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1. Jangan katakan sudah lewat masannya untuk belajar karena semua yang 

berjalan pada jalannya akan sampai 

-   
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(Mario Teguh) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

v 

v 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan nasehat, kepercayaan 

dan pengorbanan dalam mencapai cita-citaku.  

2. Kakakku tercinta yang selau memberi motivasi di setiap langkahku dalam 

menempuh studi dan menyelesaikannya. 

3. Kakak-kakakku yang selalu memberiku arahan dan dukungan 

4. Teman-temanku PBA UNNES 

5. Sahabat-sahabatku seperjuangan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

yang telah memberikan support dan bantuan (Geng‟s Emak “Firda 

Amanah, Nur Baidhoh Aksanah, Keswati, Nur Fathirotul Hikma, 

Khotimatun Nafi‟ah dan Farisya Puspita Alfihani”) 

6. Orang yang empat tahun setia bersamaku yang selalu memberi motivasi 

dan perhatian 

7. Orang yang aku sayang yang senantiasa memberikan perhatian dan 

motivasi untukku menyelesaikan tugas ini. 

8. Anda yang membaca karya ini  

 

 

 

 

 



 
 

 

vi 

vi 

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahnya-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Isim „Alam  dalam Buku Al Akhlaq Lil Banin Juz 2 Karya Umar Bin Ahmad 

Baraja (Studi Analisis Sintaksis)” ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.  

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan dari semua pihak. Oleh 

karena itu, peneliti menyampaikan  terima kasih kepada: 

1. Drs. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum., selaku ketua dalam ujian skripsi 

2. Tri Eko Agustiningrum, S.Pd., M.Pd., selaku sekretaris dalam ujian skripsi 

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

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan kemudahan dalam perijinan penyusunan skripsi. 

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

Arab, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan arahan dan motivasi. 

5. Darul Qutni, S.Pd.I., M.S.I., selaku pembimbing yang memberikan 

pengarahan, semangat, dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini. 

6. Hasan Busri, S.Pd.I., M.S.I. dan Ahmad Miftahuddin, M.A. selaku dosen 

penguji I dan II 

 



 
 

 

vii 

vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

viii 

viii 

ABSTRAK 

 

Lailiyah, Musthoah. 2014. Isim „Alam  dalam Buku Al Akhlaq Lil Banin Juz 2 

Karya Umar Bin Ahmad Baraja (Studi Analisis Sintaksis). Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Darul Qutni, 

S.Pd.I., M.S.I. 

Kata kunci: Ism „alam, buku Al-Akhlaq Lil Banin juz 2.  

Skripsi ini berjudul Isim „Alam  dalam Buku Al Akhlaq Lil Banin Juz 2 

Karya Umar Bin Ahmad Baraja (Studi Analisis Sintaksis). Ism „alam merupakan 

salah satu macam ism ma‟rifat (kategori ism berdasarkan sasarannya) yang 

memiliki pengertian sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan dzat yang tidak 

membutuhkan yang lain. Ism „alam terbagi atas 6 macam, yaitu „alam syakhash, 

„alam jenis, „alam kunyah, „alam laqb, „alam dalam bentuk mufrad (tunggal), dan 

„alam dalam bentuk murakkab (susunan). 

Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja macam-macam ism 

„alam yang terdapat pada teks Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad 

Baraja? (2) Bagaimana analisis sintaksis ism „alam yang terdapat pada teks Al-

Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja?. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah (1) Mengidentifikasi macam-macam ism „alam yang terdapat pada teks 

Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja. (2) Mengetahui analisis 

sintaksis ism „alam yang terdapat pada teks Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar 

Bin Ahmad Baraja. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian 

pustaka (library research). Data dalam penelitian ini adalah isim „alam. Sumber 

data berasal dari buku Al Akhlaq Lil Banin Juz 2. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa kartu data.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa macam isim „alam yang 

terdapat dalam buku Al Akhlaq Lil Banin Juz 2 adalah 39 data „alam syakhash, 4 

data „alam jenis, 7 data „alam kunyah, 21 data  „alam laqb , 52 data „alam mufrad 

mudzakkar dan 7 data mufrad muannats  dan 10 data „alam murakkab, dan 2) 18 

data berfungsi sebagai fa‟il, 2 data berfungsi sebagai mubtada‟, 10 data berfungsi 

sebagai khobar, 8 data berfungsi sebagai ism-nya  dan saudaranya, 38 data 

berfungsi sebagai badal, 2 data berfungsi sebagai „athaf, 12 data berfungsi 

sebagai maf‟ul bih, 2 data berfungsi sebagai madzruf, 2 data berfungsi sebagai 

munada, 10 data berfungsi sebagai ism-nya inna, 6 data berfungsi sebagai na‟at, 

14 data berfunngsi sebagai mudhaf ilaih, dan 12 data berfungsi sebagai majrur 

dengan charf jar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu mengetahui tentang tata bahasa 

atau dikenal dengan „ilm nachw. „Ilm nachw merupakan salah satu cabang ilmu 

yang harus diprioritaskan dalam mempelajari bahasa Arab. „Ilm nachw yang 

membahas kaidah-kaidah tata bahasa Arab yang paling mendasar justru sangat 

diperlukan dalam memahami literatur-literatur Arab terutama kitab-kitab tentang 

ilmu agama yang banyak dipelajari oleh santri  

Dalam bahasa Arab terdapat tiga jenis kalimah atau dalam bahasa Indonesia 

disebut dengan kata, diantaranya ism (kata benda), fi‟l (kata kerja), dan charf (kata 

sambung, kata penghubung, atau kata tugas). Sedangkan pengertian kalimah itu 

sendiri adalah lafadz yang mempunyai arti, baik satu huruf, dua huruf atau lebih 

(Zakaria 2004:2).  

Ism adalah kata yang mempunyai arti, yaitu lafadz yang menunjukkan kata 

benda, kata sifat, nama orang, binatang, tempat, atau yang lainnya.  Atau ism juga 

bisa berupa lafadz yang tidak disertai dengan waktu, baik waktu lampau, sekarang 

atau yang akan datang (Zakaria 2004:3). Sedangkan menurut Rifa‟i (2013) ism 

ialah setiap kata yang menunjukkan kepada nama orang, binatang, tumbuh-

tumbuhan, benda padat, tempat, waktu, sifat, dan kata kerja yang dibendakan 

(mashdar).  



 
 

 

2 

Berdasarkan sasarannya, ism dibagi atas dua macam, yaitu ism nakirah dan 

ism ma‟rifat. Ism nakirah adalah ism yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak 

tentu, sedangkan ism ma‟rifat ialah ism yang menunjukkan pada sesuatu yang 

tentu. Terdapat tujuh bentuk ism yang dikategorikan kedalam ism ma‟rifat, yaitu 

(a) ism dhamir (kata ganti); (b) ism „alam (nama orang); (c) ism isyaroh (kata 

isyarat); (d) ism maushul (kata sambung); (e) mu‟arrof bi-Al (ism yang berawalan 

alif-lam); (f) mu‟arrof bil-Idhofah (ism nakirah yang disandarkan kepada ism 

ma‟rifat); dan (g) munada maqshud (ism yang didahului oleh huruf nida). 

Menurut Zakaria (2004), ism „alam adalah nama. Dalam hal tersebut 

Zakaria mengkategorikan nama menjadi: 

a.  Nama jelas, seperti:  

b.  Nama yang dinisbatkan kepada Bapak atau Ibu, seperti:  

c.  Nama gelar yang memberi arti memuji atau mencaci, seperti: 

 

Sedangkan Araa‟ni (2011) membagi ism „alam menjadi tiga bagian. 

Pertama, dilihat dari nama pertama „alam dibagi menjadi dua macam, yaitu „alam 

syakhash dan „alam jenis.

- 

. 

 

 

 „Alam syakhash merupakan ism yang digunakan untuk nama sesuatu yang 

ditentukan, seperti lafadz  

 : Zaid 

 : Fatimah 
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 : Makkah 

 : Nama unta 

 : Nama suatu kabilah 

 

 

 

Sedangkan „alam  jenis, yaitu ism yang dipakai untuk nama jenis dari beberapa 

jenis (tidak ditujukan secara khusus kepada sesuatu tertentu), seperti lafadz 

 untuk nama harimau,  untuk nama musang, dan  untuk 

nama serigala. „Alam jenis ini dalam hal maknanya sama dengan ism nakirah, 

karena „alam jenis ini bersifat umum pada jenisnya (tidak menentukan sesuatu 

dan lainnya). Untuk itu boleh mengatakan untuk setiap singa yang Anda lihat 

sebagai berikut (Ini Usamah sedang menghadap). Kedua, 

dilihat dari nama kedua „alam dibagi menjadi dua macam, yaitu „alam kun-yah 

dan laqb. 

 

 

 

 

Kata yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang telah kami contohkan, 

seperti:  dan . Kun-yah ialah nama yang diawali dengan lafadz   

dan , seperti: untuk nama singa, dan 

 untuk nama kalajengking. Laqb ialah nama yang mengandung pengertian 
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pujian, seperti:  (perhiasan para ahli ibadah); atau mengandung 

pengertian celaan, seperti: (itik) dan (hidung unta). Ketiga, 

dilihat dari bilangan dan struktur frasa „alam dibagi menjadi dua macam, yaitu 

ism „alam dalam bentuk mufrad (tunggal) dan ism „alam dalam bentuk murakkab 

(susunan).  

 

 

Ism „alam terbagi lagi menjadi ism „alam bentuk mufrad (tunggal) dan ism 

„alam dalam bentuk murakkab (susunan). Ism „alam yang berbentuk mufrad 

seperti lafadz  dan .  

 

 

 

 

Sedangkan ism „alam dalam bentuk murakkab terbagi tiga bagian , yaitu  ism 

alam yang berbentuk tarkib idzafah seperti lafadz dan ; 

dan semua kun-yah, seperti . Ism „alam yang berbentuk tarkib majz 

(susunan campuran), seperti lafadz  ,  dan . Ism „alam 

yang berbentuk tarkib isnad, yaitu setiap dua kata yang salah satunya disandarkan 

kepada kata lainnya, seperti lafadz dan , yaitu terdiri 

atas fi‟l dan fa‟il (Araa‟ni 2011:93)  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai ism „alam yang terdapat dalam buku Al Akhlaq Li Al Banin 

juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja.  
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Buku Al Akhlaq Li Al Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja ini 

merupakan salah satu khazanah keilmuan yang memuat tentang tata cara 

berakhlak atau beretika baik bagi anak. Buku ini disusun guna memberi bekal 

terhadap anak, yaitu tatacara bagaimana berakhlak dan kewajiban apa saja yang 

harus dilakukan anak terhada Allah,  para Nabi, orang tua, tetangga, saudara, 

pembantu, guru, dan teman. Buku ini juga memuat kisah-kisah nyata yang 

berkaitan dengan materi di dalamnya yang bertujuan untuk memotivasi anak agar 

mempunyai akhlak yang baik setelah membaca kisah-kisah nyata sebagai teladan 

tersebut.  

Dengan demikian nantinya masa depan mereka akan menjamin nama baik 

bangsa kita. Buku ini amat menarik dan bisa menjadi pedoman dan pondasi yang 

kuat untuk bekal hidup demi kemuliaan masa depan mereka. Selain itu, di dalam 

buku ini terdapat banyak ism „alam, khususnya dalam bab tentang kisah-kisah 

nyata yang berkaitan dengan bab didalamnya. Buku ini juga disusun dengan 

bahasa yang mudah dimengerti dan telah digunakan sebagai bahan ajar di 

beberapa Madrasah. 

Kajian tentang ism „alam merupakan sebuah kajian yang membutuhkan 

kejelian dan ketelitian karena ism „alam dibagi atas tiga bagian dimana pada tiap-

tiap macam tersebut memiliki perbedaan yang harus diketahui dan dipahami 

terlebih dahulu oleh para pembelajar bahasa Arab.  

Selain itu, ism alam juga merupakan kajian nachw yang harus dipahami 

oleh pembelajar bahasa Arab, karena ism „alam banyak terdapat dalam buku-buku 

berbahasa Arab, seperti yang terdapat dalam buku Al Akhlaq Li Al Banin juz 2 
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karya Umar Bin Ahmad Baraja. Selain sebagai tambahan wawasan, menyadari 

akan pentingnya memahami bahasa Arab beserta tata bahasanya, kajian ism „alam 

ini juga dapat mempermudah para pembelajar bahasa Arab untuk 

mengidentifikasi ism „alam yang terdapat dalam buku-buku berbahasa Arab 

lainnya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneliti 

pada salah satu kajian nachw yaitu ism „alam yang terdapat dalam buku Al Akhlaq 

Li Al Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam mempelajari bahasa Arab tidak akan terlepas dari kaidah „ilm nachw 

dan sharf. Menurut Busyro  (2010) hal tersebut dikarenakan hubungan „ilm nachw 

dan sharf tidak dapat dipisahkan bagaikan Ibu dan Bapak yaitu saling 

membutuhkan serta saling melengkapi sebagaimana perkataan sebagian ulama: 

 

Artinya: „Ilm sharf adalah Ibu atau induk segala ilmu sedangkan ilmu nachw 

adalah Bapaknya. 

 

Adapun perbedaan antara keduanya adalah, jika ilmu sharf membahas suatu kata 

sebelum masuk di dalam susunan kalimat, sedangkan ilmu nachw membahas 

suatu kata ketika sudah masuk didalam susunan kalimat (Busyro 2010:22). Akan 

tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas tentang ilmu nachw 

saja, yaitu kajian tentang ism „alam. 

Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa pembagian ism, salah satunya 

pembagian ism berdasarkan sasarannya, ism dibagi atas dua macam, yaitu ism 
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nakirah dan ism ma‟rifat. Ism nakirah adalah ism yang menunjukkan pada sesuatu 

yang tidak tentu, sedangkan ism ma‟rifat ialah ism yang menunjukkan pada 

sesuatu yang tentu. Dalam ism ma‟rifat salah satu kajiannya adalah tentang ism 

„alam. Menurut Aara‟ni (2010) terdapat tiga pembagian ism „alam, (a) „alam 

syakhash dan „alam jenis, (b) „alam kun-yah dan laqb, dan (c) ism „alam dalam 

bentuk mufrad (tunggal) dan ism „alam dalam bentuk murakkab (susunan).  

Salah satu kajian ilmu nachw yang membahas tentang nama (ism „alam) 

yang akan menjadi objek penelitian ini banyak terdapat dalam kitab-kitab 

berbahasa Arab seperti dalam buku yang akan diteliti, yaitu buku Al Akhlaq Li Al 

Banin Juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja.  

Dalam ism „alam, terdapat pembagian yang harus diketahui pembaca 

terlebih dahulu seperti yang telah disebutkan sebelumnya agar dapat 

mengidentifikasi jenis-jenis ism „alam apa saja yang terdapat dalam buku tersebut. 

Selain itu, ism „alam dalam buku tersebut sering muncul karena selain membahas 

tentang tata cara berakhlak baik, buku tersebut juga memuat kisah-kisah nyata 

yang di dalamnya banyak terdapat nama-nama. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan 

dibahas oleh peneliti dibatasi pada "Naskah Al Akhlaq Li Al Banin juz 2  (Studi 

Analisis Sintaksis Ism „Alam)". 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1) Apa saja macam-macam ism „alam yang terdapat pada teks Al Akhlaq Lil 

Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja? 

2) Bagaimana analisis sintaksis ism „alam yang terdapat pada teks Al Akhlaq Lil 

Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mengidentifikasi macam-macam ism „alam yang terdapat pada teks Al Akhlaq 

Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja 

2) Mengetahui analisis sintaksis ism „alam yang terdapat pada teks Al Akhlaq Lil 

Banin juz 2  karya Umar Bin Ahmad Baraja 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Berikut 

pemaparannya. 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai khazanah ilmu 

pengetahuan dan memperkaya kajian sebagai masukan dan sumbangan 

pemikiran atau ide bagi pembelajar bahasa Arab tentang ism „alam. 

b. Hasil-hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan yang penting bagi 

para peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis  

Dari sisi Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

sebagai berikut : 
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a. Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab 

Penelitian ini akan menambah informasi dan wawasan terhadap 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab tentang ism „alam. 

b. Dosen Pendidikan Bahasa Arab 

Penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam pembelajaran tentang 

sintaksis khususnya ism „alam. 

c. Pembaca 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya di 

bidang sintaksis ism „alam. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian sintaksis merupakan  salah satu kajian linguistik yang menarik 

perhatian banyak ahli bahasa, sehingga banyak dikaji dan diteliti. Menurut Asrori 

(2004:25) sisntaksis adalah kajian mengenai hubungan antar kata dalam kontruksi. 

Beberapa penelitian ketatabahasaan yang berhubungan dengan  kajian sintaksis 

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain: Rodzi Kurniawan (2012) 

yang berjudul Naskah Qiro'ah Pada Buku Al Arobiyyah Li Al Nasyi'in Jilid 3 

(Studi Analisis Sintaksis Isim Manshub), Ghilman Bayu Setia Aji (2013) yang 

berjudul Dhamir (Pronomina Persona) dalam Kitab Washoya Karya Muhammad 

Syakir (Analisis Sintaksis),dan Ita Tryas Nur Rochbani (2013) yang berjudul 

Majrurot Al-Asma‟ (Kasus Genetatif) dalam Surat Yasin (Studi Analisis 

Sintaksis). 

Kurniawan (2012) telah  melakukan  penelitian dalam bentuk skripsi di 

Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Naskah Qiro'ah Pada Buku Al 

Arobiyyah Li Al Nasyi'in Jilid 3 (Studi Analisis Sintaksis Isim Manshub)”. Pada 

penelitian ini, peneliti menganalisis tentang ism-ism manshub (ism-ism yang 

dibaca nashab) dalam naskah qiro‟ah pada buku Al Arobiyyah Li Al Nasyi'in jilid 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ditemukan Terdapat 327 isim 

manshub yang muncul dalam naskah qiro'ah pada buku Al-Arobiyyah Lin Nasyi'in 

jilid 3, yang terdiri dari 142 maf'ul bih, 17 zhorof makan, 17 zhorof zaman, 11 
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maf'ul muthlaq, 4 maf'ul min ajlih, 19 hal, 3 tamyiz, 2 munada, 14 khobar kana, 

27 isim inna, 41 na'at, 24 athof, dan 6 badal.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maf'ul bih merupakan salah satu jenis 

isim manshub yang paling banyak muncul, dan munada merupakan salah satu 

jenis isim manshub yang paling sedikit muncul dalam buku tersebut. 

