarti   ه يَّج , ا ث ار  و  , ع يَّن  ف ع   ,mendirikan) ر 

                                                             

28Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia Terlengkap, (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 610. 

29M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, h. 284. 

30Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 293. 

31Al-Sayyid Muh}ammad al-Alu>si> al-Bagda>di>, Ru>h} al-Ma’a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa 
al-Sab’ al-Mas|a>ni>,  h. 133. 
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menegakkan, menaikkan, menunjuk, membengkitkan dan mengobarkan). Adapun 

kata ْزن  ال و   berasal dari kata   ن ز  ْزن ا–ي ِزنُ  –و  و   yang berarti  الواو والزاء والنون: بناء

(menunjukkan kepada keadilan dan istiqamah).   32.يدلُّ على تعديل  واستقامة 

Sedangkan  ِطسْ الق  merupakan ism mas}dar berarti berlaku adil antara dua 

orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang.33 Berasal dari kata 

ال   yang bermakna ق س ط  –ي ْقسِ طُ –قِْسط ا عدلKemudian kalimat)berlaku adil( 34 . و 

ِسر   berasal dari kata تُْخِسُرْوا ي ْخس رُ  –خ   bermakna  َّه ل ك  ض ل , بِح  , ت ِلف  , ِضدُّ ر   (sesat, 

rusak, binasa, dan rugi atau menderita kerugian), kemudian mendapat tambahan satu 

huruf yaitu al-alif  menjadi   يُْخِسرُ  –ا ْخس ر  bermakna   ن ق ص (mengurangi).  

Adapun ا ع ه  ض  ع   berasal dari و  ض  عُ –و  ْضع ا–ي ض  و   yang bermakna الواو والضاد

ه.dan  )meletakkan( 35ِضد الرفع36  ّطِ والعين أصل واحد يدلُّ على الخفض للشيء وح 

(lawan dari mengangkat. Kata امناأل  menurut al-Biqa>’i dalam Quraish Shihab, 

berasal dari kata نوم (tidur) atau نِْيم  sehingga berarti makhluk yang (suara) الو 

berpotensi tidur atau bersuara.37 Sedangkan Kata األكمام adalah bentuk jamak dari 

                                                             

32Abi> al-H{usain Ahmad Ibn Fa>ris Ibn Zakariyya<, Maqa>yi>s al-Lugah, (Kairo: Da>r al-Hadis|, 

2008), h. 954. 

33M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, h. 285. 

34H{amdi> Mah}mu>d ‘Abd al-Mut}t}alib, Al-Furu>q al-Lugawiyyah au Nuwwa>r al-alfa>z} wa s|ama>r 

al-ma’a>ni> , (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1999), h. 91. 

35Abi> al-H{usain Ahmad Ibn Fa>ris Ibn Zakariyya<, Maqa>yi>s al-Lugah, h. 958. 

36Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 329. 

37M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, h. 286. 
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kata  ُْكم atau kim yang berarti mayang/tongkol bunga, dalam hal ini kurma yang 

terbungkus selubung.38 Selanjutnya kata ريحان diambil dari kata رائحة (aroma). 

Raih}a>n adalah kembang-kembang yang memiliki aroma yang harum, seperti ros, 

yasmin, dan lain-lain. Ada juga yang memahami kata tersebut dengan daun yang 

hijau, antonim dari al-‘as}fl  (daun yang kering).39 

Adapun kata ءاالء adalah bentuk jamak dari kata الي ilyi atau alyi yang 

berarti Penggunaan kata ini karena anugerah dan nikmat  .(nikmat) 40 ُم  النِّع 

merupakan hal-hal yang sangat khusus yang hanya dianugerahkan oleh Allah Yang 

Maha Agung. Sedangkan kata  ِب ان ذِّ ِكْذب ا –ي ْكِذُب  –ك ذ ب   berasal dari تُك  ك ِذبا  و   yang 

berarti   د ق دق.atau  41ِضدُّ  ص  الكاف والذال والباء أصل صحيح يدلُّ على خالف الّصِ

(tidak benar atau bohong), kemudian mendapatkan tambahan satu huruf  yaitu al-

tad’i>f  menjadi ُب  –ك ذَّب   ت ْكِذْيب ا –يُك ذِّ  yang bermakna menyangkal kebenarannya atau 

mendustakan. Kata   ل ق ل ق   berasal dari خ  ي ْخلُقُ –خ   yang bermakna   د  ,menjadikan) ا ْوج 

membuat, dan menciptakan. 

                                                             

38M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, h. 287. 

39M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, h. 287. 

40Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 203 

41Abi> al-H{usain Ahmad Ibn Fa>ris Ibn Zakariyya<, Maqa>yi>s al-Lugah, h. 804. 
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Kemudian kata اإِلْنس ان (manusia) merupakan mufrad dari النّاس atau أناس 

setimbang dengan   فِْعال ن berasal dari kata  ا ن س ا –ي أْن سُ  –أ نِِس  yang berarti menjadi 

jinak. Adapun menurut Ibn Manz}u>r, اإِلْنس ان berasal dari kata   اناإِلْنِسي  setimbang 

dengan إِْفِعال ن kemudian dihapus huruf ya> untuk meringankan dalam pengucapan.42 

Sedangkan kata  َّآن هو اسم جنس شامل للجن كلّهمberarti  (nama untuk semua  43 ٱۡلج 

jenis jin), berasal dari kata   ن ن نَّ  kemudian menjadi ج  نُّ  –ج  يُج   (menjadi gelap atau 

tertutup, yaitu tidak dapat dijangkau oleh pancaindra manusia). Sedangkan dalam 

kamus Maqa>yi>s al-Lugah, 44  ُالجيم والنّون أصل واحد, وهو السَّتْر (menunjukkan 

penghalang). Jadi kata  َّآن  berarti bentuk kata yang mengandung makna plural ٱۡلج 

dan menunjuk kepada sesuatu yang tersembunyi. Kemudian kata اِرج  yang berarti مَّ

ج   – ي ْمُرجُ  berasal dari kata (penyatuan, pembakar) ,الشُّْعل ةُ 45 الِخْلطُ  ر  ا رسل  berarti م 

-Maqa>yi>s alSedangkan dalam kamus  .)mengutus dan mengalirkan( 46و أجرى

Lugah,(huruf  47الميم والراء والجيم أصل صحيح يدّل على مجيء  وذهاب  واضطراب

                                                             
42Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 241. 

