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ABSTRAK 

Nugroho, Gilar Rizqi. 2014. Klausa pada Kalimat Majemuk dalam Bahasa Arab 

Berstuktur Minimal pada Fungsi Sintaksisnya  dalam Buku Tazkiyyatu An 

Nufus (Analisis Sintaksis). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. 

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Hasan Busri 

Kata kunci: klausa pada kalimat majemuk dalam bahasa arab berstuktur minimal, 

konstruksi klausa, buku Tazkiyyatu An Nufus.  

 Ilmu nahwu sangat diperlukan dalam memahami teks-teks berbahasa 

Arab. Dalam penelitian  ini, peneliti membahas salah satu dari pokok pembahasan 

dalam ilmu nahwu, yaitu mengenai jumlah (klausa) karena penelitian tentang 

jumlah (klausa) masih jarang ditemukan. Jumlah (klausa) itu sendiri merupakan 

susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna dan 

berpotensi untuk menjadi kalimat. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) bagaimana ragam klausa pada 

kalimat majemuk dalam bahasa arab berstuktur minimal pada fungsi sintaksisnya  

dalam buku Tazkiyyatu An Nufus; dan (2) Bagaimana konstruksi klausa pada 

kalimat majemuk dalam bahasa arab berstuktur minimal pada fungsi sintaksisnya  

dalam buku Tazkiyyatu An Nufus. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan 

ragam klausa pada kalimat majemuk dalam bahasa arab berstuktur minimal pada 

fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus; (2) mendeskripsikan 

konstruksi klausa pada kalimat majemuk dalam bahasa arab berstuktur minimal 

pada fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan 

desain penelitian studi pustaka (library research). Data dalam penelitian ini 

adalah klausa pada kalimat majemuk dalam bahasa arab berstuktur minimal pada 

fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah buku Tazkiyyatu An Nufus. 

Hasil analisis klausa pada kalimat majemuk dalam bahasa arab berstuktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus ditemukan 

1.957 klausa pada kalimat majemuk dalam bahasa arab berstuktur minimal pada 

fungsi sintaksisnya. Dari 50 data yang teranalisis menunjukkan 20 klausa 

berkonstruksi mubtada’ (topik) dan khobar (komen), dan 00 klausa berkonstruksi 

fi’il (verba) dan fa’ilnya (pelaku). Dari 50 data klausa pada kalimat majemuk 

dalam bahasa arab berstuktur minimal pada fungsi sintaksisnya dalam buku 

Tazkiyyatu An Nufus yang teranalisis menunjukkan 10 klausa introduktif, 8 klausa 

konjungtif, 7 klausa kondisional (subordinat), 5 klausa sakramental (subordinat), 9 

klausa interfektif, 2 klausa eplikatif dan 9 klausa subordinat pada klausa pada 

kalimat majemuk dalam bahasa arab berstuktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 
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Longfellow). 
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3. Dream, believe, and make it happen (Agnez Mo) 

 

 

Persembahan 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

1. Kedua orangtuaku (Bapak Suyatno dan 

Ibu Nurjannah).  

2. Rizki Puji Astari dan keluarga. 

3. Bapak/Ibu dosen PBA tercinta. 

4. Teman-teman PBA Angkatan 2010 

5. Almamaterku, UNNES. 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

PRAKATA 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah 

memberikan limpahan  rahmat-Nya karena penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. Penulis tentu tidak dapat menyelesaikan karya ini dengan baik 

tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak di bawah ini. 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., 

yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas 

Negeri Semarang; 

2. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum., Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin peneliti untuk 

melakukan penelitian; 

3. Dr. Zaim Elmubarok, S.Ag., M.Ag., Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing 

Universitas Negeri Semarang yang telah membantu memperlancar 

penyelesaian skripsi ini; 

4. Retno Purnama Irawati, S. S., M. A., Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Negeri Semarang yang juga telah membantu memperlancar 

penyelesaian skripsi ini; 

5. Hasan Busri, S.Pd.I., M.S.I., Pembimbing skripsi yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini; 

6. dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, yang telah memberikan bekal 

ilmu yang tidak ternilai harganya, membentuk kepribadian penulis lebih baik 

selama belajar dan menuntut ilmu di kampus; 

7. mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2010 yang telah menorehkan 

kenangan terindah dan mengajari arti berjuang; 

8. teman-teman kontrakan bahasa Arab (Ibadi, Heri, Eko, Wahyu, Aziz, Jaza, 

dan Anas) yang selalu memberikan motivasi dan doa; 

9. teman-teman PPL MTsN 2 Semarang dan KKN desa Tejorejo; 



 
 

viii 
 

10. semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan doa dalam 

penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membaca dan 

menelaahnya.  

 

      Semarang, 11  April 2014 

 

   

  Gilar Rizqi Nugroho 



ix 

 

DAFTAR ISI 

Halaman  

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................   i 

ABSTRAK ......................................................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ...............................................................   iii 

PENGESAHAN KELULUSAN  ...................................................................   iv  

PERNYATAAN  .............................................................................................   v 

MOTO DAN PERSEMBAHAN  ..................................................................   vi 

PRAKATA  .....................................................................................................   vii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................   ix 

DAFTAR TABEL ...........................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................   xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN  ..............................................................................  1 

1.1. Latar Belakang Masalah............................................................................    1 

1.2. Rumusan Masalah .....................................................................................    5 

1.3. Tujuan Penelitian ......................................................................................    5 

1.4. Manfaat Penelitian ....................................................................................    6 

1.4.1 Manfaat Teoretis ................................................................................    6 

1.4.2 Manfaat Praktis ..................................................................................    6 

1.4.3 Manfaat Metodologis  ........................................................................    7 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS  ..................   8 

2.1. Kajian Pustaka ...........................................................................................   8 

2.2. Landasan Teoretis .....................................................................................    15 

2.2.1. Sintaksis .............................................................................................    15 

2.2.2. I’rab (Penanda Fungsi Gramatika) ....................................................    18 

2.2.3. Jumlah (Klausa) .................................................................................    19 

2.2.4. Konstruksi Jumlah (klausa) ...............................................................    23 

2.2.4.1. Mubtada’ (Topik) ..........................................................................    23 



 
 

x 
 

2.2.4.2. Khobar (komen) ...........................................................................     25 

2.2.4.3. Fi’il (Verba) ..................................................................................    28 

2.2.4.4. Fa’il (Pelaku) ................................................................................    30 

2.2.5. Klausa pada Kalimat Majemuk dalam Bahasa Arab Berstruktur 

Minimal pada Fungsi Sintaksisnya ....................................................    32 

2.2.5.1. Al Jumlah Al Ibtidaiyyah (Klausa Introduktif) ..............................    32 

2.2.5.2. Jumlah yang Menjadi Shillah Lil Maushul (Klausa Konjungtif) ..    33 

2.2.5.3. Jumlah yang Menjadi Jawab Asy Syarth yang Tidak Jazm 

(Klausa Kondisional Subordinat) ..................................................    34 

2.2.5.4. Jumlah yang Menjadi Jawab Al Qosam (Klausa Sakramental 

Subordinat) ....................................................................................    36 

2.2.5.5. Al Jumlah Al I’tirodhiyyah (Klausa Interfektif) ............................    37 

2.2.5.6. Al Jumlah Al Mufassiroh (Klausa Eplikatif) .................................    38  

2.2.5.7. Klausa Subordinat pada Klausa pada Kalimat Majemuk dalam  

Bahasa Arab Berstruktur Minimal pada Fungsi Sintaksisnya .......    39 

2.2.6. Buku Tazkiyyatu An Nufus karya Ibnu Rajab Al Hanbali, Ibnu Al 

Qoyyim, dan Abi Hamid Al Ghazali ................................................     40 

2.2.6.1. Biografi Pengarang Buku .............................................................     41 

2.2.6.1.1. Ibnu Rajab Al Hanbali ..............................................................    41 

2.2.6.1.2. Ibnu Qayyim .............................................................................    41 

2.2.6.1.3. Abu Hamid Al Ghazali .............................................................    42 

2.2.6.2. Daftar Isi Buku ..............................................................................    43 

 

BAB III METODE PENELITIAN ..............................................................     46 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian ...................................................................     46 

3.2 Objek Penelitian.....................................................................................     47 

3.3 Sumber Data ..........................................................................................     47 

3.3.1. Sumber Data Primer ..........................................................................     47 

3.3.2. Sumber Data Sekunder .....................................................................     47 

3.3.3. Sumber Data Pendukung....................................................................    48 

3.4 Teknik Pengumpulan Data ....................................................................     48 



 
 

xi 
 

3.5 Instrumen Penelitian ..............................................................................     49 

3.6 Otentitas Dan Objektivitas Data ............................................................     51 

3.7 Teknik Analisis Data .............................................................................     52 

3.8 Teknik Penyajian Data ............................................................................    53 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................     54 

4.1 Konstruksi Klausa pada Kalimat Majemuk dalam Bahasa Arab 

Berstruktur Minimal pada Fungsi Sintaksisnya dalam Buku  

Tazkiyyatu An Nufus ..............................................................................     55 

4.1.1. Mubtada’ (Topik) dan Khobar (Komen) ..........................................     55 

4.1.2. Fi’il (Verba) dan Fa’il (Pelaku) .........................................................    58 

4.2 Jenis Klausa pada Kalimat Majemuk dalam Bahasa Arab 

Berstruktur Minimal pada Fungsi Sintaksisnya dalam Buku  

Tazkiyyatu An Nufus ...............................................................................    60 

4.2.1 Al Jumlah Al Ibtidaiyyah (Klausa Introduktif) ..................................    61 

4.2.2. Shillah Lil Maushul (Klausa Konjungtif) ..........................................    63 

4.2.3. Jawab Asy Syarth Ghoirul Jazm (Klausa Kondisional Subordinat) ..    65 

4.2.4. Jawab Al Qosam (Klausa Sakramental Subordinat)  .........................    67 

4.2.5. Al Jumlah Al I’tirodhiyyah (Klausa Interfektif).................................    68 

4.2.6. Al Jumlah Al Mufassiroh (Klausa Eplikatif) ......................................    71 

4.2.7. Klausa Subordinat pada Klausa pada Kalimat Majemuk dalam 

Bahasa Arab Berstruktur Minimal pada Fungsi Sintaksisnya ...........    72 

 

BAB V PENUTUP   ........................................................................................    77 

5.1 Simpulan  ...................................................................................................    77 

5.2 Saran  ..........................................................................................................    78 

 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................    80 

LAMPIRAN .................................................................................................. ..   82 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka .......................................   12 

Tabel 3.1 Contoh Kartu Data ...........................................................................  50 

Tabel 4.1 Rekap Hasil Analisis Klausa pada Kalimat Majemuk dalam Bahasa  

Arab Berstruktur Minimal pada Fungsi Sintaksisnya dalam Buku  

Tazkiyyatu An Nufus ........................................................................  75 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Halaman 

Lampiran 1 Kartu Data ....................................................................................   82 

Lampiran 2 SK Pembimbing ............................................................................  132 

Lampiran 3 Tentang Penulis ............................................................................  133 



 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu bahasa (linguistik) memiliki dua tataran yaitu fonologi dan tataran 

gramatika atau tata bahasa. Dalam tata bahasa terdapat sub bahasa morfologi dan 

sintaksis. Sintaksis, menurut Chaer (1994 : 206), adalah ilmu yang membicarakan 

kata dalam hubungannya dengan kata lain, atau unsur-unsur lain sebagai satuan 

ujaran. Sintaksis dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ilmu nahwu.  

Ilmu Nahwu (sintaksis) merupakan salah satu cabang ilmu yang harus 

diprioritaskan dalam mempelajari bahasa Arab. Pembelajar bahasa Arab harus 

memahami kaidah-kaidah bahasa sebagai awal untuk memasuki pembelajaran 

bahasa Arab. Ilmu nahwu (sintaksis) yang paling mendasar justru sangat 

diperlukan dalam memahami teks-teks berbahasa Arab yang terkadang terdapat 

pemahaman yang berbeda-beda disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang 

kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. 

Zakaria (2004: 1-10) mengungkapkan bahwa ada tiga pokok pembahasan 

dalam ilmu nahwu, yaitu (1) harf, merupakan bagian dari kata-kata. Atau dengan 

istilah lain kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Dalam bahasa Indonesia harf 

disebut dengan huruf; (2) kalimah, adalah lafadz yang mempunyai arti baik satu 

huruf, dua huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia kalimah disebut dengan kata; 
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(3) jumlah Mufidah, adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang 

mempunyai arti sempurna. 

Peneliti akan membahas salah satu dari pokok pembahasan dalam ilmu 

nahwu (sintaksis) dalam penelitian ini, yaitu mengenai jumlah atau dalam bahasa 

Indonesia kita menyebutnya klausa, dimana jumlah itu sendiri merupakan susunan 

atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna dan berpotensi 

untuk menjadi kalimat.  

Dalam bahasa Arab terdapat dua jenis jumlah (klausa), yaitu jumlah 

ismiyah (klausa nominal) dan jumlah fi’liyah (klausa verbal). Jumlah ismiyah 

(klausa nominal) adalah jumlah (klausa) yang diawali dengan kalimah isim atau 

kata benda, contohnya: 

 االعزبر أِبَ اٌفظً

Artinya: Guru di depan kelas. 

Contoh di atas merupakan jumlah ismiyah (klausa nominal) karena diawali 

dengan kalimah isim yaitu االعزبر (al ustadz/ guru). 

Adapun jumlah fi’liyah (klausa verbal) adalah jumlah (klausa) yang diawali 

dengan kalimah fi’il atau kata kerja, contohnya: 

 ٠جٍظ اٌـبٌت ػٍٟ اٌىشعٟ

Artinya: Murid duduk di atas kursi. 

Contoh di atas merupakan jumlah fi’liyah (klausa verbal) karena diawali dengan 

kalimah fi’il yaitu ٠جٍظ (yajlisu/ duduk). 

Pembahasan mengenai jumlah (klausa) itu sendiri dibagi menjadi dua, 

yaitu jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi 
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sintaksisnya dan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur perluasan 

pada fungsi sintaksisnya. 

 Penelitian ini menganalisis jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya karena menurut peneliti pembahasan 

mengenai masalah tersebut masih jarang ditemukan khususnya di lingkungan 

tempat tinggal peneliti. 

Ismail (2000 : 229) menyebutkan bahwa terdapat tujuh jumlah (klausa) 

pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya, yaitu: (1) al 

jumlah al ibtidaiyyah (klausa introduktif); (2) jumlah yang menjadi shillah lil 

maushul (klausa konjungtif); (3) jumlah yang menjadi jawab asy syarth yang 

tidak jazm (klausa kondisional subordinat); (4) jumlah yang menjadi jawab al 

qosam (klausa sacramental subordinat); (5) al jumlah al i’tirodhiyyah (klausa 

interfektif); (6) al jumlah al mufassiroh (klausa epeskatif); dan (7) jumlah yang 

menjadi tabi’ah/ ikut kepada jumlah yang tidak menempati tempat i’rab (klausa 

subordinat pada klausa pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya). 

Penelitian ini juga menganalisis konstruksi dari jumlah (klausa) pada 

kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. Jumlah (klausa) 

dalam bahasa Arab mempunyai dua konstruksi. Pertama, jumlah (klausa) yang 

tersusun atas mubtada’ (topik) dan khobar (komen) dimana jumlah (klausa) ini 

disebut jumlah ismiyyah (klausa nominal). Kedua, jumlah (klausa) yang tersusun 

atas fi’il (verba) dan fa’il (pelaku) dimana jumlah (klausa) ini disebut jumlah 

fi’liyyah (klausa verbal). 
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Mubtada’ (topik) adalah isim (kata benda) yang dibaca rafa’ (nominatif) 

karena berada di permulaan dan tidak didahului fi’il (verba) maupun harf (huruf) 

(Ismail 2000 : 102). Mubtada’ (topik) dan khobar (komen) adalah dua isim (kata 

benda) yang membentuk susunan kalimat sempurna (jumlah mufidah). Mubtada’ 

(topik) adalah isim (kata benda) yang diterangkan sedangkan khobar (komen) 

adalah isim (kata benda) yang menerangkan. Ni‟mah (2010 : 30) berpendapat 

bahwa khobar (komen) adalah sesuatu yang menyempurnakan makna dari 

mubtada’ (khobar merupakan sesuatu yang apabila digabungkan dengan 

mubtada’ akan terbentuk sebuah kalimat sempurna). 

Fi’il (verba) adalah kata yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan 

waktu (Zakaria 2004 : 6). Fi’il (verba) pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu 

perbuatan baik masa lampau, sekarang, maupun akan datang. Fi’il (verba) dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu fi’il madhi (kata kerja lampau), fi’il mudhari’ (kata 

kerja sekarang atau akan datang), dan fi’il amr (kata kerja perintah). Fa’il (pelaku) 

artinya yang mengerjakan suatu perbuatan yaitu isim marfu’ (kata benda berkasus 

nominatif) yang terletak setelah fi’il ma’lum dan menunjukkan pelaku suatu 

perbuatan.  

Peneliti memilih buku Tazkiyyatu An Nufus karya Ibnu Rajab Al Hanbali, 

Ibnu Al Qoyyim, dan Abi Hamid Al Ghazali sebagai bahan analisis dalam 

meneliti jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya ini karena di dalam buku ini banyak terdapat jumlah (klausa) pada 

kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. Buku ini juga 

banyak digunakan di berbagai pondok pesantren di Indonesia seperti pondok 
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pesantren Alhikmah di Brebes, Jawa Tengah. Sesuai dengan judulnya, buku ini 

berisi bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hati adalah raja. Ibarat pisau bermata dua, 

hati bisa menjadi organ tubuh yang paling taat atau menjadi yang paling 

bermaksiat. Buku ini diantaranya membahas ikhlas, keutamaan niat, sebab-sebab 

penyakit hati, dan tanda-tanda penyakit hati beserta cara mengobatinya. Buku ini 

akan memberikan petunjuk pembinaan hati. Insya Allah mampu memelihara hati 

agar tetap selamat sehingga membawa kebahagiaan bagi pemiliknya kelak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana ragam jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal 

pada fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus? 

2. Bagaimana konstruksi jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan ragam jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus. 
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2. Mendeskripsikan konstruksi jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An 

Nufus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun 

pembaca berupa manfaat teoretis, manfaat praktis dan manfaat metodologis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan sebagai masukan dan sumbangan 

pemikiran atau ide bagi pembelajar bahasa Arab khususnya bagi orang-orang non-

Arab yang berkaitan dengan kaidah ilmu nahwu (sintaksis) khususnya berkenaan 

dengan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa, dosen dan 

pembaca. 

1. Bagi mahasiswa memberikan pemahaman tentang sintaksis yang berkenaan 

dengan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya. 

2. Bagi pengajar penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam 

pembelajaran tentang sintaksis khususnya jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 
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3. Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah pengetahuan linguistik 

khususnya di bidang sintaksis tentang jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

1.4.3 Manfaat Metodologis 

Manfaat metodologis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mampu 

memberikan konstribusi khususnya bagi penelitian deskriptif kualitatif dengan 

teknik dokumentasi yang berkenaan dengan sintaksis dalam bahasa Arab 

khususnya jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang kajian sintaksis merupakan sebuah penelitian yang 

menarik untuk dilakukan karena sintaksis membahas tata bahasa dalam sebuah 

bahasa yang digunakan oleh para pengguna bahasa. Beberapa penelitian 

ketatabahasaan yang berhubungan dengan kajian sintaksis bahasa Arab pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:  Alawiyyah (2012), Mujianto 

(2012), Sultan dan Suhaimi (2013), Akbar (2013),  dan Rochbani (2013). 

Alawiyyah (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis Fi’il Madhi 

pada Novel Bainal Qashrain Karya Nagub Mahfoudz menganalisis fi’il madhi 

yang terdapat pada novel Bainal Qashrain dan menganalisis makna dari setiap 

fi’il madhi yang ditemukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif dengan desain penelitian pustaka (library research). Instrumen yang 

digunakan berupa kartu data dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

metode dokumentasi.  Hasil penelitian tersebut bahwa di dalam novel Bainal 

Qashrain yang terdiri atas 39 halaman peneliti menemukan 120  fi’il madhi untuk 

kemudian peneliti menganalisis arti dari fi’il madhi tersebut.  

Relevansi penelitian Alawiyyah (2012) dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah adanya persamaan pada kajiannya yaitu membahas 

kajian sintaksis bahasa Arab dengan desain penelitian studi pustaka (library 

research) dan instrument penelitian menggunakan kartu data. Perbedaan 
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penelitian ini terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh 

Alawiyyah (2012) membahas fi’il madhi pada novel Bainal Qashrain karya 

Nagub Mahfoudz, sedangkan penelitian ini membahas jumlah (klausa) pada 

kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus.  