Relevansi penelitian Kurniawan dengan penelitian ini adalah terletak pada 

kajian penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang kajian sintaksis tentang ism. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini 

membahas tentang ism „alam pada buku Al Akhlaq Lil Banin juz 2, sedangkan 

Kurniawan meneliti tentang manshubatul asma‟ (ism-ism yang dibaca nashab) 

yang terdapat pada naskah qiro‟ah pada buku Al Arobiyyah Li Al Nasyi'in jilid 3 

Aji (2013) telah  melakukan  penelitian dalam bentuk skripsi di Universitas 

Negeri Semarang yang berjudul “Dhamir (Pronomina Persona) dalam Kitab 

Washoya Karya Muhammad Syakir (Analisis Sintaksis)”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pronomina persona (dhamir) dalam kitab Washoya dapat 

disimpulkan bahwa, (1) dalam kitab Washoya ditemukan data pronomina persona 

(dhamir) sebanyak 1.802, dari 50 data yang teranalisis menunjukkan 38 

pronomina persona dengan wujudnya yang mandiri (dhamir bariz), dan 12 

pronomina yang wujudnya hanya diketahui dari ciri formal/gramatikal pada 

konjungsi verba (dhamir mustatir), (2) dari 50 data yang teranalisis menunjukkan 

7 fungsi sebagai atribut/aneksatif/pembatas (mudhaf ilaih), 7 fungsi sebagai 

pelaku (fa‟il), 10 fungsi sebagai objek (maf‟ul bih), 12 fungsi sebagai subjek-

predikat (musnad ilaih-musnad), 6 fungsi sebagai pokok kalimat (mubtada), dan 8 
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fungsi yang terinfleksi preposisi (majrur), (3) dari 50 data yang teranalisis 

menunjukkan hubunga pronomina (dhamir) dengan antesedennya sebagai berikut: 

berdasarkan kategori personanya, terdapat 2 kategori persona pertama 

(mutakallim), 24 kategori persona kedua (mukhatab), dan 24 kategori persona 

ketiga (ghaib). Berdasarkan kategori jumlahnya, terdapat 44 kategori jumlah 

tunggal (mufrad), 1 kategori jumlah dua (mutsanna), dan 5 kategori jumlah jamak 

(jama‟). Berdasarkan kategori gendernya, terdapat 46 kategori gender maskulin 

(mudzakkar) dan 4 kategori gender feminim (muannats). 

Relevansi penelitian Aji dengan penelitian ini adalah terletak pada kajian 

penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang kajian sintaksis tentang ism. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membahas 

tentang ism „alam pada buku Al Akhlaq Lil Banin juz 2, sedangkan Aji meneliti 

tentang ism dhamir (Pronomina Persona) pada kitab Washoya. 

Rochbani (2013) telah  melakukan  penelitian dalam bentuk skripsi di 

Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Majrurot Al-Asma‟ (Kasus 

Genetatif) dalam Surat Yasin (Studi Analisis Sintaksis)”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa partikel kasus genetif berjumlah 164 data yang terdiri atas: 

nomina berkasus genetif yang berinjuksi partikel genetif 108 yaitu 37 partikel 

genetif min, 11 partikel genetif illa, 2 partikel genetif „an, 12 partikel genetif 

„alla, 14 partikel genetif fii, 11 partikel genetif ba‟, 1 partikel kaaf, 19 partikel 

genetif laam dan 1 partikel qosam. Sedangkan untuk nomina yang berkasus 

genetif yang berinfleksi annaxation (idhofah) 42 data, dan nomina berkasus 

genetif yang berinfleksi followers (tawabi‟) 42 data.  
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Desinen kasus genetif (tanda-tanda i‟rob jar) dalam Al-Qur‟an surat yasin 

meliputi: kasroh, yang terdiri dari nomina tunggal (ism mufrod) 69 data, regular 

plural (jama‟ taksir) 13 data dan 1 feminin regural plural (jama‟ muannas salim). 

Ya, berjumlah 3 data. Fathah, berjumlah 1 data. Berupa interfeted original 

(masdar muawwal) 1 data, nomina konjungtor (ism maushul) 7 data dan 69 data 

nomina parmanent (mabni). 

Relevansi penelitian Rochbani dengan penelitian ini adalah terletak pada 

kajian penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang kajian sintaksis tentang ism. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membahas 

tentang ism „alam pada buku Al Akhlaq Lil Banin juz 2, sedangkan Rochbani 

meneliti tentang macam-macam majrurot al-asma‟ (Kasus Genetatif) dalam surat 

yasin. 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Rodzi 

Kurniawan 

(2012) 

 

Naskah Qiro'ah 

pada buku Al 

Arobiyyah Li Al 

Nasyi'in Jilid 3 

(Studi Analisis  

Penelitian 

mengkaji 

linguistik 

dalam bidang 

sintaksis, yaitu 

Objek penelitian 

Kurniawan adalah 

manshubatul 

asma‟(ism-ism yang 

dibaca nashab) yang  

Bersambung 
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Lanjutan 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

  Sintaksis Isim 

Manshub) 

tentang ism terdapat pada naskah 

qiro‟ah pada buku Al 

Arobiyyah Li Al 

Nasyi'in jilid 3, 

sedangkan penelitian 

ini yang menjadi objek 

penelitiannya adalah 

ism „alam pada buku 

Al Akhlaq Lil Banin 

juz 2 

2 Ghilman 

Bayu Setia 

Aji (2013) 

Dhamir 

(Pronomina 

Persona) dalam 

kitab Washoya 

karya 

Muhammad 

Syakir (Analisis 

Sintaksis) 

Penelitian 

mengkaji 

linguistik 

dalam bidang 

sintaksis, yaitu 

tentang ism 

 

Objek penelitian Aji 

adalah ism dhamir 

(Pronomina Persona 

pada kitab Washoya, 

sedangkan penelitian 

ini yang menjadi objek 

penelitiannya adalah 

ism „alam pada buku 

Al Akhlaq Lil Banin 

juz 2 

Bersambung 
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Lanjutan 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

3. Ita Tryas Nur 

Rochbani 

(2013) 

Majrurot Al-

Asma‟ (Kasus 

Genetatif) dalam 

Surat Yasin 

(Studi Analisis 

Sintaksis) 

Penelitian 

mengkaji 

linguistik 

dalam bidang 

sintaksis, yaitu 

tentang ism 

Objek penelitian 

Rochbani adalah 

macam-macam 

mujarrot al-asma 

(kasus genetif) dalam 

surat yasin, sedangkan 

ism „alam pada buku Al 

Akhlaq Lil Banin juz 2 

 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tantang ism „alam dalam kitab “Al-Akhlaq Lil-Banin” juz 2  karya Umar Bin 

Ahmad Baraja belum pernah dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian ini.   

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Bahasa Arab 

Bahasa Arab merupakan kitab suci (Al-Qur‟an) dan tuntunan agama umat 

islam sedunia, ini dinyatakan dalam Al-Qur‟an pada surat Thaha ayat 113: 
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“Demikianlah telah kami turunkan Al-Qur‟an itu berbahasa Arab”. Maka tentu 

saja bahasa Arab yang paling besar signifikannya bagi ratusan juta muslin 

sedunia. 

Menurut (Al-Ghalyain 2006 :7) Bahasa Arab adalah  

 

Kata-kata yang digunakan oleh bangsa Arab dalam menyampaikan maksud dan 

tujuan mereka. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Bahasa Arab 

merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di negara Arab dan 

dipelajari oleh umat muslim diseluruh penjuru dunia karena merupakan bahasa 

Al-Quran. 

2.2.2 Kalimah (Kata) 

Kalimah adalah lafazh yang mempunyai arti baik satu huruf, dua huruf 

atau lebih. Dalam bahasa Indonesia kalimat disebut dengan kata (Zakaria 2004:2). 

Sedangkan Araa‟ni mendefinisikan kalimah adalah sepatah kata, dan dia membagi 

kalimah menjadi tiga bagian, yaitu ism, fi‟l dan charf yang memiliki makna 

(Araa‟ni 2011:4). 

Ismail (2000) juga membagi kalimah menjadi tiga bagian, yaitu ism, fi‟l 

dan charf (Ismail 2000: 7). 
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2.2.2.1 Ism 

 

 

Ism merupakan sesuatu yang menunjukkan atau mengandung arti materi 

(benda) atau sifat (karakteristik). Atau ism adalah sesuatu yang menunjukkan arti 

bahwa keberadaannya bisa diketahui atau dimengerti dengan menggunakan indra 

atau akal (Ismail 2000: 8). Tanda-tanda ism menurut Zakaria (2004) adalah 

sebagai berikut: 

2.2.2.2 Fi‟l 

 

 

Ahli Nahwu mendefinisikan bahwa fi‟l merupakan kata yang 

menunjukkan arti pekerjaan yang disertai dengan waktu (Ismail 2000: 11). 

Zakaria (2004) membagi fi‟l menjadi tiga macam, yaitu fi‟l, fi‟l mudhari‟, dan fi‟l 

amr  

2.2.2.2.1 Fi‟l Madhi  

Fi‟l madhi adalah fi‟l yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi 

dimasa lampau, contoh:   (telah membuka) dan (telah menulis) 

(Zakaria 2004:49). 

Fi‟l madhi dibagi atas dua bagian Zakaria (2004:49-50), yaitu: 

1. Madhi ma‟lum (bentuk aktif), fi‟l yang berawalan fathah yang berarti 

“telah me...”, contoh   (telah membaca) dan   (telah minum). 

2. Madhi majhul (bentuk pasif), fi‟l berawalan dhammah sedang huruf 

sebelum akhir berbaris kasrah yang berarti “telah di...”, contoh:  
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(telah ditanya) dengan huruf awal di dhammah   dan huruf sebelum 

akhir di kasrah  . 

2.2.2.2.2 Fi‟l mudhari‟  

Fi‟l mudhari‟ merupakan fi‟l yang menunjukkan suatu perbuatan yang 

dilakukan pada masa sekarang atau akan datang, contoh:  (sedang/akan 

duduk) dan (sedang atau akan memukul). Tanda-tanda fi‟l mudhari‟ adalah 

diawali oleh charf mudhara‟ah ( )(Zakaria 2004:52). 

Fi‟l mudhari‟ terbagi atas dua bagian (Zakaria 2004:52)., yaitu : 

1. Fi‟l mudhari‟ ma‟lum (bentuk aktif), yaitu charf mudhara‟ah-nya berbaris 

fathah yang berarti “akan/sedang me...”, contoh:  (sedang/akan 

menulis). 

3. Fi‟l mudhari‟ majhul (bentuk pasif), yaitu charf mudhara‟ah-nya berbaris 

dhammah, dan charf sebelum akhir berbaris fathah yang berarti 

“sedang/akan di...), contoh  (sedang/akan dilihat) dengan charf 

mudhara‟ah-nya berbaris dhammah   dan huruf sebelum akhir berbaris 

fathah . 

2.2.2.2.3 Fi‟l Amr 

Fi‟l amr merupakan kerja dalam bentuk perintah, cotoh:  

(bukakanlah) dan   (dengarkanlah) (Zakaria 2004:57).

--- 

2.2.2.3 Charf 

 

 

 



 
 

 

19 

Charf merupakan kata yang tidak bisa menerima ciri-ciri ism maupun fi‟l. 

Atau kata yang tidak memiliki makna ketika berdiri sendiri, akan tetapi memiliki 

makna ketika digabungkan dengan kata lain (Ismail 2000: 13). 

2.2.3 Ism  

Ism merupakan salah satu kalimah dalam bahasa Arab yang memiliki arti 

“kata benda”, berikut pengertian dan pembagian ism. 

2.2.3.1 Pengertian Ism 

Ism adalah kalimat yang mempunyai arti, yaitu lafadz yang menunjukkan 

kata benda, kata benda, kata sifat, nama orang, binatang, tempat, atau yang 

lainnya.  Atau ism juga bisa berupa lafadz yang tidak disertai dengan waktu, baik 

waktu lampau, sekarang atau yang akan datang (Zakaria 2004:3). 

Sedangkan menurut Rifa‟i (2013) ism ialah setiap kata yang 

menunjukkan kepada nama orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda padat, 

tempat, waktu, sifat, dan kata kerja yang dibendakan (mashdar). 

2.2.3.2 Pembagian Ism 

Sedangkan untuk pembagian ism menurut Rifa‟i (2013) dibagi atas tujuh 

bagian, berikut penjabarannya: 

a. Berdasarkan jenis 

Dilihat dari segi jenisnya, ism terbagi kepada dua macam, yaitu: 

1) Ism mudzakkar: kata yang menunjukkan kepada jenis mudzakkar, baik 

manusia maupun binatang 

 

contoh:  (Nabi) dan  (orang mukmin laki-laki). 
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2) Ism muannats: kata yang menunjukkan kepada jenis muannats, baik 

manusia maupun binatang, dengan ciri terdapat ta‟ marbuthah, alif 

ta‟nits maqshurah dan alif ta‟nits mamdudah 

 

contoh:   (sekolah) dan  (Zainab). 

b. Berdasarkan jumlah („adad) 

Dilihat dari segi jumlahnya, ism terbagi kepada tiga macam, yaitu: 

1) Ism mufrod: ism yang menunjukkan (arti) satu mudzakkar atau satu 

muannats 

 

contoh:  (sorang muslim) dan  (seorang muslimah). 

2) Mutsanna: ism yang menunjukkan (arti) atau dua muannats dengan 

penambahan huruf alif dan nun ( ) atau ya dan nun ( ) pada bentuk 

mufrod-nya 

 

contoh:  (dua orang muslim) dan 

 (dua orang muslimah). 

3) Jama‟: ism yang menunjukkan (arti) lebih banyak dari dua mudzakkar 

atau dua muannats (atau menunjukkan arti banyak) 

 

contoh:  (orang-orang muslim (lk.) dan 

 (orang-orang muslim (pr.). 
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c. Berdasarkan bentuk 

Dilihat dari segi bentuknya, ism terbagi menjadi dua macam, yaitu : 

1) Ism dhohir: ism yang menunjukkan kepada yang dinamainya tanpa ada 

ikatan (mutakallim, ghoib, atau mukhottob) 

 

contoh:  (Muhammad) dan  (Aisyah). 

2) Ism dhomir: ism yang menjadi pengganti dari ism dhahir dan 

menunjukkan kepada mutakallim , ghoib, dan mukhottob 

 

contoh:  (saya) dan  (kamu laki-laki). 

d. Berdasarkan huruf akhir 

Ditinjau dari segi huruf akhirnya, ism terbagi atas empat macam, yaitu: 

1) Shohih akhir: ism yang tidak berakhiran huruf illat, alif mamdudah, 

alif lazimah atau ya lazimah 

 

contoh:  (imam) dan  (kelompok). 

2) Ism maqshur: ism mu‟rob yang berakhiran alif lazimah (bisa ditulis 

dalam bentuk alif atau ya) 

 

contoh:  (rumah sakit) dan  (kabar gembira). 
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3) Ism manqush: ism mu‟rob yang berakhiran ya lazimah dan huruf 

sebelum akhirnya dikasrohkan 

 

contoh:  (hakim) dan  (penggembala) 

4) Ism mamdud: ism mu‟rob yang berakhiran hamzah yang sebelumnya 

didahului oleh alif zaidah (huruf tambahan) 

 

contoh:  (langit) dan  (padang pasir). 

d. Berdasarkan tanwin 

Dilihat dari segi bertanwin atau tidaknya, ism terbagi atas dua macam, 

yaitu: 

1) Ism munshorif: ism yang akhirnya bisa diberi tanwin 

 

contoh:  (masjid) dan  (kota). 

2) Ism ghoiru munshorif: ism yang akhirnya tidak bisa diberi tanwin dan 

tidak bisa diberi harakat kasroh 

 

contoh:  (Ahmad) dan  („Aisyah). 

e. Berdasarkan sasaran 

Dilihat dari segi sasarannya, ism terbagi atas dua macam, yaitu: 

1) Ism nakirah: ism yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tentu 
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Contoh:  (seorang laki-laki) dan  (rumah). 

2) Ism ma‟rifat: ism yang menunjukkan pada sesuatu yang tentu 

 

Diantara ism-ism yang dikategorikan kepada ism ma‟rifat adalah 

sebagai berikut: 

a) Ism dhomir, yaitu ism yang merupakan kata ganti, contoh:  (dia 

laki-laki) 

b) Ism „alam, yaitu ism yang menunjukkan kepada nama orang, 

contoh:  (Muhammad) 

c) Ism isyarah, yaitu ism yang menunjukkan kepada isyarat, contoh: 

 (ini untuk mufrad (tunggal) mudzakkar) 

d) Ism maushul, yaitu ism yang berarti ‟yang‟, contoh:  (untuk 

mufrad (tunggal) mudzakkar 

e) Mu‟arrob bi-Al, yaitu ism yang berawalan alif-lam, contoh: 

 (kitab itu) 

f) Mu‟arrof bil-Idhofah, yaitu ism nakirah yang disandarkan kepada 

ism ma‟rifat, contoh:  (pintu masjid) 

g) Munada maqshud, yaitu ism yang didahului oleh huruf nida, 

contoh:  (hai laki-laki!). 

f. Berdasarkan pengambilan bentuk 

Ditinjau dari pengambilan bentuknya 

 

ism terbagi atas dua macam, yaitu: 
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1) Ism jamid: ism yang tidak diambil dari lafazd fi‟l-nya, contoh:  

(singa) 

2) Ism musytaq: ism yang diambil dari fi‟l dan menunjukkan pengertian 

sifat, contoh:   (orang yang hadir) 

2.2.4 Ism „Alam 

Ism „alam merupakan salah satu jenis ism ma‟rifat yang memiliki 

pengertian ”nama”, berikut pengertian dan pembagian ism „alam  

2.2.4.1 Pengertian Ism „Alam 

Menurut Ismail (2000) ism „alam merupakan 

 

 

Artinya: „alam adalah sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan dzat yang tidak 

membutuhkan yang lain 

Sedangkan menurut Thalib (2002) ism „alm adalah 

 

Artinya: „Alm, yaitu ism ma‟rifat yang digunakan untuk nama orang, tempat, 

hewan, atau benda-benda lain 

 

Adapun Zakaria (2004), mendefinisikan ism „alam sebagai nama. Ism yang 

menunjukkan kepada nam orang (Rifa‟i 2013:28). 