43Al-Sayyid Muh}ammad al-Alu>si> al-Bagda>di>, Ru>h} al-Ma’a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa 
al-Sab’ al-Mas|a>ni>, h. 138. 

44Abi> al-H{usain Ahmad Ibn Fa>ris Ibn Zakariyya<, Maqa>yi>s al-Lugah, h. 153. 

45Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 243. 

46Al-Sayyid Muh}ammad al-Alu>si> al-Bagda>di>, Ru>h} al-Ma’a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa 

al-Sab’ al-Mas|a>ni>,  h. 138. 

47Abi> al-H{usain Ahmad Ibn Fa>ris Ibn Zakariyya<, Maqa>yi>s al-Lugah, h. 858. 
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al-mi>m, al-ra>, dan al-ji>m menunjukkan kepada kedatangan, kepergian dan pergolakan 

atau kekacauan). 

Kata  ِۡغِرب ۡين ۡغِرب   adalah bentuk mus|anna majru>r  dari kata ٱۡلم   berupa ism م 

maka>n yang berasal dari kata   ب ْرب ا  –ي ْغُرُب  –غ ر  ُغُرْوب ا –غ   yang berarti ذهب 

(pergi). Selanjutnya kata  ِي ۡلت ِقي ان berasal dari kata   ِلق اء   -ي ْلق ى  –ل ِقي  yang berarti 

bertemu.Kemudian mendapat tambahan dua huruf, menjadi يلتقى–التقى  yang berarti  

رُ ˛اتحادKata  (berdampingan, bersatu). 48ب ۡرز  خ   او  ْيئ ْينِ  berarti ي ت ج  ا ب ْين  ُكّلِ ش   م 

(sesuatu yang terdapat di antara dua hal atau pembatas).49 Kemudian kalimat  ِي ْبِغي ان 

berasal dari kata ب غ ى–ي ْبِغى - ب ْغيي ا yang berarti 50ال يتجاوزان (tidak melampaui atau 

melebihi). 

C. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam QS. Al-Rahma>n/55: 1-20 

Secara umum, dalam QS. Al-Rahma>n, Allah swt. menerangkan nikmat-

nikmat-Nya yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya, sebagai rahmat bagi mereka, 

yang meliputi: 

1. Allah mengajarkan al-Qur’an dan hukum-hukum syariat serta menyempurnakan 

kebahagiaan mereka dalam penghidupan di dunia maupun di akhirat. 

                                                             

48Al-Sayyid Muh}ammad al-Alu>si> al-Bagda>di>, Ru>h} al-Ma’a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa 

al-Sab’ al-Mas|a>ni>,  h. 138. 

49Ibn Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, h. 385. 

50Al-Sayyid Muh}ammad al-Alu>si> al-Bagda>di>, Ruh} al-Ma’a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa 

al-Sab’ al-Mas|a>ni>,  h. 139. 
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2. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan menyempurnakannya 

dengan akal dan pengetahuan. 

3. Allah mengajari manusia kemampuan berbicara dan memahamkan kepada orang 

lain. 

4. Allah telah menundukkan untuk manusia, matahari, bulan dan bintang-bintang 

dengan sistem yang indah dan aturan yang rapi untuk keperluan manusia baik 

mengenai dunia maupun agamanya. 

5. Allah telah menundukkan tunbuh-tumbuhan, agar manusia memperoleh 

makanannya. 

6. Allah telah mengangkat langit dan mendirikannya dengan sistem yang rapi. 

7. Allah telah mengadakan bumi dengan segala isinya yang berupa buah-buahan, 

biji-bijian, dan lain-lain. 

Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam QS. al-Rah}ma>n/55: 1-

20, yaitu: 

1. Kasih sayang 

Sifat penyayang menjadi salah satu sifat bagi Allah yang menciptakan alam 

semesta, mengajarkan al-Qur’an, menciptakan manusia dan seluruh makhluk serta 

mengajarinya mengungkapkan apa yang terlintas dalam hatinya dan terbesit dalam 

sanubarinya.  الرحمن adalah kasih sayang Allah yang bersifat wa>si’ah (luas dan 

umum) untuk semua makhluknya, baik manusia ataupun bukan manusia, baik yang 

muslim maupun yang bukan muslim, baik yang taat maupun yang tidak. Konsep 
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kasih sayang ini sangat luar biasa dan inilah yang menyebabkan Islam dahulu 

berkembang dengan cepat dan mencapai keemasan. 51 Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. Ali Imran/3: 159, yaitu: 

ة ۡحم  ا ر  ۡنُهۡم  ٖ ف بِم  ۡوِلك ۖۡ ف ٱۡعُف ع  واْ ِمۡن ح  ِليظ  ٱۡلق ۡلِب َل نف ضُّ ل ۡو ُكنت  ف ظًّا غ  ِ ِلنت  ل ُهۡمۖۡ و  ن  ٱَّللَّ ّمِ

ِِۚ إِنَّ ٱَّللَّ  يُِحبُّ ٱۡلُمت و   ل ى ٱَّللَّ كَّۡل ع  ۡمت  ف ت و  ش اِوۡرهُۡم فِي ٱأۡل ۡمِرۖۡ ف إِذ ا ع ز  ٱۡست ۡغِفۡر ل ُهۡم و  ِلين  و   ّكِ

Terjemahnya: 

“Maka berkat rahmat Allah, engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan 

mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal”.52 

Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan untuk berlaku lemah lembut 

dan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan-Nya,yaitu: 

a. Mengasihi dan menyayangi saudara  muslim  

b. Mengasihi dan menyayangi orang tua 

c. Mengasihi dan menyayangi anak 

d. Mengasihi dan menyayangi wanita 

e. Mengasihi dan menyayangi hewan 

f. Mengasihi dan menyayangi orang non Islam 

                                                             

51 Muhammad Samson Fajar, Al-Fatih}ah Golden Ways: Rahasia Surah al-Fatih}ah untuk 
Mencapai Ketenangan, Kedamaian dan Kesuksesan Hidup, (Cet. I; Solo: Pustaka Iltizam, 2015), h. 

67. 