Mujianto (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis Sintaksis 

Frasa Nonverba dalam Buku Al Arobiyyah Lin Nasyi’in Jilid 3. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan ragam, corak dan struktur frasa 

nonverbal. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

desain penelitian pustaka (library research). Instrumen yang digunakan berupa 

kartu data. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam buku tersebut terdapat 

frasa na’ty 204 frasa, frasa athfy (koordinatif) 84  frasa, frasa badaly (apositif) 13 

frasa, frasa zharfy (adverbial) 46 frasa, frasa syibhul jumlah (preposisional) 431 

frasa, frasa idhafy 418 frasa, frasa adady (numerial) 27 frasa, frasa nida’iy 45 

frasa, frasa asyary 52 frasa dan frasa tawqidy (penegas) 1 frasa. 

Relevansi penelitian Mujianto (2012) dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adanya persamaan pada kajiannya yaitu membahas kajian 

sintaksis bahasa Arab, desain penelitian studi pustaka (library research) dan 

instrumen penelitian menggunakan kartu data. Perbedaan penelitian ini terletak 

pada objek penelitian. Penelitian  Mujianto membahas ragam, corak dan struktur 

frasa nonverbal dalam buku Al Arobiyyah Lin Nasyi’in Jilid 3, sedangkan 
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penelitian ini membahas jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa 

Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An 

Nufus.  

Sultan dan Suhaimi (2013) melakukan penelitian dengan judul Sintaksis 

Kata Tanya ‘Sapa’ dalam Dialek Kedah pada Journal of Language Studies. 

Peneliti menganalisis kajian sintaksis berupa kata tanya „sapa‟. Data diperoleh 

melalui kajian lapangan di empat tempat dengan dialek berbeda. Hasil penelitian 

ini adalah kata tanya mempunyai dua kedudukan yaitu kedudukan akhir dan 

kedudukan awal. Kata tanya boleh berada di posisi awal disertai dengan partikel –

kah dan di posisi akhir tanpa partikel –kah. 

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah membahas kajian sintaksis. Objek kajian sintaksis Sultan dan 

Suhaimi (2013) adalah kata tanya‟sapa‟ dalam dialek Kedah, sedangkan objek 

kajian sintaksis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jumlah (klausa) pada 

kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus. 

Akbar (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Sintaksis Isim 

Marfu’ dalam Naskah Qiro’ah pada Buku Al-Arobiyyah Lin Nasyi’in Jilid 4. 

Penelitian tersebut menganalisis sintaksis isim marfu’ pada naskah qiro’ah pada 

buku Al-Arobiyyah Lin Nasyi’in Jilid 4. Peneliti menemukan isim-isim marfu’ 

pada naskah tersebut yang terdiri atas 18 mubtada’, 18 khobar mubtada’, 83 fa’il, 

3 naibul fa’il, 51 isim kana dan saudaranya, 17 khobar inna dan saudaranya, 10 

athaf, 10 na’at, dan 9 badal. 
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Relevansi penelitian tersebut dengan peneitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah membahas kajian sintaksis bahasa Arab dengan desain penelitian 

studi pustaka (library research). Akbar (2013) membahas isim marfu’ dalam 

naskah qiro’ah pada buku Al-Arobiyyah Lin Nasyi’in jilid 4, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti membahas jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya dalam buku 

Tazkiyyatu An Nufus. 

Rochbani (2013) dalam penelitiannya dengan judul Kasus Genetif 

(Majrurot Al-Asma) dalam Surat Yasin (Studi Analisis Sintaksis) pada jurnal 

Lisanul Arab Vol.2 menganalisis isim-isim yang dibaca jar dalam surat yasin. 

Peneliti menemukan 164 data kasus genetif yang terdiri atas isim dibaca jar 

karena terinjuksi huruf jar 108 yaitu huruf jar min, 11 huruf jar illa, 2 huruf jar 

‘an, 12 huruf jar ‘alla, 14 huruf jar fii, 11 huruf jar ba’, 1 huruf kaaf, 19 huruf jar 

laam dan 1 huruf qosam. Isim dibaca jar (nomina berkasus genetif) karena 

berpola annexation (idhofah) 42 data. Berkasus genetif (isim dibaca jar) karena 

menjadi bagian konstruksi sintaksis tertentu (followers/ tawabi’) 14 data.  

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah membahas kajian sintaksis bahasa Arab dengan desain penelitian  

studi pustaka (library research). Rochbani (2013) membahas kasus genetif 

(majrurot al-asma) dalam surat yasin, sedangkan penelitian  ini membahas jumlah 

(klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada 

fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus. 
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Tabel 2.1. 

Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka 

No. Nama dan Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Alawiyyah (2012), Analisis 

Fi’il Madhi pada Novel 

Bainal Qashrain Karya 

Nagub Mahfoudz 

Sama-sama 

mengkaji 

sintaksis bahasa 

Arab dengan 

desain penelitian 

studi pustaka 

dan 

menggunakan 

kartu data 

Objek penelitian yang 

digunakan. 

Alawiyyah 

menggunakan fi’il 

madhi pada novel 

bainal qashrain karya 

Nagub Mahfoudz, 

sedangkan peneliti 

menggunakan jumlah 

yang tidak menempati 

tempat i’rab pada 

buku Tazkiyyatu an 

nufus. 

2. Mujianto (2012), Analisis 

Sintaksis Frasa Non Verba 

dalam Buku Al Arobiyyah Lin 

Nasyi’in Jilid 3 

Sama-sama 

mengkaji 

sintaksis bahasa 

Arab dengan 

desain penelitian 

studi pustaka  

Objek penelitian yang 

digunakan. Mujianto 

menggunakan frasa 

non verba dalam buku 

al arobiyyah lin 

nasyi’in jilid 3,  

 

Bersambung 
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Lanjutan 

No. Nama dan Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

  dan 

menggunakan 

kartu data 

sedangkan peneliti 

menggunakan jumlah 

yang tidak menempati 

tempat i’rab pada 

buku Tazkiyyatu an 

nufus. 

3. Sultan dan Suhaimi (2013), 

Sintaksis Kata Tanya „Sapa‟ 

dalam Dialek Kedah 

Sultan dan 

Suhaimi (2013), 

Sintaksis Kata 

Tanya „Sapa‟ 

dalam Dialek 

Kedah 

Objek penelitian yang 

digunakan. Sultan dan 

Suhaimi 

menggunakan kata 

tanya „sapa‟ dalam 

dialek kedah, 

sedangkan peneliti 

menggunakan jumlah 

yang tidak menempati 

tempat i’rab pada 

buku Tazkiyyatu an 

nufus. 

 

Bersambung 
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Lanjutan 

No. Nama dan Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

4. Akbar (2013), Analisis 

Sintaksis Isim Marfu’ dalam 

Naskah Qiro’ah pada Buku 

Al-Arobiyyah Lin Nasyi’in 

Jilid 4 

Kajian sintaksis 

bahasa Arab 

dengan desain 

penelitian studi 

pustaka dan 

menggunakan 

kartu data 

Objek penelitian yang 

digunakan. Akbar 

menggunakan isim 

marfu’ dalam naskah 

qiro’ah pada buku al-

arobiyyah lin nasyi’in 

jilid 4, sedangkan 

peneliti menggunakan 

jumlah yang tidak 

menempati tempat 

i’rab pada buku 

Tazkiyyatu an nufus. 

5. Rochbani (2013), Kasus 

Genetif (Majrurot Al-Asma) 

dalam Surat Yasin 

Kajian sintaksis 

bahasa Arab 

dengan desain 

penelitian studi 

pustaka dan 

menggunakan 

kartu data 

Objek penelitian yang 

digunakan. Rochbani 

menggunakan kasus 

genetif (majrurot al-

asma) dalam surat 

yasin,  

 

Bersambung 
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Lanjutan 

No. Nama dan Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

   sedangkan peneliti 

menggunakan jumlah 

yang tidak menempati 

tempat i’rab pada 

buku Tazkiyyatu an 

nufus. 

 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan penelitian kajian 

sintaksissudah banyak dilakukan. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan 

dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berjudul 

klausa pada kalimat majemuk dalam bahasa arab berstuktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus belum pernah dilakukan. 

 

2.2. Landasan Teori 

Sub bab ini akan memaparkan hal-hal berikut: (1) sintaksis; (2) i’rob 

(penanda fungsi gramatika); (3) jumlah (klausa); (4) konstruksi jumlah (klausa); 

(5) jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya; dan (6) buku Tazkiyyatu An Nufus. 

 

1.4.4 Sintaksis 

Kata sintaksis berasal dari kata Yunani (sun = ‘dengan‟ + tattein 

„menempatkan‟). Jadi kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan 

bersama - sama kata - kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis adalah 
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disiplin ilmu yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain, atau 

unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Sama halnya dengan morfologi, 

akan tetapi morfologi menyangkut struktur gramatikal di dalam kata. Unsur 

bahasa yang termasuk di dalam sintaksis adalah frase, klausa, dan kalimat. 

Tuturan dalam hal ini menyangkut apa yang dituturkan orang dalam bentuk 

kalimat (Chaer 2003 : 206). 

Ramlan (1981 : 1) juga berpendapat bahwa sintaksis ialah bagian atau 

cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, 

dan frase. Dalam tataran sintaksis kata merupakan satuan terkecil, yang secara 

hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar yaitu 

frase. Maka di sini, kata hanya dibicarakan sebagai satuan terkecil dalam 

sintaksis, yaitu dalam hubungannya dengan unsur-unsur pembentuk satuan yang 

lebih besar, yaitu frase, klausa, dan kalimat dalam pembicaraan kata sebagai 

pengisi satuan sintaksis.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa dan kata merupakan 

satuan kecil dalam sintaksis.  

Sintaksis dalam bahasa Arab disebut ilmu nahwu yaitu ilmu yang 

mempelajari perubahan akhir kata maupun tetapnya kata tersebut. Ilmu nahwu ini 

membedakan  fa’il (pelaku) dari maf’ulnya (objek), mubtada’ (topik) dari 

khobarnya (komen), hal dari tamyiz dan lain sebagainya (Ismail 2000 : 4). 
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Ni‟mah (2010 : 3) menjelaskan bahwa ilmu nahwu: 

لٛاػذ إٌذٛ ثزذذ٠ذ ٚظ١فخ وً وٍّخ داخً اٌجٍّخ ٚػجؾ ٚرخزض 

أٚاخش اٌىٍّبد ٚو١ف١خ اػشاثٙب، أٜ أْ لٛاػذ إٌذٛ رٕظش 

ئٌٝ اٌىٍّخ اٌؼشث١خ ِٓ د١ث أٔٙب ِؼشثخ)أٜ ٠زغ١ش شىً آخش٘ب 

ثزغ١ش ِٛلؼٙب فٟ اٌجٍّخ( أٚ ِج١ٕخ )أٜ ال٠زغ١ش شىً آخش٘ب 

 ثزغ١ش ِٛلؼٙب فٟ اٌىالَ(.

Ilmu nahwu dikhususkan untuk mempelajari kedudukan/ fungsi kata dalam 

sebuah jumlah (klausa) dan meneliti keadaan akhir kata-kata tersebut serta 

bagaimana cara untuk  mengi’rabnya. Ilmu nahwu mempelajari kata berbahasa 

Arab yang mu’rob (berubah harakat akhirnya karena berubahnya kedudukan kata 

tersebut dalam sebuah jumlah/ kalimat) dan mabniy (tidak berubah harakat 

akhirnya walaupun kedudukannya berubah dalam sebuah kalimat). 

Algholayaini (2006 : 8) mendefinisikan ilmu nahwu: 

ٚاإلػشاة )ٚ٘ٛ ِب ٠ؼشف ا١ٌَٛ ثبٌٕذٛ( ػٍُ ثأطٛي رؼشف ثٙب 

أدٛاي اٌىٍّبد اٌؼشث١خ ِٓ د١ث اإلػشاة ٚاٌجٕبء. فجٗ ٔؼشف 

ِب ٠جت ػ١ٍٗ أْ ٠ىْٛ آخش اٌىٍّخ ِٓ سفغ، أٚ ٔظت، أٚ جش، 

 أٚ جضَ، أٚ ٌضَٚ دبٌخ ٚادذح، ثؼذ أزظبِٙب فٟ اٌجٍّخ.

I’rab (atau yang sekarang dikenal dengan istilah nahwu) adalah ilmu yang 

mempelajari keadaan-keadaan kata-kata berbahasa Arab dari segi i’rab (berubah) 

dan bina’nya (tetap). Dengan ilmu nahwu kita dapat mengetahui keadaan akhir 

kata, apakah rafa’ (nominatif), nasab (akusatif), jar (genetif), jazm (jusif) , atau 

bahkan tetap pada satu keadaan setelah tersusun dalam satu jumlah/ kalimat.. 
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 Dalam ilmu nahwu terdapat dua jenis kata, yaitu kata yang mu’rab 

(berubah akhirnya) dan kata yang mabniy (tetap akhirnya). Perubahan akhir kata 

dalam ilmu nahwu disebut i’rab, sedangkan tetapnya akhir sebuah kata disebut 

bina’. 

 

1.4.5 I’rab (Penanda Fungsi Gramatika) 

Isma‟il (2000 : 17) menjelaskan bahwa i’rab: 

 اإلػشاة فٝ اٌٍغخ ٘ٛ اإلفظبح ٚاإلظٙبس ٚاإلثبٔخ. 

أِب ِؼٕبٖ ػٕذ إٌذ١٠ٛٓ فٙٛ رغ١١ش اٚاخش اٌىٍُ الخزالف 

 ٌذاخٍخ ػ١ٍٙب ٌفظب أٚ رمذ٠شا.اٌؼٛاًِ ا

ِثبي ِب ٠زغ١ش آخشٖ ٌفظب: جبء ِذٌّذ، ٚسأ٠ذ ِذًّذا، ٚعٍّذ 

 ػٍٝ ِذٍّذ.

ِٚثبي ِب ٠زغ١ش آخشٖ رمذ٠شا: جبء اٌفَزٝ، ٚسأ٠ذ اٌفَزٝ، 

 ٚعٍّذ ػٍٝ اٌفَزٝ.

I’rab (penanda fungsi gramatika) secara etimologi berarti fasih atau jelas atau 

tampak. Sedangkan secara terminologi menurut para ulama‟ nahwu, i’rab 

(penanda fungsi gramatika) berarti perubahan akhir kata karena perbedaan amil-

amil yang mempengaruhinya baik perubahan tersebut secara lafadz maupun 

dikira-kirakan.  

Misalnya:  

Perubahan akhir kata secara lafadz  :  ، ًجبء ِذّذٌ ، ٚسأ٠ذ ِذّذا

 ٚعٍّذ ػٍٝ ِذّذٍ 
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Perubahan akhir kata yang dikira-kirakan :  ،ٝجبء اٌفَزٝ، ٚسأ٠ذ اٌفَز

 ٚعٍّذ ػٍٝ اٌفَزٝ

Menurut Zakaria (2004 : 26) i’rob (penanda fungsi gramatika) artinya 

perubahan. Yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan masuknya 

yang memerintah (amil) atau karena perbedaan jabatan dalam struktur kalimat 

sempurna, contoh: 

 ِشسد ثـبٌتٍ   -سأ٠ذ ؿبًٌجب    -ؿبٌٌت  ٘زا 

Pertama ditulis  ٌؿبٌت karena jabatannya sebagai subjek (khobar). 

Kedua ditulis ؿبًٌجب karena jabatannya sebagai objek (maf’ul). 

Ketiga ditulis  ٍؿبٌت karena didahului huruf jar. 

Perubahan tersebut disebut i’rob dan kalimat yang berubahnya disebut mu’rob. 

I’rob itu sendiri terbagi menjadi empat macam: 

  ث١ذٌ  -سجًٌ  –وزبٌة  :  seperti ,(rafa’/ nominatif) سفغ .1

ث١ًزب -سجال  –وزبًثب  : seperti ,(nashab/ akusatif) ٔظت .2  

ث١ذٍ  -سجًٍ  –وزبةٍ  : seperti ,(khafadh/ genetif) خفغ .3  

ٌُٚ ٠ٌٛذْ  –ٌُ ٠ٍْذ  –ٌُ ٠ىزْت  :  seperti ,(jazm/ jusif) جضَ .4  

 

1.4.6 Jumlah (Klausa)  

Menurut Ni‟mah (2010 : 19): 

ٓ أٚ أوثش، ٚأفبد اٌجٍّخ اٌّف١ذح: ٟ٘ وً ِب رشوت ِٓ وٍّز١

 ِؼٕٝ ربِب. ٚرٕمغُ اٌجٍّخ لغ١ّٓ:

جٍّخ اع١ّخ: ٟٚ٘ اٌزٝ رجذأ ثبعُ أٚ ثؼ١ّش، ِثً: اٌؼٍُ ٔٛس 

 ٔذٓ ِجب٘ذْٚ. –
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٠ىزت  –جٍّخ فؼ١ٍخ: ٟٚ٘ اٌزٝ رجذأ ثفؼً، ِثً: دؼش اٌشجً 

 ُادسط. –اٌـبٌت 

 Jumlah (klausa) adalah setiap kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih dan 

memberikan arti/ pemahaman yang sempurna. Jumlah (klausa) dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu: (1) jumlah ismiyyah (klausa nominal) yaitu jumlah (klausa) yang 

didahului dengan isim (kata benda) atau dhomir (kata ganti), misalnya:  ٍُاٌؼ

 jumlah fi’liyyah (klausa verbal) yaitu jumlah (2) ;  ِجب٘ذْٚ ٔذٓ –ٔٛس 

(klausa) yang didahului dengan fi’il (verba), misalnya:  ً٠ىزت  –دؼش اٌشج

ُادسطْ  –اٌـبٌت  . 

Jumlah (klausa) yaitu susunan atau gabungan dari beberapa kata yang 

mengandung arti sempurna, terdiri atas subjek dan predikat (S dan P) (Zakaria 

2004 : 10).  

Contoh: 

 Dia sakit :   ٘ٛ ِش٠غ

 Engkau seorang guru :   أٔذ أعزبر

 Ia sedang menulis di papan tulis : ٘ٛ ٠ىزت ػٍٝ اٌغجٛسح

 Engkau sedang membaca Al Qur‟an : أٔذ رمشأ اٌمشآْ

Lafadz  ُتْ زُ وْ ا  disebut satu jumlah (klausa) sekalipun terdiri dari satu kata karena  

mempunyai arti „tulislah oleh kamu‟. Demikian juga lafadz  ِأْ شَ لْ ا (bacalah), ِْاْجٍِظ

(duduklah), dan         (dengarkanlah). Sementara lafadz  اٌّذسعخ ِٓ (dari 

sekolah) tidak bisa disebut jumlah (klausa) karena pengertiannya belum lengkap 

atau tidak sempurna sekalipun terdiri dari dua kata. 
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Zakaria (2004 : 11) membagi jumlah (klausa) menjadi dua macam, yaitu: 

1. Jumlah Ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda, 

tersusun dari subjek + predikat. Misalnya: 

ِش٠غٌ  ػٍٟ     : Ali sakit 

 Ahmad bepergian :  أدّذ ِغبفشٌ 

 Ayah sedang membaca alqur‟an : أثٟ ٠مشأ اٌمشآَْ 

2. Jumlah Fi’liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi’il atau kata kerja, 

tersusun dari predikat + subjek. Misalnya: 

 Telah sakit Ali :  ِشعَ ػٍٟ  

أدّذُ عبفَش    : Telah bepergian Ahmad 

  Sedang membaca ayahku Al Qur‟an : ٠مشُأ أثٟ اٌمشآَْ 

Susunan kalimat di atas tidak dikenal dalam istilah bahasa Indonesia. 

Dalam proses menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap didahulukan 

subjek daripada predikatnya. Misalnya:  

 Rasulullah telah bersabda : لبي سعٛي هللا

 Aisyah telah keluar : خشجذ ػبئغخ

Sementara jika akan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, seperti: “ayahku 

sedang shalat di masjid” bisa ditulis dengan dua pola, yaitu: 

ٌّغجذ٠ظٍٝ أثٟ فٟ ا atau أثٟ ٠ظٍٝ فٟ اٌّغجذ  

Jumlah dalam bahasa Indonesia disebut klausa. Klausa merupakan satuan 

gramatikal yang terdiri atas subjek dan predikat, disertai objek, pelengkap, dan 

keterangan atau tidak. Dengan ringkas, klausa ialah S P (O) (PEL) (KET). Tanda 
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kurung menandakan bahwa apa yang terletak dalam kurung itu bersifat manasuka, 

maksudnya boleh ada, boleh tidak (Ramlan 1996 : 27-28). 

