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ABSTRAK 

Aula Nisak. 2017. Huruf athaf dalam surat Al-Isra’ (Analisis Sintaksis). 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. 

Fakultas Bahasa dan Seni. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Muhammad Yusuf Ahmad Hasyim, Darul 

Qutni. 

 

Kata Kunci: Alquran, Huruf Athaf, Sintaksis 
 

Huruf athaf  merupakan salah satu pembahasan kaidah bahasa Arab. Athaf secara bahasa 

mempunyai arti mengikuti, namun dalam istilah nahwu, athaf itu untuk menjelaskan, atau untuk 

menggabungkan yang terdiri dari ma’thuf (lafadz yang di athafkan)  dan ma’thuf alaih (lafadz 

yang diathofi). Huruf athaf  ada 9 yaitu 1. Wawu )واو(  2. Fa’ (فاء) 3. Au (أو) 4. Am (أم) 5. Hatta 

 Kesemuanya huruf ini .(ال) dan 9. Laa (لكن) Laakin .8 (بل) Bal .7 (مث) Tsumma .6 (حّىت )

berfungsi untuk menggabungkan ma’thuf (lafadz yang di athafkan atau jatuh setelah huruf athaf) 
pada ma’thuf alaih (lafadz yang di athafi atau jatuh sebelum huruf athaf) secara mutlak yakni 

secara dalam segi lafadz maupun dalam segi hukumnya.  

Masalah penelitian ini adalah Apa saja huruf ‘athaf yang terdapat dalam surat Al-Isra’dan 
Apa makna huruf ‘athaf yang terdapat dalam surat Al-Isra’. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui macam-macam huruf athaf dan makna atau faedah huruf athaf yang terdapat dalam 

surat Al-Isra’.  
Desain penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Data berupa huruf 

athaf dalam Alquran surat Al-Isra’. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa kartu data dan lembar rekapitulasi.  
Berdasarkan analisis yng dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 123 data huruf 

athaf  yang terdiri dari واو sebanyak (94), فاء sebanyak (10), وأ  sebanyak (12), مث sebanyak (6), 

dan مأ  sebanyak (1). Makna huruf athaf  yang terdiri dari huruf  1. واو maknanya 2 ملطلق اجلمع. 

صالتّ للّرتتيب مع اإل maknanya فاء يري، إحه، إFام، شكخللت maknanya أو .3  مأ .4    maknanya  

صالنفللرتتيب مع اإل maknanya مث .5متصلة . 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Arab berasal dari rumpun bahasa-bahasa semit (semitic language atau samiah) 

dan mempunyai anggota penutur yang terbanyak yang dipakai bangsa-bangsa yang tinggal di 

sekitar sungai Tigris, Furat dan Jazirah Arabia (Timur Tengah). Sebenarnya bahasa Arab itu 

timbul sejak beberapa abad sebelum Islam. Hanya saja pencatatan dari bahasa tersebut baru 

dapat dimulai dua abad sebelum lahirnya Islam karena bukti peninggalan sastra Arab yang dapat 

dicatat hanya dimulai sejak dua abad sebelum islam (AlMuhdar 1983:12). 

Bahasa Arab merupakan bahasa yang dituturkan di kawasan-kawasan Asia Barat dan 

Afrika Utara. Kawasan Urubah, yakni kawasan yang meliputi 21 negara Arab yang meliputi 

Arab Afrika, Arab Asia, maupun Arab teluk yang tergabung dalam liga Arab dan berbahasa 

resmi Arab (Irawati 2013b:1-2 ).  

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

“tattein” yang berarti “menempatkan”. Secara etimologi sintaksis berarti  menempatkan 

bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata/kalimat (Irawati 2013:119). Sintaksis dalam 

bahasa Arab disebut dengan ilmu nahwu. Menurut Al Ghulayaini (2005:8) nahwu adalah ilmu 

yang untuk mengetahui keadaan kalimat Arab yang tunggal dan tersusun. Adapun menurut 

Irawati (2013a:132) nahwu adalah ilmu tentang pokok, yang bisa diketahui dengannya tentang 

harokat (baris) akhir dari suatu kalimat baik secara i’rob atau mabny. 
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Ilmu Nahwu merupakan salah satu cabang ilmu yang harus diprioritaskan dalam 

mempelajari bahasa Arab. Karena dalam kajian ilmu nahwu membahas tentang tata bahasa Arab 

yang paling mendasar yang diperlukan untuk memahami teks-teks berbahasa Arab yang 

terkadang terdapat pemahaman yang berbeda-beda disebabkan oleh kurangnya pemahaman 

tentang kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. 

Menurut Ismail (2000:4) dengan ilmu nahwu seseorang bisa mengetahui i’rob (rafa’, 

nashab,  jar, dan jazam) kalimat dan unsur-unsur kalimat, penjelasan  fa’il dan maf’ul, mubtada’ 

dan khabar, khal dan tamyiz dan lain-lain yang membantu untuk memahami kalimat dalam 

bahasa Arab. 

Dalam bahasa Arab i’rab terbagi menjadi empat macam, yaitu rafa’, nasab, khafadh/jar 

dan jazm sebagaimana dikatakan Anwar (1995:12) bahwa i’rab terbagi menjadi empat macam, 

yaitu i’rab rafa’, i’rab nasab, i’rab khofadh dan i’rab jazm. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menganalisis huruf athaf sebagai objek 

penelitian. Surat Al-isro’ merupakan surat yang terdapat banyak huruf athafnya. Peneliti memilih 

surat ini karena surat ini banyak huruf athafnya. 

Athaf secara bahasa mempunyai arti mengikuti, namun dalam istilah nahwu, athaf itu 

untuk menjelaskan, atau untuk merentetkan yang terdiri dari ma’thuf (lafadz yang di athafkan)  

dan ma’thuf alaih (lafadz yang diathofi.) 

Pembagian athaf 

Athaf itu ada dua macam yaitu sebagai berikut: 

a. Athaf Bayan 
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Athaf bayan yaitu tabi’ (lafadz yang mengikuti pada lafadz sebelumnya) yang terdiri dari 

isim jamid yang menyerupai sifat (na’at) dalam hal menjelaskan matbu’nya (lafadz yang diikuti) 

jika terdiri dari isim ma’rifat dan mengkhususkannya bila terdiri dari isim nakiroh. (Ibnu Malik: 

2005:132). Athaf bayan itu harus mengikuti atau mencocoki mengikuti mubayannya dalam 

empat hal dari sepuluh segi seperti halnya na’at hakiki mengikuti man’utnya yaitu: 

1) Dalam segi i’robnya (rafa’, nasab dan jer) 

2) Dalam segi nakirah atau ma’rifatnya 

3) Dari segi mufrod tasniyah dan jama’nya 

4) Dalam segi mudzakarnya atau muannasnya 

b. Athaf Nasaq 

Athaf nasaq adalah tabi’ (lafadz yang mengikuti) pada matbu’nya (lafadz yang diikuti)  

dalam i’robnya antara tabi’ dan matbu’nya tersebut terpisah atau di tengah-tengah oleh salah 

satu huruf athaf  sembilan. Huruf athaf  ،م، حىت، الواوأو، أالفاء، مث، بل، ال، لكن  kesemuanya 

huruf ini berfungsi untuk menggabungkan ma’thuf (lafadz yang di athafkan atau jatuh setelah 

huruf athaf) pada ma’thuf alaih (lafadz yang diathafi atau jatuh sebelum huruf athaf) secara 

mutlak yakni secara dalam segi lafadz maupun dalam segi hukumnya (Ibnu Aqil 2011:656).  

Contoh:  

 دخل االستاذ يف الفصل فتالميذه يقومون

(bapak guru masuk kelas lalu para siswa berdiri) 
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Dalam contoh ini huruf athaf fa’ (فاء) yang berada pada lafadz فتالميذه adalah berfungsi untuk 

menggabungkan lafadz  االستاذ dalam segi i'robnya (keduanya dihukumi dengan يف الفصل    

 kesemuanya itu hanya berfungsi untuk menggabungkan  لكن، بل، ال Huruf athaf . (دخل

ma’thuf dengan ma’thuf alaih dalam segi i’robnya saja, sedang hukumnya tidak (bahkan 

berlawanan).  

