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SARI 

 

Arum Ahkamiyah. 2017. Analisis Isim Maqshur, manqush, dan mamdud dalam 

Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi (Analisis sintaksis dan Semantik). 

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

Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitasa Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing: Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim, Ph.D. dan Dr. Zaim 

ElMubarok, S.Ag.,M.Ag. 

Kata Kunci:, Alquran; Isim Maqshur; manqush; dan mamdud; Sintaksis; 

Semantik. 

Sintaksis (dalam bahasa Arab ilmu nahw) merupakan salah satu kajian 

wajib bagi orang yang ingin memahami makna Alquran. Dalam penelitian ini 

peenelitian ini, peneliti membahas salah satu objek kajian dari ilmu nahw, yaitu 

Isim maqshur, manqush dan mamdud dalam Alquran. Rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah (1) Apa saja isim maqshur, manqush, dan mamdud dalam 

Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi ? (2) Apa wazan-wazan isim maqshur, 

manqush, dan mamdud Alquran yang terdapat pada surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi ? 

(3) Apa saja i’rob dalam isim maqshur, manqush, dan mamdud dalam Alquran 

surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi? (4) Bagaimana makna isim maqshur, manqush, dan  

mamdud yang terdapat dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi? Adapun tujuan 

penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui jenis isim maqshur, manqush, dan 

mamdud apa saja yang terdapat dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi; (2) 
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Untuk mengetahui wazan-wazan isim maqshur, manqush, dan mamdud yang 

terdapat dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi; (3) Untuk mengetahui apa 

saja i’rob dalam isim maqshur, manqush, dan mamdud yang terdapat dalam 

Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi; (4) Untuk mengetahui ma’na yang terdapat 

dalam isim maqshur, manqush, dan mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-

Kahfi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian 

library research. Data berupa isim maqshur, manqush, dan mamdud dalam 

Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi. Teknik pengumpulan data menggunakan 

metode dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kartu 

data dan lembar rekapitulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti menemukan 29 data isim 

maqshur, manqush, dan mamdud di dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi 

yang terdiri atas 20 data merupakan isim maqshur, 1 data merupakan isim 

manqush, dan 8 data merupakan isim mamdud. Dari total 29 data peneliti memilih 

untuk menganalisis semua. Data tersebut terdiri atas 9 data merupakan  isim 

maqshur qiasi, 11 data merupakan isi maqshur sima’i, 8 data merupakan isim 

mamdud qiasi.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam 

penelitian ini merujuk pada pedoman transliterasi Arab-Latin keputusan bersama 

antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543 b/U 1987, tanggal 22 januari 

1987 dengan beberapa perubahan. Perubahan dilakukan untuk memudahkan 

penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut menjadi sangat penting mengingat 

aplikasi transliterasi harus tepat agar tidak menimbulkan penyimpangan. 

Transliterasi yang mengalami perubahan diletakkan di dalam tanda kurung dan 

bentuk perubahan diletakkan setelahnya. 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Latin Keterangan 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Tsā’ (ṡ) ts Te dan es ث

 Jīm J Je ج

 Hā’ (ḥ) h Ha dengan garis bawah ح

 Khā’ Kh Ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Dzā’ (ẑ) dz De dan zet ذ

Bersambung... 
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Lanjutan... 

 Rā’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Shād (ṣ) sh Es dan ha ص

 Dlād (ḍ) dl De dan el ض

 Thā’ (ṭ) th Te dan ha ط

 Zhā’ (ẓ) zh Zet dan ha ظ

 ain ‘ Koma atas terbalik‘ ع

 Ghain (g) gh Ge dan ha غ

 Fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Wāw W We و

 Hā’ H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Yā’ Y Ye ي
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2. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. أحمديّة ditulis 

Ahmadiyyah. 

3. Vokal Tunggal 

Vokal Pendek Vokal Panjang 

A Ā 

I Ī 

U Ū 

 

4. Vokal Rangkap 

Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 

 Fatchah/yā’ Ai A dan i َ◌ي

و◌َ   Fatchah/wau Au A dan u 

 

5. Mad (Tanda Panjang) 

Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 

 َ◌ى

Fatchah/alif 

atau yā’ 
Ā a bergaris atas 

 Kasrah/yā’ Ī i bergaris atas ِ◌ى

 Dhammah/wau Ū u bergaris atas ُ◌و
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6. Tā’ Marbūthah (ة) 

Transliterasi latin tā’ marbūthah ditulis dengan h, misalnya kata حسنةditulis 

ḫasanah. Begitu pula bila berhadapan dengan kata sandang al tetap ditulish, 

misalnya كليةالمعلمين اإلسالمية kulliyahal-mu’allimin al-Islāmiyyah. 

Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat diterapkan pada kata-kata bahasa Arab yang 

sudahterserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. 

7. Syaddah 

Syaddah dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ّ◌ ) 

transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 

misalnya  ٌُكلِّيَّة kulliyyah. 

8. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-. Contoh:kata نالقرآ  ditulis Al-

Qur’ān. 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang 

mengikutinya. Contoh: kata الشيعة ditulis asy-syīah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1           Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat berkomunikasi yang keberadaannya sangat 

penting bagi kehidupan manusia. Bahasa digunakan untuk menyampaikan suatu 

yang kita inginkan kepada orang lain. Sebagaimana dikatakan Gholayaini 

(2005:7) bahwa bahasa adalah kata yang digunakan setiap kaum dalam 

menyampaikan maksud mereka. 

Bahasa Arab merupakan bahasa yang dituturkan di negara-negara di 

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 2013:1-

2).  

Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam 

tuturan (Irawati 2010:69). Yaitu di jelaskan bahwa bubungan kata pada penutur 

(penutur dengan penerima tutur ). 

Dijelaskan lebih jelas lagi dalam (Irawati 2010:74) bahasa Arab 

sintaksis disebut nahwu. Nahwu adalah ilmu tentang pokok, yang bisa diketahui 

dengannya tentang harokah (baris) akhir dari suatu kalimat baik secara i’rab atau 

bina. 

Secara garis besar, ilmu nahwu membahas tentang perubahan harokah 

pada setiap kata yang disebut i’rab (اعراب). Gholayaini (2005:14) mejelaskan 

bahwa i’rab adalah keadaan yang dipengaruhi oleh ‘amil pada akhir (harokah 

akhir) kata sehingga kata tersebut menjadi marfu’ mansub, majrur atau majzum. 

Dalam bahasa Arab i’rab terbagi menjadi empat macam, yaitu rafa’, 

nasab, khafadh/jar dan jazm sebagaimana dikatakan Anwar (1995:12) bahwa 
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i’rab terbagi menjadi empat macam, yaitu i’rab rafa’, i’rab nasab, i’rab khofadh 

dan i’rab jazm 

Isim maqshur adalah isim, i’rabnya memakai alif lazimah (alif yang 

tetap). Dikecualikan dari isim yaitu fi’il, seperti lafaz yardhaa (fi’il mudhari’): 

dan dikecualikan dari istilah huruf i’rab, yaitu lafaz yang mabni, seperti idzaa. 

Dikecualikan dari istilah lazimah yaitu isim mutsanna, seperti lafaz az Zaidaani, 

karena huruf alifnya akan diganti menjadi ya dalam keadaan jar dan nashab. 

(Bahauddin 2009:840) 

         Isim Manqush adalah isim mu’rab yang akhiranya berupa huruf  ya’  )ي ( 

 yang tetap dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh, seperti contoh 

: ِضي قَا  dan رَاِعي.  ( Al-Gholayaini 2007:83) 

       Isim Mamdud adalah isim mu’rab yang huruf akhirnya berupa hamzah ( ء 

) dan sebelumnya terdapat alif zaidah, seperti lafadz   ٌَمساء dan  ٌَصْحرَاء. Sedangkan jika 

hamzahnya tidak berupa hamzah zaidah maka tidak dapat dinamakan dengan isim 

mamdud, seperti lafadz  َماٌء yang mana alifnya bukan alif zaidah tapi merupakan 

alif pengganti, yaitu dari lafadz  َُمَوء, karena bentuk jama’nya adalah lafadz  ٌاَْمَواء.  ( Al-

Gholayaini 2007:81) 

Alquran merupakan kalamullah yang terdiri dari 144 surat yang terbagi 

menjadi 30 juz. surat Al-Isra’ da surat Al-Kahfi ke-2 surat tersebut golongan surat 

makkiyah atau yang diturunkan di kota makkah. Surat Al-isro’ merupakan surat 

ke 17 yang terdiri dari 111 ayat sedangkan Surat Al-kahfi atau disebut ashabul 
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kahf merupakan golongan surat makkiyah atau yang diturunkan di kota makkah. 

Surat Al-kahfi merupakan surat ke 18 yang terdiri dari 110 ayat. 

     Peneliti mengambil penelitian tentang isim maqshur, manqush dan 

mamdud karena banyak manusia bingung dan masih keliru menulisnya bahkan 

juga tidak terlalu memperhatikan apakah itu menggunakan ya’ )ي( yang ini atau 

yang ini )ى( atau menggunakan hamzah ini  apalagi orang )ا.(    atau yang ini   )أ(

yang awam, orang yang sudah tahu saja kadang juga masih bingung dan kadang 

lupa. Berdasarkan hasil observasi isim maqshur, manqush, dan mamdud  juga 

banyak yang salah menulisnya  dan isim mamdud bahkan sulit untuk 

membedakannya karena ke 3 isim tersebut hampir sama cuma barbeda pada 

penempatannya. Bahkan karena itulah sulit untuk membedakanya pada saat 

menulis.  