Menurut Chaer (2007 : 231) klausa adalah satuan sintaksis berupa 

runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada 

komponen, berupa kata atau frase, yang berfungsi sebagai predikat; dan yang lain 

berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Selain fungsi 

prediakat yang harus ada dalam konstruksi klausa ini, fungsi subjek boleh 

dikatakan bersifat wajib, sedangkan yang lainnya bersifat tidak wajib. 

Keraf (1982 : 137) berpendapat bahwa klausa adalah suatu konstruksi 

yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan fungsional, 

yang dalam tata bahasa lama dikenal dengan pengertian subjek, predikat, objek, 

dan keterangan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah 

(klausa)  adalah setiap kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih yang 

mengandung arti sempurna, terdiri atas subjek dan predikat. Jumlah (klausa)   

dibagi menjadi dua macam, yaitu jumlah ismiyyah (klausa nominal) dan jumlah 

fi’liyyah (klausa verbal), sedangkan klausa (dalam bahasa Indonesia) adalah 

sekumpulan kata yang terdiri atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi 

kalimat. 
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1.4.7 Konstruksi Jumlah (Klausa) 

Jumlah (klausa) adakalanya tersusun atas mubtada’ (topik) dan khobar 

(komen)  yang disebut jumlah ismiyyah (klausa nominal). Namun adakalanya pula 

tersusun atas fi’il (verba) dan fa’il (pelaku) yang disebut jumlah fi’liyyah (klausa 

verbal). 

2.2.4.1. Mubtada’ (Topik) 

Jenis konstruksi pertama dari sebuah jumlah (klausa) adalah mubtada’ 

(topik) dan khobar (komen). Zakaria (2004 : 93) menyebutkan bahwa mubtada’ 

dan khobar adalah dua isim yang membentuk susunan jumlah ismiyyah (kalimat 

sempurna). Mubtada’ adalah isim yang diterangkan (subjek), sedangkan khobar 

adalah isim yang menerangkan (predikat), misalnya: 

ؼٍُ ٔبفغاٌ  : Ilmu itu bermanfaat 

 Ustadz itu sakit : األعزبر ِش٠غ

 Ali itu kaya :  ػٍٟ غٕٟ

 Engkau seorang mujtahid :  أٔذ ِجزٙذ

Contoh tersebut termasuk jumlah ismiyyah  (klausa nominal) karena terdiri atas 

dua isim (kata benda), yang pertama disebut mubtada’ (sebagai yang diterangkan) 

dan yang kedua disebut khobar (sebagai yang menerangkan). Dalam istilah bahasa 

Indonesia jumlah ismiyyah disebut susunan kalimat subjek + predikat. 

Ismail (2000 : 102) mendefinisikan mubtada’: 

غجمٗ فؼً ٚال دشف ِثً اٌّجزذأ ٘ٛ اعُ ِشفٛع ثبالثزذاء ال٠

 لٌٛه: ِذّذ ٔج١ٕب.
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Mubtada’ (topik) adalah isim (kata benda) yang dibaca rafa’ (nominatif) karena 

berada di permulaan dan tidak didahului fi’il (verba) maupun harf (huruf), contoh: 

  .ِذّذ ٔج١ٕب

Al Gholayaini (2006 : 179) menyebutkan bahwa mubtada’ (topik): 

 اٌّجزذأ ٘ٛ اٌّغٕذ ئ١ٌٗ, اٌزٞ ٌُ ٠غجمٗ ػبًِ.

Mubtada’ (topik) merupakan sebuah musnad ilaih (subjek) yang tidak didahului 

satu amil apapun. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mubtada’ (topik) 

adalah isim (kata benda) yang dibaca rafa’ (nominatif) yang berada di awal 

kalimat dan tidak didahului amil apapun. 

Ismail (2000 : 102) membagi mubtada’ (topik) menjadi dua: 

 ٠ٕمغُ اٌّجزذأ ئٌٝ طش٠خ ِٚإٚي.

 فبٌظش٠خ ٘ٛ اٌزٞ ِثٍٕب ٌٗ.

ٗ ٚاٌّإٚي ٘ٛ اٌزٞ ٠غجمٗ دشف ِٓ اٌذشٚف اٌّظذس٠خ ِثً لٌٛ

 رؼبٌٝ: ٚأْ رظِٛٛا خ١ش ٌىُ. أٞ: ط١بِىُ خ١ش ٌىُ.

Pembagian mubtada’ (topik) yaitu: (1) shorih adalah mubtada’ (topik) yang telah 

ada dalam contoh sebelumnya (contoh pada definisi mubtada’). Contoh: محمد نبينا 

(Muhammad nabi kita); (2) muawwal adalah mubtada’ (topik) yang didahului 

salah satu dari huruf masdariyyah. Contoh: ُٚأْ رظِٛٛا خ١ش ٌى (Dan 

berpuasa lebih baik bagimu). 

Zakaria (2004 : 93) juga membagi mubtada’ (topik) menjadi dua, yaitu: 

(1) zhahir adalah mubtada’ (topik) yang berupa isim zhahir. Contoh: ع١ّغهللا   
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(Allah Maha Mendengar); (2) dhamir adalah mubtada’ (topik) yang berupa isim 

dhamir (kata ganti). Contoh: أٔب ؿج١ت (Saya seorang dokter). 

Al Gholayaini (2006 : 179) menjelaskan bahwa mubtada’ (topik) memiliki 

lima hukum, yaitu:  

 أدىبَ:ٌٍّجزذأ خّغخ 

 األٚي: ٚجٛة سفؼٗ.

 اٌثبٟٔ: ٚجٛة وٛٔٗ ِؼشفخ.

 اٌثبٌث: جٛاص دزفٗ ئْ دي ػ١ٍٗ د١ًٌ.

 اٌشاثغ: ٚجٛة دزفٗ ٚرٌه فٝ أسثؼخ ِٛاػغ.

اٌخبِظ: ئْ األطً ف١ٗ أْ ٠زمذَ ػٍٝ اٌخجش ٚلذ ٠جت رمذ٠ُ 

 اٌخجش ػ١ٍٗ.

Mubtada’ (topik) memiliki lima hukum, yaitu: (1) wajib dibaca rafa’ (nominatif); 

(2) wajib berupa isim ma’rifat; (3) boleh ditiadakan apabila ada sesuatu yang telah 

menjelaskannya; (4) wajib dihilangkan apabila berada pada salah satu dari empat 

situasi; (5) pada beberapa situasi mubtada’ (topik) wajib didahului oleh khobar 

(komen).  

 

2.2.4.2. Khobar (Komen) 

Ni‟mah (2010 : 30) berpendapat bahwa khobar (komen) adalah: 

اٌخجش ٘ٛ ِب ٠ىًّ ِؼٕٝ اٌّجزذأ )أٜ ٘ٛ اٌجضء اٌزٞ ٠ٕزظُ 

 اٌّذسط دبػش :ِثً (ِٕٗ ِغ اٌّجزذأ جٍّخ ِف١ذح

Khobar (komen) yaitu sesuatu yang menyempurnakan makna dari mubtada’/ 

topik (atau khobar merupakan sesuatu yang apabila digabungkan dengan 
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mubtada’ akan terbentuk sebuah jumlah mufidah). Contohnya: اٌّذسط دبػش 

(guru itu hadir).  

Kata yang bergaris bawah merupakan khobar (komen) yang dibaca rafa’ 

(nominatif) dimana khobar (komen) tersebut menyempurnakan mubtada’ (topik) 

yang berada di depannya sehingga memberikan pemahaman yang sempurna. 

Khobar (komen) harus mengikuti mubtada’ (topik) dalam hal jumlah, baik 

mufrod (tunggal), mutsanna’ (dua/ double) maupun jamak (plural). Contoh:  

 Guru itu hadir :  اٌّذسط دبػش

 Dua guru itu hadir : اٌّذعبْ دبػشاْ

 Guru-guru itu hadir : اٌّذعْٛ دبػشْٚ

Contoh di atas menunjukkan bahwa khobar (komen) mengikuti mubtada’nya 

(topik) dalam segi jumlah. Ketika mubtada’nya (topik) mufrod (tunggal) maka 

khobarnya (komen) pun ikut mufrod (tunggal). Demikian juga ketika 

mubtada’nya (topik) mutsanna (dua/ double) maupun jamak (plural) maka 

khobarnya (komen) pun ikut mutsanna (dua/ double) maupun jamak (plural). 

Akan tetapi, jika mubtada’ (topik) merupakan isim jamak (plural) yang tidak 

berakal maka khobarnya (komen) boleh berupa mufrod muannats ataupun jamak 

muannats seperti  اٌججبي ػب١ٌخ atau اٌججبي ػب١ٌبد  

Khobar (komen) juga mengikuti mubtada’nya (topik) dalam segi jenis 

baik mudzakkar (untuk laki-laki) maupun muannats (untuk perempuan). Contoh: 

 Guru (lk) itu hadir : اٌّذسط دبػش

 Guru (pr) itu hadir : اٌّذسعخ دبػشح
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Contoh di atas menunjukkan bahwa khobar (komen) mengikuti mubtada’ (topik) 

dalam segi jenis. Ketika mubtada’nya (topik) mudzakkar maka khobarnya 

(komen) mudzakkar. Ketika mubtada’nya (topik) muannats maka khobarnya 

(komen)  muannats. 

Ismail (2000 : 102) membagi khobar (komen) menjadi tiga jenis: 

 ٚاٌخجش ثالثخ أٔٛاع: ِفشد، ٚجٍّخ، ٚشجٗ جٍّخ.

ٚاٌّفشد فٝ ثبة اٌّجزذأ ٚاٌخجش ٘ٛ ِب ١ٌظ ثجٍّخ ٚال ثشجٗ 

 جٍّخ، ِثً لٌٛه: اٌظذخ ٔؼّخ.

ٚاٌجٍّخ لذ رىْٛ اع١ّخ، ٟٚ٘ اٌزٟ رظذس ثبعُ، ٚلذ رىْٛ 

فؼ١ٍخ، ٟٚ٘ اٌزٟ رظذس ثفؼً، ٚالثذ أْ رىْٛ ِشزٍّخ ػٍٝ ػ١ّش 

أ، ِثبي اٌجٍّخ االع١ّخ لٌٛه: اٌّغجذ ٠ؼٛد ػٍٝ جٍّخ اٌّجزذ

ِئزٔزٗ ػب١ٌخ، ِٚثبي اٌجٍّخ اٌفؼ١ٍخ: اٌغؼبدح رزجغ ِٓ 

 إٌفظ.

ٚشجٗ اٌجٍّخ ٟ٘ اٌظشف أٚ اٌجبس ٚاٌّجشٚس ِثً اٌجٕخ رذذ 

 ألذاَ األِٙبد.

Khobar (komen) ada tiga, yaitu: (1) mufrod adalah khobar (komen) yang tidak 

berupa jumlah (klausa) maupun sibh jumlah (menyerupai klausa). Misalnya: 

 jumlah adalah khobar (komen) berupa jumlah (klausa) baik (2) ; اٌظذخٔؼّخ

jumlah ismiyyah (klausa nominal) maupun jumlah fi’liyyah (klausa verbal), 

khobar (komen) jumlah ini harus mengandung dlomir (kata ganti) yang kembali 

kepada mubtada’ (topik). Misalnya: اٌّغجذ ِئزٔزٗ ػب١ٌخ (khobar jumlah 

ismiyyah) dan اٌغؼبدح رزجغ ِٓ إٌفظ(khobar jumlah fi’liyyah); (3) sibh 
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jumlah adalah khobar berupa zhorof atau jar majrur. Misalnya:  اٌجٕخ رذذ

  . ألذاَ األِٙبد

2.2.4.3. Fi’il (Verba) 

Konstruksi kedua dari sebuah jumlah (klausa) yaitu fi’il (verba) dan fa’il 

(pelaku). Fi’il (verba) adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai 

dengan waktu (Zakaria 2004 :6). Misalnya: وزت (telah menulis) dan ٠مشأ 

(sedang membaca). Fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja atau verb 

dalam bahasa Inggris yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Fi’il 

(verba) pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan baik masa lampau, 

sekarang maupun akan datang. Fi’il (verba) dibagi menjadi tiga macam, yaitu: (1) 

fi’il madhi (kata kerja lampau); (2) fi’il mudhari’ (kata kerja sekarang/akan 

datang); (3) fi’il amr (kata perintah). 

 Fi’il madhi (kata kerja lampau) adalah fi’il (verba) yang menunjukkan 

suatu perbuatan yang terjadi dimasa lampau (past tense). Contoh: فزخ (telah 

membuka) dan جٍظ (telah duduk). Fi’il madhi (kata kerja lampau) dibagi menjadi 

dua, yaitu: (1) madhi ma’lum (bentuk aktif) adalah fi’il madhi yang berawalan 

fathah. Contoh:  َعََأي (telah bertanya); (2) madhi majhul (bentuk pasif) adalah fi’il 

madhi yang berawalan dhommah sedang huruf sebelum akhirnya berharokat 

kasroh. Contoh:  ًَعُِئ (telah ditanya). 

Fi’il mudhari’ (kata kerja sekarang/akan datang) adalah fi’il (verba) yang 

menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau akan 

datang (present tense). Contoh: ٠ششة (akan/sedang minum). Fi’il mudhari’ (kata 

kerja sekarang/akan datang) pasti diawai oleh salah satu huruf berikut, yaitu:  ا- 
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د -ٞ  -ْ    yang biasa disebut huruf mudhara’ah. Contoh:  –ٔىزت  –أوزت  

رىزت –٠ىزت  . Fi’il mudhari’ (kata kerja sekarang/akan datang) juga dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu: (1) fi’il mudhari’ ma’lum (bentuk aktif) adalah fi’il 

mudhari’ yang huruf mudhara’ahnya berharakat fathah. Contoh:  ُ٠َُْٕظش (akan/ 

sedang melihat); (2) fi’il mudhari’ majhul (bentuk pasif) adalah fi’il mudhari’ 

yang huruf mudhara’ahnya berharakat dhommah, sementara huruf sebelum 

akhirnya berharakat fathah. Contoh:  ُ٠َُْٕظش (akan/ sedang dihias). Fi’il amr adalah 

kata kerja dalam bentuk perintah. Contoh:  ُْاْوُزت (tulislah). 

Menurut Ghoni (2011 : 6): 

 اٌغبوٕخاٌفؼً ٠ؼشف ثمذ ٚ اٌغ١ٓ ٚ عٛف ٚربء اٌزأٟٔ 

 Fi’il (verba) dapat diketahui dengan adanya  َْلذ (qad) atau ط (sin) atau  َعَْٛف 

(saufa) atau  ْد (ta ta’nits sukun).  

٠ٚؼشة ٚاْػشْة.  االفؼبي ثالثخ ِبع ِٚؼبسع ٚأِش ٔذٛ ػشة

فبٌّبػٝ ِفزٛح ا٢خش أثذا. ٚاألِش ِجضَٚ أثذا. ٚاٌّؼبسع ِب 

وبْ فٝ أٌٚٗ ادذٜ اٌضٚائذ األسثغ ٠جّؼٙب لٌٛه أ١ٔذ ٚ٘ٛ 

 ِشفٛع أثذا دزٝ ٠ذخً ػ١ٍٗ ٔبطت أٚ جبسَ.

Fi’il (verba) ada tiga jenis, yaitu: (1) fi’il madhi yaitu fi’il yang akhirnya selalu 

berharakat fathah, misalnya:  ََػَشة (telah memukul); (2) fi’il mudhori’ yaitu fi’il 

yang didahului salah satu dari empat huruf tambahan yang terkumpul dalam 

lafadz "أ١ََُْٔذ" dan fi’il mudhori’ akhirnya selalu dibaca rafa’, kecuali ketika 

dimasuki amil yang menashabkan atau menjazmkan, misalnya:  ُ٠َْؼشِة 

(akan/sedang memukul); (3) fi’il amr yaitu fi’il yang selalu dibaca jazm, misalnya: 

 .(pukullah) ِاْػِشةْ 



30 
 

 
 

Fi’il (verba) dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) fi’il mu’rab adalah fi’il 

(verba) yang dapat berubah akhirnya dengan sebab masuknya amil (yang 

memerintah). Contoh:  ٠َْىُزُت menjadi  َ٠َْىُزت ْٓ ٌَ atau  ْ٠َْىُزت ُْ ٌَ . Fi’il 

yang tergolong mu’rab adalah fi’il mudhari’ kecuali yang bersambung dengan 

nun jamak niswah (nun yang menunjukkan perempuan) atau yang bersambung 

dengan nun taukid (nun penguat arti); (2) fi’il mabni adalah fi’il (verba) yang tetap 

akhirnya dalam satu bentuk/ keadaan. Contoh:  ِاْفَزخْ  –َفَزَخ،ُاْوُزْت  –َوَزَت  

Fi’il (verba) yang termasuk fi’il mabni adalah fi’il amr, fi’il madhi dan fi’il 

mudhari’yang bersambung dengan nun jamak niswah atau nun taukid (Zakaria 

2004 : 59). 

2.2.4.4. Fa’il (Pelaku) 

Ni‟mah (2010 : 43) menyebutkan : 

اٌفبػً اعُ ِشفٛع ٠مغ ثؼذ فؼً ِجٕٟ ٌٍّؼٍَٛ ٠ٚذي ػٍٝ ِٓ 

 فؼً اٌفؼً

Fa’il (pelaku) artinya isim marfu’ yang terletak setelah fi’il ma’lum dan 

menunjukkan pelaku suatu perbuatan (Ni‟mah 2010 : 43).  

Contoh: 

 Nabi telah bersabda :    لبي النبي  

 Aisyah telah berkata : لبٌذ ػبئشخُ 

 Guru telah datang : دؼش اٌّذسطُ 

 Ibu guru telah datang : دؼشد اٌّذسعخُ 

Kata yang bergaris bawah pada contoh di atas adalah fa’il (pelaku) yaitu pelaku 

suatu perbuatan (subjek). Pada contoh pertama kata لبي (telah berkata) adalah 
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fi’il madhi ma’lum,   النبي adalah fa’il (pelaku) yaitu yang melakukan perbuatan 

(yang berkata). Setiap fa’il (pelaku) pasti marfu’ karenanya harus dibaca rafa’ 

(nominatif). Demikian juga dalam contoh lainnya. 

Ghoni (2011 : 9) mendefinisikan fa’il (pelaku) sebagai: 

 اٌفبػً ٘ٛ االعُ اٌّشفٛع اٌّزوٛس لجٍٗ فؼٍٗ 

 Fa’il (pelaku) yaitu isim  (kata benda) yang dibaca rafa’ yang disebutkan setelah 

fi’ilnya. 

 Fa’il (pelaku) dibagi menjadi dua, yaitu: (1) zhahir adalah fa’il (pelaku) yang 

terdiri atas isim zhahir. Contoh:  ُعأي األعزبر (ustadz telah bertanya); (2) 

dhamir adalah fa’il (pelaku) yang terdiri atas isim dhamir. Contoh:  َوزجذ (kamu 

telah menulis). 

Ismail (2000 : 93) membagi fa’il (pelaku) menjadi dua: 

 اٌفبػً ئٌٝ : طش٠خ ٚ ِإٚي.٠ٕٚمغُ 

Fa’il (pelaku) terbagi menjadi shorih dan muawwal 

 Sharih adalah fa’il (pelaku) berupa isim sharih (jelas). Contoh:  ثٍغ

 .(Muhammad telah menyampaikan wahyu Tuhannya) ِذّذ سعبٌخ سثٗ

Sedangkan  muawwal adalah fa’il (pelaku) yang berupa  ًأْْ ٚاٌفؼ (an dan 

fi’il) atau أَّْ ٚاعّٙب ٚخجش٘ب(anna dan isim serta khabarnya) atau  ِب

 keberhasilanmu) ٠غشٟٔ أْْ رٕجخ :Contoh .(maa dan fi’il) ٚاٌفؼً

membuatku bahagia). Lafadz أْْ رٕجخmerupakan fa’il  (pelaku) berupa masdar 

muawwal yang terdiri atas an dan fi’il. Jika dijaadikan isim maka lafadz  ْْأ

 . ٔجبده menjadi رٕجخ
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1.4.8 Klausa pada Kalimat Majemuk dalam Bahasa Arab Berstruktur 

Minimal pada Fungsi Sintaksisnya 

Sebuah jumlah (klausa) berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya 

apabila jumlah (klausa) tersebut tidak menempati kedudukan isim mufrod (kata 

tunggal). Ismail (2000 : 229) menyebutkan bahwa ada tujuh klausa pada kalimat 

majemuk dalam bahasa arab berstuktur minimal pada fungsi sintaksisnya, yaitu: 

(1) al jumlah al ibtidaiyyah (klausa introduktif); (2) jumlah yang menjadi shillah 

lil maushul (klausa konjungtif); (3) jumlah yang menjadi jawab asy syarth yang 

tidak jazm (klausa kondisional subordinat); (4) jumlah yang menjadi jawab al 

qosam (klausa sacramental subordinat); (5) al jumlah al i’tirodhiyyah (klausa 

interfektif); (6) al jumlah al mufassiroh (klausa epeskatif); dan (7) jumlah yang 

menjadi tabi’ah/ ikut kepada jumlah yang tidak menempati tempat i’rab (klausa 

subordinat pada klausa pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya). 