52 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet.IV; Jakarta: Da>r al-Sunnah, 

2015), h. 72. 
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g. Mengasihi dan menyayangi tumbuhan 

h. Mengasihi dan menyayangi jin.53 

Kasih sayang adalah perasaan halus di dalam hati, kelembutan dalam 

sanubari, dan kepekaan perasaan yang dapat menumbuhkan rasa simpati kepada 

orang lain. Kasih sayang adalah perasaan yang membuat orang Islam menjauhi 

tindakan menyakiti orang lain, sehingga dapat berubah menjadi sumber kebaikan 

dan keselamatan.54 Rasulullah saw. telah menjadikan kasih sayang terhadap sesama 

sebagai jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, sebagaimana dalam sabdanya: 

و, ع ْن أ بِي  ْعن ى, ق اال : ثنا ُسْفي اُن, ع ْن ع ْمر  ْيب ة  الم  حدّثنا ُمس دَّد  وأ بُو ب ْكر ْبُن أ بِي ش 

و ي ْبلُُغ بِِه النّبِيَّ صلى هللا عليه و, ع ْن ع ْبِد هللاِ ْبِن ع ْمر  ْول ى لعبِد هللاِ ْبِن ع ْمر   ق ابُْوس  م 

اِء. وسلّم: ا ْن فِى السَّم  ْمُكْم م  ْن فِى األ ْرِض ي ْرح  ُموا م  ْحمُن اِْرح  ُهُم الرَّ م  اِحُمْون  ي ْرح  لرَّ

 )رواه التِّْرِمذي وأبو داود(55

Artinya: 

“Musaddad dan Abu> Bakr ibn Abi> Syaibah al-Ma’na>, mereka berdua berkata: 

Sufya>n telah memberitakan kepada kami, dari Amri, dari Abi> Qa>bus, seorang 

maula> ‘Abdullah ibn ‘Amr, dari ‘Abdullah ibn ‘Amr, Nabi saw. menyampaikan 

kepadanya: “Orang-orang yang senang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Yang 

                                                             

53 Muhammad Samson Fajar, Al-Fatih}ah Golden Ways: Rahasia Surah al-Fatih}ah untuk 
Mencapai Ketenangan, Kedamaian dan Kesuksesan Hidup, h. 82-87. 

54 ‘Abdullah Nas}ih} ‘Ulwa>n, Tarbiyyah al-aula>d fi> al-Isla>m, diterjemahkan Arif Rahman 

Hakim dengan judul Pendidikan Anak dalam Islam, (Solo: Insan Kamil, 2012), h. 296. 

55 Abi> Da>wud Sulaiman Ibn al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2007), h.  291. 
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Maha Pengasih. Kasihilah orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihi 

yang ada di langit”.  

Dalam ruang lingkup pendidikan, seorang pendidik harus memiliki kasih 

sayang terhadap peserta didiknya. Memiliki hubungan baik dalam sebuah kelas 

berarti seorang pendidik telah mendorong terciptanya rasa saling menyayangi 

dengan peserta didik, sehingga dengan mudah memberikan bimbingan kepada 

mereka. Sangat sulit mengajarkan ilmu pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai 

kebaikan apabila seorang pendidik tidak memiliki rasa kasih sayang dan perasaan 

senang kepada peserta didiknya.  

Ketika peserta didik tidak dididik dan ditanamkan rasa kasih sayang, maka 

mereka akan cenderung bersifat keras dan kasar. Ketika sifat buruk ini tertanam 

pada diri peserta didik, maka akan berdampak buruk pada interaksi terhadap 

lingkungannya. Sebaliknya peserta didik yang diasuh dengan kasih sayang, akan 

memiliki ikatan yang kuat (emotional bonding) dengan pendidik dan cenderung akan 

menjadi anak yang patuh. Oleh karena itu,sifat kasih sayang menjadi modal awal 

berbuat kebaikan kepada siapa pun,  karena kedamaian dan kesejahteraan tidak akan 

tercapai tanpa diterapkannya kasih sayang dalam kehidupan. 

2. Pencerahan  
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Pencerahan (enlightenment) merupakan proses atau cara , perbuatan 

mencerahkan. 56  Pada ayat ‘allama al-Qur’a>n mengindikasikan bahwa Allah swt. 

memberikan pencerahan kepada manusia yang sedang berada dalam kejahiliahan. 

Kejahiliahan merupakan penutup kesuksesan hidup, penyebab kekufuran, 

kemiskinan, kebodohan dan kerusakan di dunia. Al-Qur’an memberikan tuntunan 

(manh}aj al-h}ayah) kepada umat manusia agar kembali kepada jalan kebenaran. 

Pencerahan akan diperoleh melalui proses pencapaian pemahaman dari dalam diri 

atau batin melalui peningkatan kesadaran menuju pikiran super sadar yang akan 

memunculkan  intuisi, kebijaksanaan, dan pemahaman.57 

Pencerahan merupakan tugas seorang pendidik dalam ruang lingkup 

pendidikan. Pendidik harus mampu membawa peserta didik untuk keluar dari masa 

kebodohannya menuju masa kemerdekaanya dalam bertingkah laku yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada. Peserta didik harus mampu memerdekakan dirinya dari 

segala bentuk penghambat kesuksesan. Ketika peserta didik mampu merdeka dari 

dari kemalasan, maka dirinya akan bersemangat, ketika mampu merdeka dari 

kebodohan, maka dia akan cerdas, ketika mampu merdeka dari kemiskinan, maka dia 

menuju kepada kekayaan hakiki, begitupula kemerdekaan lain dalam segala aspek 

                                                             

56Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Cet. I, 

Ed. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 

57 Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter  di Sekolah: Teori dan 

Praktik Internalisasi Nilai, (Yogyakarta: Araska, 2014), h. 22-23. 
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hidup manusia. Kemerdekaan adalah pondasi sukses dan kunci sukses manusia dan 

merupakan buah dari keikhlasan58 

Hakikat sebuah kemerdekaan adalah kesuksesan, kemenangan dan 

kepahlawanan. Kemerdekaan pada diri manusia tidak akan terwujud tanpa 

kesungguhan, perjuangan dan ketegasan dalam berbuat. Oleh karena itu peran 

seorang pendidik dalam mencerahkan peserta didiknya sangat penting karena 

pencerahan merupakan pilar peradaban. Melalui pencerahan, seorang pendidik dapat 

menjadikan peserta didiknya manusia sukses, baik dari segi intelektual (cerdas dan 

berpendidikan), emosional (berkarakter dan berakhlak yang baik), spiritual (taat dan 

tekun beribadah, finansial (orang kaya yang dermawan), maupun sosial (mampu 

berinteraksi dengan sesama dan  menjadi teladan hidup bagi orang lain). 