Ilmu nahwu terdapat beberapa kaidah ilmu nahwu tetapi peneliti hanya 

mengkaji isim maqshur, isim manqush, dan isim mamdud dalam Alquran surat 

Al-Isra’ dan surat Al-Kahfi. Menurut penulis menemukan banyak perbedaan dan 

bahkan menarik untuk diteliti karena supaya lebih mengetahui lebih luas terhadap 

isim maqshur, isim manqush, dan isim mamdud . Alasan peneliti menganalisis 

semua ini karena banyak yang masih sulit membedakan antara isim maqshur, isim 

manqush, dan isim mamdud karena perbedaanya cukup menyulitkan kalau tidak 

di pelajari secara terus menerus. 

Alasan peneliti mengambil di dalam Alquran surat Al-Isra’ dan surat Al-

Kahfi karena di dalamnya banyak kata-kata yang lumayan membingungkan pada 

ke 3 isim tersebut maka akhirnya peneliti mengambil agar lebih tahu yang lebih 
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jelasnya. Dan ke 2 surat tersebut merupakan surat atau juz tengah-tengah antara 

surat-surat yang lain.  

 

1.2            Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah 

yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja isim maqshur, manqush, dan mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ 

dan Al-Kahfi ? 

2. Apa wazan-wazan isim maqshur, manqush, dan mamdud Alquran yang 

terdapat pada surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi ? 

3. Apa saja i’rob dalam isim maqshur, manqush, dan mamdud dalam Alquran 

surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi? 

4. Bagaimana makna isim maqshur, manqush, dan  mamdud yang terdapat dalam 

Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi? 

 

1.3           Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui jenis isim maqshur, manqush, dan mamdud apa saja yang 

terdapat dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi. 

2. Untuk mengetahui wazan-wazan isim maqshur, manqush, dan mamdud 

yang terdapat dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi. 
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3. Untuk mengetahui apa saja i’rob dalam isim maqshur, manqush, dan 

mamdud yang terdapat dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi. 

4.   Untuk mengetahui ma’na yang terdapat dalam isim maqshur, manqush, dan 

mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi.  

 

1.4           Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dikaukan untuk mengkaji isim maqshur, isim manqush, 

dan isim mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi  ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat dalam dua aspek utama, baik secara teoretis maupun 

secara praktis. Manfaat secara teoretis mengacu pada keilmuan sedangkan 

manfaat secara praktis lebih mengarah pada telaah fungsional.  

1.4.1     Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan sebagai masukan dan 

sumbangan pemikiran atau ide bagi pembelajar bahasa Arab khususnya bagi 

orang-orang non-Arab yang berkaitan dengan kaidah ilmu nahwu khususnya 

berkenaan dengan isim maqshur, isim manqush, dan isim mamdud. 

1.4.2     Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa, dosen 

dan pembaca. 

1. Bagi mahasiswa memberikan pemahaman tentang sintaksis dan semantik yang 

berkenaan dengan isim maqshur, isim manqush, dan isim mamdud . 
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2.  Bagi pengajar penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam pembelajaran 

tentang sintaksis dan semantik khususnya yang berkenaan dengan isim 

maqshur,dan  isim manqush, dan isim mamdud. 

3. Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah pengetahuan linguistik khususnya 

di bidang sintaksis dan semantik tentang isim maqshur, isim manqush, dan 

isim mamdud. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini, diuraikan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka 

memuat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun landasan 

teori memuat teori-teori yang mendukung penelitian ini.  

2.1       Tinjauan Pustaka 

 Pada suatu penelitian, telaah pustaka dihadirkan untuk mengetahui sejauh 

mana objek penelitian yang akan diteliti sudah pernah diteliti atau dibahas oleh 

peneliti lain. Penelitian tentang analisis sintaksis dan semantik yang berhubungan 

dengan kaidah bahasa Arab telah dilakukan oleh para peneliti. Penelitian yang 

dilakukan berupa penelitian yang bersifat baru dan yang bersifat penyempurnaan 

terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan untuk 

memudahkan para pembelajar bahasa Arab dalam mempelajari tata bahasa Arab 

fusha. Penelitian tentang sintaksis dan semantik sudah banyak dilakukan, namun 

penelitian yang secara rinci membahas tentang isism maqshur, isim manqush, dan 

isism mamdud melalui tinjauan sintaksis dan semantik belum banyak dilakukan.   

Umi Nurul Fatimah (2013) di Universitas Negeri Semarang melakukan 

penelitian yang berjudul “Idiom Bahasa Arab Gramatikal dan Semantik”. Fatimah 

melakukan penelitian terhadap buku Al Arabiyah Lin Nasyi’in, Aruz bil Lab’n 

Lisyakhsain, dan majalah ALO Indonesia-Arab edisi Mei-Juni 2010.  



 
 

 
 

Relevansi antara penelitian Fatimah dengan penelitian ini terletak pada 

jenis dan desain penelitian. Yaitu penelitian kualitatif dengan dsain studi pustaka 

(library research) 

Selain itu keduanya merupakan kajian sintaksis dan semantik. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek penelitian dan sumber data. Yaitu objek 

penelitian Fatimah berupa idiom bahasa Arab dalam buku-buku ragam ilmiah 

sastra dan jurnalisti. Sedangkan objek pada penelitian ini berupa isim maqshur, 

isim manqush, dan isim mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi 

(analisis sintaksis dan semantik). 

Lia Hikmatul Maula (2015) di Universitas Negeri Semarang melakukan 

penelian yang berjudul “isim ghayru munsharif pada buku Thuruqu Tadris Al-

Lughah Al-‘Arabiyah (Analisis Sintaksis)”. Peneliti ini membahas tentang isim 

ghayru munsharif pada buku thuruqu tadris Al-Lughah Al-‘Arabiyah (Analisis 

Sintaksis) sedangkan peneliti ini mengkaji tentang maqshur, isim manqush, dan 

isim mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi (analisis sintaksis dan 

semantik). 

Relevansi peneliti ini dengan peneliti Lia Hikmatul Maula terdapat pada 

sumber data yaitu berupa Alquran dan buku Thuruqu Tadris Al-Lughah Al-

‘Arabiyah dan kajian tentang sintaksis saja. Peneliti ini membahas tentang kajian 

sintaksis dan semantik bahasa terhadap isim maqshur, isim manqush, dan isim 

mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi (analisis sintaksis dan 



 
 

 
 

semantik). Sedangkan Lia Hikmatul Maula membahas Thuruqu Tadris Al-Lughah 

Al-‘Arabiyah (Analisis Sintaksis) 

Mudrofin (2016) di Universitas Negeri Semarang melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis bentuk dan makna jam’Al taksir dalam Al-qur’an juz 29 

dan 30 (analisis morfologis dan semantis)”. Peneliti ini membahas tentang 

analisis bentuk dan makna jam’Al taksir dalam Al-qur’an juz 29 dan 30 (analisis 

morfologis dan semantis) sedangkan peneliti ini mengkaji tentang isim maqshur, 

isim manqush, dan isim mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi 

(analisis sintaksis dan semantik). 

Relevansi peneliti ini dengan peneliti Mudrofin yaitu terdapat pada sumber 

data yaitu berupa Alquran dan kajian tentang morfologis dan semantis. Peneliti ini 

membahas tentang kajian sintaksis dan semantik bahasa terhadap isim maqshur, 

isim manqush, dan isim mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi 

(analisis sintaksis dan semantik). Sedangkan Mudrofin membahas analisis bentuk 

dan makna jam’Al taksir dalam Alquran juz 29 dan 30 (analisis morfologis dan 

semantis) 

Asad Daniel Akbar (2016) di Universitas negeri Semarang melakukan 

penelitian yang berjudul “Konstruksi kalimat berunsurkan ni’ma dan bi’sa dalam 

al-qur’an (analisis sintaksis)”. Peneliti ini membahas tentang kajian konstruksi 

kalimat berunsurkan ni’ma dan bi’sa dalam Alquran (analisis sintaksis) sedangkan 

penelitian ini mengkaji tentang isim maqshur, isim manqush, dan isim mamdud 

dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi (analisis sintaksis dan semantik). 



 
 

 
 

Relevansi peneliti ini dengan peneliti Asad Daniel Akbar yaitu terdapat 

pada sumber data berupa Aluran dan kajian tentang sintaksis saja. Peneliti ini 

membahas tentang kajian sintaksis dan semantik bahasa terhadap isim maqshur, 

isim manqush, dan isim mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi 

(analisis sintaksis dan semantik). Sedangkan Asad Daniel Akbar membahas 

komstruksi kalimat berunsurkan ni’ma dan bi’sa dalam al-qur’an (analisis 

sintaksis) saja. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 
1. Umi Nurul 

Fatimah 
“Idiom Bahasa 
Arab 

Gramatikal dan 

Semantik” 

Jenis penelitian :  

Desain penelitan 

: kepustakaan 

Instrumen 

penelitian : kartu 

data. 