2.2.5.1. Al Jumlah Al Ibtidaiyyah (Klausa Introduktif) 

Menurut Ismail (2000 : 229):  

اٌجٍّخ االثزذائ١خ ٟ٘ اٌزٟ رمغ فٟ أٚي اٌىالَ أٚ فٟ أثٕبئٗ 

 .اٌّإِٓ ِشآح أخ١ٗ. ِثً: ِٕمزؼخ ػّب لجٍٙب

Al jumlah al ibtidaiyyah (klausa introduktif), yaitu jumlah (klausa) yang 

berada di permulaan kalimat atau di tengah kalimat yang tidak mempunyai kaitan 

dengan jumlah (klausa) sebelumnya, misalnya:  

  اٌّإِٓ ِشآح أخ١ٗ

Artinya: Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. 
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Dalam contoh di atas kata ِٓاٌّإ berkedudukan sebagai mubtada’ (topik) yang 

dibaca rafa’, kata ِشآح berkedudukan sebagai khobar (komen) yang juga dibaca 

rafa’, akan tetapi jumlah (klausa) dari mubtada khobar di atas berstruktur minimal 

pada fungsi sintaksisnya karena merupakan jumlah ibtidaiyyah (klausa 

introduktif). 

Menurut Al Gholayaini (2006 : 214): 

 بئٔ" بٌٝ:االثزذائ١خ ٟ٘ اٌزٟ رىْٛ فٟ ِفززخ اٌىالَ ومٌٛٗ رؼ

 [ ٔ" ] اٌىٛثش : أػـ١ٕبن اٌىٛثش

Al ibtidaiyyah (klausa introduktif) yaitu jumlah (klausa) yang berada di awal 

kalimat, misalnya: 

 [ ٔ" ] اٌىٛثش : أػـ١ٕبن اٌىٛثش بئٔ"

Artinya: Sungguh, Kami telah memberimu nikmat yang banyak (QS Al Kautsar : 

1) 

2.2.5.2. Jumlah yang Menjadi Shillah Lil Maushul (Klausa Konjungtif) 

Menurut Ismail (2000 : 229): 

ٚال رذغجّٓ اٌجٍّخ اٌزٟ رمغ طٍخ ٌٍّٛطٛي ِثً لٌٛٗ رؼبٌٝ: " 

 فٟ عج١ً هللا أِٛارب" لزٍٛااٌز٠ٓ 

Jumlah yang menjadi shillah lil maushul (klausa konjungtif), misalnya: firman 

Allah SWT 

  فٟ عج١ً هللا أِٛارب" لزٍٛاٚال رذغجّٓ اٌز٠ٓ  "

 (1ٙٔ)اي ػّشاْ : 

Artinya: Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah 

itu mati (QS Ali „Imron : 169). 
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Dalam contoh di atas kata ٓاٌز٠ merupakan salah satu dari isim maushul 

(konjungsi) dimana kata tersebut mempunyai shillah yaitu kata لزٍٛا. 

Kata لزٍٛا  merupakan fi’il madhi (kata kerja lampau) yang mabni/ tetap, 

fa’ilnya dhomir muttashil yang berupa wawu jamak. Jumlah yang terdiri dari fi’il 

dan fa’il ini tidak menempati tempat i’rab karena menjadi shillah untuk isim 

maushul   ٓاٌز٠ . 

Menurut Al Gholayaini (2006 : 216): 

 "رضوٝ"لذ أفٍخ ِٓ اٌٛالؼخ طٍخ ٌٍّٛطٛي ومٌٛٗ رؼبٌٝ: 

 [ ٗٔ] األػٍٝ :  

Shillah lil maushul (klausa konjungtif), misalnya:  

 [ ٗٔ" ] األػٍٝ : رضوٝ"لذ أفٍخ ِٓ 

Artinya: Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman) (QS 

Al A‟la : 14). 

2.2.5.3. Jumlah yang Menjadi Jawab Asy Syarth yang Tidak Jazm (Klausa 

Kondisional Subordinat) 

Menurut Ismail (2000 : 229): 

ٌغبد إٌبط اٌّشمخ  ٌٛالجٍّخ جٛاة اٌششؽ  غ١ش اٌجبصَ ِثً: 

 وٍُٙ

Jumlah yang menjadi jawab asy syarth yang tidak jazm (klausa kondisional 

subordinat), misalnya: 

 ٌغبد إٌبط وٌٍُٙٛال اٌّشمخ 

Artinya: Jika tidak ada kesusahan maka menanglah seluruh manusia 
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Dalam contoh di atas, lafadz  ٌٛال اٌّشمخ merupakan sebuah syarth yang tidak 

berkedudukan jazm, dimana syarth tersebut mempunyai jawab yaitu lafadz  ٌغبد

 Maka jumlah (klausa) yang bergaris bawah inilah yang . إٌبط وٍُٙ

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. Ismail (2000 : 229) juga 

menyebutkan:  

بصَ ئرا وبٔذ غ١ش ِمزشٔخ ثبٌفبء أٚ ٚجٍّخ جٛاة اٌششؽ اٌج

 ٠ٍك اٌج١ًِّٓ ٠مذَ اٌج١ًّ  ئرا اٌفجبئ١خ. ِثً:

Jumlah yang menjadi jawab dari lafadz syarth (klausa kondisional subordinat) 

yang berkedudukan jazm juga bisa tidak menempati tempat i’rab apabila tidak 

disertai dengan fa’ atau idzan al fujaiyyah seperti pada contoh berikut: 

 ٠ٍك اٌج١ًِّٓ ٠مذَ اٌج١ًّ 

Artinya: Barang siapa yang memberi kebagusan maka akan memperoleh 

kebagusan 

Menurut Al Gholayaini (2006 : 216): 

 اٌٛالؼخ جٛاثب ٌششؽ غ١ش جبصَ وارا ٌٚٛ ٌٛال ومٌٛٗ رؼبٌٝ:

  [ٕٔ٘"]اٌجمش:ٌفغذح األسع إٌبط ثؼؼُٙ ثجؼغ "ٌٚٛال دفغ هللا

Jawab lisyartin ghoiri jazim (klausa kondisional subordinat) seperti ئرا (idza), 

ٌٛ (lau), ٌٛال (laula). Misalnya: 

 [ٕٔ٘:ح"]اٌجمشٌفغذح األسع"ٌٚٛال دفغ هللا إٌبط ثؼؼُٙ ثجؼغ 

Artinya: Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian 

yang lain, niscaya rusaklah bumi ini (QS Al Baqoroh : 251). 
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2.2.5.4. Jumlah  yang Menjadi Jawab Al Qosam (Klausa Sakramental 

Subordinat) 

Menurut Ismail (2000 : 229): 

 ئْ اٌظجش ٠مٙش اٌظؼبةٚهللا  جٍّخ جٛاة اٌمغُ ِثً:

Jumlah  yang menjadi jawab al qosam (klausa sakramental subordinat), misalnya: 

 ئْ اٌظجش ٠مٙش اٌظؼبةٚهللا 

Artinya: Demi Allah sesungguhnya kesabaran itu mengalahkan kesusahan 

Dalam contoh di atas terdapat jumlah (klausa) yang terdiri atas ْئ dan isim serta 

khobarnya. Isimnya berupa kata اٌظجش yang dibaca nashab (akusatif), sedangkan 

kata ٠مٙش اٌظؼبة menjadi khobarnya. Jumlah (klausa) tersebut berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya karena menjadi jawab dari qosam (klausa 

sakramental subordinat) yaitu kata وهللا yang mempunyai arti „demi Allah‟. 

Menurut Al Gholayaini (2006 : 216): 

ئٔه "ٚاٌمشءاْ اٌذى١ُ  اٌٛالؼخ جٛاثب ٌٍمغُ ومٌٛٗ رؼبٌٝ:

 [ٖ-ٕ: " ] ٠ظٌّٓ اٌّشع١ٍٓ

Jawab lil qosam (klausa sakramental subordinat), misalnya: 

 [ٖ-ٕ: " ] ٠ظئٔه ٌّٓ اٌّشع١ٍٓ"ٚاٌمشءاْ اٌذى١ُ 

Artinya: Demi Al Qur‟an yang penuh hikmah, sungguh, engkau (Muhammad) 

adalah salah seorang dari rasul rasul (QS Yasin : 2-3). 
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2.2.5.5. Al Jumlah Al I’tirodhiyyah (Klausa Interfektif) 

Menurut Ismail (2000 : 203): 

ٓ اٌجٍّخ االػزشاػ١خ ٟ٘ اٌزٟ رؼزشع ث١ٓ أجضاء اٌجٍّخ أٚ ث١

 – طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ –٘بجش اٌشعٛي  جٍّز١ٓ ِشرجـز١ٓ. ِثً:

 ِٚؼٗ طذ٠مٗ أثٛ ثىش

Al jumlah al I’tirodhiyyah (klausa interfektif), yaitu jumlah (klausa) yang 

memisahkan sebuah jumlah (klausa) atau memisahkan dua buah jumlah (klausa) 

yang berkaitan, misalnya: 

 ِٚؼٗ طذ٠مٗ أثٛ ثىش – طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ –بجش اٌشعٛي ٘

Artinya: Rasulullah SAW hijrah bersama teman beliau, Abu Bakar. 

Dalam contoh di atas jumlah ٍُطٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚع  memisahkan dua buah 

jumlah (klausa) yaitu  ٘بجش اٌشعٛي dan ِٚؼٗ طذ٠مٗ أثٛ ثىش. Maka 

jumlah (klausa) yang menjadi pemisah tersebut berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya. 

Menurut Al Gholayaini (2006 : 215): 

االػزشاػ١خ ٟ٘ اٌزٟ رؼزشع ث١ٓ ش١ئ١ٓ ِزالص١ِٓ، وبٌّجزذأ 

ٚاٌخجش ٚاٌفؼً ِٚشفٛػٗ ٚاٌفؼً ِٕٚظٛثٗ ٚاٌششؽ ٚاٌجٛاة 

ف ٚاٌمغُ ٚجٛاثٗ. ومٌٛٗ ٚاٌذبي ٚطبدجٙب ٚاٌظفخ ٚاٌّٛطٛ

فبرمٛا إٌبس اٌزٝ  ٌٚٓ رفؼٍٛا"فاْ ٌُ رفؼٍٛا  رؼبٌٝ:

 [ ٕٗٚلٛد٘ب إٌبط ٚاٌذجبسح" ] اٌجمشح : 

Al I’tirodhiyyah (klausa interfektif), yaitu jumlah (klausa) yang menjadi penjelas 

diantara dua hal yang harus ada seperti mubtada (topik) dan khobarnya 

(komennya), fi’il (verba) dan fa’ilnya (pelaku), fi’il (verba) dan maf’ulnya (objek), 
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syarat dan jawabnya, hal dan shohibul hal, sifat dan maushufnya, serta qosam dan 

jawabnya. Misalnya: 

فبرمٛا إٌبس اٌزٝ ٚلٛد٘ب  ٌٚٓ رفؼٍٛا"فاْ ٌُ رفؼٍٛا 

 [ ٌٕٗذجبسح" ] اٌجمشح : إٌبط ٚا

Artinya: Jika kamu tida mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, 

maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu (QS 

Al Baqoroh : 24) 

2.2.5.6. Al Jumlah Al Mufassiroh (Klausa Eplikatif) 

Menurut Ismail (2000 : 203): 

اٌجٍّخ اٌّفغشح ٟ٘ اٌجٍّخ اٌزٟ رفغش دم١مخ شٟء لجٍٙب. 

 ادزمشرٗٔظشد ئ١ٌٗ شضسا, أٞ: ِثً: 

Al jumlah al mufassaroh (klausa eplikatif), yaitu jumlah (klausa) yang 

menjelaskan maksud dari kalimat sebelum jumlah (klausa) tersebut, misalnya : 

 ادزمشرٗ: ٔظشد ئ١ٌٗ شضسا, أٞ

Artinya: Aku memandangnya dengan lirikan yaitu meremehkannya. 

Dalam contoh di atas kata دزمشرٗا  merupakan sebuah jumlah (klausa) yang 

terdiri atas fi’il (verba), fa’il (pelaku), dan maf’ulnya (objek). Jumlah (klausa) ini 

menjelaskan maksud dari kalimat sebelumnya yaitu kalimat  ٗٔظشد ئ١ٌ

 Maka dengan demikian jumlah (klausa) ini berstruktur minimal pada .شضسا

fungsi sintaksisnya. 

Menurut Al Gholayaini (2006 : 216): 

اٌزفغ١ش٠خ ثالثخ ألغبَ: ِجشدح ِٓ دشف اٌزفغ١ش ٚ ِمشٚٔخ ثأٞ 

 ِٚمشٚٔخ ثأْ.
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Jumlah tafsiriyyah (klausa eplikatif) ada tiga macam, yaitu: (1) tidak disertai 

huruf tafsir; (2) disertai ٞأ (ay); (3) disertai ْأ (an). 

2.2.5.7. Klausa Subordinat pada Klausa pada Kalimat Majemuk dalam 

Bahasa Arab Berstruktur Minimal pada Fungsi Sintaksisnya 

Menurut Ismail (2000 : 203): 

ئْ اٌز٠ٓ اٌجٍّخ اٌزبثؼخ ٌجٍّخ ال ِذً ٌٙب ِٓ اإلػشاة ِثً: 

 “اٌظبٌذبد ئٔب ال ٔؼ١غ أجش ِٓ أدغٓ ػّال إِٓٛا ٚػٍّٛا

 (ٖٓ)اٌىٙف : 

Klausa subordinat pada klausa pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada 

fungsi sintaksisnya, misalnya firman Allah SWT: 

اٌظبٌذبد ئٔب ال ٔؼ١غ أجش ِٓ أدغٓ  إِٓٛا ٚػٍّٛائْ اٌز٠ٓ ”

 (ٖٓ)اٌىٙف :  “ػّال

Artinya: Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami 

tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) 

dengan yang baik (QS Al Kahfi : 30). 

Dalam contoh di atas lafadz إِٓٛا merupakan sebuah jumlah (klausa) yang 

terdiri dari fi’il (verba) dan fa’il (pelaku). Jumlah (klausa) tersebut berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya karena menjadi shillah dari isim maushul 

(klausa konjungtif) berupa ٓاٌز٠ . Kemudian terdapat jumlah (klausa) kedua 

yaitu ػٍّٛا yang juga berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya.. Hal ini 

dikarenakan jumlah (klausa) yang kedua diathofkan kepada jumlah (klausa) yang 

pertama. 
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Menurut Al Gholayaini (2006 : 216): 

ئرا ٔٙؼخ األِخ، زبثؼخ ٌجٍّخ ال ِذً ِٓ اإلػشاة ٔذٛ: اٌ

 ٚأدسوذ ِٓ اٌغإدد إٌٙب٠خثٍغذ ِٓ اٌّجذ اٌغب٠خ، 

Klausa subordinat pada klausa pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada 

fungsi sintaksisnya, misalnya: 

إدد ٚأدسوذ ِٓ اٌغئرا ٔٙؼخ األِخ، ثٍغذ ِٓ اٌّجذ اٌغب٠خ، 

 إٌٙب٠خ

Artinya: Apabila sebuah umat bangkit, maka kesungguhan telah menyampaikan 

mereka kepada sebuah tujuan dan menemukan mereka kepada pangkat tertinggi. 

 

1.4.9 Buku Tazkiyyatu An Nufus Karya Ibnu Rajab Al Hanbali, Ibnu Al 

Qayyim, dan Abi Hamid Al Ghazali 

Kata tazkiyah berarti membersihkan atau mensucikan. Buku ini membahas 

bagaimana kita membersihkan jiwa kita yang berpusat pada hati kita. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hati adalah raja. Ibarat pisau bermata dua, 

hati bisa menjadi organ tubuh paling taat, atau menjadi yang paling bermaksiat. 

Hati yang menentukan baik buruknya akhlak seseorang. "Jika ia baik maka 

baiklah seluruh raga. Namun jika buruk, buruk pulalah seluruh raga," demikian 

sabda Nabi SAW. Oleh karena itu, perbaikan dan penjagaan hati merupakan 

kebutuhan yang sangat penting.  

Buku ini akan memberikan petunjuk pembinaan hati. Insya Allah mampu 

memelihara hati agar tetap selamat, sehingga membawa kebahagiaan bagi 

pemiliknya kelak. 
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2.2.6.1. Biografi Pengarang Buku 

Buku Tazkiyyatu An Nufus ini dikarang oleh tiga orang pengarang, yaitu: 

(1) Ibnu Rajab Al Hanbali; (2) Ibnu Qayyim; dan (3) Abu Hamid Al Ghazali. 

2.2.6.1.1. Ibnu Rajab Al Hanbali 

Nama beliau adalah Al Imam, Al Hafizh, dan Al `Alim, Zainuddin 

Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin 

Abu Al Barkat Mas`ud As Salami Al Baghdadi Ad Dimasyqi Al Hanbali dan 

terkenal dengan nama Ibnu Rajab. Rajab adalah gelar kakeknya yang bernama 

Abdurrahman. Dalam kitab Ad Durrarul Kaminah yang memuat biografi Ibnu 

Rajab, menyebutkan bahwa beliau diberi gelar Rajab karena beliau lahir pada 

bulan itu. 

Semua literatur yang membahas biografi Ibnu Rajab sepakat bahwa beliau 

lahir di Baghdad pada tahun 736 H delapan puluh tahun setelah jatuhnya ibu kota 

ilmu, Baghdad, ke tangan Mongol. Al Hafizh Ibnu Rajab Al Hanbali wafat pada 

tahun 795 H di Damaskus dan dimakamkan di kuburan Al Baab Ash Shaghir di 

samping kuburan Syaikh Al Faraj Abdul Wahid bin Muhammad Asy Syairazi Al 

Maqdisi Ad Dimasyqi yang wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 486 H. Ibnu Rajab 

inilah yang menyebarkan madzhab Imam Ahmad di Baitul Maqdis dan Damaskus 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rajab, diunduh pada 21 Januari 2014). 

2.2.6.1.2. Ibnu Qayyim 

Ibnu Qayyim adalah Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu 

Bakar bin Ayyub bin Sa‟ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura‟I ad-Dimasyqi 

al-Hanbali. Yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rajab
http://kisahmuslim.com/biografi-ibnul-qayyim-al-jauziyah
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Ibnul Qayyim rahimahullah tumbuh berkembang di lingkungan yang dilingkupi 

dengan ilmu, keluarga yang religius dan memiliki banyak keutamaan. Ayahanda, 

Abu Bakar bin Ayyub az-Zura‟i beliau adalah pengasuh di al-Madrasah al-

Jauziyah. Disinilah al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah belajar dalam asuhan dan 

bimbingan ayahanda beliau dan dalam arahannya yang ilmiyah dan selamat. 

Beliau wafat pada malam kamis pada tanggal tiga belas Rajab pada saat 

adzan isya tahun 751 H. Dimana beliau telah memasuki usia enam puluh tahun. 

Beliau dimakamkan di pemakaman al-Bab ash-Shaghir disamping makam ibunda 

beliau (http://kisahmuslim.com/biografi-ibnul-qayyim-al-jauziyah/, diunduh pada 

21 Januari 2014). 

2.2.6.1.3. Abu Hamid Al Ghazali 

Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu 

Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan hujjatul Islam (argumentator islam) 

karena jasanya yang besar di dalam menjaga islam dari pengaruh ajaran bid‟ah 

dan aliran rasionalisme yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H, bertepatan dengan 

1059 M di Ghazalah suatu kota kecil yang terlelak di Thus wilayah Khurasah 

yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia islam. 

Imam Al Ghozali termasuk penulis yang tidak terbandingkan lagi, karya 

imam Al Ghazali diperkirakan mencapai 300 kitab, diantaranya: (1) maqhasid al 

falasifah (tujuan para filusuf), sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-

masalah filsafah; (2) tahaful al falasifah (kekacauan pikiran para filusifi) buku ini 

dikarang sewaktu berada di Baghdad di kala jiwanya di landa keragu-raguan. 