Contoh:  

ت العلوم العصر ية بل الشرعيةمما عل  

(saya tidak mengajarkan ilmu modern akan tetapi ilmu agama) 

Huruf athaf wawu itu berfaedah طلق اجلمعمل  yakni untuk mengumpulkan ma’thuf dan ma’thuf 

alaih dalam suatu hukum secara mutlak baik dalam hukumnya itu ma’thuf mendahului ma’thuf 

alaih. Adapun untuk menentukan salah satu dari tiga hal tersebut adalah bisa dilihat dari 

qorinahnya. (Ibnu Malik 2005:156). 

Contoh: 

ه لجاء نيب دمحم و اخوه قب  

(Datang kepada-Ku Muhammad dan saudaranya sebelum dia). 
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Huruf athaf “fa” (فاء) berfaedah للرتتيب مع اإلتصال yakni mengakhirkan ma’thuf dari 

ma’thuf alaih secara berurutan dan bersambung langsung, sedangkan huruf athaf مث berfaedah 

الصللرتتيب مع اإلنف  yakni mengakhirkan ma’thuf dari ma’thuf alaih secara berurutan. 

Contoh  huruf athaf fa’ (فاء):  

 اّلذي خلق فسوى 

(yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya). 

Contoh  huruf athaf tsumma (مث): 

     َجاَء َزْيٌد ُمثَّ ُعَمرُ 

telah datang Zaid kemudian Umar. 

Huruf Au (أو) menunjukkan arti mencari ketegasan, jika jatuh sesudah hamzah yang 

masuk pada salah satu dua hal yang sama. Huruf athaf Au (أو) berfaedah 1.) Takhyir (للتخيري) 
yaitu memilih antara ma’thuf dan ma’thuf alaih dan tidak boleh mengumpulkan keduanya, 2.) 

Ibahah )حه)ا  yaitu bermakna memperbolehkan memilih antara ma’thuf dan ma’thuf alaih atau 

mengumpulkan keduanya, 3.) Syak (شاك) yang bermakna ragu, dan 4.) Ibham (امFإ) yaitu 

menyembunyikan maksud yang sebenarnya pada pendengar, makna ini terjadi apabila 

mutakallim sudah mengetahui pada hukum. 
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Am (أم) berfaedah muttashilah dan munqhatiah, muttashilah yaitu hamzah taswiyah. 

Hamzah taswiyah yaitu hamzah yang beriringan setelah lafadz يل  .dan sesamanya سواء ما ا

Sedangkan munqathiah yaitu أم yang tidak di dahului oleh hamzah taswiyah atau hamzah 

mughniyah, tetapi ia berfungsi sebagai pembatal (idhrab) sama makna yang dimiliki oleh lafadz 

bal. Seperti contoh: ا الء بل ام شاهaّا (Sesungguhnya ternak itu benar-benar unta ataukah 

kambing). 

Tata bahasa yang dimiliki bahasa Arab akan kaya gramatikalnya, terkadang orang yang 

belum faham gramatikalnya akan menghindar karena sulit dipahami, dan athaf ini sangat penting 

dan menarik sekali untuk dipelajari. Namun karena luasnya pembahasan athaf, peneliti 

membatasi masalah yang diteliti yaitu berupa analisis huruf athaf yang terdapat dalam surat Al-

Isra’. 

Al-quran merupakan mu’jizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui 

perantara malaikat yang tertulis dan mushaf dan disampaikan kepada umatnya secara mutawatir, 

yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas dan untuk orang yang 

membaca dinamakan ibadah. Dalam skripsi ini peneliti memilih surat Al-Isra’ sebagai objek 

penelitian karena termasuk surat yang banyak terdapat huruf  athafnya. 

Surat Al-Isra’ terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat makiyah. Dinamakan dengan 

Al-Isra’ yang berarti memperjalankan di malam hari, berhubung peristiwa Isra’ Nabi Muhammad 

SAW di Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis dicantumkan pada ayat 

pertama dalam surat ini. Penuturan cerita Isra’ pada permulaan surat ini, mengandung isyarat 
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bahwa Nabi Muhammad SAW beserta umatnya kemudian hari akan mencapai martabatnya yang 

tinggi dan akan menjadi umat yang besar. 

Surat ini dinamakan pula dengan Bani Israil artinya keturunan Israil berhubung dengan 

permulaan surat ini, yakni pada ayat kedua sampai dengan ayat kedelapan dan kemudian dekat 

akhir surat yakni pada ayat 101 sampai ayat 104, Allah menyebutkan tentang Bani Israil yang 

setelah menjadi bangsa yang kuat lagi besar lalu menjadi bangsa yang terhina karena 

menyimpang dari ajaran Allah SWT. Dihubungkan kisah Isra’ dengan riwayat Bani Israil pada 

surat ini, memberikan peringatan bahwa umat islam akan mengalami keruntuhan, sebagaimana 

halnya Bani Israil, apabila mereka juga meninggalkan ajaran-ajaran agamanya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti memilih judul 

“Huruf  ‘Athaf dalam Surat Al-Isra’ (Analisis Sintaksis)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dapat 

diuraikan adalah sebagai berikut:  

1. Apa saja huruf ‘athaf yang terdapat dalam surat Al-Isra’?  

2. Apa makna huruf ‘athaf yang terdapat dalam surat Al-Isra’?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui macam-macam huruf’athaf yang terdapat dalam surat Al-Isra’ 

2. Untuk mengetahui makna huruf ‘athaf yang terdapat dalam surat Al-Isra’ 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian diharapkan menjadikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi khazanah ilmu pengetahuan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran atau ide bagi 

pembelajar bahasa Arab khususnya bagi orang-orang non-Arab yang berkaitan dengan kaidah 

ilmu nahwu khususnya berkenaan dengan huruf athaf.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa, dosen dan pembaca. 

a. Bagi mahasiswa memberikan pemahaman tentang sintaksis yang berkenaan 

dengan huruf athaf. 

b. Bagi pengajar penelitian ini dapat memberikan kontribusi  dalam pembelajaran 

tentang sintaksis khususnya yang berkenaan dengan huruf athaf. 

c. Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah pengetahuan linguistik khususnya 

di bidang sintaksis tentang huruf athaf.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas kajian pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya dan 

juga landasan teori yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini. 

2.1  Kajian Pustaka 

Penelitian di bidang bahasa merupakan penelitian yang menarik. Hal ini ditandai dengan 

banyaknya penelitian bahasa yang dilakukan oleh para peneliti, baik penelitian yang bersifat 

melengkapi maupun penelitian yang bersifat menguatkan hasil penelitian yang sudah ada. Begitu 

juga dengan penelitian yang berkaitan dengan analisis sintaksis. Penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini antara lain di katakan oleh Fitri Widyawati (2012), Muhaimin (2014), dan 

Nur Baindoh Aksanah (2014). 

Fitri (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Athaf Nasaq Dalam Buku Al 

Arobiyyah Baina Yadaik Juz 2 (Analisis Sintaksis)”. Penelitian tersebut berbentuk penelitian 

kepustakaan (library research) dengan pengambilan data dari Buku pembelajaran dan 

menggunakan analisis deskriptif.  

Relevansi penelitian Fitri (2012) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

sama-sama mengkaji tentang tatabahasa dan berbentuk penelitian kepustakaan (library 

research). 

Adapun perbedaannya terletak pada fokus objek penelitian dan kajian penelitian. 

Penelitian Fitri (2012) objek penelitiannya menganalisis buku pembelajaran, sedangkan 

penelitian ini menganalisis Al-Quran Surat Al-Isra’. Begitu juga dengan kajian yang diteliti. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2012) menganalisis Athaf Nasaq sedangkan penelitian 

ini menganalisis penelitian ini menganalisis huruf athaf. 