Objek penelitian yang 

digunakan. Umi Nurul 

Fatimah menggunakan 

“Idiom Bahasa Arab 
Gramatikal dan 

Semantik” sedangkan 

peneliti menggunakan 

isim maqshur, isim 
manqush, dan isim 
mamdud dalam 

Alquran juz surat Al-
Isra’ dan surat Al-
Kahfi 

2. Lia 

Hikmatul 

Maula 

isim ghayru 
munsharif pada 
buku Thuruqu 
Tadris Al-
Lughah Al-
‘Arabiyah 
(Analisis 
Sintaksis) 

Jenis penelitian :  

Desain penelitan 

: kepustakaan 

Instrumen 

penelitian : kartu 

data. 

Objek penelitian yang 

digunakan. Lia 

Hikmatul Maula 

menggunakan, isim 
ghayru munsharif 
pada buku Thuruqu 
Tadris Al-Lughah Al-
‘Arabiyah (Analisis 
Sintaksis) sedangkan 

peneliti menggunakan 
isim maqshur, isim 
manqush, dan isim 
mamdud dalam 

Alquran juz surat Al-



 
 

 
 

Isra’ dan surat Al-
Kahfi 

3. Mudrofin analisis bentuk 
dan makna 
jam’Al taksir 
dalam Al-
qur’an juz 29 
dan 30 
(analisis 
morfologis dan 
semantis) 

Jenis penelitian :  

Desain penelitan 

: kepustakaan 

Instrumen 

penelitian : kartu 

data. 

Objek penelitian yang 

digunakan Mudrofin 

yaitu analisis bentuk 
dan makna jam’Al 
taksir dalam Alquran 
juz 29 dan 30 (analisis 
morfologis dan 
semantis)sedangkan 

penelitian ini 

menganalisis isim 
maqshur, isim 
manqush, dan isim 
mamdud Alquran surat 

Al-Isra’ dan Al-Kahfi 

4. Asad 

Daniel 

Akbar 

komstruksi 

kalimat 

berunsurkan 

ni’ma dan bi’sa 
dalam al-

qur’an (analisis 
sintaksis) 

Jenis penelitian :  

Desain penelitan 

: kepustakaan 

Instrumen 

penelitian : kartu 

data. 

Objek penelitian yang 

digunakan. Asad 

Daniel Akbar 

menggunakan, 

komstruksi kalimat 

berunsurkan ni’ma dan 
bi’sa dalam Alquran 
(analisis sintaksis) 

sedangkan peneliti 

menggunakan isim 
maqshur, isim 
manqush, dan isim 
mamdud dalam 
Alquran surat Al-Isra’ 
dan Al-Kahfi. 

 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul isim 

maqshur, isim manqush, isim mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi 

(analisis sintaksis dan semantik) belum pernah dilakukan. 

2.2           Landasan Teori 



 
 

 
 

    Penelitian ini memanfaatkan toeri yang meliputi tentang pengertian 

Bahasa Arab, Unsur Bahasa Arab, Sintaksis, Morfologi, Semantik, Kata atau 

Kalimah, Isim Manqush, Isim Maqshur, Isim Mamdud, dan Al-qur’an. 

2.2.1     Bahasa Arab  

    Bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit, yaitu bahasa yang dipakai 

bangsa-bangsa yang tinggal disekitar sungai Trigis dan Furat, dataran  Syiria dan 

jazirah Arabia (Timur Tengah). Seperti bahasa Siryan, Finisia, Assyiria, 

Bbbilonia, Ibrania, dan Arabia. Dari sekian bahasa tadi yang dapat bertahan 

sampai kini hanya Bahasa Arab dan bahasa Ibrani(Al Muhdar dan Arifin 

1983:12). Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semitik Tengah, yang termasuk 

dalam rumpun Bahasa Semitik dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-

bahasa Neo-Arami (Zukhaira 2011:21). Bahasa semit merupakan rumpun bahasa 

yang digunakan oleh keturunan Sam bin Nuh. 

Hadi sebagaimana dikutip oleh Irawati (2013a:1-2) mengungkapkan 

bahwa Bahasa Arab merupakan bahasa yang diturunkan di negara-negara di 

kawasan Asia Barat dan Afrika Utara yang tergabung dalam Liga Arab. Negara 

yang tergabung dalam Liga Arab tersebut menetapkan bahasa Arab sebagai 

bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Arab juga merupakan bahasa internasional dan 

bahasa resmi kelima di perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1973. 

Selain itu, Bahasa Arab juga dipakai sebagai bahasa resmi Organisasi Persatuan 

Afrika (OPA). 

Secara umum, bahasa Arab mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai bahasa 

internasional, sebagai alat komunikasi antar manusia, dan sebagai bahasa Agama, 



 
 

 
 

dalam hal ini agama islam. Selain fungsi bahasa, Bahasa Arab juga memiliki 

unsur-unsur bahasa, yakni tata bunyi (ilmu ashwat/fonologi), tata tulis (ilmu 

kitabah/ortografi), tata kata (ilmu sharaf/morfologi), tata kalimat (ilmu 

nahwu/sintaksis), dan kosa kata (mufradat) (Effendy 2012:108). 

2.2.2 Unsur Bahasa Arab  

Menurut Effendy (2012:108) unsur Bahasa Arab yaitu tata bunyi (ilmu 

ashwat/fonologi), tata tulis (ilmu kitabah/ortografi), tata kata (ilmu 

sharaf/morfologi), tata kalimat (ilmu nahwu/sintsksis), dan kosa kata (mufradat). 

Ilmu bunyi yang di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ilmu ashwat, 

yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan 

bunyi bahasa (Nasution 2010:1). Pokok masalah dari ilmu ini adalah cara 

mengucapkan abjad dengan fashih. Huruf Arab memiliki beberapa karakteristik 

yang membedakannya dari huruf latin. Di antara perbedaan tersebut ialah bahwa 

huruf Arab bersifat sillabary, dalam arti tidak mengenal huruf vokal karena semua 

hurufnya konsonan. Perbedaan lainnya ialah cara menulis dan membacanya dari 

kanan ke kiri (Effendy 2012:109). 

Menurut Soedjito sebagaimana dikutip oleh Trigan (1994:447), kosakata 

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. 

Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan 

dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Adapun dalam bahasa Arab, morfologi 



 
 

 
 

dikenal sebagai sharf (صرف) atau ilmu mufradat (املفردات), yaitu dalil-dalil tentang 

keadaan kata-kata sebelum sebelum tersusun dalam kalimat, atau ilmu yang 

membahas bentuk dan kata-kata dalam bahasa Arab serta aspek-aspeknya sebelum 

tersusun dalam kalimat (Irawati 2013a: 10).. sintaksis merupakan cabang 

linguistik yang mengkaji hubungan antar kata dalam suatu konstruksi (Asrori 

2004:26). Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam 

tuturan. Salah satu tuturan adalah kalimat. Pada dasarnya sintsksis berhubungan 

dengan antar kata dalam kalimat (Irawati 2013a: 119). 

Morfologi dan Sintaksis disebut juga dengan ilmu tata bahasa (uslub). 

Menurut El Dahdah sebagaimana dikutip oleh Rifa’i (2012: 16), sintaksis (nahwu) 

dan morfologi (sharf) keduanya sama-sama membahas tentang kalimah (kata), 

hanya saja kalau sharf membahas kalimah (kata) sebelum masuk ke dalam 

struktur kalimat, sedangkan nahwu membahas tentang kalimah (kata) ketika sudah 

berada di dalam struktur kalimat. 

2.2.3 Sintaksis 

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

tattein yang berarti menempatkan. Secara etimologi, sintaksis berarti 

menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata/kalimat. Sintaksis 

adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan (Irawati 

2013:119). Pendapat lain juga dikemukakan oleh Asrori (2004:25) bahwa 

sintaksis disebut sebagai tataran kebahasaan terbesar sedangkan ramlan (dalam 

asrori 200425) mengatakan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang 

mengkaji struktur frasa dan kalimat. 



 
 

 
 

       Sintaksis dalam bahasa Arab disebut nahwu. Nahwu adalah ilmu tentang 

pokok, yang bisa diketahui dengannya tentang harokah (baris) akhir dari suatu 

kalimah baik secara i’rab atau mabni. Ilmu nahwu adalah dalil-dalil yang 

memberi tahu kepada kita bagaimana seharusnya keadaan akhir kata-kata itu 

setelah tersusun dalam kalimat, atau ilmu yang membahas kata-kata Arab dari 

i’rab dan bina’ (Asrori 2004:132). 

Ilmu nahwu merupakan ilmu yang paling penting dalam mempelajari bahasa 

Arab, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hasyimiy (2007:4) bahwa ilmu dalam 

bahasa Arab ada 12, yaitu ilmu nahwu, sharf, rasm, ‘arudl, qafiyah, 

mainullughah, qardlussyi’ir, insya’, khat, bayan, ma’ani, dan tarikhul adab. Di 

antara ilmu-ilmu tersebut ilmu nahwulah yang paling utama, sebab dengan nahwu 

kita dapat membenarkan kalimat yang salah dengan dibantu oleh pemahaman dari 

ilmu-ilmu yang lain sebagai pelengkap. Sedangkan Al-Ghalayaini (2005:8) 

menjelaskan ilmu nahwu sebagai sebuah ilmu yang digunakan untuk mengetahui 

keadaan kata-kata dalam bahasa Arab baik dari segi i’rab maupun bina’. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sintaksis atau ilmu 

nahwu merupakan ilmu yang membahas tentang hubungan antar kata beserta 

unsur-unsurnya dan kedudukannya dalam kalimat. 