Dalam buku ini Al Ghazali mengancam filsafat dan para filusuf dengan keras; (3) 

http://kisahmuslim.com/biografi-ibnul-qayyim-al-jauziyah/
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miyar al ‘ilmi/miyar almi (kriteria ilmu-ilmu); (4) ihya’ ulumuddin 

(menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Kitab ini merupakan karyanya yang 

terbesar selama beberapa tahun ,dalam keadaan berpindah-pindah antara 

Damakus, Yerusalem, Hijaz, Dan Thus yang berisi panduan fiqih, tasawuf dan 

filsafat; (5) al munqiz min al dhalal (penyelamat dari kesesatan) kitab ini 

merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al Ghazali sendiri dan 

merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai 

tuhan (http://s4h4.wordpress.com/2008/11/30/biografi-imam-ghazali/, diunduh 

pada 21 Januari 2014). 

2.2.6.2. Daftar Isi Buku 

 إٌفظ اٌٍٛاِخ 
 اإلخالص 

 إٌفظ األِبسح ثبٌغٛء 
 ثؼغ ا٢ثبس ػٓ اإلخالص 

 ِذبعجخ إٌفظ 
 دم١مخ ا١ٌٕخ ٚفؼٍٙب 

 فٛائذ ِذبعجخ إٌفظ 
 فؼً ا١ٌٕخ 

 ألخجبس  اٌٛاسدح فٟ ا

 فؼ١ٍخ اٌظجش

 ُفؼ١ٍخ اٌؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍ 

 ِٗؼٕٝ اٌظجش ٚدم١مز 
 ِٗأٔٛاع اٌمٍٛة ٚألغب 

  ألغبَ اٌظجش ثبػزجبس

 ِزؼٍمخ

 ألغبَ اٌمٍٛة 

  ٟاألخجبس  اٌٛاسدح ف

 فؼ١ٍخ اٌظجش

  ػالِبد ِشع اٌمٍت

 ٚطذزٗ

http://s4h4.wordpress.com/2008/11/30/biografi-imam-ghazali/
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 اٌشىش 
 أعجبة ِشع اٌمٍت 

 ًج اٌزٛو 
 عَّٛ اٌمٍت األسثؼخ 

  ٚجًِذجخ هللا ػض 
 َفؼٛي اٌىال 

 اٌشػب ثمؼبء هللا 
 فؼٛي إٌظش 

 اٌشجبء 
 َفؼٛي اٌـؼب 

 أخجبس اٌشجبء 
 فؼٛي اٌّخبٌـخ 

 ا٢ثبس 

  أعجبة د١بح اٌمٍت

 ٚأغز٠زٗ إٌبفؼخ

 اٌخٛف 
 ْروش هللا ٚرالٚح اٌمشآ 

 اٌخبئف 
 االعزغفبس 

 فؼ١ٍخ اٌخٛف 
 اٌذػبء 

 األخجبس فٟ اٌخٛف 
 آداة اٌذػبء 

 اٌذ١ٔب 
 ٟاٌظالح ِغ إٌج 

 أػشاس دت اٌذ١ٔب 
 ًل١بَ ا١ٌٍ 

 اٌزٛثخ 

  اٌض٘ذ فٟ اٌذ١ٔب

 ٚث١بْ دمبسرٙب

 اٌزٛثخ إٌظٛح 
 دسجبد اٌض٘ذ 

 أعشاس اٌزٛثخ ٌٚـجبئؼٙب   أدٛاي إٌفظ
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 ِٚذبعجزٙب

 
 إٌفظ اٌّـّئٕخ 

 

Buku yang peneliti analisis ini merupakan buku yang diterbitkan oleh 

penerbit Darul Qolam yang berada di kota Beirut, Libanon. Dalam buku ini tidak 

disebutkan tahun diterbitkannya buku. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

1.5 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ibnu (dalam Ainin 

2007 : 12) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan 

dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.  

Bodgan dan Taylor (dalam Setiyadi 2006 : 219) berpendapat bahwa 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia dan perilakunya yang 

dapat diamati sehingga tujuan penelitian ini adalah pemahaman individu tertentu 

dan latar belakangnya secara utuh. 

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk 

verbal (kata-kata), baik tertulis maupun lisan dari manusia dan perilakunya yang 

dapat diamati. Data verbal ini dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. 

Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature kepustakaan 

dari penelitian yang sebelumnya. Maksud penelitian ini, peneliti berhadapan 

langsung dengan teks (nash) atau dokumen-dokumen tertulis (Zed 2004 : 4). 
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1.6 Objek  Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu objek 

formal dan objek material. Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu 

data yang berhubungan dengan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam 

bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. Sedangkan objek 

materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah buku Tazkiyyatu An Nufus. 

 

1.7 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data 

sekunder, dan sumber data pendukung. Sumber data yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

3.3.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer penelitian ini adalah buku Tazkiyyatu An Nufus. Pada 

buku tersebut terdapat banyak jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam 

bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya yang perlu dianalisis 

dalam kaidah ilmu nahwu, sehingga pembaca akan lebih memahami jumlah 

(klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya dan 

bagaimana konstruksi pada jumlah (klausa) tersebut. 

3.3.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku Qowaidu An Nahwi Bi Al 

Ushlub Al Ashri, buku Jami’u Ad Durus Al Arabiyyah, buku Mulakhos Qowaidu 

Al Lughoh Al Arabiyah.  dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan kaidah 
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ilmu Nahwu yaitu buku Ilmu Nahwu Praktis, serta Al Kafii Fi Syarhi Al 

Ajurumiyyah. 

3.3.3 Sumber Data Pendukung 

Sumber data pendukung penelitian ini adalah buku  Metodologi Penelitian 

Bahasa Arab, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Metodologi Penelitian 

Kualitatif dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan metode penelitian 

karya ilmiah. 

 

1.8 Teknik  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu rangkaian penting dalam 

melaksanakan penelitian (Ainin 2006 : 113). Melalui pengumpulan data, akan 

diperoleh suatu informasi atau fenomena penting, shahih dan terpercaya, sehingga 

temuan yang dihasilkan oleh suatu penelitian secara ilmiah dapat 

dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi karena informasi atau data yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini berupa dokumen. 

Menurut Setiyadi (2006 : 249) dokumen merupakan salah satu sumber 

data dalam penelitian kualitatif yang mempunyai kelebihan dibanding dengan 

sumber data lain, karena datanya bersifat alamiah dan mudah diperoleh. Informasi 

(data) yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bersumber dari dokumen.  

Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan disebut dokumen dalam arti 

yang sempit (Ainin 2006 : 122). Dokumen dalam arti yang sempit meliputi buku, 
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jurnal, laporan kegiatan, majalah, daftar nilai, notulen rapat, transkip, prasasti, 

peraturan-peraturan, catatan harian dan sejenisnya. Sementara itu dokumen dalam 

arti yang luas meliputi foto, rekaman dalam kaset, video, disket, artefak, dan 

monumen (Ibnu dalam Ainin 2006 : 122) . 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan teknik 

pengumpulan data dokumentasi, artinya peneliti akan mendokumentasikan 

beberapa jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus. 

 

1.9 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010 : 148) instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Arikunto 

(2010 : 203) juga berpendapat bahwa instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar dalam 

pengerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lengkap dan sistematis 

sehingga data lebih mudah diolah. Dengan kata lain bahwa instrumen penelitian 

merupakan alat ukur dalam sebuah penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian dokumentasi sehingga 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kartu data. Kartu data ini 

digunakan untuk mengolah data dengan cara mengelompokkan data yang di 

dalamnya mengandung objek yang akan dikaji yang jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya dalam 

buku Tazkiyyatu An Nufus. 
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Berikut adalah contoh format instrumen yang berbentuk kartu data yang 

bersumber dari buku Tazkiyyatu An Nufus. 

 

Tabel 3.1. 

Contoh Kartu Data 

Nomor KD/ Bab/ Hal/ 

Paragraf/ Baris 
1/ 1/ 13/ 1/ 1 

Kalimat 
 –: ٘ٛ رجش٠ذ لظذ اٌزمشة ئٌٝ هللا  اإلخالص

 ػٓ ج١ّغ اٌشٛائت – ػض ٚجً

Terjemah  

Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertaqarrub 

kepada Allah – azza wa jalla – dari hal-hal yang 

mengotorinya 

Data ٚجً ػض 

Jenis  Al jumlah al i’tirodhiyyah 

Konstruksi Fi’il + fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni. Fa’ilnya yaitu dhomir musthatir 

berupa  َُٛ٘ (dia laki-laki) yang kembali kepada 

lafadz هللا.Jumlah tersebut berfungsi sebagai jumlah al 

i‟tirodiyyah yaitu jumlah yang memisahkan dua buah 

jumlah yang saling berkaitan. Maka jumlah tersebut 

tidak menempati tempat i‟rob. 
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Keterangan: 

a. Nomor Kartu/ bab/ hal/ paragraf/ baris, merupakan urutan nomor kartu dan 

letak dimana data berupa  jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam 

bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya yang ditemukan di 

dalam buku. 

b. Kalimat, merupakan kumpulan kalimat yang di dalamnya mengandung jumlah 

(klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

c. Terjemah, merupakan arti dari kalimat yang di dalamnya jumlah (klausa) pada 

kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

d. Data, merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal 

pada fungsi sintaksisnya.  

e. Jenis, merupakan jenis dari jumlah (klausa) yang di temukan dalam buku 

dimana jumlah (klausa) tersebut berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

f. Konstruksi, merupakan susunan dari jumlah (klausa) yang ditemukan, apakah 

berupa mubtada’ + khabar, atau berupa fi’il + fa’il. 

g. Keterangan, merupakan hasil analisa dari berbagai jenis jumlah (klausa) yang 

di temukan dalam buku dimana jumlah (klausa) tersebut berstruktur minimal 

pada fungsi sintaksisnya beserta jenis konstruksinya. 

 

1.10 Otentitas dan Objektivitas Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan 

beberapa cara, salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui keabsahan 

hasil penelitian adalah dengan triangulasi. Dengan alasan tersebut, maka peneliti 

menggunakan triangulasi sebagai uji keabsahan data dalam penelitian ini. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2004 : 330). 
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Denzin (dalam Moleong 2004 : 330) membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi teori dimana 

data yang diperoleh sesuai dengan beberapa teori yang digunakan peneliti. 

Penerapan triangulasi teori didasakan anggapan bahwa fakta dapat diperiksa 

derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan hal itu dinamakan 

penjelasan banding (rival explanation). 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam 

penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara hasil yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Perlu diketahui bahwa kebenaran dalam penelitian kualitatif 

bersifat jamak, dan tergantung pada kemampuan peneliti (Sugiyono 2010 : 365). 

 

1.11 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

disampaikan kepada orang lain. 
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Data pada penelitian ini dicatat, dipilih dan kemudian diklasifikasikan 

sesuai dengan kategori yang ada. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan 

metode distribusional dan teknik bagi unsur langsung. Metode distribusional 

adalah metode analisis yang alat penentunya ada di dalam dan merupakan bagian 

dari bahasa yang diteliti. Sedangkan teknik bagi unsur langsung adalah teknik 

analisis data dengan cara membagi suatu konstruksi menjadi beberapa bagian atau 

unsur yang langsung membentuk konstruksi yang dimaksud (Kesuma dalam 

Kuswardono 2013 : 33) 

 

1.12 Teknik Penyajian Data 

Peneliti menggunakan teknik sampling pertimbangan dalam penyajian data 

yakni teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Teknik ini sangat cocok diterapkan dalam melakukan penelitian 

kualitatif. Teknik sampling pertimbangan yaitu salah satu teknik pengambilan 

sampel yang didasarkan pada suatu realitas bahwa sampel yang dipilih atau 

ditetapkan peneliti didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang 

dimaksud terkait masalah dan tujuan penelitian. Teknik sampling pertimbangan 

ini disebut dengan purposive sampling dan teknik ini lazim digunakan dalam 

penelitian kualitatif (Ainin 2007 : 98). Teknik ini digunakan dengan alasan terlalu 

banyaknya data yang berjenis dan berkontruksi yang sama, sehingga mempunyai 

analisis yang sama pula. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi pembahasan tentang analisis jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya dalam 

buku Tazkiyyatu An Nufus. Buku Tazkiyyatu An Nufus merupakan buku yang 

diantaranya memuat dan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membersihkan 

jiwa kita dari penyakit-penyakit hati. Buku ini terdiri atas 160 halaman dan 

memuat 49 bab. Dalam buku tersebut peneliti menemukan 1.957 jumlah (klausa) 

pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya meliputi 969 klausa introduktif, 277 klausa konjungtif, 111 klausa 

kondisional (subordinat), 6 klausa sacramental (subordinat), 221 klausa interfektif, 

3 klausa eplikatif dan 370 klausa subordinat pada klausa pada kalimat majemuk 

dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya.  

Dari total 1.957 jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya yang ditemukan dalam buku 

Tazkiyyatu An Nufus, peneliti hanya memilih 50 jumlah (klausa) untuk dianalisis 

secara maksimal. Hal ini sesuai dengan teknik yang digunakan peneliti yaitu 

teknik sampling pertimbangan (purposive sampling) dimana teknik tersebut 

merupakan teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan dengan alasan terlalu banyaknya data 

yang berjenis dan berkontruksi sama, sehingga mempunyai analisis yang sama 

pula. 
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4.1. Konstruksi Jumlah (Klausa) pada Kalimat Majemuk Berstruktur 

Tunggal pada Fungsi Sintaksisnya dalam Buku Tazkiyyatu An Nufus 

Jumlah (klausa) adakalanya tersusun atas mubtada’ (topik) dan khobar 

(komen)  yang disebut jumlah ismiyyah (klausa nominal). Namun adakalanya pula 

tersusun atas fi’il (verba) dan fa’il (pelaku) yang disebut jumlah fi’liyyah (klausa 

verbal). 

 

4.1.1.  Mubtada’ dan Khobar 

Mubtada’ (topik) adalah isim (kata benda) yang dibaca rafa’ (nominatif) 

karena berada di permulaan dan tidak didahului fi’il (verba) maupun harf (huruf) 

(Ismail 2000 : 102), sedangkan khobar (komen) yaitu sesuatu yang 

menyempurnakan makna dari mubtada’/ topik (atau khobar merupakan sesuatu 

yang apabila digabungkan dengan mubtada’ akan terbentuk sebuah jumlah 

mufidah) (Ni‟mah 2010 : 30). 

Sesuai dengan deskripsi tersebut, maka dari 50 data yang dianalisis 

menunjukkan 20 jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada 

fungsi sintaksisnya berkonstruksi mubtada’ (topik) dan khobar (komen) atau 

dapat disebut jumlah ismiyyah (klausa nominal). 

Berikut beberapa contoh jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya berkonstruksi mubtada’ (topik) dan 

khobar (komen) yang terdapat dalam buku Tazkiyyatu An Nufus: 
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Contoh 1 pada kartu data nomor 4: 

 

 ٌمجٛي اٌؼًّ اٌظبٌخ ششؽ ٚاإلخالص

 

Artinya: Ikhlas adalah syarat diterimanya amal shalih.  

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas merupakan jumlah ismiyyah (klausa 

nominal) atau tersusun atas mubtada’ (topik) dan khobar (komen). Mubtada’ 

(topik) dalam contoh di atas berupa kata ٚاإلخالص dimana kata tersebut tergolong 

mubtada’ (topik) yang berjenis isim shorih (jelas) dan juga isim zhahir (nampak). 

Khobarnya (komen) berupa kata ششؽ dimana kata tersebut tergolong khobar 

(komen) yang berjenis mufrod (tunggal). 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 28: 

 

ػٍٝ عمٛؽ ِٕضٌٗ فّٓ اعزٜٛ ػٕذٖ دبِذٖ ٚراِٗ فٝ اٌذك دي 

 سػٝ ِٛالٖ ف١ٗاٌّخٍٛل١ٓ ِٓ لٍجٗ ٚاِزالئٗ ِٓ ِذجخ اٌذك ِٚب 

 

Artinya: Jika orang yang memuji dan mencelanya karena kebenaran ia anggap 

sama, berarti ketika itu ia telah mencintai kebenaran dan berusaha menggapai 

ridho Rabbnya. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ٖف١ٗ سػٝ ِٛال) merupakan jumlah 

ismiyyah (klausa nominal) atau tersusun atas mubtada’ (topik) dan khobar 
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(komen). Mubtada’ (topik) dalam contoh di atas berupa kata ٖسػٝ ِٛال dimana 

kata tersebut tergolong mubtada’ (topik) yang berjenis isim shorih (jelas) dan juga 

isim zhahir (nampak). Mubtada’ (topik) dalam contoh di atas wajib didahului oleh 

khobarnya (komen) karena khobarnya berjenis syibh jumlah (menyerupai klausa) 

yaitu berupa kata ٗف١. 

 

Contoh 3 pada kartu data nomor 45: 

 

ثبٌشجٛع ئٌٝ عزبس اٌؼ١ٛة ٚػالَ اٌغ١ٛة  ِٓ اٌزٔٛة اٌزٛثخ

 ِجذأ ؿش٠ك اٌغبٌى١ٓ

 

Artinya: Bertaubat dari segala dosa kembali kepada Yang Maha Menutupi aib dan 

Yang Maha Mengetahui hal-hal yang gaib adalah jalan para penempuh. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas merupakan jumlah ismiyyah (klausa 

nominal) atau tersusun atas mubtada’ (topik) dan khobar (komen). Mubtada’ 

(topik) dalam contoh di atas berupa kata اٌزٛثخ dimana kata tersebut tergolong 

mubtada’ (topik) yang berjenis isim shorih (jelas) dan juga isim zhahir (nampak). 

Khobarnya (komen) berupa lafadz ِٓجذأ ؿش٠ك اٌغبٌى١ dimana lafadz 

tersebut tergolong khobar (komen) yang berjenis mufrod (tunggal). 
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4.1.2. Fi’il dan Fa’il 

Fi’il (verba) adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai 

dengan waktu (Zakaria 2004 :6), sedangkan fa’il (pelaku) artinya isim marfu’ 

yang terletak setelah fi’il ma’lum dan menunjukkan pelaku suatu perbuatan 

(Ni‟mah 2010 : 43). 

Sesuai dengan deskripsi tersebut, maka dari 50 data yang dianalisis 

menunjukkan 30 jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya berkonstruksi fi’il (verba) dan 

failnya (pelaku) atau dapat disebut jumlah fi’liyyah (klausa verbal). 

Berikut beberapa contoh jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam 

bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya berkonstruksi fi’il 

(verba) dan failnya (pelaku) atau dapat disebut jumlah fi’liyyah (klausa verbal) 

yang terdapat dalam buku Tazkiyyatu An Nufus: 

Contoh 1 pada kartu data nomor 6: 

 

 اي ثٗ اخالطٗٚص طفٖٛ رىذس ثٗئرا رـشق ئٌٟ اٌؼًّ 

 

Artinya: Apabila amal telah tercampuri oleh harapan-harapan duniawi maka 

sungguh kejernihan amal itu telah tercemari dan hilang. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh  di atas (ٖٛرىذس ثٗ طف) merupakan jumlah 

fi’liyyah (klausa verbal) atau tersusun atas fi’il (verba) dan fa’il (pelaku). Fi’il 

(verba) dalam contoh di atas berupa kata رىذس dimana kata tersebut tergolong 
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fi’il (verba) yang berjenis fi’il madhi (kata kerja lampau). Fa’ilnya (pelaku) 

berupa kata ٖٛطف dimana kata tersebut tergolong fa’il (pelaku) yang berjenis 

isim shorih (jelas) dan juga isim zhahir (nampak). 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 21: 

 

أْ اٌـبػخ الصِخ ٌذ١بح لٍت اٌؼجذ ٌضَٚ اٌـؼبَ ٚاٌششاة  ُْ ٍَ ػْ اِ 

 ٌذ١بد

 

Artinya: Ketahuilah bahwa kebutuhan hati terhadap berbagai bentuk 

ibadah/ketaatan seperti kebutuhan tubuh kepada makanan dan minuman. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh  di atas ( ُْ ٍَ ػْ اِ  ) merupakan jumlah fi’liyyah (klausa 

verbal) atau tersusun atas fi’il (verba) dan fa’il (pelaku). Fi’il (verba) dalam 

contoh di atas berupa kata  ِػْ ا ٍَ ُْ  dimana kata tersebut tergolong fi’il (verba) yang 

berjenis fi’il amr (kata kerja perintah). Fa’ilnya (pelaku) berupa isim dhomir (kata 

ganti) yang dihilangkan dan dikira-kirakan berupa kata أنت (kamu).  