Muhaimin (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Huruf wawu dalam Kitab Matan 

Sullamu At-Taufiqi (analisis sintaksis)”. Penelitian tersebut berbentuk penelitian kepustakaan 

(library research) dengan pengambilan data dari Kitab Matan Sullamu At-Taufiqi dan 

menggunakan analisis deskriptif. Pada penelitian tersebut berhasil ditemukan data berupa wawu 

sebanyak 963 dalam kitab Matan Sullamu At-Taufiqi. Dari total 963 wāwu yang ditemukan 

dalam kitab Matan Sullamu At-Taufiqii, peneliti hanya memilih 100 wāwu untuk dianalisis 

secara maksimal. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin (2014) dengan penelitian ini terletak 

pada objek penelitian dan kajian penelitian. Muhaimin objek penelitiannya kitab Matan Sullamu 

At-Taufiqi, sedangkan penelitian ini menggunakan Alquran Surat Al-Isra’. Begitu juga dengan 

kajian penelitiannya. Penelitian Muhaimin (2014) menganalisis Wawu sedangkan penelitian ini 

huruf athaf.  

Nur Baindoh Aksanah (2014) melakukan penelitian dengan judul “At-Tawabi’ (Satelit 

Flektif) Pada Teks Izhotun Nasyiin Karya Musthafa Al-Ghulayain (analisis sintaksis). Penelitian 

tersebut berbentuk penelitian kepustakaan (library research) dengan pengambilan data dari kitab 

Izhotun Nasyiin dan menggunakan analisis deskriptif. Pada penelitian tersebut berhasil 

ditemukan data berupa 1400 At-tawabi’ (Satelit Flektif) dalam kitab Izhotun Nasyiin, dari 1400 

data tersebut terdapat 350 Na’at haqiqi (real deskriptive), 1141 Athaf Nasaq, 2 Taukid Lafdzi 

(Konfirmasi lafadz), 6 Taukid Maknawi (Konfirmasi Makna), 1 Badal Kul Minal Kul (Aposisi 

Penuh). 
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Persamaan penelitian Nur Baindoh Aksanah (2014) dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang tatabahasa berbentuk penelitian 

kepustakaan (library research). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Baindoh Aksanah (2014) dengan 

penelitian ini terletak pada objek penelitian dan kajian penelitian. Pada penelitian Nur Baindoh 

Aksanah (2014) objek penelitian menggunakan kitab Izhotun Nasyiin, sedangkan penelitian ini 

menggunakan Alquran surat Al-Isra’. Pada kajian penelitiannya, penelitian Nur Baindoh 

Aksanah (2014) menganalisis At-tawabi’ (Satelit Flektif) pada teks Izhotun Nasyiin, sedangkan 

penelitian ini menganalisis huruf athaf. 

Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang dikembangkan dengan 

penelitian lain. 

 

Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 
1. Fitri (2012) Athaf Nasaq 

dalam Buku 

Al Arobiyyah 

Baina Yadaik 

Juz 2 (Analisis 

Sintaksis) 

Penelitian 

berbentuk 

kepustakaan 

(library research) 

Kajian penelitian, Fitri 

menganalisis Athaf 
Nasaq. Sedangkan 

penelitian ini 

menganalisis huruf 

‘athaf. 
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2. Muhaimin 

(2014) 

Huruf Wawu 

dalam Kitab 

Matan 
Sullamu At-
Taufiqi 
(analisis 

sintaksis)  

Penelitian tentang 

wawu atau 

kategori wawu 
athaf 

Objek penelitian 

Muhaimin dari Kitab 

Matan Sullamu At-
Taufiqi, sedangkan 

penelitian ini dari 

Alquran Surat Al-
Isra’ Kajian 

penelitian, Muhaimin 

(2014) menganalisis 

Huruf Wawu, 
sedangkan penelitian 

ini menganalisis 

Huruf ‘athaf. 
3. Nur Baindoh 

Aksanah 

(2014) 

At-Tawabi’ 
(Satelit 

Flektif) Pada 

Teks Izhotun 
Nasyiin Karya 

Musthafa Al-

Ghulayain 

(Studi 

Sintaksis) 

Fungsi atau 

faedah huruf 

athaf 

Objek penelitian dari 

Kitab Izhotun Nasyiin, 

sedangkan penelitian 

ini dalam Alquran 

Surat Al-Isra’. Kajian 

penelitian, Nur 

Baindoh Aksanah 

(2014) menganalisis 

At-Tawabi’ (Satelit 
Flektif), sedangkan 

penelitian ini 

menganalisis Huruf 

‘athaf. 
 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa penelitian ini 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengkaji  khusus tentang huruf ‘athaf  dalam 

surat Al-Isra’. 

2.2       Landasan Teori  

Teori-teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi tentang : (1) Bahasa Arab, (2) 

Unsur-unsur bahasa Arab, (3) Sintaksis, (4) I’rob, (5) Kata, (6) At-tawabi’, (7) makna huruf 

athaf 
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2.2.1  Bahasa Arab  

Menurut Al-Ghulayaini (2005:7) bahasa Arab adalah kalimat-kalimat yang dipergunakan 

oleh orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuan (pikiran dan perasaan) mereka. Bahasa 

Arab merupakan salah satu bahasa resmi yang digunakan oleh banyak negara seperti Maroko, 

Algeria, Mauritania, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Djibouti, Somalia, Arab Saudi, Kuwait, 

Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, Yordania, Suriah, Irak dan Lebanon 

(Rakhmawati 2009:3). 

Berbicara tentang bahasa khususnya bahasa Arab tidak akan terlepas dengan ilmu-ilmu 

yang mengkaji bahasa itu sendiri, baik dilihat dari unsur-unsurnya maupun dari kemampuan 

berbahasa. Adapun jika dilihat dari unsur-unsur bahasa, biasanya yang paling dominan adalah 

cabang ilmu yang membahas tentang tata bahasa (qowa’id). Menurut Al-Ghulayaini (2005:7) 

dalam bahasa Arab terdapat 13 ilmu yaitu shorof (morfologi), nahwu (sintaksis), menulis, 

ma’ani, badi’, ‘arudh, qowafi, qordhusyi’ri, insya’, khitobah, tarikhul adab, dan matnullughoh. 

2.2.2 Unsur Bahasa Arab  

Dalam bahasa Arab, terdapat tiga unsur bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar 

bahasa Arab, yaitu (a) pelafalan atau bunyi (صوت); (b) kosa kata (مفردات); dan (c) struktur 

kalimat ( بيترك ). 

Pelafalan atau bunyi (صوت) harus dikuasai sebagai langkah awal dalam mempelajari 

bahasa Arab. Pokok masalah dari ilmu ini ialah cara mengucapkan abjad Arab dengan fashih. 

Huruf Arab memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari huruf Latin. Diantara 

perbedaan tersebut ialah bahwa huruf Arab bersifat sillabary, dalam arti tidak mengenal huruf 
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vokal karena semua hurufnya konsonan. Perbedaan lainnya ialah cara menulis dan membacanya 

dari kanan ke kiri (Effendy 2012:109). 

Kosa kata (مفردات) merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh 

pembelajar bahasa asing untuk memperoleh kemahiran dalam berkomunikasi dengan bahasa 

tersebut (Effendy 2012:126). Menurut Tarigan (1994:447): kosa kata merupakan: (1) semua kata 

yang terdapat dalam satu bahasa (2) kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara (3) kata 

yang dipakai dalam satu bidang ilmu pengetahuan dan (4) daftar kata yang disusun seperti kamus 

disertai penjelasan secara singkat dan praktis.  

Setelah mengetahui kosa kata dan mengerti pelafalannya, sekarang mengetahui 

bagaimana cara menggunakan dua unsur tersebut agar lebih baik dan tertata dalam 

berkomunikasi, yaitu dengan mempelajari tarkib (susunan kalimat). Tarkib (susunan kalimat) 

terdiri atas Ilmu nahwu dan sharaf . Menurut Antoine Dahdah (dalam Rifa’i 2012:16), nahwu 

dan sharaf  keduanya sama-sama membahas tentang kata (kalimah), hanya saja kalau sharaf 

membahas kata (kalimah) sebelum masuk ke dalam struktur kata, sedangkan nahwu membahas 

tentang kata (kalimah) ketika sudah berada didalam struktur kalimat. 

Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur bahasa terbagi kedalam 

beberapa bagian, yaitu (a) pelafalan atau bunyi (صوت); (b) kosa kata (مفردات); dan (c) struktur 

kalimat ( بيترك ). 

2.2.3  Sintaksis  

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

“menempatkan” (Chaer 2007:206). Sedangkan menurut para ahli, sintaksis adalah ilmu yang 
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mempelajari hubungan antara kata atau frasa atau klausa atau kata yang satu dengan kata atau 

frase atau klausa atau kata yang lain atau tegasnya mempelajari seluk beluk frasa klausa kata dan 

wacana (Ramlan 1985:21). Sedangkan menurut Irawati (2013a:119) sintaksis adalah tatabahasa 

yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Sintaksis dalam bahasa Arab disebut dengan 

ilmu nahwu.  

2.2.4 I’rob  
 

I’rab adalah keadaan yang dipengaruhi oleh ‘amil pada akhir (harokat akhir) kata 

sehingga kata tersebut menjadi marfu’ manshub, majrur atau majzum (Ghulayaini 2005:14). 

Sedangkan Isma’il (2000:17) menjelaskan bahwa I’rab secara bahasa berarti fasih atau jelas atau 

tampak. Sedangkan menurut para ulama’ nahwu, i’rab berarti perubahan akhir kata karena 

perbedaan amil yang mempengaruhinya baik perubahan tersebut secara lafadz maupun dikira-

kirakan, contoh perubahan secara lafadz:  

قٍ ائِ سَ بِ  تُ رْ رَ مَ    -ا  قً ائِ سَ  تُ يْ أَ رَ    -  قٌ ائِ ا سَ ٰهذَ   

Pertama  :  َقٌ ائِ س , ditulis  ٌ◌ karena jabatannya sebagai subjek/خرب. 

Kedua   :  َاقً ائِ س , ditulis  ً◌ karena jabatannya sebagai objek/مفعول. 

Ketiga   :  ِقٍ ائِ سَ ب , ditulis  ٍ◌ karena didahului huruf jar  

 Pendapat hampir sama dikemukakan oleh Moch.Anwar : 
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I’rab adalah perubahan akhir kata (kalimah) karena perbedaan amil yang memasukinya, 

baik secara lafadz ataupun secara perkiraan.  

Maksudnya: i’rob itu mengubah syakal tiap-tiap akhir kalimah disesuaikan dengan fungsi ‘amil 

yang memasukinya, baik perubahan itu tampak jelas lafadznya atau hanya secara diperkirakan 

saja keberadaannya.  

I’rab dalam bahasa Arab dibagi empat macam, yaitu rafa’ (nominatif), nashab (akusatif), 

jar (genetif) dan  jazm (jusif).  

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa i’rab adalah perubahan akhir 

kata karena perbedaan amil yang masuk yang berupa kata atau yang dikira-kirakan. 

2.2.5 Kata (kalimah) 

Kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Menurut Chaer (2007:162) kata adalah 

satuan bahasa yang memiliki satu pengertian. Pendapat hampir sama dikemukakan oleh (Al-

ghulayaini 2005:9). 

الكلمة لفظ يدل على معىن مفرد        

Kata adalah lafadz yang menunjukkan arti secara mandiri.  

Sedangkan kata menurut Zakaria (2004:2) adalah lafadz yang mempunyai arti baik satu huruf, 

dua huruf atau lebih contoh: 

  Membaca :  يـَْقَرأُ     Rumah :  بـَْيتُ 
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 Ke :  ِإَىل     Sekolah :  َمْدَرَسةُ 

2.2.5.1 Isim (nomina) 

Menurut Zakaria (2004:3) isim (nomina) adalah kata yang mempunyai arti dan tidak 

disertai dengan waktu. Pendapat hampir sama dikemukakan Al-Ghulayaini (2005:9). 

Isim (nomina) adalah kata yang menunjukkan arti dirinya sendiri yang tidak disertai 

dengan waktu misalnya  ٌَخاِلٌد، َفرٌس، ُعصفور Isim (nomina) dapat dibedakan dengan fi’il (verba) 

dan huruf (partikel) dengan lima tanda yaitu (Ismai’il 2009:9-10) 

1. Kata  yang dapat menerima tanda i’rob jar sebab kemasukan huruf jar atau idhofah 

2. Kata yang dapat kemasukan huruf alif dan lam 

3. Kata yang dapat menerima tanwin 

4. Kemasukan “ya” nida’ 

5. Kata yang disandarkan kepada kata yang lain 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa isim adalah kata yang 

mempunyai arti, tetapi tidak bersamaan dengan waktu misalnya kata  ٌَفرس. Adapun tanda-tanda 

isim yaitu (1) kata yang dapat menerima tanda i’rob jar sebab kemasukan huruf jar atau idhofah. 

(2) Kata yang dapat kemasukan huruf alif dan lam. (3) Kata yang dapat menerima tanwin. (4) 

Kemasukan “ya” nida’. (5) Kata yang disandarkan kepada kata lain. 
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2.2.5.1 Fi’il (verba) 

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

contoh  ََكَتَب، قـََرأ (Zakaria 2004:6).  

Fi’il (verba) adalah kata yang menunjukkan dirinya sendiri yang bersamaan dengan 

waktu. Ketika kata tersebut menunjukkan masa lampau dinamakan fi’il madhi misalnya kata  َقَام 

(telah berdiri). Ketika makna kata tersebut mengandung masa sekarang atau akan datang maka 

dinamakan fi’il mudhori’ misalnya kata  ُيـَُقْوم (sedang berdiri). Ketika  kata tersebut menunjukkan 

pada makna menuntut sesuatu untuk waktu yang akan datang dinamakan fi’il amar misalnya kata 

  .(berdirilah) ُقمْ 

Ciri-ciri fi’il (verba) adalah kata yang dapat menerima َقدْ   نِيثءsَ  ,َسْوفَ  ,س ,   َu,  َضِمري الَفاِعل 

 َu,  ْنُونْ  َتوِكيد (Al-Ghulayaini 2005:10) 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fi’il adalah kata yang 

menunjukkan arti, dan disertai dengan waktu misalnya kata  َُفرس. Adapun tanda-tanda fi’il yaitu 

(1) kata yang dapat menerima  َْضِمريْ  ،نُوْن تـَوِْكيدuَ نيث ،الَفاِعلuu، ،قد،س  ،سوف  
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3.2.5.3  Huruf   

Huruf yaitu kata yang tidak bermakna ketika tidak disertai dengan kata lain misalnya kata 

ِيفْ ,َهْل ,ِمْن  . Kata-kata tersebut tidak bermakna ketika tidak disandingkan dengan isim (nomina) 

atau fi’il (verba) (Al-Ghulayaini 2005-11). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Isma’il 

(2000:13).  

Huruf adalah kata yang tidak bisa menerima tanda isim (nomina) dan fi’il (verba). 

Menurut Ya’kub (1988:633). Huruf dibagi menjadi tiga yaitu pertama huruf yang khusus 

masuk pada isim (nomina) misalnya jar. Kedua huruf yang khusus masuk pada fi’il (verba) 

misalnya huruf nashab dan huruf jazam. Ketiga huruf yang bisa masuk pada isim (nomina) dan 

fi’il (verba) misalnya huruf athaf (konjugtor) dan huruf istifham (interogatif). Sedangkan Zakaria 

(2004:1) huruf terbagi mejadi dua yaitu huruf hijaiy dan huruf ma’ani. Huruf hijaiy atau 

alphabetik atau disebut juga dengan huruf mabani adalah huruf yang bisa membentuk satu kata. 

Contoh:  أ–ب  –ت  -ث . Sedangkan huruf ma’ani adalah huruf -huruf yang mempunyai arti. 