2.2.4 Morfologi  

Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan 

dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Adapun dalam bahasa Arab, morfologi 

dikenal sebagai sharaf ( صرف(  atau ilmu mufradat (املفردات), yaitu dalil-dalil tentang 

keadaan kata-kata sebelum tersusun dalam kalimat, atau ilmu yang membahas 



 
 

 
 

bentuk dan kata-kata dalam bahasa Arab serta aspek-aspeknya sebelum tersusun 

dalam kalimat (Irawati 2013b: 101). Al Ghulayaini (1993:8) mendefinisikan 

morfologi (‘ilm al sharf) sebagai ilmu yang mengkaji akar kata untuk mengetahui 

bentuk-bentuk kata Arab dengan segala hal-ihwahnya di luar i’rab dan bina’. 

Morfologi merupakan bagian dari linguistik yang mempelajari morfem. Morfologi 

mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata-kata 

(Alwasilah 201:110). 

Morfologi atau ‘ilm al sharf membahas tentang pembentukan kata (Ismail 

2000a: 5). Oleh karena itu, pembahasan tentang morfologi hanya pada ranah kata, 

bukan membahas tentang tataran yang lebih tinggi seperti frasa, klausa, kalimat, 

dan wacana karena pembahasan tentang hal tersebut masuk pada ranah sintaksis. 

Hal ini dikarenakan kata menjadi satuan terkecil dalam kajian sintaksis, dan 

satuan terbesar dalam kajian morfologi (Chaer 2007:53). 

2.2.5 Kata  

Chaer sebagaimana dikutip oleh irawati (2013b:53) mengungkapkan 

bahwa kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai satu pengertian atau 

deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Kata 

dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008:633) yaitu unsur bahasa yang diucapkan 

atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang 

dapat digunakan dalam berbahasa; atau kata adalah satuan bahasa yang dapat 

berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal (misal rumah, makan, bahagia) atau 

gabungan morfem (misal pejuang, pancasila, mahakuasa). Kata dalam bahasa 



 
 

 
 

Arab disebut kalimah. Al-Ghulayaini (1993:9) mendefinisikan kata (kalimah) 

sebagai lafal yang menunjukkan makna tertentu. 

2.2.5.1    Macam-macam Kata dalam Bahasa Arab 

Kata yang dalam bahasa arab disebut dengan kalimah dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu ism (nomina), fi’il (verba), dan harf (partikel) (Ismail 2000b:7) 

2.2.5.1.1 Ism (Nomina) 

Ism (nomina) adalah kata yang mengandung makna dirinya sendiri tidak 

terkait dengan waktu (Ibnu Aqil 1980:15). Dengan demikian, ism adalah kata 

yang tetap memiliki arti sendiri meskipun tidak diikuti oleh kata lain. Pada kaidah 

bahasa Indonesia ism sendiri disebut dengan kata benda. 

Ism memiliki tanda-tanda tertentu yang membedakan dengan fi’il  dan 

harf. Ibnu Aqil (1980:21) memaparkan bahwa tanda-tanda ism ada lima, antara 

lain: 

1. I’rab jar (genetif), meliputi: 

a. Jar dengan huruf. Contoh  ٍَمَرْرُت ِبُغَالم (saya berjalan bertemu anak laki-

laki). Jar dengan huruf yang dimaksud dalam contoh tersebut 

yakni kata  ٍِبُغالَم . 

b. Jar dengan idhofah. Contoh : َمَرْرُت ِبُغَالِم َزْيٍد   (saya berjalan bertemu 

anak zaid). Jar dengan idhofah yang dimaksud dalam contoh 

tersebut yaitu kata  ٍَزْيد 



 
 

 
 

c. Jar dengan taba’iyyah. Contoh:  َُمَرْرُت ِبُغَالِم الَفاِضل (saya berjalan 

bertemu anak zaid yang mulia). Jar dengan tuba’iyyah yang 

dimaksud dalam contoh tersebut yaitu kata  ُالَفاِضل. 

2. Tanwin, meliputi: 

a. Tanwin al tamkin (modulation of compability), merupakan enklitik 

n pada isim mu’rab (permanent), selain jama’ al mu’annats al 

salim (plural feminime teratur) serta lafal جوار, غواس , dan sejenisnya. 

Contoh:  َزْيٌد dan  ٌَرُجل 

b. Tanwin al tankir (modulation of indertermination), merupakan 

enklitik n pada ism mabni (declined) yang membedakan antara 

ma’rifah (definit) dengan nakirahnya (indefinitnya). Contoh: َمَرْرُت

 saya berjalan bertemu dengan sibawaih A dan sibawaih)  ِبِسبَـَويِْه َوِسبَـَوْيهِ 

B) 

c. Tanwin al muqabalah (modulation of opposition), merupakan 

enklitik n pada jama’ al mu’annats al salim (plural feminime 

teratur). Contoh:  ٍُمْسِلمات 

d. Tanwin al iwadh (modulation of compensation), merupakan 

enklitik n uang berfungsi sebagai pengganti. Meliputi: 

1) Iwadh ‘an jumah, yakni enklitik n pada harf  ِإْذ sebagai 

pengganti kalimatnya setelahnya. Contoh:  ََنِئٍذ تـَْنظُُرْون  pada . َوأَنـُْتْم ِحيـْ



 
 

 
 

kalimat awalnya terdapat kalimat   ِحْنيَ ِإَذا بـََلَغِت الرُّْوُح اْحلُْلُقْوَم dan 

kemudian kalimat  بـََلَغِت الرُّْوُح اْحلُْلُقْوَم  dieliminasi dan digantikan 

tanwin; 

2) ‘iwadh ‘an ism, yakni inklinik n pada lafal  ٌُّكل  sebagai ganti 

kata yang menjadi mudhaf ilaihnya. Contoh  ٌُكلٌّ قَائِم  yang 

kalimat asalnya  ُكلُّ ِإْنَساٍن قَائٌِم. kata  ٍِإْنَسان kemudian di eliminasi dan 

digatikan oleh tanwin; 

3) Iwadh ‘an harf, yakni enklinik n pada kata  َِجَوار  dan  ٍَغَواش atau 

yang sejenisnya ketika terkena kasus nominative dan negatif. 

Contoh:  ٍهؤالء َجَوارٍ  ,َمرضلْرُت ِجبََوار. Huruf ya’ dieliminasi dan 

digantikan tanwin. 

4) Nida’ (letter of call). Contoh:  َُزْيد Yَ (wahai zaid). 

5) Proklitik al, contoh:  ُالرَُّجل (laki-laki itu); 

6) Musnad ilaih, contoh:  ٌَزْيٌد قَائِم (zaid berdiri) 

2.2.5.1.2 Fi’il (Verba) 

Fi’il merupakan kalimah (kata) yang menunjukkan makna mandiri dan 

disertai dengan pengertian zaman (ibnu aqil 1980:15). Fi’il menurut mayoritas 

ahli nahwu (ismail 2000b:11) dibedakan menjadi tiga, yakni (1) fi’il madhi (verba 

perfektum) merupakan fi’il yang menunjukkan suatu hal yang telah terjadi 

sebelum dikatakan; (2) Fi’il mudhari’ (verba imperfektum) merupakan fi’il yang 



 
 

 
 

menunjukkan suatu hal yang terjadi ketika hal tersebut dikatakan atau akan terjadi 

setelahny; (3) Fi’il amr (verba imperatif) merupakan fi’il yang bertujuan untuk 

meminta hasil dari suatu pekerjaan setelah dikatakan. 

Pada bahasa indonesia fi’il disebut dengan kata kerja. Fi’il memiliki tanda 

yang menunjukkan bahwa kalimah tersebut dapat dikatakan sebagai fi’il sekaligus 

membedakan dengan ism dan harf. Menurut ibnu hisyam (t.t:22), Al Asymuni 

(1955:15), dan ibnu aqil (1980:23) tanda-tanda fi’il dibedakan menjadi empat, 

diantaranya sebagai berikut. 

1. Ta’ fa’il, yakni ta’ yang berfungsi sebagai subjek dalam konstruksi 

kalimat verbal. Ibnu aqil (1980:22) menjelaskan bahwa ta’ yang 

ditandai dengan dhammah (vokal /u/) berfungsi untuk menunjukkan 

makna mutakallim (persona utama tunggal), ta’ yang ditandai dengan 

fathah (vokal /a/) berfungsi untuk menunjukkan makna mukhattab 

(pesona kedua tunggal maskulin), dan ta’ yang ditandai dengan kasrah 

(vokal /i/) berfungsi untuk menunjukkan makna mukhathabah (persona 

kedua tunggal feminim). Contoh:  ُفـََعْلتِ , فـََعْلتَ , فـََعْلت ; 

2. Ta’ al ta’nits al sakinah, yakni ta’ sukun yang berada di akhir fi’il 

madhi (verba perfektum) sebagai penanda feminim pada subyek. Al 

asymuni (1955:15) mengatakan bahwa sukun pada huruf ta’ tersebut 

merupakan harakat asli. Contoh:  ٌأََتْت ِهْند (hindun datang). 