 

Contoh 3 pada kartu data nomor 27: 

 

 ( ِٓ ص٘ذ فٜبٌذ١ٔب ٘بٔذ ػ١ٍٗ اٌّظ١١بدٚجٙٗ هللا وشَلبي ػٍٟ )
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Artinya: Sahabat Ali (K.W) berkata: Barang siapa zuhud terhadap dunia akan 

teraas ringan segala musibah yang menimpa. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh  di atas (ٗٙوشَ هللا ٚج) merupakan jumlah 

fi’liyyah (klausa verbal) atau tersusun atas fi’il (verba) dan fa’il (pelaku). Fi’il 

(verba) dalam contoh di atas berupa kata َوش dimana kata tersebut tergolong fi’il 

(verba) yang berjenis fi’il madhi (kata kerja lampau). Fa’ilnya (pelaku) berupa 

kata هللا dimana kata tersebut tergolong fa’il (pelaku) yang berjenis isim shorih 

(jelas) dan juga isim zhahir (nampak). 

 

4.2. Jenis Jumlah yang Tidak Menempati Tempat I’rab dalam Buku 

Tazkiyyatu An Nufus 

Terdapat tujuh jenis klausa pada kalimat majemuk dalam bahasa arab 

berstuktur minimal pada fungsi sintaksisnya, yaitu: (1) al jumlah al ibtidaiyyah 

(klausa introduktif); (2) jumlah yang menjadi shillah lil maushul (klausa 

konjungtif); (3) jumlah yang menjadi jawab asy syarth yang tidak jazm (klausa 

kondisional subordinat); (4) jumlah yang menjadi jawab al qosam (klausa 

sacramental subordinat); (5) al jumlah al i’tirodhiyyah (klausa interfektif); (6) al 

jumlah al mufassiroh (klausa epeskatif); dan (7) jumlah yang menjadi tabi’ah/ 

ikut kepada jumlah yang tidak menempati tempat i’rab (klausa subordinat pada 

klausa pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya). 
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4.2.1. Al Jumlah Al Ibtidaiyyah (Klausa Introduktif) 

Al jumlah al ibtidaiyyah (klausa introduktif) yaitu jumlah (klausa) yang 

berada di permulaan kalimat atau di tengah kalimat yang tidak mempunyai kaitan 

dengan jumlah (klausa) sebelumnya (Ismail 2000 : 229). Sesuai dengan deskripsi 

tersebut, maka dari 50 data yang dianalisis menunjukkan 10 jumlah (klausa) pada 

kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya yang berkategori al jumlah al ibtidaiyyah (klausa introduktif).  

Berikut beberapa contoh jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam 

bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya yang berkategori al 

jumlah al ibtidaiyyah (klausa introduktif) dalam buku Tazkiyyatu An Nufus: 

Contoh 1 pada kartu data nomor 13: 

 

 ٚثٗ ػٍخ رّذٖ ِشح ٚ٘زٖ أخشٜ لٍت ٌٗ د١بح اٌمٍت اٌّش٠غ

 

Artinya: Hati yang sakit adalah hati yang hidup namun mengandung penyakit. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas merupakan jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya karena 

berada di permulaan kalimat. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 15: 

 

 ٠ٚشزذ اٌّشع ٚال ٠ؼشف ثٗ طب دجٗ لٍت اٌؼجذ لذ ٠ّشع
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Artinya: Hati seseorang itu bisa sakit, sakitnya bisa semakin parah dan ia tidak 

menyadarinya. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas merupakan jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya karena 

berada di permulaan kalimat. 

 

Contoh 3 pada kartu data nomor 45: 

 

ثبٌشجٛع ئٌٝ عزبس اٌؼ١ٛة ٚػالَ اٌغ١ٛة  اٌزٛثخ ِٓ اٌزٔٛة

 ِجذأ ؿش٠ك اٌغبٌى١ٓ

 

Artinya: Bertaubat dari segala dosa kembali kepada Yang Maha Menutupi aib dan 

Yang Maha Mengetahui hal-hal yang gaib adalah jalan para penempuh. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas merupakan jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya karena 

berada di permulaan kalimat. 
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4.2.2. Shillah Lil Maushul (Klausa Konjungtif) 

Dari 50 data yang dianalisis menunjukkan 8 jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya yang 

berkategori  shillah lil maushul (klausa konjungtif).  

Berikut beberapa contoh jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya yang berkategori shillah lil maushul 

(klausa konjungtif) dalam buku Tazkiyyatu An Nufus: 

Contoh 1 pada kartu data nomor 11: 

 

  ٚاٌز٠ٓ أٚرٛا اٌؼٍُ دسجبد ِٕىُ إِٓٛا٠شفغ هللا اٌز٠ٓ 

 

Artinya: Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian dan 

orang-orang yang berilmu beberapa derajat. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ُإِٓٛا ِٕى) berfungsi sebagai shillah 

untuk isim maushul (konjungsi) yaitu berupa lafadz ٓاٌز٠. Maka jumlah 

(klausa) tersebut merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 28: 

 

فّٓ اعزٜٛ ػٕذٖ دبِذٖ ٚراِٗ فٝ اٌذك دي ػٍٝ عمٛؽ ِٕضٌٗ 

 سػٝ ِٛالٖ ف١ٗاٌّخٍٛل١ٓ ِٓ لٍجٗ ٚاِزالئٗ ِٓ ِذجخ اٌذك ِٚب 
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Artinya: Jika orang yang memuji dan mencelanya karena kebenaran ia anggap 

sama, berarti ketika itu ia telah mencintai kebenaran dan berusaha menggapai 

ridho Rabbnya. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ٖف١ٗ سػٝ ِٛال) berfungsi sebagai 

shillah untuk isim maushul (konjungsi) yaitu berupa lafadz ِب. Maka jumlah 

(klausa) tersebut merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya. 

 

Contoh 3 pada kartu data nomor 42: 

 

 ثأٍ٘ٙب إٌبس ػّّشفذت اٌذ١ٔب ٘ٛ اٌزٞ 

 

Artinya: Cinta dunialah yang memakmurkan neraka dengan dipenuhi oleh para 

pelakunya. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ػّّش إٌبس ثأٍ٘ٙب) berfungsi sebagai 

shillah untuk isim maushul (konjungsi) yaitu berupa lafadz ٞاٌز. Maka jumlah 

(klausa) tersebut merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya. 

 

 

 



65 
 

 
 

4.2.3. Jawab Asy Syarth Ghoirul Jazm (Klausa Kondisional Subordinat) 

Dari 50 data yang dianalisis menunjukkan 7 jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya yang berkategori jawab 

asy syarth ghoirul jazm (klausa kondisional subordinat). 

Berikut beberapa contoh jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya yang berkategori jawab asy syarth ghoirul jazm 

(klausa kondisional subordinat) dalam buku Tazkiyyatu An Nufus: 

Contoh 1 pada kartu data nomor 9: 

 

  ثبٌمظذ فال رٕمٍتأِب اٌّؼظ١خ 

 

Artinya: Sedangkan kemaksiatan tidak akan berubah menjadi ketaatan karena niat. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (فال رٕمٍت ثبٌمظذ) berfungsi sebagai 

jawab dari isim syarth yang tidak dibaca jazm. Syarthnya berupa lafadz  أِب

 Maka jumlah yang bergaris bawah merupakan jumlah (klausa) pada .اٌّؼظ١خ

kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 25: 

 

٘ٛ  اٌذ١ٔب فبٌض٘ذ فٝئرا وبٔذ ِذجخ هللا ٟ٘ أفؼً اٌّمبِبد 

  ٛايأفؼً األد
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Artinya: Jika kecintaan kepada Allah adalah tingkatan keimanan yang paling 

mulia, maka zuhud terhadap dunia adalah keadaan keimanan yang paling mulia 

pula. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas ( اٌذ١ٔب ٘ٛ أفؼً  فبٌض٘ذ فٝ

 .berfungsi sebagai jawab dari isim syarth yang tidak dibaca jazm (األدٛاي

Syarthnya berupa lafadz ئرا وبٔذ ِذجخ هللا ٟ٘ أفؼً اٌّمبِبد. Maka 

jumlah yang bergaris bawah merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

 

Contoh 3 pada kartu data nomor 47: 

 

 ػ١ٍه ٚثتفارا غفٍذ 

 

Artinya: Jika kamu lengah sedikit saja ia pasti menangkapmu. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ٚثت ػ١ٍه) berfungsi sebagai jawab dari 

isim syarth yang tidak dibaca jazm. Syarthnya berupa lafadz فارا غفٍذ. Maka 

jumlah yang bergaris bawah merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 
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4.2.4. Jawab Al Qosam (Klausa Sakramental Subordinat) 

Dari 50 data yang dianalisis menunjukkan 5 jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya yang berkategori jawab al 

qosam (klausa sakramental subordinat). 

Berikut beberapa contoh jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya yang berkategori jawab al qosam dalam buku 

Tazkiyyatu An Nufus: 

Contoh 1 pada kartu data nomor 22: 

 

 ا١ٌَٛ أوثش ِٓ عجؼ١ٓ ِشح ٚأرٛة ئ١ٌٗ فٝ ألعزغفشهللا ئٟٔٚهللا 

 

Artinya: Demi Allah, Aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertaubat 

kepadaNya lebih dari tujuh puluh kali dalam sehari. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ئٟٔ ألعزغفش هللا) berfungsi sebagai jawab 

dari qosam. Qosamnya berupa lafadz ٚهللا. Maka jumlah yang bergaris bawah 

merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada 

fungsi sintaksisnya. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 37: 

 

 ئٌٝ ٘زا أثذا ال أػٛدٚهللا 

Artinya: Demi Allah, aku tidak akan mengulanginya selama-lamanya. 
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Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ال أػٛد) berfungsi sebagai jawab dari 

qosam. Qosamnya berupa lafadz ٚهللا. Maka jumlah yang bergaris bawah 

merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada 

fungsi sintaksisnya. 

 

Contoh 3 pada kartu data nomor 44: 

 

 ػٍٝ سؤٚط اٌخالئك ِإرٔٙب ٌمذ أرْربهلل 

 

Artinya: Demi Allah, para penyeru telah berdiri memanggil tiada henti. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ٌمذ أرْ ِإرٔٙب) berfungsi sebagai 

jawab dari qosam. Qosamnya berupa lafadz بهللر . Maka jumlah yang bergaris 

bawah merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal 

pada fungsi sintaksisnya. 

 

4.2.5. Al Jumlah Al I’tirodhiyyah (Klausa Interfektif) 

Al jumlah al I’tirodhiyyah (klausa interfektif), yaitu jumlah (klausa) yang 

memisahkan sebuah jumlah (klausa) atau memisahkan dua buah jumlah (klausa) 

yang berkaitan (Ismail 2000 : 203). Sesuai dengan deskripsi tersebut, maka dari 

50 data yang dianalisis menunjukkan 9  jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya yang berkategori al jumlah al 

i’tiradiyyah (klausa interfektif). 
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Berikut beberapa contoh jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya yang berkategori al jumlah al i’tiradiyyah 

(klausa interfektif) dalam buku Tazkiyyatu An Nufus: 

Contoh 1 pada katu data nomor 17: 

 

  ٚعٍُ ٌؼجذ هللا ثٓ ػّش ػ١ٍٗ هلل طٍٝوّب لبي 

 

Artinya: Kepada Abdullah bin Umar Rasulullah SAW berpesan. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ٗطٍٝ هلل ػ١ٍ) berfungsi sebagai al 

jumlah al i’tiradiyyah (klausa interfektif) yang memisahkan sebuah jumlah 

(klausa). Maka jumlah (klausa) yang bergaris bawah merupakan jumlah (klausa) 

pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 38: 

 

 : سدُ هللا ػجذا ٚلف ػٕذ ّ٘ٗهللا سدّٗلبي اٌذغٓ 

 

Artinya: Hasan Al-Bashriy – semoga Allah merahmati beliau - berkata: Semoga 

Allah merahmati seorang yang berpikir disaat pertama ia ingin melakukan 

sesuatu. 
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Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (سدّٗ هللا) berfungsi sebagai al jumlah al 

i’tiradiyyah (klausa interfektif) yang memisahkan dua buah jumlah (klausa) yang 

berkaitan. Maka jumlah (klausa) yang bergaris bawah merupakan jumlah (klausa) 

pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

 

Contoh 3 pada kartu data nomor 48: 

 

د١ث  ػ١ٍٗ طٍٛاد هللا ٚعالِٗٚلذ أشبس ئٌٝ ٘زا أػٍُ اٌخٍك ثبهلل 

٠مٛي ٌٛ ٌُ رزٔجٛا ٌز٘ت هللا ثىُ ٌٚجبء ثمَٛ ٠زٔجْٛ ثُ 

 ٠غفشْٚ ف١غفش ٌُٙ.

 

Artinya: Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tahu tentang Allah bersabda: 

seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa pastilah Allah membinasakan kalian, 

dan akan digantikanNya dengan suatu kaum yang berbuat dosa lalu mereka 

beristighfar dan Allah pun mengampuni mereka.. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ٗطٍٛاد هللا ٚعالِٗ ػ١ٍ) berfungsi 

sebagai al jumlah al i’tiradiyyah (klausa interfektif) yang memisahkan sebuah 

jumlah (klausa). Maka jumlah (klausa) yang bergaris bawah merupakan jumlah 

(klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 
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4.2.6. Al Jumlah Al Mufassiroh (Klausa Eplikatif) 

Al jumlah al mufassiroh (klausa eplikatif), yaitu jumlah yang menjelaskan 

maksud dari kalimat sebelum jumlah tersebut (Ismail 2000 : 203). Sesuai dengan 

deskripsi tersebut, maka dari 50 data yang dianalisis menunjukkan 2  jumlah 

(klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya yang 

berkategori al jumlah al mufassiroh (klausa eplikatif). 

Berikut contoh jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal 

pada fungsi sintaksisnya yang berkategori al jumlah al mufassiroh (klausa 

eplikatif) dalam buku Tazkiyyatu An Nufus: 

Contoh 1 pada kartu data nomor 35: 

 

 دبعجٙبأٞ ٚداْ ٔفغٗ: 

 

Artinya: Mengendalikan nafsunya. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (أٞ دبعجٙب) berfungsi sebagai al jumlah 

al mufassiroh (klausa eplikatif) yaitu jumlah (klausa) yang menjelaskan jumlah 

(klausa) sebelumnya yang berupa lafadz ٗٚداْ ٔفغ . Maka jumlah (klausa) 

yang bergaris bawah merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 
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Contoh 2 pada kartu data nomor 50: 

 

سة  هلل اٌذّذأْ ٔغأي هللا ػض ٚجً أْ ٠جؼٍٕب ِّٓ آخش دػٛاُ٘ 

 اٌؼب١ٌّٓ

 

Artinya: Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambaNya yang 

penghujung doanya adalah segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ٓأْ اٌذّذ هلل سة اٌؼب١ٌّ) berfungsi 

sebagai al jumlah al mufassiroh (klausa eplikatif) yaitu jumlah (klausa) yang 

menjelaskan jumlah (klausa) sebelumnya yang berupa lafadz ُ٘آخش دػٛا . 

Maka jumlah (klausa) yang bergaris bawah merupakan jumlah (klausa) pada 

kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

4.2.7. Klausa Subordinat pada Klausa pada Kalimat Majemuk Berstruktur 

Minimal pada Fungsi Sintaksisnya  

Dari 50 data yang dianalisis menunjukkan 9 jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya berkategori klausa 

subordinat pada klausa pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya. 

Berikut beberapa contoh jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya yang berkategori klausa subordinat pada klausa 

pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya dalam buku 

Tazkiyyatu An Nufus: 
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Contoh 1 pada kartu data nomor 3: 

 

ػٓ ج١ّغ  – ٚجًػض  –اإلخالص : ٘ٛ رجش٠ذ لظذ اٌزمشة ئٌٝ هللا 

  اٌشٛائت

 

Artinya: Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertaqarrub kepada Allah – Maha 

Mulia lagi Maha Agung – dari hal-hal yang mengotorinya. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ًٚج) berfungsi sebagai klausa subordinat 

pada klausa pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya 

yaitu berupa lafadz ػض dimana lafadz tersebut berfungsi sebagai al jumlah al 

i’tirodhiyyah (klausa interfektif). Maka jumlah ًٚج berstruktur minimal pada 

fungsi sintaksisnya. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 31: 

 

هللا أْ  ٚعأٌٛاوبٔٛا ئرا ػٍّٛا اٌذغٕخ دأثٛا فٝ شىش٘ب 

  ٠مجٍٙب

 

Artinya: Jika mereka berbuat kebajikan dengan segera mereka bersyukur dan 

mengharap agar Allah menerimanya. 
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Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ٚعأٌٛا هللا أْ ٠مجٍٙب) berfungsi 

sebagai klausa subordinat pada klausa pada kalimat majemuk berstruktur minimal 

pada fungsi sintaksisnya yaitu berupa lafadz دأثٛا فٝ شىش٘ب dimana lafadz 

tersebut berfungsi sebagai jawab dari syarth yang tidak dibaca jazm (klausa 

kondisional subordinat). Syarthnya berupa lafadz ئرا ػٍّٛا اٌذغٕخ. Maka 

jumlah yang bergaris bawah merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

 

Contoh 3 pada kartu data nomor 41: 

 

 ِىشٛفٌذ٠ٗ  ٚاٌغ١تٚاٌغش ػٕذٖ ػال١ٔخ 

 

Artinya: Segala rahasia bagi-Nya nampak jelas dan semua yang gaib di sisiNya 

tersingkap. 

 

Jumlah (klausa) dalam contoh di atas (ٚاٌغ١ت ٌذ٠ٗ ِىشٛف) berfungsi 

sebagai klausa subordinat pada klausa pada kalimat majemuk berstruktur minimal 

pada fungsi sintaksisnya yaitu berupa lafadz ٚاٌغش ػٕذٖ ػال١ٔخ dimana 

lafadz tersebut berfungsi sebagai al jumlah al ibtidaiyyah (klausa introduktif) 

karena terletak di awal kalimat. Maka jumlah yang bergaris bawah merupakan 

jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya. 

 

 



75 
 

 
 

Tabel 4.1 

Rekap Hasil Analisis Jumlah yang tidak Menempati Tempat I’rab  

dalam Buku Tazkiyyatu An Nufus 

 

No. Konstruksi Jenis No. Kartu Data Jumlah 

1. Ismiyyah 1) Al jumlah al ibtidaiyyah 1, 4, 13, 16, 26, 45 6 

2) Shillah lil maushul  28, 30, 39 3 

3) Jawab asy syarth ghoirul 

jazm 
23, 25 2 

4) Jawab al qosam  22, 36 2 

5) Al jumlah al i’tirodhiyyah 46, 48 2 

6) Al jumlah al mufassaroh 50 1 

7) Jumlah yang mengikuti 

jumlah yang tidak 

menempati tempat i’rab 

14, 33, 40, 41 4 

2. Fi’liyyah 1) Al jumlah al ibtidaiyyah 15, 19, 21, 43 4 

2) Shillah lil maushul 5, 8, 11, 42, 49 5 

3) Jawab asy syarth ghoirul 

jazm 
6, 9, 10, 12, 47 5 

4) Jawab al qosam  32, 37, 44 3 

5) Al jumlah al i’tirodhiyyah 2, 17, 18, 20, 24, 27, 38 7 

6) Al jumlah al mufassiroh 35 1 

7) klausa subordinat pada 

klausa pada kalimat 

majemuk berstruktur 

minimal pada fungsi 

sintaksisnya 

3, 7, 29, 31, 34 5 

Total 50 
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Demikianlah hasil analisis sintaksis tentang Maka jumlah yang bergaris 

bawah merupakan jumlah (klausa) pada kalimat majemuk berstruktur minimal 

pada fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini merupakan studi analisis sintaksis tentang jumlah (klausa) 

pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An Nufus. Berdasarkan penelitian dan 

pembahasan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan: 

1. Ditemukan data berupa jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa 

Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya sebanyak 1.957 jumlah 

dalam kitab Tazkiyyatu An Nufus yang meliputi 969 klausa introduktif, 277 

klausa konjungtif, 111 klausa kondisional (subordinat), 6 klausa sacramental 

(subordinat), 221 klausa interfektif, 3 klausa eplikatif dan 370 klausa 

subordinat pada klausa pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya. Dari 50 data yang teranalisis menunjukkan 

20 jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur 

minimal pada fungsi sintaksisnya berkonstruksi mubtada’ (topik) dan khobar 

(komen), dan 30 jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya berkonstruksi fi’il (verba) dan 

fa’ilnya (pelaku). 