Contoh:  َو(dan),  َْأو(atau),  َُّمث (kemudian),  ِْمن (dari). 

Pendapat hampir sama yang di kemukakan oleh Al-Ghulayaini (2005:619) huruf dalam 

bahasa Arab terbagi menjadi dua macam yaitu huruf mabna (construction) dan huruf makna 

(signification). Huruf mabna (contruction) adalah huruf yang menjadi bangunan atau komponen 

dalam pembentukan suatu kata. Sedangkan huruf makna adalah huruf yang memilki arti kecuali 



 
 

20 
 

terangkai dalam suatu kalimat. Adapun huruf makna terbagi menjadi dua macam, yaitu reksi dan 

huruf tidak reksi.  

Dalam ilmu nahwu (Anwar 1995:4) huruf adalah َكِلَمٌة َدلَّْت َعَلى َمْعَىن ِيفْ َغْريَِها artinya 

kalimah (kata) yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimah lainnya. Dapat 

disimpulkan bahwa kalimah (kata) yang dapat menunjukkan makna apabila dirangkaikan dengan 

kalimah yang lainnya, tidak dapat berdiri sendiri dan athaf ini termasuk bagian dari huruf. 

 

2.3 AT-TAWABI’ 

2.3.1  Athaf  

Athaf menurut bahasa adalah kembali atau bengkok. Athaf terbagi dua bagian yaitu athaf 

nasaq dan athaf bayan. Athaf bayan adalah isim yang mengikuti pada matbu’nya yang berupa 

isim jamid dan menyerupai sifat atau na’at di dalam menjelaskan matbu’nya serta terikat oleh 

lafadz sebelumnya. Athaf nasaq adalah isim yang mengikuti pada matbu’nya (lafadz yang 

diikuti) (dalam segi i’rob atau hukumnya), yang antara keduanya terdapat salah satu dari 

beberapa huruf athaf (Shofwan 2005:154) 

Contoh:  ََاْخُصْص ِبُودٍّ وَ ثـََناٍء َمْن َصَدق  
“Khususkanlah kecintaan dan pujianmu pada orang yang berteman denganmu” 

a. Lafadz وثناء dinamakan ma’thuf (lafadz yang di athof kan) dan wawu adalah huruf 

athafnya. 
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b. Lafadz بود dinamakan ma’thuf alaih (lafadz yang di athafi) hukumnya ma’thuf itu 

mengikuti pada ma’thuf alaihnya dalam segi i’rob dan hukumnya (Shofwan 2005:154). 

Apabila ma’thuf alaih dibaca rafa’ maka ma’thuf juga rafa’. Dan apabila ma’thuf alaih 

nashab maka ma’thuf juga nashab. Apabila ma’thuf alaih jer maka ma’thuf juga jer, selain itu 

apabila ma’thuf alaihnya jazem maka ma’thuf juga jazem (Arra’ini 2002:321). 

Contoh:  َُصَدَق اّ{ُ َوَرُسْولُه 

 Kata  َُوَرُسْولُه adalah ma’thuf (di athafkan) pada kata  هللا karena kata  menjadi ma’thuf  هللا

alaih atau yang di athafi rafa’ maka kata  َُرُسْولُه juga dirafa'kan. 

2.3.2 Macam-macam huruf athaf 

Huruf athaf adalah (huruf-huruf yang menggabungkan satu isim dengan isim yang lain 

atau satu fi’il dengan fi’il yang lain dalam segi i’robnya). Menurut kitab alfiyyah (Aqil 2011:656) 

huruf-huruf athaf semuanya ada Sembilan dan terbagi menjadi dua bagian: 

1. Huruf athaf yang menggabungkan dalam segi lafadz dan hukumnya (mengathafkan 

secara mutlak) 

Bagian huruf athaf  ini ada enam huruf:  

1. Huruf الواو 

 dalam dirimu terdapat kejujuran dan kepastian   ِفْيَك ِصْدٌق وَ َوفَاءٌ 
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 telah datang Zaid dan Umar  َجاَء َزْيٌد َو َعْمرٌ 

2. Huruf الفاء 

 telah datang Zaid kemudian Umar   َجاَء َزْيٌد فَـ َعْمرٌ 

3. Huruf مث 

 telah datang Zaid kemudian Umar   َجاَء َزْيٌد ُمثَّ َعْمرٌ 

4. Huruf  َحّىت 

 telah tiba orang-orang yang berhaji sehingga (orang yang َقِدَم اُحلجَّاُج َحىتَّ  اْلُمَشاةُ 

berhaji) yang berjalan kaki. 

5. Huruf أم 

 apakah orang yang disisimu itu Zaid atau Umar   اََزْيٌد ِعْنَدَك اَمْ  َعمرٌ 

6. Huruf أو 

 telah datang Zaid atau Umar   َجاَء َزْيٌد اَوْ  َعْمرٌ 
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2. Huruf athaf yang mengathafkan dari segi lafadznya saja tidak dalam segi hukumnya 

(bahkan hukum atau maknanya berlawanan) 

Bagian huruf athaf ini ada tiga huruf: 

1. Huruf بل 

 zaid tidak berdiri melainkan umar  َما قَاَم َزْيٌد َبلْ  َعْمرٌ 

2. Huruf ال 

 zaid telah datang bukan umar  َجاَء َزْيٌد الَ  َعْمرٌ 

3. Huruf  لكن 

 .jangan engkau memukul zaid, tetapi umar الَ َتْضِرْب َزْيًدا َلِكنْ  َعْمرًا

2.3.3 Kaidah Hukum Huruf-Huruf Athaf 

 Sembilan huruf di atas mempengaruhi athaf  sehingga mengikuti ma’thufnya dalam segi 

pengi’rabannya didalam kalimat. Para ulama’ ahli nahwu menyebutkan ada beberapa kaidah 

yang harus diperhatikan dalam hukum huruf-huruf athaf diantaranya yaitu: 

1. Apabila matbu’nya marfu’(berada dalam keadaan rafa’) maka tabi’nya pun harus berada 

dalam keadaan marfu’.  

2. Apabila matbu’nya manshub (berada dalam keadaan nashab) maka tabi’nya pun harus berada 

dalam keadaan nashab. 
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3. Apabila matbu’nya makhfudl (berada dalam keadaan khafadl) maka tabi’nya pun harus berada 

dalam keadaan khafadl. 

4. Apabila matbu’nya majzum (berada dalam keadaan jazm) maka tabi’nya pun harus berada dalam 

keadaan jazm 

 

2.4 Pengertian Makna 

Menurut Subroto (2011:23) makna adalah arti yang dimiliki oleh sebuah kata karena 

hubungannya dengan makna leksem lain dalam sebuah tuturan. Unsur gramatikal yang 

memenuhi makna ini adalah makna dari masing-masing huruf yang berbeda-beda. Berdasarkan 

uraian di atas peneliti akan membahas makna pada wawu athaf sebagai berikut: 

2.4.1 Makna Huruf Athaf 

1. Makna الواو 

Huruf wawu bermakna mutlaqul jami’ (mutlaqnya mengathofkan) maksudnya bisa 

mengathafkan ma’thuf pada ma’thuf alaih yang mendahului, yang bersamaan atau yang 

setelahnya didalam hukumnya, sedangkan untuk menentukannya dengan melihat qorinahnya 

(Shofwan 2005:156). 

Contoh: 

a. Ma’thuf Alaih yang mendahului ma’thuf  

 َوَلَقْد اَْرَسْلَنا نُوًحا َو اِبـْرَاِهْيمَ 
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Dan kami benar-benar mengutus Nuh dan Ibrohim. Maksudnya terutusnya Nabi Nuh itu 

mendahului Nabi Ibrahim. Menurut Mazhab Basrah seperti  ٌَجاَء َزْيٌد َو َخاِلد (Zaid dan Kholid 

telah datang) artinya keduanya datang bersamaan, tidak ada yang dahulu atau belakangan. 

Sementara menurut Kufah, makna wawu adalah untuk tertib (teratur). 