3. Ya’ mukhathabah, yakni ya’ yang berada di akhir fi’il amr (verba 

imperatif) dan fi’il mudhari’ (verba imperfektum) sebagai penanda 



 
 

 
 

feminim pada subyek. Contoh:  ٌِهْندYَ قـُْوِمْي (berdirilah hai hindun!) dan  ِأَْنت 

ْنٌد تـَُقْوِمْنيَ Yَ هِ   (hai hindun, kamu sedang berdiri); 

4. Nun taukid, yakni partikel penegas yang berfungsi sebagai penguat 

dalam suatu konstruksi sintaksis. Nun taukid dapat disandarkan pada 

fi’l amr (verba imperatif) dan fi’il mudhari’ (verba imperfektum), baik 

nun taukid khafifah maupun nun taukid tsakilah. Contoh:  dia)  لَِيْكتـُْنبَّ لََيْكتـَُنبْ 

bebar-benar sedang menulis),  َّاْكتـَُنبْ , اْكتـَُنب  (tulislah dengan sungguh-

sungguh).  

Selain keempat tanda fi’il di atas, al ghulayaini (1993:12) 

menambahkan tanda-tanda fi’il sebagai berikut. 

 dapat disandarkan pada fi’il madhi (verba perfektum) dan fi’il (Qad)  َقدْ  .5

mudhari’ (ferba imperfektum). Ketika disandarkan pada fi’il madhi 

(verba perfektum), qad mengandung makna penegas yang berfungsi 

sebagai penguat pernyataan dalam suatu konstruksi sintaksis. Contoh: 

 Ketika disandarkan pada fi’il .(umar benar-benar sudah berdiri) َقْد َقم عمر 

mudhari’ (verba imperfektum) biasanya mengandung makna 

“terkadang”, contoh: َقْد يـَُقْومُ  عمر أََماَم اْلَفْصَل (terkadang umar berdiri di depan 

kelas). Adakalanya juga mengandung makna penegas sesuai dengan 

konteks kalimatnya. Contoh:  َِقْد يـَْعَلُم اّ_ ما أَنـُْتْم َعَلْيه; 

 merupakan harf istiqbal yang khusus untuk fi’il mudhari’ (verba س .6

imperfektum) yang mengandung makna “akan” dan digunakan untuk 



 
 

 
 

menunjukkan waktu yang dekat. Contoh:   َaَسَنْذَهْب ِإَىل َجاَكْر (kita akan pergi 

ke jakarta). 

 merupakan harf istiqbal yang khusus untuk fi’il mudhari’ (verba َسْوفَ  .7

imperfektum) yang mengandung makna “akan” dan digunakan untuk 

menunjukkan waktu yang lama. Contoh:  بـَْعد َسنَـتَـْني aََسَنْذَهْب ِإَىل َجاَكْر (kita 

akan pergi ke jakarta dua tahun lagi). 

2.2.5.1.3 Harf (Partikel) 

Partikel atau dalam bahasa Arab disebut harf (bentuk jamaknya huruf) 

adalah kalimah (kata) yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan 

kalimah lainnya, serta tidak memiliki tanda yang membedakan sebagaimana fi’il 

(verba) dan isim (nomina) (Al Ghulayaini 1993:12). Menurut Ismail (2000b:13) 

harf tidak dapat meunjukkan makna dengan sendirinya, akan tetapi akan memiliki 

makna ketika dirangkai dengan kata lain. 

Harf dibagi tiga, yaitu (1) harf yang dikhususkan untuk ism yaitu harf jar 

(preposisi), contohnya:  ِْيفْ , َعَلى, َعنْ , ِإَىل , ِمن  dan lain sebagainya; (2) harf yang 

dikhususkan untuk fi’il, contoh:  َْسْوفَ , ملَْ , َقد  dan lain-lain; dan (3) harf yang dapat 

disandarkan pada ism dan fi’il, contoh:  َْهل  dan  َبْل (Ismail 2000b:13). 

2.2.5.2 Klasifikasi Ism (Nomina) 

2.2.5.2.1 Klasifikasi Ism (Nomina) Beradarkan Derivasi 

Berdasarkan sudut pandang derivasi, ism (nomina) dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian utama, yaitu mu’arrab/mu’rab (declined) dan mabniy 

(permanent). (Kuswandono 2013:14). 



 
 

 
 

2.2.5.2.1.1 Isim Mu’arrab/Mu’rab (Declined) 

Menurut Kuswandono (2013:14) ism mu’arrab/mu’rab adalah nomina 

yang dapat mengikuti pola deklinasi. Hasan (2014:75) memberikan definisi ism 

mu’arrab/mu’rab sebagai lafal yang terinfleksi oleh suatu kasus. 

Ibnu Aqil (1980:35) mengemukakan bahwa ism mu’rab dilihat dari segi 

bentuk huruf akhir kata dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut 

1. Shahih  

Ism mu’rab shahih adalah ism mu’rab yang huruf akhirnya bukan 

merupakan huruf ‘illat atau konsonan defektif (ا, و, ي). Contoh:   ََوَجَعْلَنا اللَّْيل

 dan kami) َوَجَعْلَنا النـََّهارَ  َمَعاًشا ,(dan kami jadikan malam sebagai pakaian) لَِباَسا

jadikan siang mencari penghidupan) (An Naba’: 10-11). 

2. Mu’tal 

Ism mu’rab mu’tal adalah ism mu’rab yang huruf akhirnya merupakan 

huruf ‘illat atau konsonan defektif  ( ي, و, ا ). Contoh:  َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونـََهى

 dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran) النـَّْفَس َعِن اهلََوى

Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya) (An 

Nazi’at:40). 

Dilihat dari segi dapat atau tidaknya dalam penerimaan tanwin, ism 

mu’rab dibagi menjadi dua (Ibnu Aqil 1980:35), yaitu: 

1. Munsharif (Varied) 



 
 

 
 

Isim mu’rab munsharif ialah ism mu’rab yang dapat menerima 

tanwin. contoh:  ٌَبْل ُهَو قـُْراٌن جمَِْيد (bahkan yang didustakan mereka itu 

ialah Alquran yang mulia (Al Buruj: 21). 

2. Ghairu munsharif (Prohibited from Variation) 

Ism mu’rab ghairu munsharif ialah ism mu’rab yang tidak dapat 

menerima tanwin. Contoh: ُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواتٌ  َوَمَساِجدُ  يُْذَكُر فِْيَها اْسُم بِبَـْعٍض هلَّ

النَّاَس بـَْعَضُهمْ  َوَلْو َال َدْفُع هللاِ  اّ_ َكِثيـْرًا  (Dan sekiranya Allah tiada menolak 

(keganasan) sebagian manusia dengan manusia lain, tentulah telah 

dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat 

orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut 

nama Allah) (Al-Hajj:40). 

2.2.5.2.1.2 Isim Mabni (Permanent) 

Menurut Kuswandono (2013:14) ism mabni (permanent) merupakan 

nomina yang tidak mengikuti pola deklinasi. Al Asymuni (1955:19-20) 

mendefinisikan ism mabni sebagai ism (nomina) yang harakat atau sukun 

pada huruf akhir katanya bersifat tetap karena tidak adanya reksi atau ‘illat 

tertentu Ibnu Aqil (1980:28) mengemukakan bahwa ism mabni ialah ism 

(nomina) yang menyerupai harf. Penyerupaan antara ism mabni dengan harf 

terdapat dalam beberapa segi, antara lain: 

1. Menyerupai dalam segi letak/konstruksi morfologisnya (syibh al wadhi’) 

Pada segi ini, konstruksi morfologis (letak) ism mabni menyerupai 

konstruksi mormologisnya harf yang hanya terdiri atas satu atau dua huruf 



 
 

 
 

saja, misal harf jar ( يف, من, عن, ك, ب ). Contoh: huruf ta’ pada kalimat   َُضَرْبت 

merupakan ism mabni berupa pronomina yang konstruksi morfologisnya 

terdiri atas satu huruf, huruf nun dan alif (na) pada kalimat أكرمنا merupakan 

ism mabni berupa pronomina yang konstruksi morfologisnya terdiri dari 

dua huruf. 

2. Menyerupai dalam segi maknanya (syibh al ma’nawi) 

a. Menyerupai harf yang telah ada 

Contoh pada penyerupaan ini yakni kata  َمَىت yang menunjukkan makna 

istifham dan makna syarat, sehingga kata  َمَىت menyerupai hamzah dalam 

makna istifham dan menyerupai huruf  ِْإن dalam makna syarat. 

b. Menyerupai harf yang tidak wujud 

Sebagaimana pada kata ُهَنا yang menunjukkan makna isyarah. Ism 

isyarah termasuk ism mabni karena menyerupai harf dalam maknanya 

secara taqdiri. 

3. Menyerupai dalam segi pengalaman (syibh al isti’mal) 

              Pada segi pengalaman ini, ism mabni dapat menginfleksi kata lain, 

namun tidak dapat diinfleksi oleh kata lain. Hal ini menyerupai pengamalan 

harf. Contoh: ism fi’il َذرَاك pada konstruksi kalimat َذرَاِك َزْيًدا. Kata َذرَاك dapat 

menginfleksi kata زيد , namun tidak dapat diinfleksi oleh kata lain. 