2. Dari 50 data jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya dalam buku Tazkiyyatu An 

Nufus yang teranalisis menunjukkan jenis-jenis jumlah (klausa) pada kalimat 

majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya 
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yang meliputi 10 klausa introduktif, 8 klausa konjungtif, 7 klausa kondisional 

(subordinat), 5 klausa sakramental (subordinat), 9 klausa interfektif, 2 klausa 

eplikatif dan 9 klausa subordinat pada klausa pada kalimat majemuk dalam 

bahasa arab berstuktur minimal pada fungsi sintaksisnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menganjurkan beberapa saran kepada pembaca dan pembelajar bahasa Arab agar 

mampu memahami dan meningkatkan kemampuan berbahasa khususnya dalam 

hal penguasaan kaidah gramatikal bahasa Arab yang berhubungan jumlah (klausa) 

pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab berstruktur minimal pada fungsi 

sintaksisnya yaitu: 

1. Bagi mahasiswa bahasa Arab hendaknya selalu mempelajari dan mendalami 

bahasa Arab dan tata bahasanya karena terkadang banyak mahasiswa yang 

kurang memperhatikan hal ini sehingga mereka lemah dalam memahami teks 

Arab dan menulis dalam bahasa Arab karena lemahnya penguasaan akan 

kaidah tata bahasa Arab. 

2. Para pengajar bahasa Arab hendaknya juga selalu belajar dan jangan pernah 

berhenti mempelajari bahasa Arab. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya 

untuk memotivasi peserta didik maupun mahasiswa untuk selalu mempelajari 

bahasa Arab. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam memahami 

kaidah tentang jumlah (klausa) pada kalimat majemuk dalam bahasa Arab 

berstruktur minimal pada fungsi sintaksisnya.  
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
1/13/1/1/1 

Kalimat 
عز وجل  –إىل اهلل  ىو جتريد قصد التقرب:  اإلخالص

 عن مجيع الشوائب –

Terjemah  

Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertaqarrub 

kepada Allah – azza wa jalla – dari hal-hal yang 

mengotorinya 

Data 
عز وجل  –اإلخالص : ىو جتريد قصد التقرب إىل اهلل 

 عن مجيع الشوائب –

Jenis  Al ibtidaiyyah 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz اإلخالص. Khobarnya yaitu jumlah 

ismiyyah berupa lafadz  

عن مجيع الشوائب –عز وجل  –ىو جتريد قصد التقرب إىل اهلل  . 

Jumlah tersebut berfungsi sebagai al jumlah al 

ibtidaiyyah yaitu jumlah yang berada di awal kalimat. 

Maka jumlah tersebut tidak menempati tempat i’rob. 

 

 

 

 

 



83 
 

 
 

Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
2/13/1/1/1 

Kalimat 
وجل عز  –اإلخالص : ىو جتريد قصد التقرب إىل اهلل 

 عن مجيع الشوائب –
Terjemah  Allah Maha Mulia 

Data  عز 

Jenis  Al I’tirodhiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz عز. Fa’ilnya yaitu 

dhomir musthatir yang dikira-kirakan berupa lafadz 

 Jumlah tersebut.اهلل yang kembali kepada lafadz ُىو  

berfungsi sebagai al jumlah al i’tirodiyyah yaitu 

jumlah yang memisahkan sebuah jumlah. Maka 

jumlah عز tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
3/13/1/1/1 

Kalimat وجل عز  
Terjemah  Allah Maha Agung 

Data جل 

Jenis  Tabi’ah Li Jumlah La Mahalla Laha Min Al I’rab 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz  جل . Fa’ilnya 

yaitu dhomir musthatir yang dikira-kirakan berupa 

lafadz   ُىو yang kembali kepada lafadz اهلل. Jumlah 

tersebut berfungsi sebagai tabi’ah li jumlah la 

mahalla laha min al i’rab yaitu berupa lafadz ػض 

dimana lafadz tersebut berfungsi sebagai al jumlah 

al i’tirodhiyyah. Maka jumlah جل tidak menempati 

tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
4/13/1/4/1 

Kalimat  لقبول العمل الصاحل شرط اإلخالصو 
Terjemah  Ikhlas adalah syarat diterimanya ama shalih 

Data  شرط لقبول العمل الصاحلاإلخالص و 

Jenis  Al ibtidaiyyah 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz  اإلخالصو . Khobarnya berupa lafadz  

 yang tergolong khobar شرط لقبول العمل الصاحل

mufrod. Jumlah tersebut berfungsi sebagai al 

jumlah al ibtidaiyyah yaitu jumlah yang berada di 

awal kalimat. Maka jumlah tersebut tidak menempati 

tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
5/13/1/5/4 

Kalimat   لو خالصا كانإن اهلل عزوجل اليقبل إال ما 

Terjemah  
Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal 

kecuali jika dikerjakan murni karenaNya 

Data كان لو خالصا 

Jenis  Shillah Lil Maushul 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz  كان . Fa’ilnya 

yaitu isim dhamir (kata ganti) dan dikira-kirakan 

berupa lafadz ىو yang kembali ke lafadz ما .  

Jumlah tersebut berfungsi sebagai shillah untuk isim 

maushul yaitu berupa lafadz ما. Maka jumlah 

 .tidak menempati tempat i’rob كان لو خالصا 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
6/ 14/ 1/ 4/ 2 

Kalimat وزال بو اخالصو صفوهبو  تكدرتطرق إىل العمل  إذا 

Terjemah  

Apabila amal telah tercampuri oleh harapan-harapan 

duniawi maka sungguh kejernihan amal itu telah 

tercemari dan hilang 

Data تكدر بو صفوه 

Jenis  Jawab asy syarth ghoirul jazm 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz  تكدر . Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz  Jumlah . صفوه

tersebut berfungsi sebagai sebagai jawab dari isim 

syarth yang tidak dibaca jazm. Syarthnya berupa 

lafadz إذاتقطرق إىل العمل.  Maka jumlah 

 .tidak menempati tempat i’rob تكدر بو صفوه 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
7/ 14/ 1/ 4/ 2 

Kalimat اخالصوبو  وزال العمل تكدر بو صفوهتطرق إىل  إذا 

Terjemah  

Apabila amal telah tercampuri harapan duniawi maka 

sungguh kejernihan amal telah tercemari dan hilang 

keikhlasannya. 

Data وزال بو اخالصو 

Jenis  Tabi’ah Li Jumlah La Mahalla Laha Min Al I’rab 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz  زال . Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz  . اخالصو 

Jumlah di atas berfungsi sebagai tabi’ah (mengikuti) 

jumlah yang tidak menempati tempat i’rab yaitu 

berupa lafadz تكدر بو صفوه  dimana lafadz tersebut 

berfungsi sebagai jawab dari syarth yang tidak dibaca 

jazm. Syarthnya berupa lafadz  العملإذا تطرق إىل . 

Maka jumlah وزال بو اخالصو tidak menempati tempat 

i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
8/ 15/ 1/ 2/ 1 

Kalimat  حب اهللعليو  غلبوكما أن من 

Terjemah  
Seseorang yang dipenuhi oleh kecintaan kepada 

Allah. 

Data غلب عليو حب اهلل 

Jenis  Shillah lil maushul  

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz  غلب . Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz  Jumlah . حب 

tersebut berfungsi sebagai shillah untuk isim maushul 

yaitu berupa lafadz من. Maka jumlah  

 .tidak menempati tempat i’rob غلب عليو حب اهلل
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
9/ 19/ 3/ 2/ 5 

Kalimat  بالقصد فال تنقلبأما ادلعصية 

Terjemah  
Sedangkan kemaksiatan tidak akan berubah menjadi 

ketaatan karena niat. 

Data فال تنقلب بالقصد 

Jenis  Jawab asy syarth ghoirul jazm 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il mudhori’ yaitu 

berupa lafadz  تنقلب . Fa’ilnya yaitu isim dhomir 

mustatir (kata ganti yang tidak nampak) yang dikira-

kirakan berupa lafadz هي yang kembali kepada lafadz 

 Jumlah tersebut berfungsi sebagai jawab . ادلعصية

dari isim syarth yang tidak dibaca jazm. Syarthnya 

berupa lafadz أما ادلعصية. Maka jumlah 

 .tidak menempati tempat i’rob فال تنقلب بالقصد 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
10/ 19/ 0/ 0/ 2 

Kalimat  هبا عبادة اهلل وحده أن ينوي فهوفأما األصل 

Terjemah  

Sehubungan dengan keabsahan, seseorang harus 

meniatkan ketaatannya sebagai ibadah kepada Allah 

saja. 

Data فهو أن ينوي هبا عبادة اهلل وحده 

Jenis  Jawab asy syarth ghoirul jazm 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

isim dhomir (kata ganti)  yaitu lafadz ىو. Khobarnya 

berupa lafadz  أن ينوي  yang tergolong khobar 

mufrod. Jumlah tersebut berfungsi sebagai sebagai 

jawab dari isim syarth yang tidak dibaca jazm. 

Syarthnya berupa lafadz صلفأما األ . Maka jumlah 

 tidak menempati فهو أن ينوي هبا عبادة اهلل وحده

tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
11/ 21/ 5/ 1/ 2 

Kalimat  والذين أوتوا العلم درجاتمنكم  آمنوايرفع اهلل الذين 

Terjemah  

Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman 

diantara kalian dan orang-orang yang berilmu 

beberapa derajat. 

Data آمنوا منكم 

Jenis  Shillah lil maushul 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz  آمنوا . Fa’ilnya 

yaitu isim dhamir mustathir yang dikira-kirakan 

berupa lafadz  ىم  yang  kembali kepada lafadz الذين. 

Jumlah tersebut berfungsi sebagai shillah untuk isim 

maushul yaitu berupa lafadz الذين. Maka jumlah 

 .tidak menempati tempat i’rob آمنوا منكم 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
12/ 24/ 6/ 2/ 4 

Kalimat  اجلسد كلو صلحإذا صلحت 
Terjemah  Bila ia baik, maka baik pulalah seluruh tubuh. 

Data صلح اجلسد كلو 

Jenis  Jawab asy syarth ghoirul jazm 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz  صلح . Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz  . اجلسد 

Jumlah tersebut berfungsi sebagai sebagai jawab dari 

isim syarth yang tidak dibaca jazm. Syarthnya berupa 

lafadz إذا صلحت.  Maka jumlah صلح اجلسد كلو 

tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
13/ 26/ 7/ 3/ 1 

Kalimat وبو علة متده مرة وىذه أخرى قلب لو حياة القلب ادلريض 

Terjemah  
Hati yang sakit adalah hati yang hidup namun 

mengandung penyakit. 

Data القلب ادلريض قلب لو حياة وبو علة متده مرة وىذه أخرى 

Jenis  Al ibtidaiyyah 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz القلب. Khobarnya berupa lafadz  قلب  

yang tergolong khobar mufrod. Jumlah tersebut 

berfungsi sebagai al jumlah al ibtidaiyyah yaitu 

jumlah yang berada di awal kalimat. Maka jumlah 

tersebut tidak menempati tempat i‟rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
14/ 27/ 7/ 2/ 1 

Kalimat  ،ميتيابس والثاينفالقلب األول حي، حمبت، لني، واع ، 

Terjemah  

Hati yang pertama adalah hati yang hidup, khusyu‟, 

lembut dan terjaga dan hati yang kedua adalah hati 

yang gersang dan mati. 

Data والثاين يابس، ميت 

Jenis  Tabi’ah Li Jumlah La Mahalla Laha Min Al I’rab 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz والثاين. Khobarnya berupa lafadz  يابس  

yang tergolong khobar mufrod. Jumlah di atas 

berfungsi sebagai tabi’ah (mengikuti) jumlah yang 

tidak menempati tempat i’rab yaitu berupa lafadz 

 dimana lafadz فالقلب األول حي، حمبت، لني، واع

tersebut berfungsi sebagai sebagai al jumlah al 

ibtidaiyyah yaitu jumlah yang berada di awal kalimat. 

Maka jumlah والثاين يابس، ميت tidak menempati 

tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
15/ 28/ 8/ 1/ 1 

Kalimat ويشتد ادلرض وال يعرف بو صا حبو قلب العبد قد ميرض 

Terjemah  
Hati seseorang itu bisa sakit, sakitnya bisa semakin 

parah dan ia tidak menyadarinya. 

Data قد ميرض قلب العبد 

Jenis  Al ibtidaiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il mudhori’ yaitu 

berupa lafadz  ميرض . Fa’ilnya yaitu isim zhahir 

(jelas) berupa lafadz  قلب . Jumlah tersebut berfungsi 

sebagai al jumlah al ibtidaiyyah yaitu jumlah yang 

berada di awal kalimat. Maka jumlah 

 .tidak menempati tempat i’rob قد ميرض قلب العبد 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
16/ 28/ 8/ 3/ 1 

Kalimat عن الدنيا حىت ينزل باآلخرة أن يرحتل عالمة صحة القلب 

Terjemah  
Adapun tanda sehatnya hati adalah “kepergiannya” 

dari dunia ke akhirat. 

Data عالمة صحة القلب أن يرحتل عن الدنيا حىت ينزل باآلخرة 

Jenis  Al ibtidaiyyah 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz عالمة صحة القلب. Khobarnya berupa 

lafadz  أن يرحتل عن الدنيا حىت ينزل باآلخرة  yang 

tergolong khobar mufrod. Jumlah tersebut 

berfungsi sebagai al jumlah al ibtidaiyyah yaitu 

jumlah yang berada di awal kalimat. Maka jumlah 

tersebut tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
17/ 28/ 8/ 3/ 3 

Kalimat  وسلم لعبد اهلل بن عمر عليو هللا صلىكما قال 

Terjemah  
Kepada Abdullah bin Umar Rasulullah SAW 

berpesan. 

Data ليوصلى اهلل ع 

Jenis  Al i’tirodhiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz صلى. Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz اهلل   .Jumlah 

tersebut berfungsi sebagai al jumlah al i’tirodiyyah 

yaitu jumlah yang memisahkan dua buah jumlah 

yang saling berkaitan. Maka jumlah صلى اهلل عليو 

tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
18/ 34/ 11/ 2/ 3 

Kalimat  قال: -عنو  هلل رضي –عن أيب ىريرة 
Terjemah  Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah bersabda: 

Data رضي اهلل عنو 

Jenis  Al i’tirodhiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz رضي. Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz اهلل   .Jumlah 

tersebut berfungsi sebagai al jumlah al i’tirodiyyah 

yaitu jumlah yang memisahkan dua buah jumlah 

yang saling berkaitan. Maka jumlah رضي اهلل عنو 

tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
19/ 34/ 11/ 3/ 1 

Kalimat قلت: يا رسوهلل ما لنجاة؟ عقبة بن عامر وقال 

Terjemah  
Uqbah bin Amir bertanya, wahai Rasulullah, apakah 

keselamatan itu? 

Data قلت: يا رسوهلل ما لنجاة؟ وقال عقبة بن عامر 

Jenis  Al ibtidaiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz وقال. Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz  عقبة بن عامر . 

Jumlah tersebut berfungsi sebagai al jumlah al 

ibtidaiyyah yaitu jumlah yang berada di awal kalimat. 

Maka jumlah tersebut tidak menempati tempat i‟rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
20/ 43/ 14/ 3/ 3 

Kalimat 
وىم  -اهلل ىم الكثر -وما أكثر ىذا الضرب ىف الناس

 أىل البدع والضاللة

Terjemah  

Kelompok ini banyak sekali semoga Allah 

mempersedikit jumlah mereka-mereka ahli bid‟ah 

dan kesesatan. 

Data الكثر ىم اهلل 

Jenis  Al i’tirodhiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz كثر. Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz اهلل   .Jumlah 

tersebut berfungsi sebagai al jumlah al i’tirodiyyah 

yaitu jumlah yang memisahkan dua buah jumlah 

yang saling berkaitan. Maka jumlah الكثر ىم اهلل 

tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
21/ 44/ 15/ 1/ 1 

Kalimat 
أن الطاعة الزمة حلياة قلب العبد لزوم الطعام  اعلم
 راب حلياتوالش

Terjemah  

Ketahuilah bahwa kebutuhan hati terhadap berbagai 

bentuk ibadah/ketaatan seperti kebutuhan tubuh 

kepada makanan dan minuman. 

Data 
اعلم أن الطاعة الزمة حلياة قلب العبد لزوم الطعام 

 والشراب حليات

Jenis  Al ibtidaiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il amr (kata kerja 

perintah) dan fi’il tersebut mabni yaitu berupa lafadz 

 Fa’ilnya yaitu isim dhomir mustatir (kata ganti .اعلم

yang dihilangkan) yang dikira-kirakan berupa lafadz  

 Jumlah tersebut berfungsi sebagai al .(kamu) أنت

jumlah al ibtidaiyyah yaitu jumlah yang berada di 

awal kalimat. Maka jumlah tersebut tidak menempati 

tempat i‟rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
22/ 51/ 17/ 3/ 2 

Kalimat 
اهلل وأتوب إليو ىف اليوم أكثر من سبعني  ألستغفر إينواهلل 

 مرة

Terjemah  

Demi Allah, Aku benar-benar beristighfar kepada 

Allah dan bertaubat kepadaNya lebih dari 70 kali 

dalam sehari. 

Data  إين ألستغفر اهلل 

Jenis  Jawab al qosam 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar 

yang kemasukan   إن dimana mubtada’nya masuk ke 

dalam jenis mubtada’ isim dhomir (kata ganti) berupa 

lafadz أنا. Khobarnya berupa lafadz   أستغفر اهلل

 yang tergolong وأتوب إليو ىف اليوم أكثر من سبعني مرة

khobar jumlah. Jumlah di atas (yang bergaris bawah) 

berfungsi sebagai jawab dari qosam. Qosamnya 

berupa lafadz واهلل. Maka jumlah  إين ألستغفر اهلل 
tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
23/ 54/ 18/ 1/ 3 

Kalimat 
أجيب دعوة الداع  قريب فإينوإذا سألك عبادي عين 

 إذادعان

Terjemah  

Dan jika hambaKu bertanya tentangKu, 

sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan do‟a 

orang  yang berdo‟a kepadaKu 

Data فإين قريب 

Jenis  Jawab asy syarth ghoirul jazm 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar 

yang kemasukan   إن dimana mubtada’nya berubah 

menjadi isimnya   إن  masuk ke dalam jenis isim 

dhomir (kata ganti) berupa lafadz أنا. Khobarnya 

berupa lafadz قريب yang tergolong khobar mufrod. 

Jumlah tersebut berfungsi sebagai sebagai jawab dari 

isim syarth yang tidak dibaca jazm. Syarthnya berupa 

lafadz وإذا سألك عبادي عين. Maka jumlah فإين قريب 
tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
24/ 56/ 19/ 3/ 3 

Kalimat (عنو اهلل رضييث أيب ىريرة )من حد 
Terjemah  Dari Abu Hurairah R.A 

Data رضي اهلل عنو 

Jenis  Al i’tirodhiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz رضي. Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz اهلل   .Jumlah 

tersebut berfungsi sebagai al jumlah al i’tirodiyyah 

yaitu jumlah yang memisahkan dua buah jumlah 

yang saling berkaitan. Maka jumlah رضي اهلل عنو 

tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
25/ 63/ 22/ 2/ 2 

Kalimat 
ىف الدنيا  فالزىدإذا كانت حمبة اهلل ىي أفضل ادلقامات 

 األحوال ىو أفضل

Terjemah  

Jika kecintaan kepada Allah adalah tingkatan 

keimanan yang paling mulia, maka zuhud terhadap 

dunia adalah keadaan keimanan yang paling mulia 

pula. 

Data فالزىد ىف الدنيا ىو أفضل األحوال 

Jenis  Jawab asy syarth ghoirul jazm 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

isim zhahir (nampak) yaitu lafadz الزىد. Khobarnya 

berupa lafadz ىو أفضل األحوال yang tergolong 

khobar jumlah (ismiyyah). Jumlah yang bergaris 

bawah berfungsi sebagai sebagai jawab dari isim 

syarth yang tidak dibaca jazm. Syarthnya berupa 

lafadz إذا كانت حمبة اهلل ىي أفضل ادلقامات. Maka 

jumlah فالزىد ىف الدنيا ىو أفضل األحوال tidak 

menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
26/ 63/ 22/ 3/ 1 

Kalimat عن الشئ إىل مل ىو خري منو ىو انصراف الرغبة والزىد 

Terjemah  
Zuhud adalah berpalingnya keinginan terhadap 

sesuatu yang lebih baik darinya. 