Menurut Thalib, sebab kenapa ism „alam dikategorikan ke dalam ism 

ma‟rifat bisa dilihat bahwasanya yang digunakan pada ism „alam adalah nama 

untuk setiap orang atau setiap tempat yang dimaksudkan untuk menunjukkan 

dirinya atau cirinya (Thalib 2002 195). 
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2.2.4.2 Macam-Macam Ism „Alam 

Menurut Araa‟ni (2011) ism „alam dibagi menjadi tiga bagian, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Dilihat nama pertama 

Dilihat dari kejelasan maknanya, ism „alam dibagi menjadi dua macam, 

yaitu „alam syakhash dan „alam jenis, berikut pengertian dan contohnya: 

 

. 

 

 

 „Alam syakhash merupakan ism yang digunakan untuk nama sesuatu yang 

ditentukan, seperti lafadz  

 : Zaid 

 : Fatimah 

 : Makkah 

 : Nama unta 

 : Nama suatu kabilah 

 

 

 

 

Sedangkan „alam  jenis, yaitu ism yang dipakai untuk nama jenis dari 

beberapa jenis (tidak ditujukan secara khusus kepada sesuatu tertentu), 

seperti lafadz  untuk nama harimau,  untuk nama musang, 

dan  untuk nama serigala. „Alam jenis ini dalam hal maknanya 
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sama dengan ism nakirah, karena „alam jenis ini bersifat umum pada 

jenisnya (tidak menentukan sesuatu dan lainnya). Untuk itu boleh 

mengatakan untuk setiap singa yang Anda lihat sebagai berikut 

(Ini Usamah sedang menghadap). 

 

b. Dilihat dari nama kedua 

Dilihat dari penggunaannya, ism „alam dibagi menjadi dua macam, yaitu 

„alam kunyah dan „alam laqb. Berikut pengertian dan contohnya: 

 

 

Kun-yah ialah nama yang diawali dengan lafadz   dan , seperti: 

untuk nama singa, dan  untuk 

nama kalajengking. Laqb ialah nama yang mengandung pengertian pujian, 

seperti:  (perhiasan para ahli ibadah); atau mengandung 

pengertian celaan, seperti: (itik) dan (hidung unta) 

c. Dilihat dari struktur frasa 

Dilihat dari Bilangan dan Struktur Kata ism „alam dibagi menjadi dua 

macam, yaitu mufrad (tunggal) dan murakkab (susunan). Berikut 

pengertian dan contohnya: 
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ism „alam terbagi lagi menjadi ism „alam bentuk mufrad (tunggal) dan ism 

„alam dalam bentuk murakkab (susunan). Ism „alam yang berbentuk 

mufrad seperti lafadz  dan .  

 

 

 

Sedangkan ism „alam dalam bentuk murakkab terbagi tiga bagian , yaitu  

ism „alam yang berbentuk tarkib idhafah seperti lafadz dan 

; dan semua kun-yah, seperti . Ism „alam yang 

berbentuk tarkib majzi (susunan campuran), seperti lafadz  , 

 dan . Ism „alam yang berbentuk tarkib isnad, yaitu setiap 

dua kata yang salah satunya disandarkan kepada kata lainnya, seperti 

lafadz dan , yaitu terdiri atas fi‟l dan fa‟il 

Sedangkan menurut Zakaria (2004: 120), ism „alam adalah nama. Dalam 

hal tersebut Zakaria mengkategorikan nama menjadi: 

d.  Nama jelas, seperti:  

e.  Nama yang dinisbatkan kepada Bapak atau Ibu, seperti:  

f.  Nama gelar yang memberi arti memuji atau mencaci, seperti: 

 

Macam-macam „alam menurut Ismail (2000) adalah sebagai berikut: 

- 

 

a. Ism (nama) 
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Contoh:  

b. Laqb yang biasanya menempati posisi ism 

Contoh :  

c. Kunyah yaitu susunan idhofi yang dimulai dengan lafadz atau  

Contoh:  

d. Ketika ism dan laqb berkumpul maka ism didahulukan 

Contoh:  

2.2.5 Fungsi Sintaksis 

Fungsi sintaksi memegang peran yang dominan dalam tata bahasa, berikut 

pengertian dan jenis-jenisnya: 

2.2.5.1 Pengertian Fungsi Sintaksis 

Fungsi sintaksis merupakan hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat 

dari sudut pandang penyajiannya dalam sebuah kalimat. Fungsi sintaksis 

memegang peran paling dominan dalam tata bahasa yang menguraikan setiap 

unsur bahasa menjadi fungsi sintaksis spesifik. Atau dalam hal ini, fungsi 

sintaksis dapat disebut juga sebagai jabatan satuan gramatik dalam sebuah kalimat 

(Sukini 2010: 58). 

2.2.5.2 Jenis Fungsi sintaksis 

Fungsi sintaksis terdiri atas tiga bagian, yaitu marfu‟atul asma‟ (ism-

ism yang dibaca rafa‟), manshubatul asma‟ (ism-ism yang dibaca nashab), 

majruratul asma‟ (ism-ism yang dibaca jar). 

 

2.2.5.2.1 Marfu‟atul Asma‟ (Ism-Ism yang dibaca Rafa‟) 
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Zakaria (2004) membagi Marfu‟atul asma‟ (ism-ism yang dibaca rafa‟) 

menjadi tujuh bagian, meliputi fa‟il (subjek), na‟ib fa‟il (pengganti fa‟il), 

mubtada‟ dan khobar, dan saudaranya,  dan saudaranya, dan tawabi‟ (ism-

ism yang mengikuti). Untuk tawabi‟  (ism-ism yang mengikuti) akan dijelaskan 

pada pembahasan majruratul asma‟ (ism-ism yang dibaca jar) berikut penjelasnnya: 

2.2.5.2.1.1 Fa‟il (Subjek) 

Fa‟il adalah ism yang dibaca rafa‟ yang sebelumnya disebutkan fi‟l-

nya (Ismail 2000:93). Adapun Araa‟ni (2011) mendefinisikan fa‟il dengan ism 

marfu‟ yang disebut terlebih dahulu fi‟l-nya atau lafadz yang mengandung takwil 

fi‟l (makna yang dimaksud adalah ism fa‟il, shifat yang diserupakan dengan fi‟l, 

mashdar, dan sebagainya dari ism-ism yang dapat beramal seperti fi‟l). Fa‟il 

terbagi atas dua bagian, yaitu fa‟il yang dzahir (ditampakkan) dan fa‟il yang 

mudhmar (tersembunyi). Fa‟il yang dzahir seperti contoh  

(Allah berfirman) dan  (berkatalah dua orang (laki-laki). 

Sedangkan fa‟il yang mudhmar seperti dalam contoh perkataan  (aku 

telah memukul) dan  (kami telah memukul) dan seterusnya sebagaimana 

yang telah dikemukakan pada ism mudhmar.  

Ketentuan-ketentuan fa‟il menurut Zakaria (2004:85) sebagai berikut: 

1. Fa‟il harus selamanya marfu‟  

2. Fa‟il harus selamanya didahului fi‟l ma‟lum (bentuk aktif) 

3. Jika fa‟il-nya muannats, maka fi‟l-nya harus diberi tanda muannats. 

4. Jika fail-nya mutsanna atau jama‟, maka fi‟l-nya tetap dalam keadaan 

mufrad. 
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5. Fa‟il boleh ditempatkan setelah maf‟ul bih 

2.2.5.2.1.2 Naib Fa‟il (Pengganti Fa’il) 

Naib fa‟il artinya pengganti fa‟il, yaitu ism marfu‟ yang terletak 

setelah fi‟l majhul dan menunjukkan kepada orang yang dikenai suatu perbuatan. 

Aturannya pun berlaku sebagaimana aturan fa‟il, yaitu harus marfu‟ (Zakaria 

2004:88). 

Ketentuan-ketentuan na‟ib fa‟il menurut Zakaria (2004:90-91), 

adalah sebagai berikut: 

1. Na‟ib fa‟il harus senantiasa berupa marfu‟ 

2. Naib fa‟il selalu didahului fi‟l majhul 

3. Naib fa‟il berasal dari maf‟ul bih, tetapi karena fail-nya tidak ada, 

maka ia menggantikan tempat fa‟il 

4. Jika na‟ib fail-nya mutsanna atau jama‟, maka fi‟l-nya tetap dalam 

keadaan mufrad. 

5. Jika naib fa‟il-nya muannats, maka fi‟l-nya harus diberi tanda 

muannats. 

6. Setiap ada naib fa‟il maka fa‟il tidak ada 

2.2.5.2.1.3 Mubtada‟ dan Khobar 

Menurut Araa‟ni (2011) mubtada‟ adalah ism marfu‟ yang terbebas 

dari awamil lafdziyyah dengan kata lain bersifat maknawi, yaitu di-marfu‟-kan 

oleh karena menjadi ibtida‟ atau menjadi permulaan kata. Khobar adalah bagian 

yang melengkapi faedah (kalam) beserta mubtada‟ (menyempurnakan mubtada‟) 
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seperti contoh  (Allah itu tuhan kita)  merupakan mubtada‟ dan 

 khobar dari kata . 

2.2.5.2.1.4  dan Saudaranya 

 dan saudaranya masuk kedalam susunan mubtada‟ dan 

khabar dengan beramal me-rafa‟-kan mubtada‟ (ism-nya) dan me-nashab-kan 

khabara-nya. Berikut macam-macam hurufnya

 

seperti contoh   (Zaid itu berdiri) (Ismail 2000:105). 

2.2.5.2.1.5 dan Saudaranya 

dan saudaranya masuk kedalam susunan mubtada‟ dan khabar dengan 

beramal menasabkan mubtada‟ (ism-nya) dan me-rafa‟-kan khabara-nya. Berikut 

macam-macam hurufnya  seperti 

contoh  (sesungguhnya Muhammad itu berdiri) dan             

  (Zaid itu seperti penulis) (Ismail 2000:114). 

2.2.5.2.2 Manshubatul Asma‟ (Ism-Ism yang dibaca nashab) 

Zakaria (2004) membagi Manshubatul asma‟ (ism-ism yang dibaca 

nashab) menjadi 12 bagian, yaitu maf‟ul bih (objek/sasaran), maf‟ul li ajlih 

(sebab terjadinya perbuatan), maf‟ul fih/ zharaf zaman dan zharaf makan 

(keteranga waktu dan tempat), maf‟ul mutlaq (penguat suatu perbuatan), maf‟ul 

ma‟ah (yang menyertai), hal (penjelas keadaan), tamyiz (penjelas kesamaran), 

mustatsna (pengecualian), khabar kaana dan saudara-saudaranya, ism inna dan 

saudara-saudaranya, munada (yang dipanggil), dan tawabi‟ (ism-ism yang 
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mengikuti). Untuk khabar kaana dan saudara-saudaranya, ism inna dan saudara-

saudaranya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan 

tentang marfu‟atul asma‟ (ism-ism yang dibaca rafa‟) sedangkan tawabi‟ (ism-

ism yang mengikuti) akan dibahas pada pada pembahasan selanjutnya, yaitu 

pembahasan tentang majrurat asma‟ (ism-ism yang dibaca jar), berikut 

penjelasannya: 

2.2.5.2.2.1 Maf‟ul Bih (Objek) 

Menurut Araa‟ni (2011:228) maf‟ul bih adalah ism yang menjadi 

perbuatan (objek) seperti dalam contoh  (saya memukul Zaid) dan 

 (saya menunggang kuda).  

2.2.5.2.2.2 Maf‟ul Li Ajlih (Sebab Terjadinya Perbuatan) 

Menurut Thalib (2002:278) maf‟ul li ajlih atau maf'ul min ajlih 

adalah isim manshub yang menjelaskan sebab dan alasan terjadinya suatu 

perbuatan. Contoh:   (Para siswa berdiri 

untuk menghormati guru) dan   (Saya 

pergi ke kampus untuk mencari ilmu). 

Disyaratkan susunan maf'ul min ajlih itu bersifat mashdar dan 

kebersamaannya dengan 'amil dalam hal waktu dan fa'ilnya (Araa'ini 2011:254), 

sebagaimana yang telah dicontohkan pada contoh diatas, dan contoh firman 

Allah sebagai berikut:  

 (Dan janganlah kamu membunuh  

anak-anak kalian karena takut miskin. QS. Al-Isra':31) 

2.2.5.2.2.3 Maf‟ul Fih/ Zharaf Zaman dan Zharaf Makan 
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Maf'ul fih adalah isim manshub yang disebut untuk menjelaskan 

waktu atau tempat terjadinya perbuatan, sebagai jawaban dari "kapan atau 

dimana" (Ni'mah TT:72). 

Zhorof zaman adalah isim manshub yang menjelaskan waktu 

terjadinya perbuatan, sedangkan zhorof makan adalah isim manshub yang 

menjelaskan tempat terjadinya perbuatan (Thalib 2002:287). Lafazh-lafazh yang 

termasuk dalam zhorof zaman adalah:  

.  Contoh:   (Saya telah puasa sebulan) dan

 (Saya pergi ke kota satu minggu). 

Sedangkan lafazh-lafazh yang termasuk dalam zhorof makan 

adalah: . Contoh:  

(Ahmad duduk di depanku)  dan   (Saya bersembunyi di 

belakang pintu). 

2.2.5.2.2.4 Maf‟ul Muthlaq (Penguat Suatu Perbuatan) 

Menurut Anwar (2006:132) maf'ul muthlaq disebut juga mashdar, 

yaitu isim manshub yang dalam tashrif fi‟l jatuh pada urutan ketiga.   

Adapun pembagian maf'ul muthlaq yang dibagi menjadi tiga, yaitu:  

1. Lafadz yang menguatkan 'amilnya, contoh:  

(Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung)  

2. Lafazh yang menjelaskan jenisnya, contoh:   

(Saya memukul Zaid seperti pukulan Amir)  
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3. Lafazh yang menjelaskan bilangan, contoh: 

 (Saya memukul pencuri dengan satu pukulan) 

2.2.5.2.2.5 Maf‟ul Ma‟ah (yang Menyertai) 

Menurut Thalib (2002:331) wawu ma'iyah tidak menunjukkan 

adanya persamaan dalam segi hukum antara kata yang sebelum dan sesudahnya, 

tetapi ia menunjukkan adanya kebersamaan terjadinya sesuatu. Isim yang jatuh 

setelah wawu ma'iyah akan dibaca nashob karena menjadi maf'ul ma'ah. Contoh: 

 (Seorang anak berjalan menyusuri jalan) dan 

(Saya bangun ketika matahari terbit). 

2.2.5.2.2.6 Hal (Penjelas Keadaan) 

Menurut Thalib (2002:210) hal adalah isim manshub yang 

menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika perbuatan terjadi, sehingga fa'il 

atau maf'ul bih tersebut dinamakan shohibul hal. Contoh: 

1. Yang menjelaskan tentang failnya, sehingga failnya berkedudukan sebagai 

shohibul hal, contoh:  (Orang-orang 

muslim bangun pagi-pagi). 

2. Yang menjelaskan tentang maf'ul bih, sehingga maf'ul bih berkedudukan 

sebagai shohibul hal, contoh:   (Saya melihat anak 

kecil menangis). 

2.2.5.2.2.7 Tamyiz (Penjelas Kesamaran) 

Tamyiz adalah isim manshub yang menjelaskan kesamaran 

(keglobalan) dzat atau menjelaskan keglobalan nishbat (yang terdapat pada 

lafazh sebelumnya) (Araa'ini 2010:272). Contoh:  (Saya 
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melihat dua puluh bintang) dan   (Saya minum satu gelas 

air) . 

2.2.5.2.2.8 Mustatsna (Pengecualian) 

Menurut Araa‟ni (2011) mustatsna adalah mengecualikan lafadz 

sesudah illaa atau salah satu saudaranya, baik secara ijab (positif) atau secara 

salab (negatif). Berikut macam dari adat istitsna‟ 

 (Ismail 2000:157). Contoh:  (Para 

mahasiswa telah hadir kecuali Zaid) dan   (Saya tidak 

melihat (seseorang) kecuali Zaid). 

2.2.5.2.2.9 Munada (yang Dipanggil) 

Munada adalah ism dzahir yang sebelumnya disebutkan salah satu 

dari adat nida‟ untuk pengabulan permohonan maupun penolakan. Berikut 

macam dari adat nida‟ . 

 untuk memanggil jarak dekat,  untuk memanggil 

jarak jauh, dan  untuk keduanya seperti contoh 

 (Hai Fatimah, ayo kita berangkat bareng) (Ismail 2000:140). 

2.2.5.2.3 Majrurotul Asma‟ (Ism-Ism yang dibaca Jar) 

Zakaria (2004) membagi Majrurotul Asma‟ (ism-ism yang dibaca jar) 

menjadi enam bagian, meliputi idhafah, ism yang dibaca jar dengan charf jar, 

taukid (penguat arti), dan tawabi (ism-ism yang mengikuti) meliputi badal 

(pengganti), na‟at (sifat), dan„athaf, berikut penjelasnnya. 
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2.2.5.2.3.1 Idhafah 

Idhafah adalah jalinan hubungan antara dua ism (mudhaf dan 

mudhaf ilaih) yang menyebabkan ism yang kedua dibaca jer selamanya (Araa‟ni 

2010:306). 

Araa‟ni (2011) menyebutkan bahwasanya idhafah memiliki dua 

jenis, yaitu idhafah lafdziyyah dan idhafah maknawiyyah. Adapun idhafah 

lafdziyyah sebagai tolok ukurnya ada dua perkara, yaitu: hendaknya mudhaf 

berupa sifat (yang sekarang-atau istiqbal-akan datang) dan hendaknya mudhaf 

ilaih berupa ma‟mul kepada sifat tersebut (baik fa‟il atau maf‟ul-nya). Idhafah 

maknawiyyah adalah idhafah yang didalamnya terbebas dari dua perkara (yaitu 

mudhaf-nya bukan ism shifat, dan mudhaf ilaih-nya bukan ma‟mul mudhaf, 

seperti contoh  (pelayan Zaid) atau (terbebas) dari yang pertama 

(mudhaf-nya bukan shifat)  (menghormati Zaid) atau (terbebas) 

dari yang jedua saja (mudhaf ilaih-nya bukan ma‟mul-nya), seperti contoh 

 (juru tulis qadhi). Adapun idhafah lafdziyyah tidak memberikan 

pengertian ta‟rif dan tidak pula takhsish, tetapi memberikan pengertian takhfif 

pada lafdz itu sendiri (meringankan membacanya). Idhafah ini dinamakan 

idhafah mahdah.