Dari kitab jami’udduruus huruf wawu (و) untuk mutlaqul jami’ (berkumpulnya ma’thuf 

dan ma’thuf alaih secara mutlak). Contoh:  ٌَجاَء زَْيٌد َو َعْمر = Zaid dan Umar telah datang. Dalam 

kalimat di atas diterangkan, bahwa Zaid dan Umar datang disuatu tempat tanpa memperhatikan 

apakah Zaid dulu atau Amar, bersamaan atau tidak dan tidak mengandung tartib dan ta’qib. 

(Ghulayaini 2006:185). 

2. Makna فاء 

Huruf fa’ itu bermakna tartib yang muttasil (artinya ma’thuf terjadinya setelah ma’thuf 

alaih secara langsung atau tidak terpisah waktu yang lama). Huruf fa’ biasanya beramal 

mengathofkan kalimah isim kepada kalimah isim lain, seperti  ٌَجاَء َزْيٌد َفَخاِلد (telah datang Zaid 

lalu Kholid). Maka Zaid dan Kholid datangnya secara bersamaan (bersekutu). Atau Zaid datang 

lebih dahulu kemudian setelah itu disusul Kholid tanpa mahlah (tertunda lama). Hal demikian itu 

disebut tartib. Huruf fa’ bisa menunjukkkan arti tartib (berurutan) dan ta’qib susul menyusul 

(Ghulayaini 2006:185). 

Tartib dibagi menjadi dua yaitu: 
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a. Tartib Maknawi 

Yaitu antara ma’thuf dan ma’thuf alaih dalam kejadiannya memang berurutan, seperti 

 artinya yang menciptakan dan yang menyempurnakan (penciptanya) (Al الذي خلق فسوى

A’la:2). 

b. Tartib Dzikri 

Yaitu hanya berurutan dalam penyebutan saja, tempatnya ketika mengathofkan ma’thuf  

yang merupakan perincian (mufashol) pada ma’thuf  alaih yang mujmal (global). Contoh:  تـََوضَّاَء

 Dia berwudlu, lalu membasuh wajahnya dan kedua فـََغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه َوَمَسَح رَْأَسُه َورِْجَلْيهِ 

tangannya dan mengusap kepalanya dan kedua kakinya (Shofwan 2005:158). 

3. Makna مث 

Yaitu menunjukkan makna tartib infishol artinya ma’thuf itu terjadi setelah ma’thuf alaih 

dengan secara tidak langsung, karena dipisah waktu yang lama. Contoh:  َُجاَء َزْيٌد ُمثَّ ُعَمر telah 

datang Zaid kemudian Umar. Dalam hal ini, مث merupakan huruf athaf yang biasa mengathofkan 

kalimah mufrod kepada mufrod, seperti الطالب مث لعبوا حضر (Telah hadir mahasiswa kemudian 

dosen).  

Ada perbedaan tipis antara fungsi makna مث dan الفاء. Fungsi مث adalah untuk tartib infishol 

(terpisah), sementara fungsi makna الفاء adalah untuk tartib ittishol  (bersambung) (Mu’minin 
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2008:71). Ibnu Malik menjelaskan dalam Alfiyyahnya fungsi makna فاء itu untuk tartib 

bersambung, sementara مث untuk tartib terpisah. Dalam kitab lain mengatakan huruf tsumma (مث) 

menunjukkan arti tartib (berurutan) dengan tenggang waktu beberapa lama. 

 Telah datang Ali kemudian Sa’id. Dalam hal ini Ali datang terlebih dahulu dan َجاَء َعِليٌّ ُمثَّ َسِعْيدٌ 

Said datang setelah Ali dengan tenggang waktu beberapa lama (Ghulayaini 2006:185). 

4. Makna  ََّحىت 

Hatta  حّىت mengandung makna ghoyah (puncak atau batas akhir) dari ma’thuf alaih, baik 

dalam segi kelebihan atau kekurangan (Shofwan 2005:161).  

Contoh:  

 manusia pasti mati sampai para nabi َماَت الّناس حىت األنبياء 

Hatta (حىت) huruf athaf yang jarang dipakai, jika dipakai tharus memenuhi syarat, yaitu 

a. Lafadz yang di athafkan berupa isim zhahir b. Lafadz yang di athafkan bagian dari yang di 

athafi. c. Lafadz yang diathafi menjadi sasaran atau tujuan terakhir. Contoh: اكلت السمكة حىت 

 dalam kalimat di atas dibaca رأسها  artinya saya telah makan ikan hingga kepalanya. Kata رأسها

nashab, athaf pada kata السمكة dengan perantara huruf athaf حىت. Athaf yang demikian ini 

telah memenuhi syarat di atas. Kata رأسها boleh juga dibaca jer dengan memfungsikan حىت 
sebagai ibtidaiyyah, sehingga kata sesudahnya menjadi permulaan kalimat dan berkedudukan 
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sebagai mubtada’ yang khobarnya dibuang susunannya adalah حىت رأسها مأكول (Arro’ni 

2002:324).  

5. Makna أم 

Am أم merupakan salah satu huruf athaf nasaq bermakna متصلة. Menurut Al-haasyimi 

(2007: 206). Huruf Am ( مأ ) itu menunjukkan arti mencari ketegasan, jika jatuh sesudah hamzah 

yang masuk pada salah satu dua hal yang sama. Contoh: ازيد عندك ام عمر apakah Zaid atau 

Umar (Arra’ini 2002:325).  

Huruf أم itu terbagi dua bagian, yaitu أم muttashilah dan أم munqothi’ah (Ghulayaini 

2006:187). 

a. أم muttashilah 

 muttashilah yaitu hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah yaitu hamzah yang beriringan أم

setelah lafadz يل  yang terletak setelah hamzah taswiyah bisa أم .dan sesamanya سواء ما ا

berada diantara dua jumlah fi’liyah, atau diantara dua jumlah ismiyyah atau diantara dua jumlah 

yang berbeda. Contoh: سواء علي اقمت ام قعدت (bagiku sama saja apakah kamu berdiri atau 

duduk). Ta’wilannya سواء علي قيامك ام قعودك. Dinamakan أم muttasilah (yang artinya 

berhubungan) karena berada diantara dua jumlah yang saling berhubungan. (Shofwan 2005:163). 
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b. أم munqathi’ah 

 yang tidak di dahului oleh hamzah taswiyah atau hamzah أم munqathi’ah yaitu أم

mughniyah, tetapi ia berfungsi sebagai pembatal (idhrab) sama makna yang dimiliki oleh lafadz 

bal. Seperti contoh: ا الء بل ام شاهaّا (Sesungguhnya ternak itu benar-benar unta ataukah 

kambing). Dinamakan أم munqathi’ah (yang artinya terputus) karena berada diantara dua jumlah 

yang berdiri sendiri (tidak saling berhubungan) (Shofwan 2005:166). 

6. Makna أو 

Makna huruf huruf athaf أو memiliki beberapa makna sebagai berikut: 

1. Takhyir 

Takhyir yaitu memilih antara ma’thuf dan ma’thuf alaih dan tidak boleh mengumpulkan 

keduanya, makna ini harus terletak setelah kalam tholab (menunjukkan makna melakukan 

pekerjaan atau meminta meninggalkan pekerjaan), baik tholabnya diucapkan atau dikira-kirakan 

(taqdir). Contoh: خذ من ما يل درمها او دينارا (ambillah sebagian dari hartaku dirham atau dinar) 

(Shofwan 2005:167). 

 

2. Ibahah 

Ibahah yaitu bermakna memperbolehkan memilih antara ma’thuf dan ma’thuf alaih atau 

mengumpulkan keduanya, makna ini juga harus terletak setelah kalam tholab. Contoh:  لس جا
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 Shofwan) (bergaullah dengan para ulama atau dengan orang-orang zuhud) العلماء او الزهاد

2005:167).  

Perbedaan antara makna ibahah dan takhyir. Ibahah tidak ada larangan bila dihimpun, 

sedangkan takhyir adalah larangan. وأ  dapat juga dipakai untuk makna taqsim (pembagian) (Aqil 

2011:663). 