4. Menyerupai dalam segi kebutuhan terhadap hadirnya kata lain (syibh al 

iftiqar). 



 
 

 
 

Terdapat ism mabni yang selalu membutuhkan hadirnya kata lain, semisal 

ism maushul. Contoh: kata الذي sebagai ism maushul yang selalu butuh pada 

shilah, sehingga antara ism mabni (ism maushul) dan harf serupa dalam hal 

kebutuhan terhadap hadirnya kata lain. 

Dijelaskan oleh Hasan (2014:77-79) bahwa ism mabni dibedakan menjadi 

10 macam antara lain sebagai berikut 

1. Ism dhomir, baik secara konstruksi mormofologis terdiri atas satu 

huruf, dua huruf, atau lebih. Contoh: وحنن بك معجبون, ففرحنا, انتصرت  

2. Ism  syarath, dengan syarat tidak disandarkan pada ism mufrad 

(nomina tunggal). Contoh: أين توجْد أكرمك 

3. Ism istifham, dengan syarat tidak disandarkan pada ism mufrad 

(nomina tunggal). Contoh: أين أراك 

4. Ism isyarah, yang bukan merupakan bentuk mutsanna (dual). Contoh: 

تلك حمسنة, هذا كرمي  

5. Ism maushul, yang bukan merupakan bemtuk mutsanna (dual). 

Contoh:  serta ;(telah datang otang yang berkata benar)  جاء الذي يقول احلق

ism selain ism maushul yang membutuhkan kalimat setelah ism 

tersebut. Contoh kata ذا الشرطية الظرفيةإ  pada kalimat إذا تعلمت ارتفع شأنك (jika 

kamu belajar, maka meningkatlah kemampuanmu); 

6. Ism fi’il, contoh: هيهات القمر (jauh sekali bulan itu); 



 
 

 
 

7. Ism murakkab, yang terdiri atas numeralia, yaitu bilangan antara 11 

sampai 19 kecuali bilangan 12. Contoh:  َتسعَة َعَشرَ , َأَحَد َعَشر  

8. Ism la al nafiyyah li al jins, contoh: ال �فع مكروه . ism la al nafiyyah li al 

jins ini terkadang mabni  berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu, 

karena ism la al nafiyyah li al jins ini dapat juga mu’rab; 

9. Al munada’, apabila mufrad atau nakiroh maqshudah. Contoh:  حامُد Y

وY زميُل اشكر صديقك , ساعد زميلك  (hai hamid, bantulah temanmu, hai teman 

hamid, berterima kasih lah pada temanmu (hamid); 

10. Beberapa ism lain, contoh:  َْكم; sebagai dzaraf, contoh: حيث; ism ‘alam 

yang berada setelah kata ويه; ism yang berwazan فـََعال, misal kata قاق  dan 

 ayam berkokok dengan bunyi) صاحت الدجاجة قاق pada kalimat غاق

kukuruyuk) dan نعب الغراب غاق (burung gagak bersuara dengan suara 

dengan burung gagak). 

 

2.2.5.2.2 Klasifikasi Ism (Nomina) Berdasarkan Gender 

Berdasarkan gendernya, ism dalam bahasa Arab dapat dibedakan menjadi 

mudzakkar (maskulin) dan muannats (feminim) 

2.2.5.2.2.1 Ism Mudzakkar (Maskulin) 

Ism mudzakkar (maskulin) merupakan ism yang menunjukkan kata dengan 

jenis laki-laki atau maskulin, baik secara bentuk maupun makna. Ism mudzakkar 

merupakan ism yang dapat ditunjukkan dengan kata tunjuk hadza (Ghani 



 
 

 
 

2007:267). Al Ghalayaini (1993:98) dan Ghani (2007:267) membedakan 

mudzakkar menjadi dua, yaitu haqiqi dan majazi. 

Ism mudzakkar haqiqi merupakan ism yang menunjukkan jenis maskulin, 

baik itu manusia maupun hewan, contohnya  ٌَرُجلٌ , َصِيبٌّ , َأَسد  dan  ٌَمجَل. Adapun isim 

mudzakkar majazi merupakan ism yang menunjukkan jenis maskulin yang bukan 

merupakan manusia maupun hewan, misalnya  ٌبَْدرٌ , لَْيل  dan  ٌب�َ. 

2.2.5.2.2.2 Ism Mu’annats (Feminim) 

Ism mu’annats merupakan ism yang menunjukkan kata dengan jenis 

perempuan atau feminim, baik secara bentuk maupun makna ism muannaats 

merupakan ism yang dapat ditunjukkan dengan kata tunjuk hadzihi (Ghani 

2007:267). Ghani (2007:267) membedakan ism muannats menjadi tiga macam, 

yakni haqiqi, majazi, dan lafdzi. 

Ism muannats haqiqi merupakan ism yang menunjukkan jenis feminim, 

baik manusia maupun hewan yang dapat melahirkan maupun bertelur, 

contohnya  َاْمرَأَةٌ , ُغَالَمةٌ , ةٌ َ�ق  dan  ٌنaََأ. Ism muannats majazi merupakan ism yang 

menunjukkan jenis feminim yang tidak dapat melahirkan dan tidak dapat 

bertelur dan bukan merupakan manusia maupun hewan, misalnya  ٌَمشْسٌ , دارٌ , َعْني  dan 

 Adapun ism muannats lafdzi merupakan ism yang secara tekstual memiliki .َرُجلٌ 

penanda muannats, baik yang menunjukkan jenis feminim ataupun maskulin, 

misalnya فاِطَمة, َخدَجية, طلَحة , dan  َُمحَْزة. 

2.2.5.2.2.3 Mufrad (Tunggal) 



 
 

 
 

Tunggal atau dalam bahasa Arab disebut mufrad merupakan nomina 

yang menunjukkan satu orang atau satu hal/barang, atau satu adjektif yang 

mendeskripsikan seperti satu nomina, baik itu mudzakkar (maskulin) atau 

muannats (feminim). 

2.2.5.2.2.4 Mutsanna (Dual) 

Dual yang di dalam bahasa Arab disepadankan dengan mutsanna 

merupakan nomina yang menunjukkan dua orang atau dua hal/barang, baik itu 

mudzakkar (maskulin) atau muannats (feminim). Ismal (2000b:24) 

menambahkan bahwa mutsanna merupakan nomina yang menunjukkan dua 

orang atau hal/barang, baik itu mudzakkar (maskulin) atau muannats (feminim), 

yang ketika terkena kasus nominatif mendapat sufiks/-ani/ yang secara tertulis 

dilambangkan dengan huruf alif dan nun pada bentuk tunggalnya dan ketika 

terkena kasus genetif dan akusatif mendapat sufiks/-aini/ yang dilambangkan 

dengan huruf ya’ dan nun. 

2.2.5.2.2.5 Jam’ (Plural) 

Jam’ atau plural merupakan nomina yang menunjukkan orang, 

hal/barang jumlahnya tiga atau lebih dengan penambahan sufiks pada kata 

tunggalnya, misalnya  ََكاتِِبْني dan َكاتَِبات dari bentuk tunggal  ََكاَتب ; atau perubahan 

pada struktur kata tunggalnya, misalnya  ٌرَِجال dari bentuk tunggal  ٌَرُجلٌ , ُكُتب  dari 

bentuk tunggal  ٌِكَتاب, dan ُعَلَماء dari bentuk tunggal َعامل (Al Ghulayaini 1993:16). 

Secara sederhana, jam’ menunjukkan sesuatu itu lebih dari dua. 

2.2.5.2 Macam-Macam Jamak 



 
 

 
 

Jamak dibedakan menjadi dua, yakni jam’ salim dan jam’ ghairu salim 

atau mukassar (Al Ghalayaini 1993:16) 

2.2.5.2.1 Jam’ Salim 

Menurut Al Ghalayaini (1993:17) jam’ salim merupakan ism yang 

bentuk tunggalnya selamat ketika berubah menjadi bentuk jamak, serta 

mendapatkan penambahan sifiks/-una/ yang dilambangkan dengan huruf wawu 

dan nun, sufiks/-ina/ yang dilambangkan dengan huruf ya’ dan nun, serta sufiks 

/-atun/ atau /-atin/ yang dilambangkan dengan huruf alif dan ta’. Selamat yang 

dimaksud pada pengertian tersebut yaitu bentuk konstruksi kata tunggalnya 

masih dipertahankan dan tidak mengalami perubahan pada konstruksi kata 

tunggal tersebut. Jadi, perubahan yang terjadi hanya berupa penambahan sufils 

dan bukan merubah konstruksi kata tunggal tersebut. Jam’ salim dibedakan 

menjadi jam’ al mudzakkar al salim dan jam’ al mu’annats al salim. 