------------------------ 

2.2.5.2.3.2 Ism yang Dibaca Jar dengan Huruf Jar 

Ism yang dibaca jar jika sebelumnya terdapat salah satu dari huruf 

jar diantaranay  dan huruf qasam 

daintaranya  (Ismail 2000:162). Adapun 

menurut Araa‟ni (2011) ism yang di-jar-kan dengan huruf ialah yang di-jar-kan 
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oleh min, ilaa, „an, „alaa, fii, ba, kaf, lam, hatta, ta dan wawu qasam, rubba, 

mundzu, dan mudz. Contoh (saya pulang sekolah) dan 

 (sata pergi ke pasar). 

2.2.5.2.3.3 Tawabi‟ (Ism yang Mengikuti) 

Tawabi‟ (ism yang mengikuti) meliputi taukid (penguat arti), badal 

(pengganti), na‟at, dan „athaf. 

2.2.5.2.3.3.1 Taukid  (Penguat Arti) 

Taukid merupakan ism yang mengikuti ism lain yang berfungsi 

untuk menguatkan arti dan menghilangkan keraguan si pendengar

 (Zakaria 2004:178).  

2.2.5.2.3.3.2 Badal (Pengganti) 

Menurut Zakaria (2004) badal merupakan ism yang mengikuti ism 

lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya) 

(Zakaria 2004:180). 

Badal adalah tabi‟ yang dimaksudkan hanya hukumnya saja tanpa 

memakai perantara. Adapun ism dijadikan badal dari ism yang lain, atau fi‟l 

dijadikan badal dari fi‟l yang lain, maka badal harus mengikuti bubdal-minhu-

nya dalam semua i‟rab-nya seperti contoh  

Nabi Ismail mengingatkan Ibunya),  merupakan badal dari  

(Araa‟ni 2011:368).

-------- 
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2.2.5.2.3.3.3 Na‟at 

Ni‟mah (t.t:51) mengatakan: 

 

Na‟at adalah tabi‟ yang menunjukkan sifat ism sebelumnya.  

Sedangkan menurut „Athiyyah (2007:87): 

 

Na‟at adalah tabi‟ yang melengkapi matbu‟ (lafazh yang diikuti) nya dengan 

menjelaskan sifatnya, atau menjelaskan sifat dari hal yang berhubungan dengan 

matbu‟nya. Na‟at juga sering disebut dengan sifat. Contoh  kata 

 merupakan sifat dari . 

2.2.5.2.3.3.4 „Athaf 

Araa‟ni (2011) membagi „Athaf  kedalam dua macam, yaitu „athaf 

bayan dan „athaf nasaq. „Athaf bayan adalah tabi‟ yang serupa dengan na‟at 

dalam hal menerangkan identitas matbu‟-nya, jika matbu‟-nya ma‟rifat, contoh: 

 (Bersumpah kepada Allah Abu Hafsh akias 

Umar), untuk men-takshih matbu‟-nya, jika matbu‟-nya nakirah, contoh: 

 (ini adalah cincin besi). Sedangkan „athaf nasaq adalah tabi‟ yang antara 

dia dan matbu‟-nya terdapat salah satu huruf dari kesepuluh huruf „athaf berikut, 

yaitu wawu, tsumma, hatta, am, au, imma, bal, laa, dan laakin, seperti contoh: 

 (benarlah Allah dan Rasul-Nya (Al-Ahzab:22)) dan 
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 (Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya (An-

Nisa‟:13)). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor 

(dalam Setiyadi 2006:219) 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. 

Ibnu (dalam Ainin 2007:12) juga penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan 

teknik statistik.  

Sedangkan Sugiyono (2010:1) mengemukakan bahwasanya metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian library 

research atau yang sering disebut dengan penelitian pustaka. Karena data yang 

diperoleh berbentuk dokumen yang berasal dari buku “Al-Akhlaq Lil Banin” juz 2.  

 

3.2 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam objek penelitian, yaitu objek 

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

macam-macam isim „alam, meliputi „alam syakhas (hanya nama orang), „alam 
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jenis (hanya jenis hewan), „alam kunyah, „alam laqb, „alam mufrad (berkaitan 

dengan data yang lain), dan „alam murakkab (berkaitan dengan data yang lain). 

Sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah buku Al 

Akhlaq Li Al Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja. Buku ini merupakan 

salah satu khazanah keilmuan yang memuat tentang tata cara berakhlak atau 

beretika baik bagi anak. Buku ini disusun guna memberi bekal terhadap anak, 

yaitu tatacara bagaimana berakhlak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan 

anak terhada Allah,  para Nabi, orang tua, tetangga, saudara, pembantu, guru, dan 

teman. Buku ini juga memuat kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan materi 

didalamnya yang bertujuan untuk memotivasi anak agar mempunyai akhlak yang 

baik setelah membaca kisah-kisah nyata sebagai teladan tersebut.  

Dengan demikian nantinya masa depan mereka akan menjamin nama baik 

bangsa kita. Buku ini amat menarik dan bisa menjadi pedoman dan pondasi yang 

kuat untuk bekal hidup, demi kemuliyaan masa depan mereka. Selain itu, buku ini 

disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti dan telah digunakan sebagai 

bahan ajar di beberapa Madrasah.  

Al Akhlaq Li Al Banin Juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja ini ditulis 

dengan jelas, runtut dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Buku “Al 

Akhlaq Li Al Banin” yang artinya “Akhlak bagi para putra” terdapat bab-bab yang 

menjelaskan tentang tata cara berakhlak, diantaranya : 

1.  

2.  

3.  
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi atau teknik pengumpulan data dengan dokumen. Menurut Arikunto 

(2010:274) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 
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Sedangkan menurut Bambang 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.  

Dengan demikian peneliti akan mendokumentasikan secara keseluruhan 

isim „alam yang terdapat dalam buku Al Akhlaq Li Al Banin juz 2 karya Umar Bin 

Ahmad Baraja. Kemudian peneliti akan menganalisis isim „alam dalam buku 

tersebut dengan panduan teori-teori yang terdapat pada buku-buku yang dijadikan 

sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, yaitu buku yang membahas tentang 

kaidah-kaidah „ilm nachw.  

3.4 Instrumen Penelitian  

Instrument 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 (Arikunto 

2010:203). 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan (library 

reseach), sehingga instrument yang digunakan berupa kartu data. Kartu data ini 

digunakan untuk mengolah data dengan cara mengelompokkan data yang di 

dalamnya mengandung objek yang akan dikaji yang berupa isim „alam. 

Berikut ini contoh format instrumen yang berbentuk kartu data yang 

bersumber dari  naskah qiro'ah dalam buku Al Akhlaq Li Al Banin juz 2: 
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Format Kartu Data 

No. Kartu:  No.halaman/ bab/tema:  

Kalimat  

Arti kata                

Data  

Jenis atau macam  

Fungsi sintaksis Arab  

Analisis 

 

Keterangan : 

1. Nomor kartu, merupakan urutan nomor kartu yang menunjukkan isim „alam 

yang ditemukan dalam buku 

2. No. halaman, merupakan nomor atau angka yang menyatakan urutan halaman 

yang di dalamnya terdapat isim „alam 

3. Bab, merupakan bab-bab dalam buku yang didalamnya terdapat isim „alam 

4. Tema, merupakan tema-tema dalam buku yang didalamnya terdapat isim „alam 

5. Kalimat, merupakan kumpulan dari beberapa kata yang di dalamnya 

mengandung isim „alam 

6. Arti kata, merupakan terjemahan/arti dari kalimat 

7. Data, kata yang termasuk kategori isim „alam 

8. Jenis atau macam ism alam , merupakan salah satu jenis dari beberapa ism 

„alam yang berhubungan dengan kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab.  
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9. Fungsi sintaksis Arab, merupakan fungsi sintaksis Arab atau kedudukan dari 

data 

10. Analisis, merupakan hasil analisa dari beberapa jenis ism „alam yang erat 

hubungannya dengan kaidah ilmu Nahwu. 

Tabel 3.1 Format Lembar Rekapitulasi 

No 

Jenis atau Macam Ism 

„Alam 
Nomor Kartu 

1. 
„Alam Syakhash 

Merupakan ism yang 

digunakan untuk nama 

sesuatu yang ditentukan 

 

2. 
„Alam Jenis 

Ism yang dipakai untuk 

nama jenis dari 

beberapa jenis (tidak 

ditujukan secara khusus 

kepada sesuatu tertentu 

 

3. „Alam Kunyah 

Nama yang diawali 

dengan lafadz dan 

 

 

Bersambung 
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Lanjutan 

No 
Jenis atau Macam Ism 

„Alam 
Nomor Kartu 

4. „Alam Laqb 

Merupakan nama yang 

mengandung pengertian 

pujian 

 

5. „Alam Mufrad (tunggal)  

6. „Alam Murakkab 

(susunan) 
 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2011:248) analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

Menurut Ainin (2007:125) langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

menganalisis data adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan dan pengecekan data(pemeriksaan kembali) 

2. Reduksi data, dalam hal ini peneliti harus memilih dan memilah data 

yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang 
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relevan akan dianalis oleh peneliti, sedangkan yang kurang relevan 

tidak dianalisis. 

3. Penyajian data, meliputi: identifikasi, klasifikasi, penyusunan dan 

penjelasan data secara sistematis, objektif dan menyeluruh serta 

pemaknaan. 

4. Penyimpulan, peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan 

kategori dan makna temuan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menganalisis data dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Peneliti mengumpulkan beberapa teks yang mengandung isim „alam.  

2. Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis isim „alam yang 

dikumpulkan. 

3. Peneliti menyimpulkan peneliti tentang isim „alam yang terdapat dalam 

buku Al Akhlaq Lil Banin juz 2  karya Umar Bin Ahmad Baraja. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Macam-Macam Ism „Alam 

Ism „alam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) dilihat  dari nama pertama, 

terdiri atas „alam syakhash dan jenis, (2) dilihat dari nama kedua, terdiri atas 

„alam kunyah dan laqb, dan (3) dilihat dari struktur frasa, terdiri atas „alam 

mufrad dan murakkab. 

4.1.1 Dilihat dari Nama Pertama 

Dilihat dari nama pertama „alam dibagi menjadi dua macam, yaitu „alam 

syakhash dan jenis. 

4.1.1.1 „Alam Syakhash 

„Alam syakhash merupakan salah satu macam ism „alam yang mempunyai 

definisi ism yang digunakan untuk nama sesuatu yang ditentukan 

  

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 39 

„alam syakhash dalam buku Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad 

Baraja dengan nomor data berikut 1, 3, 7, 23, 27, 29, 33, 35, 43, 45, 47, 49, 59, 

61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 83, 85, 87, 89, 99, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 121, 

125, 127, 129, 133, 135, 139. 

Berikut beberapa contoh  „alam syakhash yang telah ditemukan, 

diantaranya adalah:  
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Contoh 1 pada kartu data nomor 45: 

  

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 49: 

  

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama. 

Tabel 4.1 Data „Alam Syakhash 

No. Kalimat Data 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  

 
 

6.   

7.   

8.   

9. 

 
 

10. 

 
 

11.   

12.   

13. 
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Bersambung 

 

Lanjutan 

No. Kalimat Data 

14. 

 

 

15.   

16.        

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23. 

 
 

24. 

 
 

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.        

33.        

34.            

35.    

Bersambung 
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Lanjutan 

No. Kalimat Data 

36.   

37.   

38.   

39.            

 

4.1.1.2  „Alam Jenis 

„Alam jenis merupakan salah satu macam ism „alam mempunyai definisi 

suatu nama yang ditujukan secara khusus kepada sesuatu tertentu. 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 4 „alam 

jenis dalam buku Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja 

dengan nomor data berikut 11, 13, 15, 17.  

Berikut beberapa contoh  „alam jenis  yang telah ditemukan, diantaranya 

adalah:  

Contoh 15 pada kartu data nomor : 

 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam mufrad karena berupa 

nama yang ditujukan secara khusus kepada sesuatu tertentu yaitu “hewan”. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 2: 
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kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam mufrad karena berupa 

nama yang ditujukan secara khusus kepada sesuatu tertentu yaitu “hewan” 

Tabel 4.2 Data „Alam Jenis 

No. Kalimat Data 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

4.1.2 Dilihat dari Nama Kedua 

Dilihat dari nama kedua „alam dibagi menjadi dua macam, yaitu „alam 

kunyah dan laqb. 

4.1.2.1 Kunyah 

„Alam kunyah merupakan salah satu macam ism „alam yang mempunyai 

definisi sebuah nama yang diawali dengan lafadz  dan  

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 7 „alam 

kunyah dalam buku Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja 

dengan nomor kartu berikut 37, 39, 91, 93, 95, 97, 119.  

Berikut beberapa contoh  „alam jenis  yang telah ditemukan, diantaranya 

adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 37: 
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kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam kunyah karena berupa 

nama yang diawali dengan lafadz . 

 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 91: 

 

kalimah   pada contoh di atas merupakan „alam kunyah karena 

berupa nama yang diawali dengan lafadz . 

 

Tabel 4.3 Data „Alam Kunyah 

No. Kalimat Data 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.        

 

4.1.2.2 Laqb 

„Alam laqb merupakan salah satu macam ism „alam yang mempunyai 

definisi suatu nama yang mengandung pengertiam pujian atau celaan 

 

seperti lafadz  (perhiasan para ahli ibadah); atau mengandung 

pengertian celaan, seperti: (itik) dan (hidung unta). 
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 Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 21 

„alam laqb dalam buku Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja 

dengan nomor data berikut 5, 9, 19, 21, 25, 31, 41, 51, 53, 55, 57, 75, 77, 79, 81, 

101, 103, 117, 123, 131, 137.  

Berikut beberapa contoh  „alam laqb  yang telah ditemukan, diantaranya 

adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 131: 

 

 

kalimah pada contoh di atas merupakan „alam laqb karena berupa nama 

kedua yang ditujukan untuk memuji . 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 75: 

 

 

kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua 

yang ditujukan untuk memuji . 

 

Tabel 4.4 Data „Alam Laqb 

No. Kalimat Data 

1.     

2.   

3. 
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4. 

 
 

Bersambung 

Lanjutan 

No. Kalimat Data 

5.   

6. 

  
 

7. 

 
 

8. 

 
 

9. 

 
 

10.   

11. 

 
 

12.   

13. 

 
 

14.   

15.   

16.   

17.   

18.        

19.            

20.   

21.   

 

4.1.3 Dilihat dari Struktur Frasa 

Dilihat dari struktur frasa „alam dibagi menjadi dua macam, yaitu „alam 

mufrad dan murakkab. 
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4.1.3.1 „Alam Mufrad 

„Alam Mufrad merupakan salah satu macam ism „alam yang terdiri atas 

satu suku kata atau tunggal seperti lafadz  dan . 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 59 

„alam mufrad dengan jenis mudzakkar 52 data dan muannats 7 data dalam buku 

Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja dengan nomor data 

mudzakkar berikut,  2, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 46, 52, 54, 

56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 104, 

106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 

dan nomor data muannats 12, 14, 16, 18, 44, 40, 50. 

Berikut beberapa contoh  „alam mufrad  yang telah ditemukan, diantaranya 

adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 8: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam mufrad karena terdiri atas 

satu suku kata dengan jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri 

muannats. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 12: 

 



 
 

 

57 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam mufrad karena terdiri atas 

satu suku kata dengan jenis mufrad muannats karena terdapat  ta‟ marbuthah di 

akhir kata. 

Tabel 4.5 Data „Alam Mufrad Mudzakkar 

No. Kalimat Data 

1.   

2.   

3.   

4.   

5. 

 
 

6. 

 
 

7.   

8.   

9.  

 
 

10.   

11. 

  
 

12.   

13.   

14. 

 
 

15. 

 
 

16. 

 
 

17. 

 
 

18   

19.  
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20. 

 
 

Bersambung 

 

Lanjutan 

No. Kalimat Data 

21. 

 
 

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28. 

 
 

29.   

30.   

31.   

32.   

33. 

 
 

34. 

 
 

35.   

36. 

 
 

37.   

38.   

39.   

40.   
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41.   

42.   

43.       

44.            

45.            

46.    

Bersambung 

Lanjutan 

No. Kalimat Data 

47.   

48.   

49.   

50.   

51.   

52.             

 

Tabel 4.6 Data „Alam Mufrad Muannats 

No. Kalimat Data 

1.   

2.   

3.   

4.   

5. 

 
 

6.   

7.   

 

4.1.3.2 „Alam Murakkab 

„Alam Murakkab terbagi tiga bagian , yaitu  ism „alam yang berbentuk 

tarkib idhafah seperti lafadz dan ; dan semua kun-yah, 
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seperti . Ism „alam yang berbentuk tarkib majzi (susunan 

campuran), seperti lafadz  ,  dan . Ism „alam yang 

berbentuk tarkib isnad, yaitu setiap dua kata yang salah satunya disandarkan 

kepada kata lainnya, seperti lafadz dan , yaitu terdiri 

atas fi‟l dan fa‟il. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 10 

„alam murakkab dalam buku Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad 

Baraja dengan nomor data berikut 4, 38, 40, 76, 92, 94, 96, 98, 114, 120.  

Berikut beberapa contoh  „alam murakkab  yang telah ditemukan, 

diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 38: 

 

kalimah pada contoh di atas merupakan „alam murakkab dengan jenis 

tarkib idhafi karena terdiri atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi 

sebagai mudhaf (yang disandari) dan   berfungsi sebagai mudhaf ilaih. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 40: 

 

kalimah pada contoh di atas merupakan „alam murakkab dengan jenis 

tarkib idhafi karena terdiri atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi 

sebagai mudhaf (yang disandari) dan   berfungsi sebagai mudhaf ilaih. 

Tabel 4.6 Data „Alam Murakkab 

No. Kalimat Data 

1.   
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2.   

3.   

4.   

5.    

6.   

7.   

Bersambung 

Lanjutan 

No. Kalimat Data 

8.   

9.   

10.        