3. Keadilan 

Pada ayat   ان ال  تُۡخِسُرواْ ٱۡلِميز  ۡزن  بِٱۡلِقۡسِط و  أ قِيُمواْ ٱۡلو   .Allah swt ,و 

memerintahkan untuk berlaku adil terhadap sesama manusia. Keadilan tidak boleh 

dikorbankan dengan alasan kekayaan, hubungan kekeluargaan atau belas kasih 

kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ma>idah/5: 8, yaitu: 

                                                             

58 Muhammad Samson Fajar, Al-Fatih}ah Golden Ways: Rahasia Surah al-Fatih}ah untuk 

Mencapai Ketenangan, Kedamaian dan Kesuksesan Hidup, h. 53. 
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ا ٱلَِّذين  ء   ٓأ يُّه  نَُّكۡم ش ن  ي َٰ ال  ي ۡجِرم   و 
د آء  بِٱۡلِقۡسِطۖۡ ِ ُشه  ِمين  َّلِلَّ نُواْ ُكونُواْ ق وََّٰ ٓ أ الَّ   ام  ل ىَٰ اُن ق ۡوم  ع 

لُون   ا ت ۡعم  بِيُرُۢ بِم  ٱتَّقُواْ ٱَّللَّ ِۚ إِنَّ ٱَّللَّ  خ  ۖۡ و  ىَٰ ُب ِللتَّۡقو   ٱۡعِدلُواْ هُو  أ ۡقر 
 ت ۡعِدلُواِْۚ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, 

(ketika) menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu 

kaum, mendorong kalian untuk tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu 

lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.59  

Istilah  ِطسْ الق  dengan berbagai bentuk turunannya dalam al-Qur’an secara 

umum bertema keadilan, terutama pada aspek terselenggaranya hak-hak yang 

menjadi miliki seseorang  secara proporsional. Berlaku adil itu berlaku proporsional, 

baik dalam hal-hal yang bersifat material, maupun immaterial.60 Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, kata adil, diartikan sebagai: tidak berat sebelah, tidak memihak, 

berpihak kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.61  Jadi, keadilan 

merupakan sifat dan perbuatan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya atau 

secara proporsional, tidak cenderung kepada salah satu pihak, tidak pilih kasih, dan 

tidak sewenang-wenang. 

Dalam ruang lingkup pendidikan, seorang pendidik yang adil tidak akan 

membeda-bedakan peserta didiknya karena adanya suatu sebab seperti hubungan 

                                                             

59 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet.IV; Jakarta: Da>r al-Sunnah, 

2015), h. 109. 

60M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, (Cet. I; Jakarta: Lentera 

Hati, 2009), h. 776. 

61Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 10. 
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kekeluargaan atau karena kebencian kepada seseorang. Ketika pendidik 

memperlakukan peserta didik secara adil dan proporsional, maka akan 

menghilangkan rasa iri dan dengki yang mungkin akan timbul di antara mereka. 

Keadilan harus diterapkan dalam kehidupan. Karena peserta didik memiki hak untuk 

diperlakukan secara adil. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam QS. al-

A’ra>f/7: 29, yaitu: 

ۡسِجد أ قِيُمواْ ُوُجوه كُۡم ِعند  ُكّلِ م   و 
بِّي بِٱۡلِقۡسِطۖۡ ر  ر  ا  ٖ قُۡل أ م  ين ِۚ ك م  ٱۡدُعوهُ ُمۡخِلِصين  ل هُ ٱلدِّ و 

 ب د أ ُكۡم ت عُودُون  

Terjemahnya: 

“Katakanlah Tuhanku telah menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu 

(kepada Allah pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan 

ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan 

kalian pada permulaan. (demikian pulalah kalian akan kembali kepada-Nya)”.62 

Ada lima prinsip keseimbangan yang dapat menciptakan keadilan sosial, 

yaitu: 

a. Prinsip keseimbangan sikap mental 

b. Prinsip keseimbangan dalam tingkah laku dan perbuatan 

c. Prinsip keseimbangan dalam bidang ekonomi 

d. Prinsip keseimbangan antara laki-laki dan perempuan 

e. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban.63 

                                                             

62Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 154. 

63Mardan, Konsepsi al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat, 
(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 67-68. 
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Keadilan adalah jalan lurus yang tidak dapat dibelokkan walau langit akan 

runtuh. Penyimpangan terhadap kebenaran akan menyebabkan rusaknya tatanan 

masyarakat. Oleh karena itu, sedini mungkin, nilai-nilai keadilan harus diajarkan 

kepada paserta didik karena mereka adalah generasi penerus yang akan memimpin 

kelak, di mana sifat keadilan harus diaplikasikan. Menentukan keadilan harus 

objektif, tidak boleh terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. 

4. Kejujuran  

Jujur adalah 1) lurus hati, tidak berbohong, 2) tidak curang 3) tulus, ikhlas.64 

Pada ayat    ب انِ ف بِأ ّيِ ء ذِّ ا تُك  بُِّكم  ِٓء ر  اال   mengindikasikan perlunya kejujuran dalam 

kehidupan. Salah satu kunci keberhasilan dari proses pembelajaran adalah sejauh 

mana seorang pendidik mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada peserta 

didik dan mampu untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika manusia 

ingin melakukan perbuatan yang tidak jujur, akan terjadi pertentangan nilai dalam 

dirinya antara akan melakukuan atau tidak melakukan. Bila pada akhirnya 

melakukan hal yang bertentangan, maka akan muncul perasaan malu dan takut jika 

ketidakjujurannya terbongkar serta konsekuensi yang akan diterimanya. Sifat tidak 

jujur atau berbohong merupan salah satu ciri orang munafik. Sebagaimana sabda 

Rasulullah, yaitu: 

                                                             

64Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,  h. 591.  
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. قال: أخبرني  ْعف ر  د ْبُن ج  ْري م . أخبرنا محمَّ حدثنا أبو بكر بُن إسحاق. أخبرنا ابُن أبِي م 

ة , قال: قال  ْير  ق ِة, ع ْن أبِْيِه, ع ْن أبي هُر  ْول ى الُحر  , م  الع ال ُء ْبُن عبِد الرحمن بِن ي ْعقوب 

اِت الُمنافِق ث ال ثة  رسول هللاِ صلّى هللا عليه  ع د  وسلّم )ِمْن ع ال م  إِذا و  . و  دَّث  ك ذ ب  : إذا ح 

(.65 رواه مسلم ان  إذا ائْتُِمن  خ  . و   أ ْخل ف 

Artinya: 

“ Abu Bakr ibn Ish}a>q mengabarkan kepada kami, Ibn Abi> Maryam memberitakan 

kepada kami, Muh}ammad ibn Ja’far mengabarkan kepada kami, dia berkata: al-

‘Ala> ibn Abd. Rah}ma>n ibn Ya’qu>b, dari bapaknya, dari Abi Hurairah, dia 

berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu: 

apabila jika berbicara, dia berdusta, jika berjanji, tidak ditepati, dan jika diberi 

amanah, dia berkhianat”.  