 

 

2.2.5.2.1.1 Jam’ al Mudzakkar al Salim (Plural Maskulin Teratur) 

Jam’ al mudzakkar al salim merupakan ism yang menunjukkan bilangan 

lebih dari dua untuk jenis maskulin atau laik-laki dengan penambahan sufiks /-

una/ yang dilambangkan dengan huruf waw dan nun ketika terkena kasus 

nominatif dan penambahan sufiks /-ina/ yang dilambangkan dengan huruf ya’ 

dan nun ketika terkena kasus genetif dan akusatif (Ismail 2000b: 26). Al 

Ghulayaini (1993:17) mendefinisikan jam’ al salim sebagai ism yang 

dijamakkan dengan menambahkan sufiks/-una/ yang dilambangkan dengan 



 
 

 
 

huruf waw dan nun ketika terkena kasus nominatif dan menambahkan sufiks –

ina/ yang dilambangkan dengan huruf ya’ dan nun ketika terkena kasus genetif 

dan akusatif. Contoh:   َقَدْ أَْفلََح اْلُمْؤِمنُْون ( Sesungguhnya beruntunglah orang-orang 

yang beriman) (Al-Mu’minun: 1),  َُتْم ُمْؤِمِنْني ُعْوَن اّ_َ َوَرُسْوَلُه ِإْن كُ نـْ  Dan taatlah kepada) َوأَِطيـْ

Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman) (Al-Anfal:1), 

dan  ََوَجَرَم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنْني (Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin (An-Nur:3). 

2.2.5.2.1.2 Jam’ al Mu’annats al Salim (Plural Feminim Teratur) 

Jam’ al mu’annats al salim merupakan ism yang menunjukkan 

bilangan lebih dari dua untuk jenis feminim atau perempuan dengan 

penambahan sufiks -atun/ atau –atin/ yang dilambangkan dengan huruf alif dan 

ta’ pada bentuk tunggalnya (Ismail 2000b:36). Al Ghulayaini (!993:21) 

mendefinisikan jam’ al mu’annats salim sebagai ism yang dijamakkan dengan 

menambahkan sufiks –atun/ atai /-atin/ yang dilambangkan dengan huruf alif 

dan ta’. Penggunaan sufiks –atun/ atau /-atin/ pada jam’ al mu’annats al salim 

dipengaruhi oleh kedudukan jam’ al mu’annats al salim tersebut pada suatu 

konstruksi kalimat, begitu juga dengan perihal ketakrifannya. Contoh:  فاالصَِّلَحاُت

 Maka wanita yang sholihah, ialah yang taat kepada Allah lagi) قَانَِتاُت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيبِ 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada) (An-Nisa’: 34). 

2.2.5.2.2 Jam’ Ghairu Salim/Jam’ al Taksir (Plural Tak Teratur) 

Ibnu Aqil (1980:114) mendefinisikan jam’ al taksir merupakan 

nomina yang menunjukkan makna lebih dari dua dengan perubahan secara 



 
 

 
 

dhahir maupun muqaddar. Al Asymuni (1955:669) mengemukakan bahwa jam’ 

al taksir merupakan nomina yang menunjukkan arti lebih dari dua dengan bentuk 

yang berubah dari bentuk tunggalnya, baik secara lafal maupun dikira-kirakan. 

Al Ghulayaini (1993:28) mendefinisikan jam’ al taksir sebagai kata jamak 

(memiliki arti lebih dari dua) yang berubah dari bentuk tunggalnya melalui 

proses afiksasi, eliminasi, atau penggantian harakat. Jam’ al taksir ialah jamak 

yang berubah dari bentuk tunggalnya (Rifa’i 2013:14). Ismail (2000b:45) 

mendefinisikan jam’ al taksir sebagai kata yang menunjukkan arti lebih dari dua, 

baik mudzakkar (maskulin) maupun muannats (feminim) disertai perubahan 

bentuk dari bentuk tunggalnya. 

Jam’ al taksir dibedakan menjadi dua, yakni minor plural (jam’ al 

qillah) dan major plural (jam’ al katsrah) Al Ghulayaini 1993:28; Ibnu Aqil 

1980:114; Al Asymuni 1955:670; Ibnu Hitsyam t.t: 307). 

2.2.6 Semantik 

Secara etimologis, kata semantik berasal dari bahasa Yunani semantickos 

‘penting; berarti, yang diturunkan pula dari semainein ‘memperlihatkan; 

menyatakan’ yang berasal pula dari sema ‘tanda’ seperti yang terdapat pada kata 

semaphore yang berarti ‘tiang sinyal yang dipergunakan sebagai tanda oleh kereta 

api (tarigan 2015:7). Adapun Chaer (2009:2) mengemukakan bahwa kata 

semantik dalam bahasa ndonesia berasal dari bahasa Yunani sema (kata benda  

yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti 

menandai atau melambangkan. Lebih lanjut Chaer (2009:2) mendefinisikan 

semantik merupakan bidang linguitikm yang mempelajari hubungan antara tanda-



 
 

 
 

tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Semantik juga didefinisikan 

sebagai bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam 

bahasa. Wijana sebagaimana dikutip oleh Ainin dan Imam (2014:6) memberikan 

definisi semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang menelaah makna satuan 

lingual. Secara sederhana semantik dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang makna. 

Semantik dalam bahasa arab disepadankan dengan istilah ‘ilm al dalalah, 

‘ilm al am’ani, dan al semantik yang merupakan serapan dari bahasa inggris atau 

bahasa perancis (Umar 1998:11). Namun, pada penelitian ini, istilah yang dipakai 

sebagai padanan dari kata semantik dalam bahasa Arab adalah ‘ilm ad dilalah. 

2.2.6.2 jenis makna 

Menurut Chaer (2009:59) jenis makna dapat dibedakan berdasarkan 

beberapa kriteria  atau sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya dapat 

dibedakan antara makna leksikal dan makna gramatikal, berdasarkan ada tidaknya 

referen pada  sebuah kata/leksem dapat dibedakan adanya makna refrensial dan 

makna nonreferensial, berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah 

kata/leksem dapat dibedakan adanya makna denotatif dan makna konotatif, 

berdasarkan ketepatan maknanya dikenal adanya makna kata dan makna istilah. 

Selain itu, dari sudut pandang lain ada makna konseptual dan makna asosiatif, 

makna idiomatis dan peribahasa, serta makna kias. Klasifikasi jenis makna 

tersebut juga diikuti oleh Ainin dan Imam (2014). 

2.2.6.2.1 Makna Leksikal dan Makna Gramatikal 



 
 

 
 

Kata leksikal merupakan bentuk ajektif yang diturunkan dari nomina 

leksikon. Leksikon merupakan bentuk jamak. Adapun satuannya adalah leksem 

(Chaer 2009:60). Leksikon dapat disamakan dengan kosakata, perbendaharaan 

kata, atau mufrodat dalam bahasa Arab. Adapun leksem dapat disamakan dengan 

kata atau kalimah dalam bahasa Arab (Ainin dan Imam 2014:35). Makna leksikal 

adalah makna yang sesuai dengan acuannya meskipun kata tersebut digunakan 

dalam kalimat. Artinya makna leksikal merupakan makna kata yang lepas, tanpa 

kaitan dengan kata lain dalam suatu konstruksi, sudah jelas meskipun tidak berada 

dalam konteks kalimat. Contoh kata  رأس memiliki arti bagian tubuh /anggota 

badan paling atas atau paling depan. 

Tidak seperti makna leksikal yang tidak memerlukan kehadiran konteks , 

makna gramatikal  justru mewajibkan kehadiran konteks. Makna yang terkandung 

dalam kata tugas (harf) tidak dapat ditentukan sebelum dibentuk dalam suatu 

konstruksi kalimat, sebab kata tugas tidak memiliki makna leksikal. Makna yang 

terkandung dalam kata tugas adalah makna gramatikal yang memerlukan 

kehadiran konteks (Ainin dan Imam 2014:36). Makna gramatikal hadir sebagai 

akibat proses gramatika, misalnya afiksasi, perubahan internal, atau 

penggabungan (idhafi). Kata  مسلم misalnya bermakna seorang penganut agama 

Islam. Makna tersebut berubah menjadi dua orang penganut agama islam setelah 

mengalami proses afiksasi (mendapat akhiran ان ) menjadi مسلمان  dan setelah 

mendapat akhiran     ون menjadi مسلمون berubah maknanya menjadi sejumlah orang 

penganut islam. Begitu pula dengan kata تلميذ yang bermakna seorang murid, 



 
 

 
 

setelah mendapat afiksasi menjadi تالميذ  berubah maknanya menjadi sejumlah 

murid. 

2.2.6.2.2 Makna Referensial dan Makna Non-Referensial 

Makna referensial dan makna non-reverensial dibedakan berdasarkan ada 

atau tidaknya adanya referen atau acuan pada kata. Jika suatu kata mempunya 

referen atau acuan (sesuatu di luar bahasa yang diacu), maka kata tersebut 

memiliki makna referensial (املعىن املدلول ). Contohnya kata كوب  yang mengacu pada 

benda yang digunakan untuk minum atau disebut gelas dan kata حدا mengacu pada 

alas kaki atau biasa disebut dengan sepatu (Ainin dan Imam 2014:34). 

Makna referensial dikontraskan dengan makna non-referensial. Kata-kata 

yang termasuk kategori kata tugas (harf) selain tidak memiliki makna leksikal, 

juga tidak memiliki makna referensial. Tidak ada maujud di luar bahasa yang 

diacu oleh kata tugas tersebut, sehingga makna yang dikandung dalam kata tugas 

disebut makna non-referensial ( المدلولاملعىن ال( . Misalnya kata tugas إىل (ke) dan و (dan) 

tidak memiliki acuan atau referen (Ainin dan Imam 2014:39). 