 

4.2 Fungsi Sintaksis Ism „Alam 

Zakaria (2004) membagi  fungsi sintaksis  menjadi 3 bagian, meliputi 

Marfu‟atul asma‟ (ism-ism yang dibaca rafa‟) menjadi tujuh bagian, meliputi fa‟il 

(subjek), na‟ib fa‟il (pengganti fa‟il), mubtada‟ dan khobar, dan saudaranya, 

 dan saudaranya, dan tawabi‟ (ism-ism yang mengikuti) dan membagi 

Manshubatul asma‟ (ism-ism yang dibaca nashab) menjadi 12 bagian, yaitu 

maf‟ul bih (objek/sasaran), maf‟ul li ajlih (sebab terjadinya perbuatan), maf‟ul fih/ 

zharaf zaman dan zharaf makan (keteranga waktu dan tempat), maf‟ul mutlaq 

(penguat suatu perbuatan), maf‟ul ma‟ah (yang menyertai), hal (penjelas 

keadaan), tamyiz (penjelas kesamaran), mustatsna (pengecualian), khabar kaana 

dan saudara-saudaranya, ism inna dan saudara-saudaranya, munada (yang 

dipanggil), dan tawabi‟ (ism-ism yang mengikuti), dan untuk majruratul asma‟ 

menjadi enam bagian, meliputi idhafah, ism yang dibaca jar dengan charf jar, 
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taukid (penguat arti), dan tawabi (ism-ism yang mengikuti) meliputi badal 

(pengganti), na‟at (sifat), dan„athaf. 

4.2.1 Marfu‟atul Asma‟ (Ism-Ism yang Dibaca Rafa‟) 

Marfu‟atul asma‟ (ism-ism yang dibaca rafa‟) menjadi tujuh bagian, 

meliputi fa‟il (subjek), na‟ib fa‟il (pengganti fa‟il), mubtada‟ dan khobar, dan 

saudaranya,  dan saudaranya, dan tawabi‟ (ism-ism yang mengikuti) meliputi 

badal (pengganti), na‟at (sifat), dan„athaf. 

4.2.1.1 Fa‟il (Subjek) 

Fa‟il adalah ism yang dibaca rafa‟ yang sebelumnya disebutkan fi‟l-nya 

(Ismail 2000:93). Adapun Araa‟ni (2011) mendefinisikan fa‟il dengan ism marfu‟ 

yang disebut terlebih dahulu fi‟l-nya atau lafadz yang mengandung takwil fi‟l 

(makna yang dimaksud adalah ism fa‟il, shifat yang diserupakan dengan fi‟l, 

mashdar, dan sebagainya dari ism-ism yang dapat beramal seperti fi‟l).  

Ketentuan-ketentuan fa‟il menurut Zakaria (2004:85) sebagai berikut: 

1. Fa‟il harus selamanya marfu‟  

2. Fa‟il harus selamanya didahului fi‟l ma‟lum (bentuk aktif) 

3. Jika fa‟il-nya muannats, maka fi‟l-nya harus diberi tanda muannats. 

4. Jika fail-nya mutsanna atau jama‟, maka fi‟l-nya tetap dalam keadaan 

mufrad. 

5. Fa‟il boleh ditempatkan setelah maf‟ul bih 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 18 data 

ism „alam yang berfungsi sebagai fa‟il dengan nomor data berikut 5, 6, 55,56, 81, 

82, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 111, 112, 129, 130, 137, 138. 
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Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai fa‟il yang telah 

ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 5: 

 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam laqb karena berupa nama 

kedua yang ditujukan untuk memuji  dan berfungsi sebagai fa‟il 

(subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi 

ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa 

lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 97: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam kunyah karena berupa 

nama yang di awali dengan lafadz  dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  

karena berupa ism yang dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  

karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan 

charf pertama ber-charakah fatchach. 

4.2.1.2 Naib Fa‟il (Pengganti Fa’il) 

Naib fa‟il artinya pengganti fa‟il, yaitu ism marfu‟ yang terletak setelah fi‟l 

majhul dan menunjukkan kepada orang yang dikenai suatu perbuatan. Aturannya 

pun berlaku sebagaimana aturan fa‟il, yaitu harus marfu‟ (Zakaria 2004:88). 
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Ketentuan-ketentuan na‟ib fa‟il menurut Zakaria (2004:90-91), 

adalah sebagai berikut: 

1. Na‟ib fa‟il harus senantiasa berupa marfu‟ 

2. Naib fa‟il selalu didahului fi‟l majhul 

3. Naib fa‟il berasal dari maf‟ul bih, tetapi karena fail-nya tidak ada, maka ia 

menggantikan tempat fa‟il 

4. Jika na‟ib fail-nya mutsanna atau jama‟, maka fi‟l-nya tetap dalam 

keadaan mufrad. 

5. Jika naib fa‟il-nya muannats, maka fi‟l-nya harus diberi tanda muannats. 

6. Setiap ada naib fa‟il maka fa‟il tidak ada 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai naib fa‟il. 

4.2.1.3 Mubtada‟ dan Khobar 

Menurut Araa‟ni (2011) mubtada‟ adalah ism marfu‟ yang terbebas dari 

awamil lafdziyyah dengan kata lain bersifat maknawi, yaitu di-marfu‟-kan oleh 

karena menjadi ibtida‟ atau menjadi permulaan kata. Khobar adalah bagian yang 

melengkapi faedah (kalam) beserta mubtada‟ (menyempurnakan mubtada‟). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 2 data 

ism „alam yang berfungsi sebagai mubtada‟ dengan nomor kartu data berikut 31,32 

dan 8 data ism „alam yang berfungsi sebagai khobar dengan nomor kartu data 

berikut 1, 2, 37, 38, 83, 84, 91, 92. 

Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai mubtada‟ dan 

khobar  yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  
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Contoh 1 pada kartu data nomor 31: 

 

 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam laqb karena berupa nama 

kedua yang ditujukan untuk memuji  dan berfungsi sebagai mubtada‟ karena 

berupa ism yang dibaca rafa‟ yang menjadi ibtida‟ atau menjadi permulaan kata. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 31: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam kunyah karena berupa 

nama yang di awali dengan lafadz  dan berfungsi sebagai khobar dengan 

mubtada‟  yang dibuang   

4.2.1.4 Ism-nya  dan Saudaranya 

 dan saudaranya masuk kedalam susunan mubtada‟ dan khabar 

dengan beramal me-rafa‟-kan mubtada‟ (ism-nya) dan me-nashab-kan khabara-

nya. Berikut macam-macam hurufnya

 (Ismail 

2000:105). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 8 

data ism „alam yang berfungsi sebagai ism-nya  dan saudaranya dengan 

nomor kartu data berikut 21, 22, 41, 42, 117, 118, 123, 124. 
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Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai ism-nya  

dan saudaranya  yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 21: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam laqb karena berupa nama 

kedua yang ditujukan untuk memuji  dan berfungsi sebagai ism-nya  

karena jatuh setelah  

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 41: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam laqb karena berupa nama 

kedua yang ditujukan untuk memuji  dan berfungsi sebagai Ism-nya  

karena jatuh setelah . 

4.2.1.5 Khobar-nya dan Saudaranya 

dan saudaranya masuk kedalam susunan mubtada‟ dan khabar dengan beramal 

menasabkan mubtada‟ (ism-nya) dan me-rafa‟-kan khabara-nya. Berikut macam-macam 

hurufnya  (Ismail 2000:114).  

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai khobar-nya dan saudaranya. 

4.2.1.6 Tawabi‟ (Ism-Ism yang Mengikuti) 
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Tawabi‟ (ism-ism yang mengikuti) meliputi taukid (penguat arti), badal 

(pengganti), na‟at (sifat), dan „athaf . 

4.2.1.6.1 Taukid (Penguat Arti) 

Taukid merupakan ism yang mengikuti ism lain yang berfungsi untuk 

menguatkan arti dan menghilangkan keraguan si pendengar (Zakaria 2004:178). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai taukid dalam keadaan rafa‟. 

4.2.1.6.2 Badal (Pengganti) 

Menurut Zakaria (2004) badal merupakan ism yang mengikuti ism lain dan 

berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya) (Zakaria 

2004:180). 

Badal adalah tabi‟ yang dimaksudkan hanya hukumnya saja tanpa 

memakai perantara. Adapun ism dijadikan badal dari ism yang lain, atau fi‟l 

dijadikan badal dari fi‟l yang lain, maka badal harus mengikuti bubdal-minhu-

nya dalam semua i‟rab-nya (Araa‟ni 2011:368). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 18 data 

ism „alam yang berfungsi sebagai badal dalam keadaan rafa‟dengan nomor 

kartu data berikut 29, 30, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 119, 120, 121, 

122, 125, 126. 

Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai badal  dalam 

keadaan rafa‟ yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 29: 
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kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan 

mubdal minhu (yang digantikannya)  

 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 59: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan 

mubdal minhu (yang digantikannya)  

4.2.1.6.3 Na‟at 

Ni‟mah (t.t:51) mengatakan: 

 

Na‟at adalah tabi‟ yang menunjukkan sifat ism sebelumnya.  

Sedangkan menurut „Athiyyah (2007:87): 
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Na‟at adalah tabi‟ yang melengkapi matbu‟ (lafazh yang diikuti) nya dengan 

menjelaskan sifatnya, atau menjelaskan sifat dari hal yang berhubungan dengan 

matbu‟nya. Na‟at juga sering disebut dengan sifat.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 4 

data ism „alam yang berfungsi sebagai na‟at dalam keadaan rafa‟ dengan nomor 

kartu data berikut 75, 76, 131, 132.  

Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai na‟at  

dalam keadaan rafa‟ yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 75: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam laqb karena 

berupa nama kedua yang ditujukan untuk memuji  dan berfungsi sebagai  

na‟at karena menunjukkan sifat ism sebelumnya atau disebut dengan man‟ut  

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 131: 

 

kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang 

ditujukan untuk memuji  dan berfungsi sebagai na‟at  karena 

menunjukkan sifat ism sebelumnya atau disebut dengan man‟ut  

4.2.1.6.4 „Athaf 
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Araa‟ni (2011) membagi „Athaf  kedalam dua macam, yaitu „athaf 

bayan dan „athaf nasaq. „Athaf bayan adalah tabi‟ yang serupa dengan na‟at 

dalam hal menerangkan identitas matbu‟-nya, jika matbu‟-nya ma‟rifat, contoh: 

 (Bersumpah kepada Allah Abu Hafsh akias 

Umar), untuk men-takshih matbu‟-nya, jika matbu‟-nya nakirah. Sedangkan 

„athaf nasaq adalah tabi‟ yang antara dia dan matbu‟-nya terdapat salah satu huruf 

dari kesepuluh huruf „athaf berikut, yaitu wawu, tsumma, hatta, am, au, imma, 

bal, laa, dan laakin. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan  

data ism „alam yang berfungsi sebagai ma‟thuf dalam keadaan rafa‟. 

4.2.2 Manshubatul Asma‟ (Ism-Ism yang Dibaca Nashab) 

menjadi 12 bagian, yaitu maf‟ul bih (objek/sasaran), maf‟ul li ajlih (sebab 

terjadinya perbuatan), maf‟ul fih/ zharaf zaman dan zharaf makan (keteranga 

waktu dan tempat), maf‟ul mutlaq (penguat suatu perbuatan), maf‟ul ma‟ah (yang 

menyertai), hal (penjelas keadaan), tamyiz (penjelas kesamaran), mustatsna 

(pengecualian), khabar kaana dan saudara-saudaranya, ism inna dan saudara-

saudaranya, munada (yang dipanggil), dan tawabi‟ (ism-ism yang mengikuti) 

meliputi badal (pengganti), na‟at (sifat), dan„athaf. 

4.2.2.1 Maf‟ul Bih (Objek) 

Menurut Araa‟ni (2011:228) maf‟ul bih adalah ism yang menjadi 

perbuatan (objek). 
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Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 12 data 

ism „alam yang berfungsi sebagai maf‟ul li bih  dengan nomor kartu data berikut 

1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 79, 80, 101, 102. 

Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai maf‟ul bih  

yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 79: 

 

kalimah  pad contoh di atas merupakan „alam laqb karena berupa nama 

kedua yang ditujukan untuk memuji  dan berfungsi sebagai maf‟ul bih karena 

berupa ism yang menjadi objek atau sasaran dari fi‟l mudhari‟ ma‟lum  

karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa sekarang  

dengan charf mudhara‟ah-nya yaitu charf ya‟   ber-charakah fatchach dan fa‟il 

nya berupa kata ganti ketiga yaitu  yang kembali kepada  

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 102: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam mufrad karena terdiri atas 

satu suku kata dengan jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri 

muannats dan berfungsi sebagai maf‟ul bih karena berupa ism yang menjadi objek 

atau sasaran dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu 

perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah 

fatchach  
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4.2.2.2 Maf‟ul Li Ajlih (Sebab Terjadinya Perbuatan) 

Menurut Thalib (2002:278) maf‟ul li ajlih atau maf'ul min ajlih adalah isim 

manshub yang menjelaskan sebab dan alasan terjadinya suatu perbuatan. 

Disyaratkan susunan maf'ul min ajlih itu bersifat mashdar dan kebersamaannya 

dengan 'amil dalam hal waktu dan fa'ilnya (Araa'ini 2011:254). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai maf‟ul li ajlih. 

4.2.2.3 Maf‟ul Fih/ Zharaf Zaman dan Zharaf Makan 

Maf'ul fih adalah isim manshub yang disebut untuk menjelaskan waktu 

atau tempat terjadinya perbuatan, sebagai jawaban dari "kapan atau dimana" 

(Ni'mah TT:72). Lafazh-lafazh yang termasuk dalam zhorof zaman adalah: 

.  Sedangkan lafazh-lafazh yang termasuk dalam zhorof makan adalah: 

.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 2 data 

ism „alam yang berfungsi sebagai madzruf dengan nomor kartu data berikut 113, 

114. 

Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai madzruf  yang 

telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh  pada kartu data nomor 113: 
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kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai madzruf 

karena berupa ism manshub yang menjelaskan tempat terjadinya perbuatan dan di 

dahului salah satu lafadz dzaraf makan, yaitu   

4.2.2.4 Maf‟ul Muthlaq (Penguat Suatu Perbuatan) 

Menurut Anwar (2006:132) maf'ul muthlaq disebut juga mashdar, yaitu 

isim manshub yang dalam tashrif fi‟l jatuh pada urutan ketiga.   

Adapun pembagian maf'ul muthlaq yang dibagi menjadi tiga, yaitu:  

4. Lafadz yang menguatkan 'amilnya, contoh:  

(Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung)  

5. Lafazh yang menjelaskan jenisnya, contoh:   

(Saya memukul Zaid seperti pukulan Amir)  

6. Lafazh yang menjelaskan bilangan, contoh: 

 (Saya memukul pencuri dengan satu pukulan) 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai maf‟ul muthlaq. 

4.2.2.5 Maf‟ul Ma‟ah (yang Menyertai) 

Menurut Thalib (2002:331) wawu ma'iyah tidak menunjukkan adanya 

persamaan dalam segi hukum antara kata yang sebelum dan sesudahnya, tetapi ia 

menunjukkan adanya kebersamaan terjadinya sesuatu. Isim yang jatuh setelah 

wawu ma'iyah akan dibaca nashob karena menjadi maf'ul ma'ah.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai maf‟ul ma‟ah. 
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4.2.2.6 Hal (Penjelas Keadaan) 

Menurut Thalib (2002:210) hal adalah isim manshub yang menerangkan 

keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika perbuatan terjadi, sehingga fa'il atau maf'ul bih 

tersebut dinamakan shohibul hal. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai hal. 

 

 

4.2.2.7 Tamyiz (Penjelas Kesamaran) 

Tamyiz adalah isim manshub yang menjelaskan kesamaran (keglobalan) 

dzat atau menjelaskan keglobalan nishbat (yang terdapat pada lafazh sebelumnya) 

(Araa'ini 2010:272). Contoh:  (Saya melihat dua puluh 

bintang) dan   (Saya minum satu gelas air) . 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai tamyiz. 

4.2.2.8 Mustatsna (Pengecualian) 

Menurut Araa‟ni (2011) mustatsna adalah mengecualikan lafadz sesudah 

illaa atau salah satu saudaranya, baik secara ijab (positif) atau secara salab 

(negatif). Berikut macam dari adat istitsna‟ 

 (Ismail 2000:157). Contoh:  (Para mahasiswa 

telah hadir kecuali Zaid) dan  (Saya tidak melihat 

(seseorang) kecuali Zaid). 
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Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai mustatsna. 

4.2.2.9 Munada (yang di Panggil) 

Munada adalah ism dzahir yang sebelumnya disebutkan salah satu dari 

adat nida‟ untuk pengabulan permohonan maupun penolakan. Berikut macam dari 

adat nida‟ .  untuk 

memanggil jarak dekat,  untuk memanggil jarak jauh, dan 

 untuk keduanya (Ismail 2000:140). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 6 data 

ism „alam yang berfungsi sebagai munada  dengan nomor kartu data berikut 39, 

40, 127, 128, 139, 140. 

Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai munada  yang 

telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 39: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam kunyah karena berupa 

nama yang di awali dengan lafadz  dan berfungsi sebagai munada karena 

berupa ism zhahir yang jatuh setelah salah satu dari adat nida‟, yaitu . 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 127:  
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kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai munada 

karena berupa ism zhahir yang jatuh setelah salah satu dari adat nida‟, yaitu . 

4.2.2.10 Khobar-nya  dan Saudaranya 

 dan saudaranya masuk kedalam susunan mubtada‟ dan khabar 

dengan beramal me-rafa‟-kan mubtada‟ (ism-nya) dan me-nashab-kan khabara-

nya. Berikut macam-macam hurufnya

 (Ismail 

2000:105). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai khabar-nya  dan saudaranya 

4.2.2.11 Ism-nya dan Saudaranya 

dan saudaranya masuk kedalam susunan mubtada‟ dan khabar dengan 

beramal menasabkan mubtada‟ (ism-nya) dan me-rafa‟-kan khabara-nya. Berikut 

macam-macam hurufnya  (Ismail 

2000:114).  

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 10 

data ism „alam yang berfungsi sebagai ism-nya dan saudaranya dengan 

nomor kartu data berikut 9, 10, 19, 20, 27, 28, 93, 94, 103, 104. 

Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai ism-nya

dan saudaranya yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 10: 
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kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam mufrad karena terdiri atas 

satu suku kata dengan jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri 

muannats dan berfungsi sebagai ism-nya  karena jatuh setelah  

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 27: 

 

 ----------------------------------------

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai Ism-nya 

 karena jatuh setelah . 

4.2.2.12 Tawabi‟ (Ism-Ism yang Mengikuti) 

Tawabi‟ (ism-ism yang mengikuti) meliputi taukid (penguat arti), badal 

(pengganti), na‟at (sifat), dan „athaf . 