3. Taqsim (membagi) 

Taqsim yaitu membagi perkara yang masih global (kulli) pada bagian-bagiannya. Contoh: 

 .(Aqil 2011:663) (kalimah itu ada kalanya isim atau fi’il atau huruf) اْلَكِلَمُة ِاْسٌم اَْو ِفْعٌل اَْو َحْرفٌ 

4. Syak (ragu) 

Huruf athaf وأ  dapat pula dipakai untuk makna syak (ragu). Contoh  قَاُلْوا لَِبثْـَنا يـَْوًما اَْو بـَْعَض

 berkatalah salah seorang diantara mereka, sudah berapa lama lamakah disini dan mereka) يـَْومٍ 

menjawab kita berada disini sehari atau setengan hari) (Ghulayaini 2006:186). 

5. Ibham  

Ibham yaitu menyembunyikan maksud yang sebenarnya pada pendengar, makna ini 

terjadi apabila mutakallim sudah mengetahui pada hukum. Contoh:  َعْمرًا َجاَء َزْيٌد اَْو (telah 

datang Zaid atau Umar). Makna ini terjadi apabila mutakallim sudah mengetahui siapa 

sebenarnya orang yang datang diantara keduanya, lalu ia menyembunyikan hal yang sebenarnya 

terhadap si pendengar. (Shofwan 2005: 168). 
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6. Idlrob  

Idlrob yaitu memindahkan pada sesuatu yang lain (bermakna bahkan).  

Contoh:  ََواَْرَسلَناُه ِاَىل ِماَئِة اَْلٍف اَْو يَزِْيُدْون  

“Dan kami mengutus kepadanya sampai 1000 tahun, bahkan lebih dari itu” (Shofwan 2005: 

168). 

7. Makna إما sama dengan وأ  

Menurut ibnu aqil dalam bukunya menerangkan bahwa huruf إما bukan huruf athaf karena 

huruf athaf tidak boleh kemasukan huruf athaf lagi, sedangkan sebagian kalangan ahli nahwu 

yang menganggapnya sebagai huruf athaf. (Aqil 2011: 665). Pendapat ahli nahwu lain 

menjelaskan apabila huruf إما disebutkan dua kali, maka إما yang kedua maknanya seperti huruf 

 yaitu apabila terletak setelah kalam thalab maka bermakna takhyir atau ibahah, dan apabila أو

terletak setelah kalam khobar maka bermakna taqsim, tasykik, atau ibham (Shofwan 2005:170). 

Contoh:  

a. Bermakna takhyir 

 nikahilah adakalanya Hindun atau  تـََزوََّج ِإم�ا ِهْنًدا َوِإم�ا اُْخَتاَها

saudaranya. 
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b. Bermakna ibahah  

-bergaullah adakalanya ulama atau orang  َجا ِلْس اَْلُعَلَماَء َوِإمَّا الزَُّهادَ 

orang yang zuhud. 

c. Bermakna taqsim  

  kalimah itu adakalnya isim, fi’il atau huruf اْلَكِلَمُة ِإمَّا ِاْسٌم َوِإمَّا ِفْعٌل َوِإمَّا َحْرفٌ 

 

d. Bermakna ibham dan syak  

 telah datang adakalanya Zaid atau Umar  َجاَء ِإمَّا َزْيٌد َوِإمَّا َعْمرٌ 

Huruf ِإما tidak bisa bermakna idlrob dan menggunakan maknanya wawu. Sebagian 

ulama lain mengatakan huruf ِإما bukan merupakan huruf athaf karena bisa kemasukan wawu 

athaf sedangkan huruf athaf itu tidak bisa masuk pada huruf athaf lain. Huruf ِإما yang gholib 

(yang paling banyak) itu di ulangi, namun hal ini tidak wajib, terkadang ِإما yang kedua tidak 

disebutkan karena diucapkan dengan اِإم  yang pertama (tetapi dalam pentaqdirannya masih ada) 

(Shofwan 2005:270). 

8. Makna huruf athaf بل itu memiliki dua makna dalam buku maqhasidun nahwiyah 

(Shofwan 2005:174). 
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1. Apabila terletak setelah nafi atau nahi 

Maknanya seperti huruf athaf لكن yaitu menetapkan hukumnya ma’thuf alaih dan 

menetapkan kebalikan hukum tersebut pada ma’thuf. 

Contoh:  

 Maksudnya menetapkan hukum tidak berdiri .(Zaid tidak berdiri tetapi Umar) َما قَاَم َزْيٌد َبْل َعْمرٌ 

pada Zaid dan menetapkan kebalikannya yaitu berdiri pada Umar. 

2. Apabila di dalam kalam khobar yang musbat dan Amar 

Bermakna idlrab yaitu memindah hukumnya ma’thuf alaih pada ma’thuf alaih tidak 

pernah di ucapkan. Contoh: 

a. Kalam khobar yang musbat 

قَاَم َزْيٌد َبْل َعْمرٌ    Zaid telah berdiri, bahkan Umar (maknanya yang berdiri Umar) 

b. Amar 

  .Pukullah Zaid, dan Umar (maknanya, pukullah Umar)  ِإْضِرْب َزْيًدا َبْل َعمرًا

 Huruf athaf بل apabila terletak setelah dua perkara yang bersamaan لكن (Nafi atau 

Nahi) maka maknanya seperti لكن (yaitu menetapkan hukumnya ma’thuf alaih dan menetapkan 

kebalikannya hukum pada ma’thuf). Selain itu huruf athof بل yang terletak dalam kalam khobar 
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yang musbat dan di dalam amar itu bermakna idlrob yaitu memindah hukumnya lafadz yang 

awal (ma’thuf alaih) pada lafadz yang kedua (ma’thuf) (Shofwan 2005:174). 

9. Makna huruf athaf ال 

Faidah makna ال yaitu qoshrul hukumi (meringkas atau mengkhususkan hukum). Pada 

lafadz sebelumnya ال baik berupa qoshrul ifrod, qosrul qolb atau qoshr ta’yin (Shofwan 

2005:173). Contoh: 

a. Qoshrul Ifrad (menentukan pada satu hukum). 

  Zaid seorang penulis bukan penyair   َزْيٌد َكاِتٌب الَ َشاِعرٌ 

(diucapkan pada orang yang menyangka bahwa Zaid 

seorang penulis dan penyair) 

b. Qoshrul qolb (menentukan dengan tujuan membalik dugaan) 

  Zaid seorang yang pandai bukan orang yang bodoh  َزْيٌد َعاِملٌ َال َجاِهلٌ 

(diucapkan pada orang yang menduga bahwa Zaid orang 

yang bodoh). 

c. Qoshrul Ta’yin (meringkas hukum dengan tujuan menentukan) 

  Zaid seorang penulis bukan penyair  َزْيٌد َكاِتٌب الَ َشاِعرٌ 
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(diucapkan pada orang yang ragu-ragu pada sifat Zaid 

bersamaan dia tahu, tidak secara pasti bahwa Zaid 

memilikin salah satu dari dua sifat). 

 Huruf athaf ال tidak boleh setelah nafi, maka tidak boleh mengucapkan ما جاء زيد ال عمر 

. huruf athaf ال bertujuan menafikan hukum ma’thuf setelah terjadinya itsbat pada ma’thuf alaih. 

Ma’thuf dan ma’thuf alaih itu terjadi persekutuan dalam i’rob saja, tidak dalam hukumnya, 

seperti جاء زيد ال عمر (Zaid telah datang, tidak atau bukan Kholid) (Mu’minin 2008: 221). 