Manusia adalah makhluk yang pandai mencari alasan dan pembenaran untuk 

menenangkan perasaan hatinya. Namun, jika hidup dalam bayang-bayang alasan dan 

pembenaran semu dalam benak, maka yang akan terjadi justru ketidakpuasan dalam 

hidup. Manusia bisa meningkatkan integritasnya, jika mau mendengarkan suara hati 

yang merupakan watak sejati manusia. Hal inilah cara untuk membesarkan benih 

kejujuran yang merupakan fondasi dari integritas. Suara hati nurani dalam bentuk 

gelisah ketika berbuat tidak benar, harus dipertajam kepekaannya dan bukan 

                                                             

65Al-Ima>m Muslim Ibn al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S}ah}ih Muslim, (Jilid. I; Beirut: 

Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 277. 
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dimatikan dengan mengatakan “Ah, semua juga melakukannya”. Hal ini dapat 

membunuh integritas.66 

Kejujuran merupakan salah satu kunci karakter yang baik. Jujur adalah 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai pribadi yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.67 Sifat jujur merupakan 

tonggak akhlak yang mendasari bangunan pribadi yang benar bagi peserta didik.  

Sifat jujur tidak dapat diperoleh tanpa keteladanan dan pebiasaan yang terus-

menerus. Sifat pembohong merupakan kunci segala perbuatan jahat. Kebohongan 

terkadang muncul karena pengaruh dari pola pendidikan yang keras. Ketika seorang 

anak melakukan perbuatan yang keliru, maka terpaksa dia berbohong untuk 

menghindari hukuman. Hal ini akan semakin fatal jika sifat berbohong sudah 

membudaya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Orang-orang yang semestinya 

dijadikan teladan dalam menegakkan kejujuran, telah mereka saksikan  berdusta, 

sehingga anak-anak tumbuh dengan kebiasaan berdusta.68 

Adapun kualitas kejujuran seseorang, meliputi: 

a. Jujur dalam niat dan kemauan 

                                                             

66Tanu Sutomo, Ciptakan Nilai: K unci Hidup Sukses dan Maksimal, (Tangerang: Happy 

Holy Kids, 2007), h. 120. 

67Nuryamin, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 

h. 123.  

68 Muzakkir, PembinaanGenerasi Muda: Kajian dari Segi Pendidikan Islam, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 126. 
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Jujur dalam niat dan kemauan yaitu melakukan segala sesuatu dilandasi pada 

motivasi untuk memperoleh ridha Allah swt. Nilai sebuah amal seseorang 

ditentukan oleh niat atau motivasinya dalam berbuat. 

b. Jujur dalam perkataan 

Jujur dalam bertutur kata adalah tindakan yang mulia. Orang yang selalu berkata 

jujur akan selalu dipercaya oleh orang lain.Sebaliknya, seseorang yang sering 

berdusta, maka akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. 

c. Jujur ketika berjanji 

Seseorang yang jujur apabila telah berjanji, dia akan senantiasa menepati 

janjinya kepada siapapun itu, meskipun kepada anak kecil. Nilai-nilai kejujuran 

merupakan nilai yang muncul dari rasa keimanan yang tinggi. 

d. Jujur dalam bermuamalah69. 

Jujur dalam niat, lisan dan jujur dalam berjanji tidak akan sempurna apabila tidak 

dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. 

e. Jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan70 

Seseorang yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai 

dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak memakai topeng dan baju kepalsuan 

dan tidak mengada-ada serta menampilkan diri secara bersahaja. Kejujuran 

merupakan sebuah kemampuan untuk mengekspresikan fakta-fakta dan 

                                                             

69Hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan). 

70 Murniaty Sirajuddin, Nilai-Nilai Kejujuran pada Masyarakat Bugis dalam Persfektif 
Dakwah Islam, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 52. 
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keyakinan pribadi sebaik mungkin sebagaimana adanya. Sikap ini terwujud, baik 

dalam perilaku jujur terhadap orang lain, maupun diri sendiri. 

Dalam ruang lingkup pendidikan, peran pendidik dalam membangun tradisi 

kejujuran di lingkungan akademiknya sangat penting. Seorang pendidik harus 

menjadi contoh yang baik bagi peseta didiknya dan berkewajiban bersikap jujur  

menyampaikan kebenaran tentang ilmu yang diajarkan serta memberikan penilaian 

kepada peserta didik secara adil dan jujur tanpa ada diskriminasi perbuatan  maupun 

perasaan yang dapat mendorong untuk berperilaku tidak jujur. Keikhlasan dan 

kejujuran seorang pendidik terhadap tugasnya merupakan jalan terbaik menuju ke 

arah kesuksesan dirinya dalam tugas dan kesuksesan peserta didiknya. Oleh karena 

itu, kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang harus ditanamkan kepada 

peserta didik sejak dini. 

5. Bersyukur 

QS. al-Rah}ma>n/55: 1-20 memberikan pelajaran bahwa betapa banyak nikmat 

yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan harus disyukuri. Syukur adalah 

mengucapkan terima kasih kepada Allah swt. dan memanfaatkan dengan sebaik-

baiknya nikmat yang telah diberikan kepadanya, baik yang bersifat fisik maupun 

nonfisik. Kemudian disertai dengan peningkatan pendekatan diri kepada Sang 
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pemberi nikmat. 71  Rasa syukur akan menjadikan hidup lebih positif dan akan 

mendapatkan rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ibra>hi>m/14:7, yaitu: 

بُُّكۡم ل ئِن  إِۡذ ت أ ذَّن  ر  ِديو  ذ ابِي ل ش  ف ۡرتُۡم إِنَّ ع  ل ئِن ك   د  ش ك ۡرتُۡم أل  ِزيد نَُّكۡمۖۡ و 

Terjemahnya: 
Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan:”Sesungguhnya jika kalian 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian dan jika kalian 