4.2.2.12.1 Taukid (Penguat Arti) 

Taukid merupakan ism yang mengikuti ism lain yang berfungsi untuk 

menguatkan arti dan menghilangkan keraguan si pendengar (Zakaria 2004:178). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan data 

ism „alam yang berfungsi sebagai taukid dalam keadaan nashab. 

4.2.2.12.2 Badal (Pengganti) 

Menurut Zakaria (2004) badal merupakan ism yang mengikuti ism lain dan 

berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya) (Zakaria 

2004:180). 



 
 

 

78 

Badal adalah tabi‟ yang dimaksudkan hanya hukumnya saja tanpa 

memakai perantara. Adapun ism dijadikan badal dari ism yang lain, atau fi‟l 

dijadikan badal dari fi‟l yang lain, maka badal harus mengikuti bubdal-minhu-

nya dalam semua i‟rab-nya (Araa‟ni 2011:368). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 10 data 

ism „alam yang berfungsi sebagai badal dalam keadaan nashab dengan nomor 

kartu data berikut 43, 44, 45, 46, 61, 62, 105, 106, 133, 134. 

Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai badal  yang 

telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 45: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan 

mubdal minhu (yang digantikannya)  

  

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism  lain dan berfungsi untuk menggantikan 

mubdal minhu (yang digantikannya)  

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 105: 
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kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan 

mubdal minhu (yang digantikannya)  

4.2.2.12.3 Na‟at 

Ni‟mah (t.t:51) mengatakan: 

 

Na‟at adalah tabi‟ yang menunjukkan sifat ism sebelumnya.  

Sedangkan menurut „Athiyyah (2007:87): 

 

Na‟at adalah tabi‟ yang melengkapi matbu‟ (lafazh yang diikuti) nya dengan 

menjelaskan sifatnya, atau menjelaskan sifat dari hal yang berhubungan dengan 

matbu‟nya. Na‟at juga sering disebut dengan sifat.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan 4 

data ism „alam yang berfungsi sebagai na‟at dalam keadaan nashab. 

4.2.2.12.4  „Athaf 

Araa‟ni (2011) membagi „Athaf  kedalam dua macam, yaitu „athaf 

bayan dan „athaf nasaq. „Athaf bayan adalah tabi‟ yang serupa dengan na‟at 

dalam hal menerangkan identitas matbu‟-nya, jika matbu‟-nya ma‟rifat, contoh: 
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 (Bersumpah kepada Allah Abu Hafsh akias 

Umar), untuk men-takshih matbu‟-nya, jika matbu‟-nya nakirah. Sedangkan 

„athaf nasaq adalah tabi‟ yang antara dia dan matbu‟-nya terdapat salah satu huruf 

dari kesepuluh huruf „athaf berikut, yaitu wawu, tsumma, hatta, am, au, imma, 

bal, laa, dan laakin. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan  2 

data ism „alam yang berfungsi sebagai ma‟thuf dalam keadaan nashab dengan 

nomor kartu data berikut 135, 136. 

Berikut beberapa contoh  ism „alam yang berfungsi sebagai ma‟thuf dalam 

keadaan nashab  yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh  pada kartu data nomor 135: 

 

kalimah pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai 

ma‟thuf dari ma‟thuf „alaih  karena keduanya dihubungkan dengan salah 

satu charf „athaf, yaitu wawu   

4.2.3 Majrurotul Asma‟ (Ism-Ism yang dibaca Jar) 

Zakaria (2004) membagi Majrurotul Asma‟ (ism-ism yang dibaca jar) 

menjadi enam bagian, meliputi idhafah, ism yang dibaca jar dengan charf jar, 

taukid (penguat arti), dan tawabi (ism-ism yang mengikuti) meliputi badal 

(pengganti), na‟at (sifat), dan„athaf, berikut penjelasnnya. 

4.2.3.1 Idhafah 



 
 

 

81 

Idhafah adalah jalinan hubungan antara dua ism (mudhaf dan mudhaf ilaih) 

yang menyebabkan ism yang kedua dibaca jer selamanya (Araa‟ni 2010:306). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti telah ditemukan 14 data 

ism „alam yang berfungsi sebagai mudhof  ilaih dengan nomor data berikut 3, 4, 7, 

8, 23, 24, 35, 36, 85, 86, 109, 110, 115, 116. 

Berikut beberapa contoh ism  „alam yang berfungsi sebagai mudhaf ilaih  

yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh  1 pada kartu data nomor 10: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam mufrad karena terdiri atas 

satu suku kata dengan jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri 

muannats dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih karena dirangkai dengan kata   

sebagai mudhaf-nya. 

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 115: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa nama 

yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih 

karena dirangkai dengan kata   sebagai mudhaf-nya. 

4.2.3.2 Majrur dengan Cahrf Jar 

Ism yang dibaca jar jika sebelumnya terdapat salah satu dari huruf jar 

diantaranay  dan huruf qasam 

daintaranya  (Ismail 2000:162). Adapun menurut 
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Araa‟ni (2011) ism yang di-jar-kan dengan huruf ialah yang di-jar-kan oleh min, 

ilaa, „an, „alaa, fii, ba, kaf, lam, hatta, ta dan wawu qasam, rubba, mundzu, dan 

mudz.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 14 data 

ism „alam yang berfungsi sebagai majrur dengan charf jar  dengan nomor data 

berikut 33, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 77, 78, 107, 108. 

.Berikut beberapa contoh ism  „alam yang berfungsi sebagai majrur 

dengan charf jar  yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 33: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa nama 

yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai majrur (ism 

yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf jar, yaitu charf lam  

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 51: 

 

kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan 

untuk memuji  dan berfungsi sebagai majrur (ism yang dibaca jar) karena 

didahului salah satu charf jar, yaitu charf  . 

4.2.3.3 Tawabi‟ (Ism-Ism yang Mengikuti) 

Tawabi‟ (ism-ism yang mengikuti) meliputi taukid (penguat arti), badal 

(pengganti), na‟at (sifat), dan „athaf 
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4.2.3.3.1 Taukid (Penguat Arti) 

Taukid merupakan ism yang mengikuti ism lain yang berfungsi untuk 

menguatkan arti dan menghilangkan keraguan si pendengar (Zakaria 2004:178). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan 

data ism „alam yang berfungsi sebagai taukid dalam keadaan jar. 

4.2.3.3.2 Badal 

Menurut Zakaria (2004) badal merupakan ism yang mengikuti ism lain 

dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya) (Zakaria 

2004:180). 

Badal adalah tabi‟ yang dimaksudkan hanya hukumnya saja tanpa 

memakai perantara. Adapun ism dijadikan badal dari ism yang lain, atau fi‟l 

dijadikan badal dari fi‟l yang lain, maka badal harus mengikuti bubdal-minhu-nya 

dalam semua i‟rab-nya (Araa‟ni 2011:368). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 10 

data ism „alam yang berfungsi sebagai badal  dalam keadaan jar dengan nomor 

data berikut 47, 48, 69, 70, 71, 72, 87, 88,89, 90. 

Berikut beberapa contoh ism  „alam yang berfungsi sebagai badal  dalam 

keadaan jar yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh 1 pada kartu data nomor 47: 

 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam syakhash karena berupa 

nama yang sudah ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal 
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karena berupa ism yang mengikuti ism  lain dan berfungsi untuk menggantikan 

mubdal minhu (yang digantikannya)  

 

Contoh 2 pada kartu data nomor 70: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam mufrad karena terdiri 

atas satu suku kata dengan jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-

ciri muannats dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti ism 

lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya) 

. 

4.2.3.3.3 Na‟at 

Ni‟mah (t.t:51) mengatakan: 

 

Na‟at adalah tabi‟ yang menunjukkan sifat ism sebelumnya.  

Sedangkan menurut „Athiyyah (2007:87): 

 

Na‟at adalah tabi‟ yang melengkapi matbu‟ (lafazh yang diikuti) nya dengan 

menjelaskan sifatnya, atau menjelaskan sifat dari hal yang berhubungan dengan 

matbu‟nya. Na‟at juga sering disebut dengan sifat. 
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Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan 2 

data ism „alam yang berfungsi sebagai na‟at  dalam keadaan jar dengan nomor 

data berikut 25, 26. 

Berikut contoh ism  „alam yang berfungsi sebagai na‟at  dalam 

keadaan jar yang telah ditemukan, diantaranya adalah:  

Contoh  pada kartu data nomor 25: 

 

kalimah  pada contoh di atas merupakan „alam laqb karena berupa 

nama kedua yang ditujukan untuk memuji   dan berfungsi sebagai na‟at  

karena menunjukkan sifat ism sebelumnya atau disebut dengan man‟ut  

4.2.3.3.4  „Athaf 

Araa‟ni (2011) membagi „Athaf  kedalam dua macam, yaitu „athaf 

bayan dan „athaf nasaq. „Athaf bayan adalah tabi‟ yang serupa dengan na‟at 

dalam hal menerangkan identitas matbu‟-nya, jika matbu‟-nya ma‟rifat, contoh: 

 (Bersumpah kepada Allah Abu Hafsh akias 

Umar), untuk men-takshih matbu‟-nya, jika matbu‟-nya nakirah, contoh: 

 (ini adalah cincin besi). Sedangkan „athaf nasaq adalah tabi‟ yang antara 

dia dan matbu‟-nya terdapat salah satu huruf dari kesepuluh huruf „athaf berikut, 

yaitu wawu, tsumma, hatta, am, au, imma, bal, laa, dan laakin,. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan 

data ism „alam yang berfungsi sebagai ma‟thuf  dalam keadaan jar. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini membahas tentang studi analisis sintaksis isim „alam pada buku 

Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja. Berdasarkan 

pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam 

buku Al-Akhlaq Lil Banin juz 2 karya Umar Bin Ahmad Baraja terdapat  140 data 

terdiri atas: 1) 39 data „alam syakhash, 4 data „alam jenis, 7 data „alam kunyah, 21 

data  „alam laqb , 52 data „alam mufrad mudzakkar dan 7 data mufrad muannats  

dan 10 data „alam murakkab, dan 2) 18 data berfungsi sebagai fa‟il, 2 data 

berfungsi sebagai mubtada‟, 10 data berfungsi sebagai khobar, 8 data berfungsi 

sebagai ism-nya  dan saudaranya, 38 data berfungsi sebagai badal, 2 data 

berfungsi sebagai „athaf, 12 data berfungsi sebagai maf‟ul bih, 2 data berfungsi 

sebagai madzruf, 2 data berfungsi sebagai munada, 10 data berfungsi sebagai ism-

nya inna, 6 data berfungsi sebagai na‟at, 14 data berfunngsi sebagai mudhaf ilaih, 

dan 12 data berfungsi sebagai majrur dengan charf jar. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

saran kepada civitas akademik khususnya prodi pendidikan bahasa Arab sebagai 

pemahaman tentang kaidah dalam bahasa Arab, khusunya tentang isim dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan khazanah ilmu 

pengetahuan dalam memahami beberapa kaidah isim „alam.  
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No. Kartu: 1 No.halaman/ bab/tema: 1/-/ halaman judul  

Kalimat  

Arti kata               Umar bin Ahmad Baraja 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab khobar  mubtada‟  

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai khobar dengan mubtada‟  yang dibuang 

No. Kartu: 2 No.halaman/ bab/tema: 1/-/ halaman judul  

Kalimat  

Arti kata               Umar bin Ahmad Baraja 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  khobar  mubtada‟ 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dan berfungsi 

sebagai khobar dengan mubtada‟  yang dibuang 

No. Kartu: 3 No.halaman/ bab/tema: 1/-/ halaman judul  

Kalimat  

Arti kata               Umar bin Ahmad Baraja 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  mudhaf ilaih (yang disandarkan) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai idhafah, yaitu  yang berfungsi sebagai 

mudhaf (yang disandari) sekaligus mudhaf ilaih (yang disandarkan) dari , dan   

berfungsi sebagai mudhaf ilaih (yang disandarkan) dari   

No. Kartu: 4 No.halaman/ bab/tema: 1/-/ halaman judul  

Kalimat  

Arti kata               Umar bin Ahmad Baraja 

Data  

Jenis atau macam „alam murakkab 

Fungsi sintaksis Arab  mudhaf ilaih (yang disandarkan) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam murakkab dengan jenis tarkib idhafi karena 

terdiri atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi sebagai mudhaf (yang disandari) sekaligus 

mudhaf ilaih (yang disandarkan) dari , dan   berfungsi sebagai mudhaf ilaih (yang 

disandarkan) dari   

 

 

 

 

No. Kartu: 5 No.halaman/ bab/tema: 4/1/  

Kalimat  
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Arti kata               Nabi SAW bersabda 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan 

untuk memuji  dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca 

rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang 

dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach  
 

No. Kartu: 6 No.halaman/ bab/tema: 4/1/  

Kalimat  

Arti kata               Nabi SAW bersabda 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai fa‟il 

(subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  

karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama 

ber-charakah fatchach  

No. Kartu: 7 No.halaman/ bab/tema: 7/2/  

Kalimat  

Arti kata               Dalam hadits Ibnu „Abbas r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  mudhaf ilaih (yang disandarkan) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih karena dirangkai dengan kata   

sebagai mudhaf-nya. 

No. Kartu: 8 No.halaman/ bab/tema: 7/2/  

Kalimat  

Arti kata               Dalam hadits Ibnu „Abbas r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  mudhaf ilaih (yang disandarkan) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih 

karena dirangkai dengan kata   sebagai mudhaf-nya. 

 

 

 

 

No. Kartu: 9 No.halaman/ bab/tema: 7/2/  

Kalimat  
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Arti kata               Bahwasanya Nabi berkata kepadanya (Ibnu Abbas) 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya anna  

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan 

untuk memuji  dan berfungsi sebagai ism-nya  karena jatuh setelah  
 

No. Kartu: 10 No.halaman/ bab/tema: 7/2/  

Kalimat  

Arti kata               Bahwasanya Nabi berkata kepadanya (Ibnu Abbas) 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya anna  

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai ism-nya  

karena jatuh setelah  

No. Kartu: 11 No.halaman/ bab/tema: 8/3/      

Kalimat  

Arti kata               Maka dia (guru) pun memberikan seekor ayam kepada tiap-tiap 

murid 

Data  

Jenis atau macam „alam jenis 

Fungsi sintaksis Arab  maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam jenis karena berupa nama yang ditujukan secara 

khusus kepada sesuatu tertentu yaitu “hewan” dengan jenis mufrad muannats karena terdapat  ta‟ 

marbuthah di akhir kata dan berfungsi sebagai maf‟ul bih karena berupa ism yang menjadi objek 

atau sasaran dari fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan 

pada masa lampau dengan charf pertama berharakat fatchach  dan fa‟il nya berupa kata ganti 

ketiga yaitu  yang kembali kepada  

No. Kartu: 12 No.halaman/ bab/tema: 8/3/      

Kalimat  

Arti kata               Maka dia (guru) pun memberikan seekor ayam kepada tiap-tiap 

murid 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad muannats karena terdapat  ta‟ marbuthah di akhir kata dan berfungsi sebagai maf‟ul 

bih karena berupa ism yang menjadi objek atau sasaran dari fi‟l madhi ma‟lum  karena 

menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-

charakah fatchach  dan fa‟il nya berupa kata ganti ketiga yaitu  yang kembali kepada  

 

 

No. Kartu: 13 No.halaman/ bab/tema: 8/3/      

Kalimat  
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Arti kata               Dan potonglah ayam itu manakala tidak ada satupun yang melihat 

Data  

Jenis atau macam „alam jenis 

Fungsi sintaksis Arab maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad muannats karena terdapat  ta‟ marbuthah di akhir kata dan berfungsi sebagai maf‟ul 

bih karena berupa ism yang menjadi objek atau sasaran dari fi‟l mudhari‟ ma‟lum  karena 

menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa sekarang  dengan charf mudhara‟ah-nya 

yaitu charf ya‟   ber-charakah fatchach dan fa‟il nya berupa kata ganti ketiga yaitu  yang 

kembali kepada  

No. Kartu: 14 No.halaman/ bab/tema: 8/3/      

Kalimat  

Arti kata               Dan potonglah ayam itu manakala tidak ada satupun yang melihat 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad muannats karena terdapat  ta‟ marbuthah di akhir kata dan berfungsi sebagai maf‟ul 

bih karena berupa ism yang menjadi objek atau sasaran dari fi‟l mudhari‟ ma‟lum  karena 

menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa sekarang  dengan charf mudhara‟ah-nya 

yaitu charf ya‟   ber-charakah fatchach dan  fa‟il nya berupa kata ganti ketiga yaitu  yang 

kembali kepada  

No. Kartu: 15 No.halaman/ bab/tema: 8/3/      

Kalimat  

Arti kata               Dia membiarkan ayam tersebut 

Data  

Jenis atau macam „alam jenis 

Fungsi sintaksis Arab  maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena berupa nama yang ditujukan secara 

khusus kepada sesuatu tertentu yaitu “hewan” dan berfungsi sebagai maf‟ul bih karena berupa ism 

yang menjadi objek atau sasaran dari fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan 

yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama bercharakah fatchach dan fa‟il nya 

berupa kata ganti ketiga yaitu  yang kembali kepada  

 

 

 

 

 

 

 

No. Kartu: 16 No.halaman/ bab/tema: 8/3/      
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Kalimat  

Arti kata               Dia membiarkan ayam tersebut 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad muannats karena terdapat  ta‟ marbuthah di akhir kata dan berfungsi sebagai maf‟ul 

bih karena berupa ism yang menjadi objek atau sasaran dari fi‟l madhi ma‟lum  karena 

menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama 

bercharakah fatchach  dan fa‟il nya berupa kata ganti ketiga yaitu  yang kembali kepada 

 

No. Kartu: 17 No.halaman/ bab/tema: 8/3/      

Kalimat  

Arti kata               Kenapa kamu tidak menyembelih ayammu, seperti teman-temanmu? 