 Huruf ال bisa dilakukan sebagai huruf athaf dengan dua syarat yaitu: 1). Ma’thufnya 

berupa lafadz yang mufrod (bukan jumlah). 2). Terletak setelah nida’, amar atau kalam itsbat 

(Shofwan 2005:172)seperti contoh: 

a. Terletak setelah nida’  

 Hai Zaid, bukan Umar rajinlah َ� َزْيٌد الَ َعْمٌر ِإْجَتِهدْ 

b. Terletak setelah Amar 

 Pukullah Zaid, jangan Umar  ِإْضِرْب َزْيًدا الَ َعْمرًا

c. Terletak setelah kalam isbat  

 Telah datang Zaid, bukan Umar   َجاَء َزْيٌد الَ َعْمرٌ 
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10. Makna لكن 

Huruf لكن bisa dilakukan sebagai huruf athaf apabila terletak setelah nafi atau nahi 

disyaratkan terletak setelah nafi atau nahi (Aqil 2011:666). Contoh: 

a. Terletak setelah nafi  

 Aku tidak memukul Zaid tetapi Umar  َما َضَرْبُت َزْيًدا َلِكْن َعْمرًا

b. Terletak setelah nahi  

 Jangan memukul Zaid tetapi Umar   الَ َتْضِرْب َزْيًدا َلِكْن َعْمرًا

 yang dilakukan sebagai huruf athaf tidak boleh terletak setelah kalam isbat (kalam لكن 

yang tidak di nafikan), maka tidak boleh mengucapkan.  ٌَجاَء َزْيٌد َلِكْن َعْمر (telah datang Zaid 

bukan Umar) (Shofwan 2005:172). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Dari pembahasan tentang huruf athaf dalam surat al-isra’ maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan yaitu: 

1. Huruf athaf  yang terdapat dalam surat al-isra’ ditemukan sekitar 123 data yang 

mempunyai makna huruf athaf  yang terdapat dalam huruf  Wawu (واو) sampai huruf am 

( مأ ) dengan rincian sebagai berikut: huruf athaf واو ada 94, أو ada 12, فاء ada 10, مث 

ada 6, أم ada 1. 

2. Makna Huruf athaf  dalam surat al-isra’ meliputi: 

Makna huruf athaf  yang terdiri dari huruf  1. واو maknanya فاء .2 ملطلق اجلمع maknanya 

صالتللّرتتيب مع اإل ، إحه، إFام، شكيريخللت maknanya أو .3  متصله  maknanya أم .4   5. 

صالنفللّرتتيب مع اإل maknanya مث  

5.2 Saran 

 Setelah dilakukan penelitian tentang huruf athaf  dalam surat al-isra’ diharapkan dapat 

membantu memberikan masukan terhadap pemahaman dalam pembelajaran tata bahasa terutama 

yang berhubungan dengan huruf athaf. Serta menambah wawasan pada pembelajaran bahasa 

Arab khususnya bagi peneliti. Dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih baik dan hasilnya 

dapat memberikan manfaat bagi pembelajar bahasa Arab. 



 
 

68 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. BUKU 
 

Ainin, Moh. 2010. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Surabaya. Hilal Pustaka 

AlMuhdar, Yunus Ali dan H. Bey Arifin. 1983.  Sejarah Kesusastraan Arab. Surabaya: PT.Bina 

Ilmu. 

Al-Ghulayaini, Syeikh Mustafa. 2005. Jami’u ad-Durusi al-Arabiyyah. Kairo. Darul Hadits. 

_________________________. 2006. Jami’u ad-Durusi al-Arabiyyah. Bairud. Darul Kitab Al 
‘ilmiyah 

Alhasyimi, Ahmad. 2007. Jawahir Alqowaa’id Al asasiyyah Lughotul ‘Arobiyyah. Libanon: 

Darul Kitab Al Ilmiah. 

Anwar, K.H. Moch. 1995. Ilmu Nahwu. Bandung. Sinar Baru Algensindo. 

Anwar, Mokh. 1996. Tarjamah Matan Alfyyah. Bandung: PT Alma’arif. 

‘Aqil, Abdullah, Bahaud Din. 2009. Terjemah Alfiyyah Syarah Ibnu ‘Aqil. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 

Arra’ini, M.Syamsuddin. 2011. Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah Ajurumiyyah. Bandung: 

Sinar Baru Algensindo. 

___________________. 2002. Ilmu Nahwu Terjemah Mutammimah Ajurumiyyah. Bandung: Siar 

Baru Algensindo. 

Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta:Rineka Cipta. 

Asrori, Imam. 2004. Sintaksis Bahasa Arab. Malang: Misykat. 

Chaer, Abdul. 2007. Kajian Bahasa: Struktur Internal, Pemakaian, dan Pemelajaran. Jakarta: 

PT Rineka Cipta. 

___________, 2008. Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses). Jakarta: Rineka Cipta.  

___________, 2009. Sintasis Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 

Effendy, Ahmad Fuad. 2012. Metodologi Pengajaran  Bahasa Arab. Malang: Misykat. 

Ibnu Aqil, Bahauddin Abdullah. 1980. Syarah Ibn Aqil. Cetakan ke-20. Kairo: Dār al Turāts. 



 
 

69 
 

__________________________. 2011. Syarah Ibn Aqil. Kairo: Dār al Turāts. 

Ibnu Hisyām, Abū Muhammad Abdullāh Jamāluddīn. Tanpa Tahun. Audhah al Masālik ilā 
Alfiyyah Ibni Malik. Beirut: Al Maktabah Al ‘Ashriyyah. 

Ibnu Malik, Muhammad Jamaluddin. 2005. Alfiyyah Ibnu Malik. Pasuruan: Darul Hifdh As 

salafiyyah. 

Irawati, Retno Purnomo. 2013a. Pengantar Memahami Linguistik Arab. Semarang. Bahasa dan 

Sastra Asing.  

____________________. 2013b. Mengenal Sejarah Sastra Arab. Semarang.  

Ismail, Muhammad Bakri. 2000. Qowa’idu an-Nahwi. Kairo. Daru al-Manar. 

_____________________. 2009. Qowa’idu an-Nahwi. Kairo. Daru al-Manar. 

Mukminin, I. Saiful. 2008. Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf. Jakarta: Bumi Aksara. 

Kaprawi,1362 H. Matnu Jurumiyah. Semarang: Barokah. 

Rakhmawati, Fauzia. 2009. Sebuah Tinjauan Morfo-Sintaksis Fungsi Hamzatul Qot Dalam 
Bahasa Arab. Depok: Universitas Indonesia. 

Ramlan. 1985. Sintaksis Bahasa Arab. Malang. 

Rifa’i, Ilyas. 2012. Gramatika Arab Dasar. Bandung: Fajar Media. 

Shofwan, M. Sholihuddin. 2005. Pengantar Memahami Alfiyah Ibnu Malik. Jombang. Darul 

Hikmah. 

Shofwan, M. Sholihuddin. 1999. Pengantar Memahami Jurumiyyah. Lirboyo. 

Subroto, Edi. 2011. Pengantar Studi Semantik Dan Pragmatik. Surakarta: Yuma Pressindo. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta 

Tarigan, Henri Guntur. 1994. Menulis sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: 

Angkasa. 

Ya’qub, Imil Badi’. 1988. Mausu’ah An-Nahwi Wash-Sharfi Wal-I’rabi. Rembang. al-Maktabah 

al-Anwariyyah. 

Zakaria, Aceng. 2004. Ilmu Nahwu Praktis. Garut. Ibn Azka Press. 

Zed, Mustika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: yayasan obor indonesia. 



 
 

70 
 

B. SKRIPSI 
 

Aksanah, Nur Baindoh. 2014. At-Tawabi’ (Satelit Flektif) Pada Teks Izhotun Nasyiin Karya 
Musthafa Al-Ghulayain (Studi Sintaksis). Semarang. Unnes. 

Muhaemin. 2014. Wawu dalam Kitab Sullamu At-taufiqi(Analisis Sintaksis). Semarang: Unnes 

Sari, Dyah Rovita. 2012. Harf Jar dalam Al- Quran Surat Muhammad (Studi Analisis Sintaksis 
Leksikal). Semarang: Unnes. 

Widyawati, Fitri. 2012. Analisis Athaf Nasaq dalam buku Al-Arobiyah Baina Yadaik Juz 2 
(Analisis Sintaksis). Semarang: Unnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