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.72 

Secara sederhana, syukur diaplikasikan dengan menggunakan nikmat yang 

Allah berikan sesuai dengan haknya. Mata yang diberikan oleh Allah, sebagai bentuk 

syukur, harus digunakan untuk melihat kebaikan. Dengan harta yang dimiliki, maka 

perintah Allah untuk berzakat dan bersedekah, harus ditunaikan. Ketika seseorang 

berpikir bahwa hari ini dia menjadi orang yang miskin, maka sifat kekufuran akan 

muncul dalam dirinya. Oleh karena itu Allah swt. memerintahkan kepada hamba-

Nya untuk senantiasa bersyukur dan tidak mengingkari nikmat-Nya. Sebagaimana 

dalam firman-Nya QS. al-Baqarah/2: 152, yaitu: 

ال  ت ۡكفُُرونف ٱۡذُكُرونِٓي أ ۡذُكۡركُۡم و    ٱۡشُكُرواْ ِلي و 

Terjemahnya: 

“Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) Ku”.73 

Pribadi yang bersyukur akan mampu melakukan sesuatu dengan 

kreativitasnya tanpa ketergantungan dengan orang lain, kemudian dia sanggup 

                                                             

71Nuryamin, Filsafat Pendidikan Islam, h. 97 

72Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 257. 

73Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 24. 
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memanajemen dan menguasainya, sehingga mampu mendatangkan hasil baik untuk 

dirinya dan orang lain.74 

Dalam ruang lingkup pendidikan, sifat bersyukur harus ditanamkan kepada 

peserta didik agar mereka senantiasa mensyukuri apa yang mereka miliki dan 

membiasakan mengucapkan alh}amdulillah. Ucapan syukur ini dapat menangkal 

perilaku serakah, mengeluhkan yang sedikit, dan mengikis rasa ketidaksabaran yang 

ada dalam diri, serta mengantarkan manusia untuk selalu berpikir positif kepada 

Allah swt. 

6. Toleransi  

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. 

Interaksi yang baik di antara sesama manusia sangat diperlukan demi terciptanya 

kerukunan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini, sikap toleransi sangat diperlukan 

dalam kehidupan. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati 

pendapat, kepercayaan, suku, sikap dan kebiasaan orang lain yang berbeda dengan 

dirinya.75 Sebagaimana dalam QS. al-Ka>firun/109: 6, yaitu: 

ِلي  ِديِن   ل ُكۡم ِدينُُكۡم و 

Terjemahnya: 

“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.76 

                                                             

74 Muhammad Samson Fajar, Al-Fatih}ah Golden Ways: Rahasia Surah al-Fatih}ah untuk 
Mencapai Ketenangan, Kedamaian dan Kesuksesan Hidup, h. 78. 

75Nuryamin, Filsafat Pendidikan Islam, h. 123. 

76Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 604. 
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial yang hidup 

berdampingan dengan orang lain, tidak boleh memaksakan kehendak, sebaliknya 

hargailah perbedaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekerasan dan 

menciptakan kedamaian dan kerukunan hidup serta terciptanya rasa kasih sayang di 

antara sesama manusia. 

Sifat toleransi harus ditanamkan sejak dini agar peserta didik belajar 

menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada di lingkungannya. Begitu 

pula menghargai kemungkinan orang lain berbuat benar atau salah, seperti 

kemungkinan bagi diri sendiri untuk berbuat benar atau salah. Sebagai contoh, 

ketika peserta didik melakukan perhitungan untuk menemukan sesuatu, tidak 

selamanya harus menggunkan rumus yang sama, namun bisa juga menggunakan 

rumus yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa sikap toleran sangat penting dalam 

kehidupan. Dengan adanya sifat toleransi pada diri peserta didik, mereka akan 

mampu berinteraksi dengan baik bersama teman-teman dan lingkungannya karena 

mereka tidak lagi memandang status sosial, agama maupun suku dari teman-

temannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari tesis ini yaitu: 

1. ‘Ilm al-nah}w merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari 

kaidah-kaidah yang berhubungan dengan susunan kata-kata dalam kalimat 

bahasa Arab. Bahkan hubungan itu tidak hanya menimbulkan makna gramatikal, 

tetapi juga mempengaruhi baris akhir masing-masing kata, yang kemudian 

disebut i’ra>b. Adapun analisis ‘ilm al-nah}w  dalam QS. al-Rah}ma>n/55: 1-20 

yaitu: ada beberapa berfungsi sebagai mubtada’, khabar  yang berbentuk al-

jumlah al-fi’liyyah, ada juga berposisi sebagai fi’l, fa>’il, maf’u>l bih, h}a>l, s}ifah, 

mud}a>f  dan mud}a>f  ilah. 

2. ‘Ilm al-S{arf  merupakan cabang ilmu yang mengkaji aspek kebahasaan berupa 

kata dan bagian-bagiannya. Pembentukan kata dalam bahasa Arab berbeda 

dengan bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Arab sebuah akar kata dapat 

membentuk berbagai bentuk kata, baik nomina (ism) maupun verba (fi’l). 

Adapun analisis ‘ilm al-s}arf pada QS. al-Rah}ma>n/55:1-20 yaitu: mayoritas 

berbentuk fi’l ma>d}i>, ada jug berbentuk fi’l mud}a>ri’  dan fi’l amr, serta fi’l s|ula>s|i> 

mujarrad, fi’l s|ula>s|i> mazi>d, ism fa>’il, ism mas}dar, ism a>lat, dan lain-lain. 

3. Nilai pendidikan merupakan batasan segala sesuatu yang mendidik ke arah 

kedewasaan, bersifat baik maupun buruk sehingga berguna bagi kehidupan yang 
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diperoleh melalui proses pendidikan. Proses pendidikan bukan berarti hanya 

dapat dilakukan dalam satu tempat dan suatu waktu. Dihubungkan dengan 

eksistensi dan kehidupan manusia, nilai-nilai pendidikan diarahkan pada 

pembentukan pribadi manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, dan 

berbudaya. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam QS. al-

Rah}ma>n/55:1-20 yaitu: nilai kasih sayang, pencerahan, keadilan, kejujuran, 

syukur dan toleransi. 