Data  

Jenis atau macam „alam jenis 

Fungsi sintaksis Arab  maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena berupa nama yang ditujukan secara 

khusus kepada sesuatu tertentu yaitu “hewan” dan berfungsi sebagai maf‟ul bih karena berupa ism 

yang menjadi objek atau sasaran dari fi‟l mudhari‟ ma‟lum  karena menunjukkan suatu 

perbuatan yang dikerjakan pada masa sekarang  dengan charf mudhara‟ah-nya yaitu charf ta‟  

ber-charakah fatchach dan  fa‟il nya berupa kata ganti kedua yaitu  yang kembali kepada 

 

No. Kartu: 18 No.halaman/ bab/tema: 8/3/      

Kalimat  

Arti kata               Kenapa kamu tidak menyembelih ayammu, seperti teman-temanmu? 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad muannats karena terdapat  ta‟ marbuthah di akhir kata dan berfungsi sebagai maf‟ul 

bih karena berupa ism yang menjadi objek atau sasaran dari fi‟l mudhari‟ ma‟lum  karena 

menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa sekarang  dengan charf mudhara‟ah-nya

yaitu charf ta‟  ber-charakah  fatchach  dan fa‟il nya berupa kata ganti kedua yaitu  yang 

kembali kepada  

No. Kartu: 19 No.halaman/ bab/tema: 9/4/  

Kalimat 

 

Arti kata               Ketahuilah bahwasanya Nabi SAW mempunyai kebenaran   yang 

besar atasmu 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya anna  

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan 

untuk memuji  dan berfungsi sebagai ism-nya  karena jatuh setelah  

No. Kartu: 20 No.halaman/ bab/tema: 9/4/  
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Kalimat 

 

Arti kata               Ketahuilah bahwasanya Nabi SAW mempunyai kebenaran   yang 

besar atasmu 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Ism-nya anna  

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai ism-nya  

karena jatuh setelah  

No. Kartu: 21 No.halaman/ bab/tema: 10/5/  

Kalimat 

 

Arti kata               Nabi SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya  

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya anna  

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan 

untuk memuji  dan berfungsi sebagai ism-nya  karena jatuh setelah  

No. Kartu: 22 No.halaman/ bab/tema: 10/5/  

Kalimat 

 

Arti kata               Nabi SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya  

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya anna  

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai ism-nya  

karena jatuh setelah  

No. Kartu: 23 No.halaman/ bab/tema: 11/5/  

Kalimat  

Arti kata               Hingga Nabi masyhur diantara kaumnya dengan sebutan Muhammad 

Al-Amin (penjaga amanah) 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  mudhaf ilaih (yang disandarkan) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih karena dirangkai dengan kata   

sebagai mudhaf-nya. 
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No. Kartu: 24 No.halaman/ bab/tema: 11/5/  

Kalimat  

Arti kata               Hingga Nabi masyhur diantara kaumnya dengan sebutan Muhammad 

Al-Amin (penjaga amanah) 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  mudhaf ilaih (yang disandarkan) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih 

karena dirangkai dengan kata   sebagai mudhaf-nya. 

No. Kartu: 25 No.halaman/ bab/tema: 11/5/  

Kalimat  

Arti kata               Hingga Nabi masyhur diantara kaumnya dengan sebutan Muhammad 

Al-Amin (penjaga amanah) 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  Na‟at (sifat) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan 

untuk memuji   dan berfungsi sebagai na‟at  karena menunjukkan sifat ism sebelumnya atau 

disebut dengan man‟ut  

No. Kartu: 26 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Hingga Nabi masyhur diantara kaumnya dengan sebutan Muhammad 

Al-Amin (penjaga amanah) 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  na‟at   

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai na‟at  

karena menunjukkan sifat ism sebelumnya atau disebut dengan man‟ut  

No. Kartu: 27 No.halaman/ bab/tema: 11/5/  

Kalimat   

Arti kata               Kalian masuklah islam, maka sesungguhnya Muhammad akan 

memberikan harta bagi siapa saja yang takut akan kemiskinan 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai Ism-nya  karena jatuh setelah  

 

 

 



 
 

 

98 

 

No. Kartu: 28 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat   

Arti kata               Kalian masuklah islam, maka sesungguhnya Muhammad akan 

memberikan harta bagi siapa saja yang takut akan kemiskinan 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya  

Analisis : kalimah   merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai Ism-nya 

 karena jatuh setelah  

No. Kartu: 29 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Pada suatu hari tuan Hasan r.a masuk 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan 

berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 30 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Pada suatu hari tuan Hasan r.a masuk 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah   merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  

No. Kartu: 31 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat 

  

Arti kata               Nabi SAW sedang shalat dan Hasan menunggangi punggung Nabi 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab Mubtada‟ 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji  dan berfungsi sebagai mubtada‟ karena berupa ism yang dibaca rafa‟ yang menjadi 

ibtida‟ atau menjadi permulaan kata 
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No. Kartu: 32 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat 

  

Arti kata               Nabi SAW sedang shalat dan Hasan menunggangi punggung Nabi 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab mubtada‟ 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai mubtada‟ 

karena berupa ism yang dibaca rafa‟ yang menjadi ibtida‟ atau menjadi permulaan kata 

No. Kartu: 33 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Anas Ibnu Malik r.a berkata kepada saudaranya 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab majrur dengan charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai majrur (ism yang dibaca jar) karena didahului salah 

satu charf jar, yaitu charf lam  

No. Kartu: 34 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Anas Ibnu Malik r.a berkata kepada saudaranya 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab majrur dengan charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai majrur (ism 

yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf jar, yaitu charf lam  

No. Kartu: 35 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Anas Ibnu Malik r.a berkata kepada saudaranya 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab mudhaf ilaih (yang disandarkan) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih karena dirangkai dengan kata  

sebagai mudhaf-nya. 

No. Kartu: 36 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Anas Ibnu Malik r.a berkata kepada saudaranya 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  mudhaf ilaih (yang disandarkan) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 
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jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai mudhaf 

ilaih karena dirangkai dengan kata   sebagai mudhaf-nya. 

 

No. Kartu: 37 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Abu Umar mempunyai mainan 

Data  

Jenis atau macam „alam kunyah 

Fungsi sintaksis Arab  Khobar mubtada‟ 

Analisis : kalimah  merupakan „alam kunyah karena berupa nama yang di awali 

dengan lafadz  dan berfungsi sebagai khobar dengan mubtada‟  yang dibuang  

No. Kartu: 38 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Abu Umar mempunyai mainan 

Data  

Jenis atau macam „alam murakkab 

Fungsi sintaksis Arab  Khobar mubtada‟ 

Analisis : kalimah  merupakan „alam murakkab dengan jenis tarkib idhafi karena 

terdiri atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi sebagai mudhaf (yang disandari) dan   

berfungsi sebagai mudhaf ilaih dan berfungsi sebagai khobar dengan mubtada‟  yang dibuang 

No. Kartu: 39 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Hai ayah Umar! Kenapa mainannya? 

Data  

Jenis atau macam „alam kunyah 

Fungsi sintaksis Arab  Munada 

Analisis : kalimah  merupakan „alam kunyah karena berupa nama yang di awali 

dengan lafadz  dan berfungsi sebagai munada karena berupa ism zhahir yang jatuh setelah salah 

satu dari adat nida‟, yaitu .  

No. Kartu: 40 No.halaman/ bab/tema: 12/5/  

Kalimat  

Arti kata               Hai ayah Umar! Kenapa mainannya? 

Data  

Jenis atau macam „alam murakkab 

Fungsi sintaksis Arab  Munada 

Analisis : kalimah  merupakan „alam murakkab dengan jenis tarkib idhafi karena 

terdiri atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi sebagai mudhaf (yang disandari) dan   

berfungsi sebagai mudhaf ilaih dan berfungsi sebagai munada karena berupa ism zhahir yang  

jatuh setelah salah satu dari adat nida‟, yaitu . 

No. Kartu: 41 No.halaman/ bab/tema: 13/5/  

Kalimat 

 

Arti kata               Nabi SAW adalah orang yang perilakunya baik terhadap para 

sahabatnnya 

Data  
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Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji  dan berfungsi sebagai Ism-nya  karena jatuh setelah  

No. Kartu: 42 No.halaman/ bab/tema: 13/5/  

Kalimat 

 

Arti kata               Nabi SAW adalah orang yang perilakunya baik terhadap para 

sahabatnnya 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai Ism-nya  

karena jatuh setelah  

No. Kartu: 43 No.halaman/ bab/tema: 13/6/  

Kalimat 

 

Arti kata               Ketika seorang perawat mendatangi Halima As-sa‟diyyah r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan 

berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 44 No.halaman/ bab/tema: 13/6/  

Kalimat 

 

Arti kata               Ketika seorang perawat mendatangi Halima As-sa‟diyyah r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad muannats karena terdapat  ta‟ marbuthah di akhir kata dan berfungsi sebagai badal karena 

berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang 

digantikannya)  

No. Kartu: 45 No.halaman/ bab/tema: 13/6/  

Kalimat  

Arti kata               Nabi memulyakan pamannya „Abbas seperti memulyakan Ayah dan 

Ibu 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  
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No. Kartu: 46 No.halaman/ bab/tema: 13/6/  

Kalimat  

Arti kata               Nabi memulyakan pamannya „Abbas seperti memulyakan Ayah dan 

Ibu 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  

No. Kartu: 47 No.halaman/ bab/tema: 13/6/  

Kalimat  

Arti kata               Maka setelah wafatnya shayyidah Khodijah r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti ism  lain 

dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 48 No.halaman/ bab/tema: 13/6/  

Kalimat  

Arti kata               Maka setelah wafatnya shayyidah Khodijah r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad muannats karena terdapat  ta‟ marbuthah di akhir kata dan berfungsi sebagai badal karena 

berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang 

digantikannya)  

No. Kartu: 49 No.halaman/ bab/tema: 13/6/  

Kalimat  

Arti kata               Bahwasanya dia adalah temannya Khadijah 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai majrur (ism yang dibaca jar) karena didahului salah 

satu charf jar, yaitu charf lam  
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No. Kartu: 50 No.halaman/ bab/tema: 13/6/  

Kalimat  

Arti kata               Bahwasanya dia adalah temannya Khadijah 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad muannats karena terdapat  ta‟ marbuthah di akhir kata dan berfungsi sebagai majrur (ism 

yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf jar, yaitu charf lam  

No. Kartu: 51 No.halaman/ bab/tema: 19/8/  

Kalimat  

Arti kata               Seorang laki-laki datang kepada Rasul dan berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji  dan berfungsi sebagai majrur (ism yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf 

jar, yaitu charf    

No. Kartu: 52 No.halaman/ bab/tema: 19/8/  

Kalimat  

Arti kata               Seorang laki-laki datang kepada Rasul dan berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai majrur (ism 

yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf jar, yaitu charf  

No. Kartu: 53 No.halaman/ bab/tema: 19/8/  

Kalimat  

Arti kata               Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW lalu berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji  dan berfungsi sebagai majrur (ism yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf 

jar, yaitu charf    

No. Kartu: 54 No.halaman/ bab/tema: 19/8/  

Kalimat  

Arti kata               Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW lalu berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 
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Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai majrur (ism 

yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf jar, yaitu charf  

 

No. Kartu: 55 No.halaman/ bab/tema: 20/8/  

Kalimat  

Arti kata               Nabi SAW bersabda 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan 

untuk memuji  dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca 

rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang 

dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach  
 

No. Kartu: 56 No.halaman/ bab/tema: 20/8/  

Kalimat  

Arti kata               Nabi SAW bersabda 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai fa‟il 

(subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  

karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama 

ber-charakah fatchach  

No. Kartu: 57 No.halaman/ bab/tema: 20/8/  

Kalimat 

 

Arti kata               Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk mencari bekal 

berhijrah 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji  dan berfungsi sebagai majrur (ism yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf 

jar, yaitu charf    

No. Kartu: 58 No.halaman/ bab/tema: 20/8/  

Kalimat 

 

Arti kata               Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk mencari bekal 

berhijrah 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 
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mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai majrur (ism 

yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf jar, yaitu charf  

 

 

No. Kartu: 59 No.halaman/ bab/tema: 21/9/  

Kalimat 

 

Arti kata               Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim a.s 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 60 No.halaman/ bab/tema: 21/9/  

Kalimat 

 

Arti kata               Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim a.s 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  

No. Kartu: 61 No.halaman/ bab/tema: 21/9/  

Kalimat 

 

Arti kata               Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim a.s 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 62 No.halaman/ bab/tema: 21/9/  

Kalimat 

 

Arti kata               Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim a.s 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 
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(yang digantikannya)  

 

 

 

No. Kartu: 63 No.halaman/ bab/tema: 21/9/  

Kalimat  

Arti kata               Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tuhannya 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 64 No.halaman/ bab/tema: 21/9/  

Kalimat  

Arti kata               Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tuhannya 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  

No. Kartu: 65 No.halaman/ bab/tema: 21/9/  

Kalimat       

Arti kata               Nabi Ismail mengingatkan Ibunya 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 66 No.halaman/ bab/tema: 21/9/  

Kalimat       

Arti kata               Nabi Ismail mengingatkan Ibunya 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  
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No. Kartu: 67 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Maka Nabi Ibrahim menyembelihnya 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 68 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Maka Nabi Ibrahim menyembelihnya 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  

No. Kartu: 69 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Bagaiamana Ismail patuh dan bersabar ? 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 70 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Bagaiamana Ismail patuh dan bersabar ? 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  
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No. Kartu: 71 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Dan bagaimana Ibrahim melaksanakan perintah tuhannya ? 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 72 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Dan bagaimana Ibrahim melaksanakan perintah tuhannya ? 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  

No. Kartu: 73 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Tuan Ali zainul „abidin (perhiasan para ahli ibadah) r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan 

berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 74 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Tuan Ali zainul „abidin (perhiasan para ahli ibadah) r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal karena 

berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang 

digantikannya)  
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No. Kartu: 75 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Tuan Ali zainul „abidin (perhiasan para ahli ibadah) r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab Na‟at 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang 

ditujukan untuk memuji  dan berfungsi sebagai  na‟at karena menunjukkan sifat ism 

sebelumnya atau disebut dengan man‟ut  

No. Kartu: 76 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Tuan Ali zainul „abidin (perhiasan para ahli ibadah) r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam murakkab 

Fungsi sintaksis Arab Na‟at 

Analisis : kalimah  merupakan „alam murakkab dengan jenis tarkib idhafi 

karena terdiri atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi sebagai mudhaf (yang disandari)  

dan   berfungsi sbagai mudha ilaih dan berfungsi sebagai na‟at  karena menunjukkan 

sifat ism sebelumnya atau disebut dengan man‟ut  

No. Kartu: 77 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji  dan berfungsi sebagai majrur (ism yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf 

jar, yaitu charf    

No. Kartu: 78 No.halaman/ bab/tema: 22/9/  

Kalimat  

Arti kata               Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai majrur (ism 

yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf jar, yaitu charf  

 

 



 
 

 

110 

 

 

 

 

No. Kartu: 79 No.halaman/ bab/tema: 23/9/  

Kalimat  

Arti kata               Dia melayani Nabi SAW 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab Maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji  dan berfungsi sebagai maf‟ul bih karena berupa ism yang menjadi objek atau sasaran 

dari fi‟l mudhari‟ ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada 

masa sekarang  dengan charf mudhara‟ah-nya yaitu charf ya‟   ber-charakah fatchach dan fa‟il 

nya berupa kata ganti ketiga yaitu  yang kembali kepada  

 

No. Kartu: 80 No.halaman/ bab/tema: 23/9/  

Kalimat  

Arti kata               Dia melayani Nabi SAW 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai maf‟ul bih 

karena berupa ism yang menjadi objek atau sasaran dari fi‟l mudhari‟ ma‟lum  karena 

menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa sekarang  dengan charf mudhara‟ah-nya 

yaitu charf ya‟   ber-charakah fatchach dan fa‟il nya berupa kata ganti ketiga yaitu  yang 

kembali kepada  

No. Kartu: 81 No.halaman/ bab/tema: 23/9/  

Kalimat  

Arti kata               Maka Nabi SAW mendatanginya 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan 

untuk memuji  dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca 

rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang 

dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach  
 

No. Kartu: 82 No.halaman/ bab/tema: 23/9/  

Kalimat  

Arti kata               Maka Nabi SAW mendatanginya 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 
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Fungsi sintaksis Arab  fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai fa‟il 

(subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  

karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama 

ber-charakah fatchach  

 

No. Kartu: 83 No.halaman/ bab/tema: 24/9/  

Kalimat  

Arti kata               Dzarru Ibnu Umar Al-hamdani 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab khobar  mubtada‟  

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai khobar dengan mubtada‟  yang dibuang 

No. Kartu: 84 No.halaman/ bab/tema: 24/9/  

Kalimat  

Arti kata               Dzarru Ibnu Umar Al-hamdani 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  khobar  mubtada‟ 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dan berfungsi 

sebagai khobar dengan mubtada‟  yang dibuang 
  

No. Kartu: 85 No.halaman/ bab/tema: 24/9/  

Kalimat  

Arti kata               Dzarru Ibnu Umar Al-hamdani 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  mudhaf ilaih (yang disandarkan) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih karena dirangkai dengan kata  

sebagai mudhaf-nya. 