Data  والزىد ىو انصراف الرغبة 

Jenis  Al ibtidaiyyah 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz والزىد. Khobarnya berupa lafadz 

ىو انصراف الرغبة عن الشئ إىل مل ىو خري منو    yang 

tergolong khobar jumlah. Jumlah tersebut berfungsi 

sebagai al jumlah al ibtidaiyyah yaitu jumlah yang 

berada di awal kalimat. Maka jumlah tersebut tidak 

menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
27/ 66/ 22/ 3/ 1 

Kalimat 
( من زىد فىالدنيا ىانت عليو وجهو اهلل كرمقال علي )

 ادلصييات

Terjemah  

Shohabat Ali (K.W) berkata: Barang siapa zuhud 

terhadap dunia akan teraas ringan segala musibah 

yang menimpa. 

Data كرم اهلل وجهو 

Jenis  Al i’tirodhiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz كرم. Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz اهلل   .Jumlah 

tersebut berfungsi sebagai al jumlah al i’tirodiyyah 

yaitu jumlah yang memisahkan dua buah jumlah 

yang saling berkaitan. Maka jumlah كرم اهلل وجهو 

tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
28/ 66/ 22/ 5/ 2 

Kalimat 

فمن استوى عنده حامده وذامو ىف احلق دل على سقوط 
فيو منزلو ادلخلوقني من قلبو وامتالئو من حمبة احلق وما 

 رضى مواله

Terjemah  

Jika orang yang memuji dan mencelanya karena 

kebenaran ia anggap sama, berarti ketika itu ia telah 

mencintai kebenaran dan berusaha menggapai ridho 

Rabbnya. 

Data فيو رضى مواله 

Jenis  Shillah lil maushul 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz رضى. Mubtada’ diatas wajib didahului 

oleh khobarnya karena khobarnya berjenis syibh 

jumlah yaitu berupa kata فيو. Jumlah tersebut 

berfungsi sebagai shillah untuk isim maushul yaitu 

berupa lafadz ما. Maka jumlah فيو رضى مواله tidak 

menempati tempat i’rob.. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
29/ 66/ 22/ 6/ 1 

Kalimat 
والخيافون وقد مدح اهلل عز وجل الذين جياىدون ىف سبيلو 

 لومة الئم
Terjemah  

Allah telah memuji orang-orang yang berjihad di 

jalan-Nya dan tidak takut akan celaan orang lain. 

Data الئم لومة والخيافون 

Jenis  Tabi’ah Li Jumlah La Mahalla Laha Min Al I’rab 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il mudhori’ yaitu 

berupa lafadz  خيافون . Fa’ilnya yaitu isim dhamir 

(kata ganti) yang disembunyikan dan dikira-kirakan 

berupa lafadz هم yang kembali ke lafadz الذين. 
Jumlah di atas berfungsi sebagai tabi’ah (mengikuti) 

jumlah yang tidak menempati tempat i’rab yaitu 

berupa lafadz  جياىدون ىف سبيلو dimana lafadz 

tersebut berfungsi sebagai shillah untuk isim maushul 

yaitu berupa lafadz الذين. Maka jumlah 

الئم لومة والخيافون   tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
30/ 67/ 22/ 5/ 2 

Kalimat  مقدور عليو ىووالزىد يكون فيما 

Terjemah  
Sebenarnya zuhud itu untuk perkara-perkara yang 

dimampui saja 

Data ىو مقدور عليو 

Jenis  Shillah lil maushul 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

isim dhamir (kata ganti) yaitu lafadz ىو. Khobarnya 

berupa lafadz مقدور عليو yang tergolong khobar 

mufrod. Jumlah tersebut berfungsi sebagai shillah 

untuk isim maushul yaitu berupa lafadz ما. Maka 

jumlah ىو مقدور عليو tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
31/ 67/ 22/ 6/ 7 

Kalimat 
اهلل أن  وسألواكانوا إذا عملوا احلسنة دأبوا ىف شكرىا 

 يقبلها
Terjemah  

Jika mereka berbuat kebajikan dengan segera mereka 

bersyukur dan mengharap agar Allah menerimanya. 

Data وسألوا اهلل أن يقبلها 

Jenis  Tabi’ah Li Jumlah La Mahalla Laha Min Al I’rab 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi yaitu berupa 

lafadz سألوا. Fa’ilnya yaitu isim dhamir (kata ganti) 

yang disembunyikan dan dikira-kirakan berupa lafadz 

 Jumlah di atas .أقوام yang kembali ke lafadz هم

berfungsi sebagai tabi’ah (mengikuti) jumlah yang 

tidak menempati tempat i’rab yaitu berupa lafadz 

 dimana lafadz tersebut berfungsi دأبوا ىف شكرىا 

sebagai jawab dari isim syarth yang tidak dibaca 

jazm. Syarthnya berupa lafadz إذا عملوا احلسنة. Maka 

jumlah وسألوا اهلل أن يقبلها tidak menempati tempat 

i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
32/ 68/ 22/ 1/ 2 

Kalimat  والجنوا إال با ادلغفرة من الذنوب لمواما سوواهلل 

Terjemah  

Demi Allah tidak ada yang menyelamatkan mereka 

demi dosa-dosa yang mereka kerjakan selain 

maghfiroh dari Allah. 

Data ما سلموا من الذنوب 

Jenis  Jawab al qosam 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi yaitu berupa 

lafadz سلموا. Fa’ilnya yaitu isim dhamir (kata ganti) 

yang disembunyikan dan dikira-kirakan berupa lafadz 

 Jumlah di atas .أقوام yang kembali ke lafadz هم

berfungsi sebagai jawab dari qosam. Qosamnya 

berupa lafadz واهلل.  Maka jumlah ما سلموا من الذنوب 

tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
33/ 70/ 24/ 2/ 1 

Kalimat 
من أىل  قول كثري ثاينوالفاألول قول الفقهاء وادلفسرين 

 التصوف

Terjemah  

Pendapat pertama adalah pendapat fuqaha dan para 

mufassir, sedangkan pendapat kedua adalah pendapat 

mayoritas ahli tashawwuf. 

Data والثاين قول كثري من أىل التصوف 

Jenis  Tabi’ah Li Jumlah La Mahalla Laha Min Al I’rab 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz والثاين. Khobarnya berupa lafadz    قول

وفكثري من أىل التص  yang tergolong khobar mufrod. 

Jumlah di atas berfungsi sebagai tabi’ah (mengikuti) 

jumlah yang tidak menempati tempat i’rab yaitu 

berupa lafadz فاألول قول الفقهاء وادلفسرين dimana 

lafadz tersebut berfungsi sebagai sebagai al jumlah al 

ibtidaiyyah yaitu jumlah yang berada di awal kalimat. 

Maka jumlah والثاين قول كثري من أىل التصوف tidak 

menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
34/ 70/ 25/ 4/ 3 

Kalimat 
وصاحبها يطمئن يف باب معرفة أمسائو وصفاتو إىل خربه 

 رسولوبو عن  وأخربالذي أخرب بو عن نفسو 

Terjemah  

Pemiliknya tenang di pintu ma‟rifah terhadap asma‟ 

dan shifat-Nya dengan berdasarkan kabar dari-Nya 

(Al Qur‟an) dan dari Rasulnya (As Sunnah) 

Data وأخرب بو عن رسولو 

Jenis  Tabi’ah Li Jumlah La Mahalla Laha Min Al I’rab 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi yaitu berupa 

lafadz أخرب. Fa’ilnya yaitu isim dhamir (kata ganti) 

yang disembunyikan dan dikira-kirakan berupa lafadz    

 Jumlah di atas .الذي yang kembali ke lafadz هو

berfungsi sebagai tabi’ah (mengikuti) jumlah yang 

tidak menempati tempat i’rab yaitu berupa lafadz 

 dimana lafadz tersebut berfungsi أخرب بو عن نفسو 

sebagai shillah untuk isim maushul yaitu berupa 

lafadz الذي. Maka jumlah  عن رسولووأخرب بو  tidak 

menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
35/ 75/ 13/ 1/ 3 

Kalimat :حاسبهاأي  ودان نفس 
Terjemah  Mengendalikan nafsunya 

Data أي حاسبها 

Jenis  Al mufassaroh 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi yaitu berupa 

lafadz حاسب. Fa’ilnya yaitu isim dhamir (kata 

ganti) yang disembunyikan dan dikira-kirakan berupa 

lafadz    هو yang kembali ke lafadz من. Jumlah dalam 

contoh di atas (yang bergaris bawah) berfungsi 

sebagai al jumlah al mufassaroh yaitu jumlah yang 

menjelaskan jumlah sebelumnya yang berupa lafadz 

 tidak أي حاسبها Maka jumlah . ودان نفسو

menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
36/ 76/ 28/ 1/ 1 

Kalimat ألشتهيك إينهلل وا 
Terjemah  Demi Allah, aku benar-benar menginginkanmu. 

Data إين ألشتهيك 

Jenis  Jawab al qosam 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar 

yang kemasukan   إن dimana mubtada’nya berubah 

menjadi isim   إن dan masuk ke dalam jenis isim 

dhomir (kata ganti) berupa lafadz أنا. Khobarnya 

berupa lafadz أشتهيكyang tergolong khobar jumlah. 

Jumlah di atas berfungsi sebagai jawab dari qosam. 

Qosamnya berupa lafadz واهلل. Maka jumlah  

 .tidak menempati tempat i’rob إين ألشتهيك
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
37/ 76/ 28/ 1/ 4 

Kalimat  إىل ىذا عبدا ال أعودواهلل 

Terjemah  
Demi Allah, aku tidak akan mengulanginya selama-

lamanya. 

Data ال أعود إىل ىذا عبدا 

Jenis  Jawab al qosam 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il mudhori’ yaitu 

berupa lafadz ال أعود. Fa’ilnya yaitu isim dhamir 

(kata ganti) yang disembunyikan dan dikira-kirakan 

berupa lafadz    أنا. Jumlah di atas berfungsi sebagai 

jawab dari qosam. Qosamnya berupa lafadz واهلل. 

Maka jumlah ال أعود إىل ىذا عبدا tidak menempati 

tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
38/ 77/ 28/ 1/ 1 

Kalimat  رحم اهلل عبدا وقف عند مهواهلل رمحوقال احلسن : 

Terjemah  

Hasan Al-Bashriy –semoga Allah merahmati beliau-

berkata: Semoga Allah merahmati seorang yang 

berpikir disaat pertama ia ingin melakukan sesuatu. 

Data رمحو اهلل 

Jenis  Al i’tirodhiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz رحم. Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz اهلل   .Jumlah 

tersebut berfungsi sebagai al jumlah al i’tirodiyyah 

yaitu jumlah yang memisahkan dua buah jumlah 

yang saling berkaitan. Maka jumlah رمحو اهلل tidak 

menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
39/ 82/ 30/ 4/ 1 

Kalimat 
أىل الدنيا  عليووبشر الصابرين بثالث كل منها خري مما 

 يتحاسدون

Terjemah  

Allah juga mendatangkan kabar gembira berupa 3 hal 

yang akan didapat oleh orang-orang yang sabar. 3 hal 

yang lebih baik daripada semua yang diperebutkan 

oleh pecinta dunia. 

Data عليو أىل الدنيا يتحاسدون 

Jenis  Shillah lil maushul 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz أىل الدنيا. Mubtada’ diatas wajib 

didahului oleh khobarnya karena khobarnya berjenis 

syibh jumlah yaitu berupa kata عليو. Jumlah 

tersebut berfungsi sebagai shillah untuk isim maushul 

yaitu berupa lafadz ما. Maka jumlah  عليو أىل الدنيا

 .tidak menempati tempat i’rob يتحاسدون
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
40/ 86/ 31/ 3/ 4 

Kalimat 
والصرب فات إىل الصور ومنهم من يصرب على النظر واإللت

 على األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر واجلهاد لو

Terjemah  

Ada juga yang mampu bersabar dalam menjaga 

pandangan tapi tidak mampu bersabar dalam hal 

amar ma‟ruf nahi munkar dan jihad. 

Data والصرب لو على األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر واجلهاد 

Jenis  Tabi’ah Li Jumlah La Mahalla Laha Min Al I’rab 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz والصرب. Khobarnya berupa lafadz  لو  

yang tergolong khobar syibh jumlah. Jumlah di atas 

berfungsi sebagai tabi’ah (mengikuti) jumlah yang 

tidak menempati tempat i’rab yaitu berupa lafadz 

اإللتفات إىل الصوريصرب على النظر و   dimana lafadz 

tersebut berfungsi sebagai shillah untuk isim maushul 

yaitu berupa lafadz من. Maka jumlah 

 والصرب لو على األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر واجلهاد 

tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
41/ 104/ 36/ 3/ 11 

Kalimat  مكشوفلديو  والغيبوالسر عنده عالنية 

Terjemah  
Segala rahasia bagiNya nampak jelas dan semua yang 

gaib di sisiNya tersingkap  

Data والغيب لديو مكشوف 

Jenis  Tabi’ah Li Jumlah La Mahalla Laha Min Al I’rab 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz والغيب. Khobarnya berupa lafadz  

 yang tergolong khobar mufrod. Jumlah di مكشوف

atas berfungsi sebagai tabi’ah (mengikuti) jumlah 

yang tidak menempati tempat i’rab yaitu berupa 

lafadz يصرب على النظر واإللتفات إىل الصور dimana 

lafadz tersebut berfungsi sebagai al jumlah al 

ibtidaiyyah yaitu jumlah yang berada di awal kalimat. 

Maka jumlah لديو مكشوف والغيب  tidak menempati 

tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
42/ 130/ 46/ 2/ 1 

Kalimat  بأىلها النار عمرفحب الدنيا ىو الذي 

Terjemah  
Cinta dunialah yang memakmurkan neraka dengan 

dipenuhi oleh para pelakunya. 

Data عمر النار بأىلها 

Jenis  Shillah lil maushul  

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz  عمر . Fa’ilnya 

yaitu isim zhahir (jelas) berupa lafadz النار  . Jumlah 

tersebut berfungsi sebagai shillah untuk isim maushul 

yaitu berupa lafadz الذي. Maka jumlah 

 .tidak menempati tempat i’rob عمر النار بأىلها 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
43/ 132/ 46/ 2/ 1 

Kalimat حمبة الدنيا فانظر 
Terjemah  Lihat! Begitulah cinta dunia. 

Data فانظر حمبة الدنيا 

Jenis  Al ibtidaiyyah 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il amr (kata kerja 

perintah) dan fi’il tersebut mabni yaitu berupa lafadz 

 Fa’ilnya yaitu isim dhomir mustatir (kata ganti .انظر

yang dihilangkan) yang dikira-kirakan berupa lafadz  

 Jumlah tersebut berfungsi sebagai al .(kamu) أنت

jumlah al ibtidaiyyah yaitu jumlah yang berada di 

awal kalimat. Maka jumlah tersebut tidak menempati 

tempat i‟rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
44/ 134/ 46/ 3/ 1 

Kalimat  على رؤوس اخلالئق مؤذهنا لقد أذنتاهلل 

Terjemah  
Demi Allah, para penyeru telah berdiri memanggil 

tiada henti. 

Data لقد أذن مؤذهنا على رؤوس اخلالئق 

Jenis  Jawab al qosam 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi yaitu berupa 

lafadz أذن. Fa’ilnya yaitu isim zhahir (nampak) 

berupa lafadz    مؤذن. Jumlah di atas berfungsi 

sebagai jawab dari qosam. Qosamnya berupa lafadz 

 لقد أذن مؤذهنا على رؤوس اخلالئق Maka jumlah .تاهلل
tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
45/ 135/ 47/ 1/ 1 

Kalimat 
بالرجوع إىل ستار العيوب وعالم  التوبة من الذنوب

 بدأ طريق السالكنيمالغيوب 

Terjemah  

Bertaubat dari segala dosa kembali kepada Yang 

Maha Menutupi aib dan Yang Maha Mengetahui hal-

hal yang gaib adalah jalan para penempuh. 

Data 
التوبة من الذنوب بالرجوع إىل ستار العيوب وعالم 

 الغيوب مبدأ طريق السالكني

Jenis  Al ibtidaiyyah 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

shorih (jelas) dan juga mubtada’ zhahir (nampak) 

yaitu lafadz التوبة. Khobarnya berupa lafadz  مبدأ طريق

سالكنيال  yang tergolong khobar mufrod. Jumlah 

tersebut berfungsi sebagai al jumlah al ibtidaiyyah 

yaitu jumlah yang berada di awal kalimat. Maka 

jumlah tersebut tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
46/ 138/ 47/ 1/ 1 

Kalimat 
بل توبتو  – أصوب القولني وىوبل  –وقالت طائفة 

 بالتصدق بو
Terjemah  

Menurut ulama yang lain- dan ini pendapat yang 

kuat- taubatnya adalah dengan menshodaqohkannya. 

Data بل وىو أصوب القولني 

Jenis  Al i’tirodhiyyah 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

isim dhamir (kata ganti) yaitu lafadz ىو. Khobarnya 

berupa lafadz أصوب القولني yang tergolong khobar 

mufrod. Jumlah tersebut berfungsi sebagai al jumlah 

al i’tirodiyyah yaitu jumlah yang memisahkan dua 

buah jumlah yang saling berkaitan. Maka jumlah 

 .tidak menempati tempat i’rob بل وىو أصوب القولني 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
47/ 139/ 47/ 1/ 2 

Kalimat  عليك وثبفإذا غفلت 
Terjemah  Jika kamu lengah sedikit saja ia pasti menangkapmu. 

Data وثب عليك 

Jenis  Jawab asy syarth ghoirul jazm 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz  وثب . Fa’ilnya 

yaitu isim dhamir (kata ganti) yang disembunyikan 

dan dikira-kirakan berupa lafadz ىو   yang kembali ke 

lafadz العدو . Jumlah tersebut berfungsi sebagai 

sebagai jawab dari isim syarth yang tidak dibaca 

jazm. Syarthnya berupa lafadz غفلت فإذا . Maka 

jumlah وثب عليك tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
48/ 145/ 49/ 2/ 1 

Kalimat 

 وسالمو صلوات اهللوقد أشار إىل ىذا أعلم اخللق باهلل 
حيث يقول لو مل تذنبوا لذىب اهلل بكم وجلاء بقوم عليو 

 م.يذنبون مث يغفرون فيغفر ذل

Terjemah  

Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tahu 

tentang Allah bersabda: seandainya kalian tidak 

pernah berbuat dosa pastilah Allah membinasakan 

kalian, dan akan digantikanNya dengan suatu kaum 

yang berbuat dosa lalu mereka beristighfar dan Allah 

pun mengampuni mereka. 

Data صلوات اهلل وسالمو عليو 

Jenis  Al i’tirodhiyyah 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

isim zhahir yaitu lafadz صلوات. Khobarnya berupa 

lafadz عليو yang tergolong khobar syibh jumlah. 

Jumlah tersebut berfungsi sebagai al jumlah al 

i’tirodiyyah yaitu jumlah yang memisahkan dua buah 

jumlah yang saling berkaitan. Maka jumlah 

 tidak menempati tempat صلوات اهلل وسالمو عليو 

i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
49/ 145/ 49/ 4/ 7 

Kalimat  عبده أوجدواهلل عز وجل ىو الذي 
Terjemah  Tetap Allah lah yang mengadakan hambaNya. 

Data أوجد عبده 

Jenis  Shillah lil maushul 

Konstruksi Fi’il+fa’il 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas fi’il dan fa’il, dimana 

fi’ilnya masuk ke dalam jenis fi’il madhi dan fi’il 

tersebut mabni yaitu berupa lafadz  أوجد . Fa’ilnya 

yaitu isim dhamir (kata ganti) yang disembunyikan 

dan dikira-kirakan berupa lafadz ىو   yang kembali ke 

lafadz اهلل. Jumlah tersebut berfungsi sebagai shillah 

untuk isim maushul yaitu berupa lafadz الذي Maka 

jumlah أوجد عبده tidak menempati tempat i’rob. 
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Nomor KD/ Hal/ Bab/ 

Paragraf/ Baris 
50/ 146/ 49/ 2/ 1 

Kalimat 
احلمد  أن نسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا ممن آخر دعواىم

 نيرب العادل هلل

Terjemah  

Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-

hambaNya yang penghujung doanya adalah segala 

puji bagi Allah tuhan seluruh alam. 

Data أن احلمد هلل رب العادلني 

Jenis  Al jumlah al mufassaroh 

Konstruksi Mubtada’+khobar 

Keterangan 

Jumlah tersebut terdiri atas mubtada’ dan khobar, 

dimana mubtada’nya masuk ke dalam jenis mubtada’ 

isim zhahir yaitu lafadz احلمد. Khobarnya berupa 

lafadz هلل yang tergolong khobar syibh jumlah. 

Jumlah di atas berfungsi sebagai al jumlah al 

mufassaroh yaitu jumlah yang menjelaskan jumlah 

sebelumnya yang berupa lafadz آخر دعواىم . Maka 

jumlah أن احلمد هلل رب العادلني tidak menempati 

tempat i’rob. 
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