 

B. Implikasi 

Pembelajaran ‘ilm al-nah}w dan ‘ilm al-s}arf sangat penting dalam 

pembelajaran bahasa. Tanpa ‘ilm al-nah}w  dan ‘ilm al-s}arf, maka suatu bahasa tidak 

akan memiliki aturan yang dapat memperindah susunan bahasa tersebut. Diharapkan 

kepada para pendidik dan semua yang berkecimpung di dunia pendidikan agar 

memberikan perhatian yang serius terhadap pembelajaran ‘ilm al-nah}w dan ‘ilm al-

s}arf agar sebuah bahasa tetap lestari dengan kaidah-kaidahnya yang benar. 

Begitupula  dengan nilai-nilai pendidikan perlu mendapat perhatian khusus agar 

peserta didik bukan hanya cerdas dari segi intelektual atau ranah kognitif semata, 

namun harus dibarengi dengan budi pekerti yang luhur.  

 



 
 

 

129 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an al-Kari>m. 

‘Abdu Al-Gani>, Rid}a> Muhammad Abdu. At}las al-Nahwi al-‘Arab li Jami>’i Mara>hil 
al-Ta’li>m. Mesir: Wiza>rah al-Tarbiyyah wa al-Ta’li>m, tth. 

 

‘Abdul Mut}t}}alib, H{amdi> Mah}mu>d, Al-Furu>q al-Lugawiyyah Au Nuwwa>r al-Alfa>z} 
Wa S|ama>r al-Ma’a>ni>. Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1999. 

 

Abd. Rahman, Anwar.‘Ilm al-S{arf: Qawa>’id Tagyi>r al-Kalima>t al-‘Arabiyyah. 

Makassar: Alauddin University Press, 2013. 

 

Abu Nawas, Kamaluddin. Al-Masa>il al-Lugawiyah fi al-Qur’an al-Karim: Studi 
Kritis atas Berbagai Persoalan Kebahasaan. Makassar: Alauddin University 

Press, 2012. 

 

Ah}mad, Abi> al-Husain ibn Fa>ris ibn Zakariyya>. Mu’jam al-Maqa>yis fi> al-Lugah. 
Beirut: Da>r al-Fikr, 1994. 

 

Ahya, Akhmad Syauqi. Makna dan Fungsi Afiks Derivasional dalam Bahasa Arab 
dan Bahasa Indonesia. Malang: Madani, 2013. 

 

Amri, Muhammad. Al-Ta’bi>ra>t wa al-Asa>li>b al-’Arabiyyah: Ungkapan dan Uslub 
Bahasa Arab. Jakarta: Qalam Media Pustaka, 2011. 

 

Al-Andalusi>, Abu> H{ayya>n.Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t}. Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2007. 

 

Anwar, Rosihon. Cara Mudah Memahami Bahasa al-Qur’an. Bandung: Mizan 

Pustaka, 2014. 

 

Azman. Analisis Tagmemik dalam Penafsiran al-Qur’an (Suatu Pendekatan 
Linguistik). Makassar: Alauddin University Press, 2011. 

 

Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium 
Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. 

   

Baki, Nasir A. Filsafat Pendidikan Islam, Makassar: Alauddin University Press, 

2013. 

 



 
 

130 
 

Bayrakly, Bayraktar. Filsafat Pendidikan: Telaah Filsafat Pendidikan Barat dan 
Islam. Makassar: Alauddin University Press, 2013. 

 

 

Damayanti, Deni. Panduan Implementasi Pendidikan Karakter  di Sekolah: Teori 
dan Praktik Internalisasi Nilai. Yogyakarta: Araska, 2014. 

 

Daulay, Haidar Putra dan Nurgaya Pasa, Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah. 
Jakarta: Kencana, 2014. 

 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008. 

   

ElMubarok, Zaim. Membumikan Pendidikan Nilai : Mengumpulkan yang Terserak, 
Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang tercerai. Bandung: 

Alfabeta, 2008. 

 

Faqih, Abdul Latif. Mengungkap Rahasia al-Fatih}ah: Satu Tuhan, Tiga Manusia. 
Jakarta: Lentera Hati, 2008. 

 

Furchan, Arif. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004. 

 

Garancang, Sabaruddin.  Kelas Kata dalam Bahasa Arab. Makassar: Alauddin 

University Press, 2013. 

 

-------.Kontekstualisasi Preposisi Bahasa Arab: Analisis terhadap al-Qur’an dan 
Terjemahnya. Makassar: Alauddin University Press, 2012. 

 

Haddade, Hasyim.Reformulasi Kurikulum Bahasa Arab. Makassar: Alauddin 

University Press, 2011. 

  

Hading. Al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Qism al-Awwal. Makassar: Alauddin University 

Press, 2013. 

 

Hafid, Abd. Karim. Kaidah-kaidah Bahasa Arab dan Relevansinya dalam Memahami 
Ayat-ayat Al-Qur’an. Makassar: Alauddin University Press, 2011. 

 

------. Berbagai Sudut Pandang dalam Memahami Bahasa Arab. Makassar: Alauddin 

University Press, 2012. 

Al Hafidz,  Ahsin W. Kamus Ilmu Al-Qur’an. Jakarta: Amzah,  2008. 



 
 

131 
 

 

H.R, Taufiqurrahman. Leksikologi Bahasa Arab. Yogyakarta: UIN Malang Press, 

2008. 

 

Hasan, Muhammad Tholhah. Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman. 

Jakarta: Lantabora Press, 2005. 

 

H{assa>n Tamma>m. ijtiha>da>t al-Lugawiyyah. Kairo: ‘A<lim al-Kutub, 2007. 

 

Al-Ha>syimi>, al-Sayyid Ah}mad. Al-Qawa>’id al-Asa>siyyah li al-Lugah al-‘Arabiyyah. 
Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971 

Al-Himala>wi>, Ah}mad Ibn Muh}ammad ibn Ah}mad. Kita>b Syaz|a> al-‘Arf fi> Fann al-
S}arf.  Kairo: al-Quds, 2007. 

Intan, Salma. Bahasa Arab Tinjauan Linguistik dan Metodologis. Makassar: 

Alauddin University Press, 2011. 

Ismail,  Hudzaifah.  Mesin waktu al-Qur’an. Jakarta: Al mairah,  2013. 

Al-Jur’ja>ni>, ‘Ali Ibn Muh}ammad. Kita>b al-Ta’ri>fa>t. Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1988. 

 

Kamil, Sukron. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009. 

 

Kasim, Amrah. Morfologi Bahasa Arab: Ilmu S}arf . Makassar: Alauddin University 

Press, 2013. 