No. Kartu: 86 No.halaman/ bab/tema: 24/9/  

Kalimat  

Arti kata               Dzarru Ibnu Umar Al-hamdani 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  mudhaf ilaih (yang disandarkan) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih 

karena dirangkai dengan kata   sebagai mudhaf-nya. 
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No. Kartu: 87 No.halaman/ bab/tema: 26/10/ 

 

Kalimat 

 

Arti kata               Seperti firman Allah SWT dalam percakapannya dengan Nabi Musa 

tentang kebenaran saudaranya Harun a.s 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan 

berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

No. Kartu: 88 No.halaman/ bab/tema: 26/10/ 

 

Kalimat 

 

Arti kata               Seperti firman Allah SWT dalam percakapannya dengan Nabi Musa 

tentang kebenaran saudaranya Harun a.s 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal karena 

berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang 

digantikannya)  

No. Kartu: 89 No.halaman/ bab/tema: 26/10/ 

 

Kalimat 

 

Arti kata               Seperti firman Allah SWT dalam percakapannya dengan Nabi Musa 

tentang kebenaran saudaranya Harun a.s 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  
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No. Kartu: 90 No.halaman/ bab/tema: 26/10/ 

 

Kalimat 

 

Arti kata               Seperti firman Allah SWT dalam percakapannya dengan Nabi Musa 

tentang kebenaran saudaranya Harun a.s 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  

No. Kartu: 91 No.halaman/ bab/tema: 30/13/  

Kalimat  

Arti kata               Abu Tholhah Al-anshori dan kerabatnya 

Data  

Jenis atau macam „alam kunyah 

Fungsi sintaksis Arab  khabar mubtada‟ 

Analisis : kalimah  merupakan „alam kunyah karena berupa nama yang di awali 

dengan lafadz  dan berfungsi sebagai khabar dengan mubtada‟  yang dibuang 

No. Kartu: 92 No.halaman/ bab/tema: 30/13/  

Kalimat  

Arti kata               Abu Tholhah Al-anshori dan kerabatnya 

Data  

Jenis atau macam „alam murakkab 

Fungsi sintaksis Arab  munada 

Analisis : kalimah  merupakan „alam murakkab dengan jenis tarkib idhafi karena 

terdiri atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi sebagai mudhaf (yang disandari) dan   

berfungsi sebagai mudhaf ilaih dan berfungsi sebagai khabar dengan mubtada‟  yang dibuang 

No. Kartu: 93 No.halaman/ bab/tema: 30/13/  

Kalimat  

Arti kata               Bahwasanya Abu Tholhah Al-anshori r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam kunyah 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam kunyah karena berupa nama yang di awali dengan 

lafadz  dan berfungsi sebagai Ism-nya  karena jatuh setelah  
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No. Kartu: 94 No.halaman/ bab/tema: 30/13/  

Kalimat  

Arti kata               Bahwasanya Abu Tholhah Al-anshori r.a 

Data  

Jenis atau macam „alam murakkab 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam murakkab dengan jenis tarkib idhafi karena terdiri 

atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi sebagai mudhaf (yang disandari) dan   

berfungsi sebagai mudhaf ilaih dan berfungsi sebagai Ism-nya  karena jatuh setelah 

No. Kartu: 95 No.halaman/ bab/tema: 30/13/  

Kalimat  

Arti kata               Abu Thalhah berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam kunyah 

Fungsi sintaksis Arab  Fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam kunyah karena berupa nama yang di awali 

dengan lafadz  dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ 

dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan 

pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach 

No. Kartu: 96 No.halaman/ bab/tema: 30/13/  

Kalimat  

Arti kata               Abu Thalhah berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam murakkab 

Fungsi sintaksis Arab Fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam murakkab dengan jenis tarkib idhafi karena terdiri 

atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi sebagai mudhaf (yang disandari) dan   

berfungsi sebagai mudhaf ilaih dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang 

dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang 

dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach 

No. Kartu: 97 No.halaman/ bab/tema: 31/13/  

Kalimat  

Arti kata               Abu Thalhah membaginya kepada kerabatnya 

Data  

Jenis atau macam „alam kunyah 

Fungsi sintaksis Arab  Fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam kunyah karena berupa nama yang di awali 

dengan lafadz  dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ 

dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan 
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pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach 

 

 

 

 

No. Kartu: 98 No.halaman/ bab/tema: 31/13/  

Kalimat  

Arti kata               Abu Thalhah membaginya keapada kerabatnya 

Data  

Jenis atau macam „alam murakkab 

Fungsi sintaksis Arab Fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam murakkab dengan jenis tarkib idhafi karena terdiri 

atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi sebagai mudhaf (yang disandari) dan   

berfungsi sebagai mudhaf ilaih dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang 

dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang 

dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach 

No. Kartu: 99 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Anas r.a berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  Fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah    merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca 

rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang 

dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach 

No. Kartu: 100 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Anas r.a berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah    merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai fa‟il 

(subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  

karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama 

ber-charakah fatchach 

No. Kartu: 101 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Saya telah membatu Nabi SAW selama sepuluh tahun 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  Maf‟ul bih (objek/sasaran) 
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Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan 

untuk memuji  dan berfungsi sebagai maf‟ul bih karena berupa ism yang menjadi objek atau 

sasaran dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang 

dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach 
 

 

 

No. Kartu: 102 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Saya telah membatu Nabi SAW selama sepuluh tahun 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  maf‟ul bih (objek/sasaran) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai maf‟ul bih 

karena berupa ism yang menjadi objek atau sasaran dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  

karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama 

ber-charakah fatchach  

No. Kartu: 103 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Diriwayatkan oleh Imam „Ali karomallahu wajhah 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji   dan berfungsi sebagai Ism-nya  karena jatuh setelah   

No. Kartu: 104 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Diriwayatkan oleh Imam „Ali karomallahu wajhah 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai Ism-nya  

karena jatuh setelah   

No. Kartu: 105 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Diriwayatkan oleh Imam „Ali karomallahu wajhah 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti ism  lain 

dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  
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No. Kartu: 106 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Diriwayatkan oleh Imam „Ali karomallahu wajhah 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal karena 

berupa ism yang mengikuti ism  lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang 

digantikannya)   

No. Kartu: 107 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Diriwayatkan dari Qayis Ibnu „Ashim 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Majrur dengan charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai majrur (ism yang dibaca jar) karena didahului salah 

satu charf jar, yaitu charf   

No. Kartu: 108 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Diriwayatkan dari Qayis Ibnu „Ashim 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Majrur dengan charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai majrur (ism 

yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf jar, yaitu charf   

No. Kartu: 109 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Diriwayatkan dari Qayis Ibnu „Ashim 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Mudhaf ilaih  

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih karena dirangkai dengan kata  

sebagai mudhaf-nya. 
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No. Kartu: 110 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Diriwayatkan dari Qayis Ibnu „Ashim 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Mudhaf ilaih 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih 

karena dirangkai dengan kata   sebagai mudhaf-nya. 

No. Kartu: 111 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Qayis berkata kepadanya 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah   merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca 

rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang 

dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach  

No. Kartu: 112 No.halaman/ bab/tema: 33/15/  

Kalimat  

Arti kata               Qayis berkata kepadanya 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah    merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai fa‟il 

(subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  

karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama 

ber-charakah fatchach 

No. Kartu: 113 No.halaman/ bab/tema: 36/17/  

Kalimat  

Arti kata               Saya bersama Abdullah Ibnu Umar 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Madzruf 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai madzruf karena berupa ism manshub yang 

menjelaskan tempat terjadinya perbuatan dan di dahului salah satu lafadz dzaraf makan, yaitu  
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No. Kartu: 114 No.halaman/ bab/tema: 36/17/  

Kalimat  

Arti kata               Saya bersama Abdullah Ibnu Umar 

Data  

Jenis atau macam „alam murakkab 

Fungsi sintaksis Arab Madzruf 

Analisis : kalimah   merupakan „alam murakkab dengan jenis tarkib idhafi karena terdiri 

atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi sebagai mudhaf (yang disandari) dan   

berfungsi sebagai mudhaf ilaih dan berfungsi sebagai madzruf karena berupa ism manshub yang 

menjelaskan tempat terjadinya perbuatan dan di dahului salah satu lafadz dzaraf makan, yaitu  

 

No. Kartu: 115 No.halaman/ bab/tema: 36/17/  

Kalimat  

Arti kata               Saya bersama Abdullah Ibnu Umar 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Mudhaf ilaih  

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih karena dirangkai dengan kata  

sebagai mudhaf-nya. 

No. Kartu: 116 No.halaman/ bab/tema: 36/17/  

Kalimat  

Arti kata               Saya bersama Abdullah Ibnu Umar 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Mudhaf ilaih 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai mudhaf ilaih 

karena dirangkai dengan kata   sebagai mudhaf-nya. 

No. Kartu: 117 No.halaman/ bab/tema: 37/17/  

Kalimat       

Arti kata               Imam Abu Hanifah rohimahullah 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji   dan berfungsi sebagai Ism-nya  karena jatuh setelah  

 

 



 
 

 

120 

 

 

 

 

No. Kartu: 118 No.halaman/ bab/tema: 37/17/  

Kalimat       

Arti kata               Imam Abu Hanifah rohimahullah 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai Ism-nya  

karena jatuh setelah  

No. Kartu: 119 No.halaman/ bab/tema: 37/17/  

Kalimat       

Arti kata               Imam Abu Hanifah rohimahullah 

Data  

Jenis atau macam „alam kunyah 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam kunyah karena berupa nama yang di awali 

dengan lafadz  dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti ism  lain dan 

berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)   

No. Kartu: 120 No.halaman/ bab/tema: 37/17/  

Kalimat       

Arti kata               Imam Abu Hanifah rohimahullah 

Data  

Jenis atau macam „alam murakkab 

Fungsi sintaksis Arab badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam murakkab dengan jenis tarkib idhafi karena 

terdiri atas dua suku kata, yaitu  yang berfungsi sebagai mudhaf (yang disandari) dan  

 berfungsi sebagai mudhaf ilaih dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang 

mengikuti ism  lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

 

No. Kartu: 121 No.halaman/ bab/tema: 38/18/  

Kalimat      

Arti kata               Tuan Ali karromallu wajhah  berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti ism  lain 

dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  
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No. Kartu: 122 No.halaman/ bab/tema: 38/18/  

Kalimat      

Arti kata               Tuan Ali karromallu wajhah  berkata 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  Badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal karena 

berupa ism yang mengikuti ism  lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang 

digantikannya)   

No. Kartu: 123 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat           

Arti kata               Imam Syafi‟i adalah orang yang sangat berbudi luhur 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji   dan berfungsi sebagai Ism-nya  karena jatuh setelah  

No. Kartu: 124 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat           

Arti kata               Imam Syafi‟i adalah orang yang sangat berbudi luhur 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Ism-nya  

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan jenis 

mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai Ism-nya  

karena jatuh setelah  

No. Kartu: 125 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat           

Arti kata               Imam Syafi‟i adalah orang yang sangat berbudi luhur 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  badal 

Analisis : kalimah merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism  lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  
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No. Kartu: 126 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat           

Arti kata               Imam Syafi‟i adalah orang yang sangat berbudi luhur 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Badal 

Analisis : kalimah merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism  lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  

No. Kartu: 127 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat   

Arti kata               Ya Rabi‟, jika saya memberimu ilmu maka terimalah 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  munada 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai munada karena berupa ism zhahir yang jatuh setelah 

salah satu dari adat nida‟, yaitu .  

No. Kartu: 128 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat   

Arti kata               Ya Rabi‟, jika saya memberimu ilmu maka terimalah 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab  munada 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad krena terdiri atas satu suku kata dan berfungsi 

sebagai munada karena berupa ism zhahir yang  jatuh setelah salah satu dari adat nida‟, yaitu . 

No. Kartu: 129 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat  

Arti kata               Harun Ar-rasyid menitipkan kedua anaknya Amin dan Ma‟mun 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca 

rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang 

dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach  
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No. Kartu: 130 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat  

Arti kata               Harun Ar-rasyid menitipkan kedua anaknya Amin dan Ma‟mun 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah   merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai fa‟il 

(subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  

karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama 

ber-charakah fatchach 

No. Kartu: 131 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat  

Arti kata               Harun Ar-rasyid menitipkan kedua anaknya Amin dan Ma‟mun 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  Na‟at 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan 

untuk memuji  dan berfungsi sebagai na‟at  karena menunjukkan sifat ism sebelumnya 

atau disebut dengan man‟ut   

No. Kartu: 132 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat  

Arti kata               Harun Ar-rasyid menitipkan kedua anaknya Amin dan Ma‟mun 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Na‟at 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai na‟at  

karena menunjukkan sifat ism sebelumnya atau disebut dengan man‟ut  

No. Kartu: 133 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat  

Arti kata               Harun Ar-rasyid menitipkan kedua anaknya Amin dan Ma‟mun 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  badal 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai badal karena berupa ism yang mengikuti 

ism  lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu (yang digantikannya)  

 



 
 

 

124 

 

 

 

 

No. Kartu: 134 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat  

Arti kata               Harun Ar-rasyid menitipkan kedua anaknya Amin dan Ma‟mun 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab badal 

Analisis : kalimah   merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai badal 

karena berupa ism yang mengikuti ism  lain dan berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu 

(yang digantikannya)  

No. Kartu: 135 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat  

Arti kata               Harun Ar-rasyid menitipkan kedua anaknya Amin dan Ma‟mun 

Data  

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab  Ma‟thuf 

Analisis : kalimah merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah ditentukan 

sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai ma‟thuf dari ma‟thuf „alaih  karena keduanya 

dihubungkan dengan salah satu charf „athaf, yaitu wawu    

No. Kartu: 136 No.halaman/ bab/tema: 41/19/  

Kalimat  

Arti kata               Harun Ar-rasyid menitipkan kedua anaknya Amin dan Ma‟mun 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Ma‟thuf 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai ma‟thuf 

dari ma‟thuf „alaih  karena keduanya dihubungkan dengan salah satu charf „athaf, yaitu 

wawu   

No. Kartu: 137 No.halaman/ bab/tema: 42/19/  

Kalimat  

Arti kata               Harun Ar-rasyid menitipkan kedua anaknya Amin dan Ma‟mun 

Data  

Jenis atau macam „alam laqb 

Fungsi sintaksis Arab  fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah  merupakan „alam laqb karena berupa nama kedua yang ditujukan untuk 

memuji  dan berfungsi sebagai fa‟il (subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ 

dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan 

pada masa lampau dengan charf pertama ber-charakah fatchach  
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No. Kartu: 138 No.halaman/ bab/tema: 42/19/  

Kalimat  

Arti kata               Harun Ar-rasyid menitipkan kedua anaknya Amin dan Ma‟mun 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Fa‟il (subjek/pelaku) 

Analisis : kalimah   merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai fa‟il 

(subjek/pelaku)  karena berupa ism yang dibaca rafa‟ dan jatuh setelah fi‟l madhi ma‟lum  

karena menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan pada masa lampau dengan charf pertama 

ber-charakah fatchach 

No. Kartu: 139 No.halaman/ bab/tema: 42/19/  

Kalimat           

Arti kata               Dia mengirim salah satu anaknya kepada Al-ashma‟i 

Data   

Jenis atau macam „alam syakhash 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam syakhash karena berupa nama yang sudah 

ditentukan sebagai nama pertama dan berfungsi sebagai majrur (ism yang dibaca jar) karena 

didahului salah satu charf jar, yaitu charf    

No. Kartu: 140 No.halaman/ bab/tema: 42/19/  

Kalimat           

Arti kata               Dia mengirim salah satu anaknya kepada Al-ashma‟i 

Data  

Jenis atau macam „alam mufrad 

Fungsi sintaksis Arab Majrur karena charf jar 

Analisis : kalimah  merupakan „alam mufrad karena terdiri atas satu suku kata dengan 

jenis mufrad mudzakkar karena tidak menempati ciri-ciri muannats dan berfungsi sebagai majrur 

(ism yang dibaca jar) karena didahului salah satu charf jar, yaitu charf  
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REKAPITULASI KARTU DATA JENIS ISM „ALAM 

No 
Jenis atau Macam 

Ism „Alam 
Nomor Kartu Jumlah 

1. 
„Alam Syakhash 

 

1, 3, 7, 23, 27, 29, 33, 35, 43, 45, 47, 49, 59, 61, 63, 

65, 67, 69, 71, 73, 83, 85, 87, 89, 99, 105, 107, 109, 

111, 113, 115, 121, 125, 127, 129, 133, 135, 139 

39 

2. 

„Alam Jenis 

 
11, 13, 15, 17 4 

3. „Alam Kunyah 

 
37, 39, 91, 93, 95, 97, 119 7 

4. „Alam Laqb 

 

5, 9, 19, 21, 25, 31, 41, 51, 53, 55, 57, 75, 77, 79, 81, 

101, 103, 117, 123, 131, 137 

21 

5. „Alam Mufrad  

2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 

34, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 

66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 100, 

102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 

126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140 

59 

6. „Alam Murakkab 

(susunan) 

4, 38, 40, 76, 92, 94, 96, 98, 114, 120 10 
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Jumlah Total 140 

 

 

 

REKAPITULASI KARTU DATA FUNGSI SINTAKSIS ISM „ALAM 

No 

Jenis atau 

Macam Ism 

„Alam 
Nomor Kartu Jumlah 

1. 

Marfu‟atul 

Asma‟ (ism-

ism yang 

dibaca rafa‟) 

Fa‟il  

5, 6, 55,56, 81, 82, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

111, 112, 129, 130, 137, 138 

18 

Na‟ib fa‟il  - 2 

Mubtada‟ dan 

khobar 

Mubtada‟ 31, 32  

Khabar  1, 2, 37, 38, 83, 84, 91, 92 8 

Ism-nya  

dan saudaranya 
21, 22, 41, 42, 117, 118, 123, 124 

8 

Khobar-nya   

dan saudaranya 
- 

 

Tawabi‟  

Na‟at  75, 76, 131, 132 4 

Ma‟thuf  -  

Taukid  -  

Badal  29, 30, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 73, 74, 119, 120, 121, 

122, 125, 126 

18 

2. 

Manshubatul 

Asma‟ (ism-

ism yang 

dibaca 

nashab) 

Maf‟ul bih  

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 79, 80, 101, 

102 

12 

Maf‟ul li ajlih  -  

Maf‟ul fih/ 

zharaf zaman 

dan zharaf 

makan  

113, 114 2 

Maf‟ul mutlaq  -  

Maf‟ul ma‟ah  -  

Chal  -  

Tamyiz  -  

Bersambung 



 
 

 

128 

 

 

 

 

 

Lanjutan 

No 

Jenis atau 

Macam 

Ism „Alam 
Nomor Kartu Jumlah 

 
 

Mustatsna  -  

Khabar  dan 

saudara-saudaranya 

-  

Ism  dan saudara-

saudaranya 

9, 10, 19, 20, 27, 28, 93, 94, 103, 104 
10 

Munada  39, 40, 127, 128, 139, 140 6 

Tawabi‟  

Na‟at  -  

Ma‟thuf  135, 136 2 

Taukid  -  

Badal  
43, 44, 45, 46, 61, 62, 

105, 106, 133, 134 
10 

3. 

Majrurotul 

Asma‟ (ism-

ism yang 

dibaca jar) 

Mudhaf ilaih  

3, 4, 7, 8, 23, 24, 35, 36, 85, 86, 109, 110, 

115, 116 
14 

Majrur dengan Charf 

Jar 

33, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 77, 

78, 107, 108 14 

Tawabi‟  

Na‟at  
25, 26 2 

Ma‟thuf  
-  

Taukid  
-  

Badal  

47, 48, 69, 70, 71, 72, 

87, 88,89, 90 
10 

Jumlah Total 140 
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