 

------. Linguistik al-Qur’an. Makassar: Alauddin University Press, 2012. 

 

Khaeruddin. Pemikiran Nilai dan Etika Pendidikan Islam. Makassar: Yayasan 

Pendidikan  Makassar, 2003. 

 

Kridalaksana, Harimurti.  Kamus Linguistik. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 

1993. 

 

Lickona, Thomas. Education for  Character,  diterjemahkan oleh Lita S dengan judul 

Pendidikan Karakter: Panduan Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik. 

Bandung: Nusa Media, 2013. 

 

Mania, Sitti. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Makassar: Alauddin 

University Press, 2013. 



 
 

132 
 

 

Manz{u>r,  Ibn. Lisa>n al-‘Arab.  Kairo: Da>r al-Hadi>s|, 2003. 

 

Marwati. Fonologi, Morfologi dan Bahasa Arab. Makassar: Alauddin University 

Press, 2013. 

 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002.  

 

Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 

1996. 

 

Mujib, Fathul. Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab: Dari Pendekatan 
Konvensional ke Integratif Humanis. Yogyakarta: Pedagogia, 2010. 

 

Al Munawar, Said Agil Husin. Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam sistem 
Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press, 2005. 

 

Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia. Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997. 

   

Mursidin. Moral Sumber Pendidikan: Sebuah Formula Pendidikan Budi Pekerti di 
Sekolah/Madrasah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. 

 

Mu’minin, Iman Saiful. Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf.  Jakarta: Amzah, 2009. 

 

Al-Naisa>bu>ri>, al-Ima>m Muslim Ibn al-H{ajja>j al-Qusyairi>. S}ah}ih Muslim. Jilid. I; 

Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994. 

 

Naro,Wahyuddin. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam: Sebuah Sumbangan 
Pemikiran. Makassar: Alauddin University Press, 2014. 

 

Ni’mah, Fua>d. Mulakhkhas} Qawa>’id al-Lugah al-‘Arabiyyah. Beirut: Da>r al-S|aqa>fah 

al-Islamiyyah, tth.     

Al-Nuh}a>s,  Abu> Ja’far Ah}mad. I’ra>b al-Qur’a>n. Kairo: Da>r al-H{adi>s|, 2007. 

 

Nuryamin.  Filsafat Pendidikan Nilai.  Makassar: Alauddin University Press, 2014. 

 

Qolawun, Awy’ A. Rasulullah Saw. Guru Paling Kreatif, Inovatif dan Sukses 
Mengajar. Yogyakarta, 2012. 

 



 
 

133 
 

Rappe, Kaidah Perubahan Kata dalam Bahasa Arab. Makassar: Alauddin University 

Press, 2012. 

 

El Saha, Ishom dan Saiful Hadi. Sketsa Al-Qur’an. Jakarta: Lista Fariska Putra, 

2005.   

 

Shaleh, Abdul Wahab. I’ra>b al-Mufas}s}al li Kita>billah al-Murattal. Amman: Da>r al- 

Fikr, 1998. 

 

Shihab, M. Quraish. Membumikan al-Qur’an. Bandung: Mizan, 1998. 

 

------.Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an. Jakarta: Lentera 

Hati, 2002. 

 

Al-Sijista>ni>, Abi> Da>wud Sulaiman Ibn.Sunan Abi> Da>wud. Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2007. 

 

Sirajuddin, Murniaty. Nilai-Nilai Kejujuran pada Masyarakat Bugis dalam Persfektif 
Dakwah Islam. Makassar: Alauddin University Press, 2014. 

 

Siregar , Eveline dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2010. 

 

Soedijarto. Beberapa Catatan Terhadap Pendidikan Moral dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan Nasional (Sebuah Renungan Analitik) dalam Mereka Bicara 
Pendidikan Islam: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Rajawali Press, 2009. 

 

Suhardi, Pengantar Linguistik Umum, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013. 

   

Sutomo, Tanu. Ciptakan Nilai: Kunci Hidup Sukses dan Maksimal. Tangerang: 

Happy Holy Kids, 2007. 

 

Syahin, Abdul Sabur. Ta>ri>kh Al-Qur’an, diterjemahkan oleh Ahmad Bachmid 

dengan judul Sejarah Al-Qur’an.  Jakarta: Rehal Republika, tth. 

 

Al-Tirmiz|i>, Abi> ‘I><sa> Muh}ammad ibn ‘I><sa>. Sunan al-Tirmiz|i>. Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2008. 

 

Tobroni. Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas. Malang: 

UMM Press, 2008. 

 



 
 

134 
 

Tu>nji>, Muh}ammad. Al-Mu’jam al-Mufas}s{al fi> ‘Ulu>m al-Lugah. Beirut: Da>r al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1993. 

 

Al-‘Ukbari>, Abu> al-Baqa> ‘Abdillah ibn H{usain. Al-Tibya>n fi> I’ra>b al-Qur’a>n. Birut: 

Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010. 

 

‘Ulwa>n, ‘Abdullah Nas}ih.} Tarbiyyah al-aula>d fi> al-Isla>m, diterjemahkan Arif 

Rahman Hakim dengan judul Pendidikan Anak dalam Islam. Solo: Insan 

Kamil, 2012. 

 

‘Uwaidah, Ka>mil. Al-Sahl fi> al-Nah}w wa al-S}arf. Giza: Maktabah At}las li al-Lugah 

al-‘Arabiyyah, 2012. 

 

Wargadinata, Wildana dan Laily Fitriani, Sastra Arab dan Lintas Budaya. Malang: 

UIN Malang Press, 2008. 

 

Zakaria, A. Belajar Tas}ri>f  Sistem 20 Jam. Garut: Ibn Azka Press, 2002. 

 

------. Ilmu Nahwu Praktis Sistem Belajar 40 Jam. Garut: Ibn Azka Press, 2004. 

 

Zakiyah, Qiqi Yuliati dan A. Rusdiana. Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik 
di Sekolah. Bandung: Pustaka Setia, 2014. 


	SAMPUL.pdf (p.1-15)
	SURAT KETERANGAN.pdf (p.16)
	abstrak arab tesis.pdf (p.17-18)
	BAB I - for merge.pdf (p.19-37)
	BAB II - for merge.pdf (p.38-91)
	BAB III - for merge.pdf (p.92-116)
	BAB IV.pdf (p.117-151)
	BAB V - for merge.pdf (p.152-153)
	DAFTAR PUSTAKA - for merge.pdf (p.154-159)