Pada kata uyang memilikireferen, terdapat sejumlah kata yang referennya 

berunah-ubah atau berpindah-pindah. Kata tersebut disebut deiksis. Termasuk 

kategori kata yang referennya berpindah atau berubah antara lain adalah kata ganti 

(dhamair) serta keterangan tempat dan keterangan waktu (dzaraf). 

2.2.6.2.3 Makna Denotatif dan Makna Konotatif 

makna denotatif (املعىن األصلي) dan makna konotatif (املعىن اإلضاىف) dibedakan 

berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata. Setiap kata penuh 



 
 

 
 

mempunyai makna denotatif, tetapi tidak semuanya memiliki makna konotatif. 

Makna denotatif adalah makna dasar atau makna asli yang dimiliki oleh sebuah 

kata (Ainin dan Imam 2014:39). 

Adapun makna konotatif adalah makna tambahan terhadap makna 

dasarnya berupa nilai, rasa, atau gambaran tertentu. Konotasi dapat dibedakan 

menjadi konotasi positif dan konotasi negatif. Konotasi positif mengandung nilai 

rasa tinggi, baik, sopan, menyenangkan, sakral, dan sejemisnya. Sebaliknya 

konotasi negatif mengandung nilai rasa rendah, jelek, kotor, tidak sopan, dan 

sejenisnya. Nilai rasa tersebut pada dasarnya diberikan oleh masyarakat 

pemilikbahasa yang mungkin saja berbeda antara satu masyarakat dengan 

masyarakat lain. Bagi masyarakat Arab, kata mayyit misalnya memiliki konotasi 

positif, tetapi bagi masyarakat Indonesia memiliki konotasi negatif. Paling tidak 

masyarakat lebih senang menyebut jenazah dari pada mayit (Ainin dan Imam 

2014:40-41). 

2.2.6.2.4 Makna Kata dan Makna Istilah 

Berdasarkan keumuman dan kekhususan bidang penggunaannya, terdapat 

makna kata (umum) dan makna istilah (khusus). Penggunaan secara 

umummaksudnya tidak dibatasi pada bidang tertentu. Sebaliknya pemakaian 

secara khusus adalah penggunaan kata dalam bidang tertentu dan lebih spesifik. 

Pada penggunaan bahasa secara umum acapkali kata-kata itu digunakan secara 

tidak cermat sehingga maknanya bersifat umum, teta[i dalam penggunaan secara 

khusus dalam bidang kegiatan tertentu, kata-kata itu digunakan secara cermat 

sehingga maknanya pun menjadi tepat (Ainin dan Imam 2014:42) 



 
 

 
 

Kata عامل  misalnya dalam penggunaan secara umum mempunyai makna 

yang melakukan/membuat sesuatu kegiatan,pekerja, atau aspek, snsur, dan faktor 

tertentu. Secara khusus atau dalam bidang tertentu, kata عامل mempunyai arti yang 

jelas adan spesifik meskipun tidak dimasukakn dalam kalimat. Pada ilmu nahwu 

kata ini bermakna suatu unsur lingual yang menyebabkan kondisi i’rab tertentu. 

Adapun pada bidang zakat, bermakna orang yang mengurusi zakat. 

2.2.6.2.5 Makna Konseptual dan Makna Asosiatif 

Didasarkan pada atau ada atau tidaknya hubungan (asosiasi, refleksi) 

makna sebuah kata dengan makna kata lain, makna dibedakan menjadi makna 

konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang sesuai 

dengan konsepnya/referennya dan tidak dikaitkan dengan asosiasi-asosiasi 

tertentu, karena itu makna konseptual pada prinsipnya sama dengan makna 

referensial, makna leksikal, ataupun makna denotatif (Ainin dana Imam 2014:43). 

Berbalikan dengan makna konseptual, makna asosiatif adalah makna 

sebuah kata dikaitkan, dihubungkan, diasosiasikan dengan hal-hal tertentu di luar 

bahasa. Kata نور  “cahaya” berasosiasi dengan kebenaran dan petunjuk. Sebaliknya 

kata ظلمات “kegelapan” berasosiasi dengan kesesatan atau kekufuran (Ainin dan 

Imam 2014:43). 

2.2.5.1.7 Makna Idiomatis dan Makna Peribahasa 

Idiom adalah satuan-satuan kebahasaan (kata, frasa, dan kalimat) yang 

maknanya tidak dapat diketahui dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun dari 

makna gramatikal satuan tersebut. Makna idiomatis adalah makna satuan 



 
 

 
 

kebahaaan yang menyimpang dari makna leksikalnya ataupun dari makna 

gramatikal unsur-unsur pembentuknya (Ainin dan Imam 2014:47). 

Idiom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom 

penuh adalah idiom ang unsur-unsurnya secara keseluruhan sudah merupakan satu 

kesatuan dengan satu makna. Adapun idiom sebagian masih menampakkan salah 

satu unsur dengan makna leksikalnya. Peribahasa merupakan satuan kebahasaan 

yang digunakan sebagai perbandingan, tetapi maknanya masih dapat dilacak dari 

makna lekikal dan makna garamatikal unsur-unsur pembentuknya. 

2.2.5.1.8 Makna Kiasan 

Makna kiasan atau kias digunakan sebagai kebalikan dari makna 

sebenarnya. Makna kias adalah makna suatu satuan bahasa yang bukan makna 

sebenarnya (leksikal, konseptual, dan denotatif). Pada bahasa Arab terdapat kata 

 yang yang memiliki arti kapal atau kendaraan laut. Tetapi ketika menjadi  سفينة

frase سفينة الصحراء tentu tidak lagi bermakna kendaraan laut atau kapal. Frase tersebut 

memiliki makna kias onta. Dalam ini onta di padang pasir diperumpamakan atau 

disamakan dengan kapal laut (Ainin dan Imam 2014:50). 

Pada penelitian ini, istilah yang digunakan oleh peneliti dalam 

menganalisis isism maqshur, manqush, dan mamdud dalam Alquran surat Al-Isro’ 

dan Al-Kahfi adalah makna leksikal dan makna kontekstual. Pemilihan istilah ini 

berdasarkan pada penelitian yang membandingan suatu kata ditinjau dari makna 

yang terdapat dalam kamus dan makna yang terdapat dalam konteks kalimat ayau 

ayat. Kamus yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data yaitu kamus 



 
 

 
 

maktabah syamilah lisan al ‘Arab volume 1-XV karya Ibnu Mandzur dan kamus 

Al-munawwir. 

2.2.6.3        Perubahan Makna 

2.2.6.3.1 Perluasan Makna (Tausi’ al Ma’na) 

perluasan makna merupakan gejala yang terjadi pada sebuah kata atau 

leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian 

karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain (Chaer 2009:140). 

Proses perluasan makna ini dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tetapi 

dapat juga kurun waktu yang cukup lama. Makna-makna lain yang terjadi sebagai 

hasil perluasan masih berada dalam lingkungan poliseminya, yang dengan kata 

lain makna-makna itu masih ada gubungannya dengan makna aslinya. 

Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata saudara, bapak, dan ibu semula 

digunakan untuk menyebut orang yang mempunyai hubungan darah. Akan tetapi, 

makna kata tersebut meluas. Artinya kata saudara, bapak, dan ibu bukan saja 

digunakan untuk orang yang mempunyai hubungan darah, melainkan juga 

digunakan untuk orang lain (Ainin dan Imam 2014:127). 

2.2.6.3.2 Menyempitan Makna (Tadhyiq al Ma’na) 

Penyempitan makna merupakan gejala yang terjadi pada sebuah kata yang 

pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi 

terbatas hanya pada sebuah makna saja (Chaer 2009:142). Makna sempit adalah 

makna yang lebih sempit dari keseluruhan ujaran. Makna yang asalnya lebih luas 

dapat menyempit karena dibatasi. Gagasan atau ide yang umum bila dibubuhi 

rincian gagasan atau ide, maka maknanya akan menyempit (memiliki makna 



 
 

 
 

sempit) (Djajasudarma 2013:8-9). Misalnya dalam bahasa Indonesia kata pakaian 

memiliki makna umum, namun ketika dibatasi dengan kata wanita pada frase 

pakaian wanita akan memiliki makna lebih sempit atau menyempit. 

2.2.6.3.3 Perpindahan Makna (Naql al Ma’na) 

Perpindahan makna merupakan suatu gejala perubahan makna yang terjadi 

karena adanya makna asal berpindah atau berubah menjadi makna baru (Ainin dan 

Imam 2014:131). Perpindahan makna disebut juga dengan perubahan total. 

Menurut Chaer (2009:142). Perubahan total adalah berubahnya sama sekali 

makna sebuah kata dari makna asalnya. Memang ada kemungkinan makna yang 

dimiliki sekarang masih ada sangkut pautnya dengan makna asal, tetapi sangkut 

paut tersebut tampaknya sudah jauh. Misalnya kata ceramah pada mulanya berarti 

cerewet atau banyak bicara , tetapi kini kata ceramah menjadi pidato atau uraian 

mrmgenai suatu hal yang disampaikan. 

Dari jenis-jenis makna di atas, peneliti akan mengkaji isim maqshur, 

manqush dan mamdud berdasarkan makna leksikal dan makna kontekstual saja, 

mengingat waktu yang digunakan untuk penelitian terbatas.   

2.2.7        Pengertian Isim Maqshur, Isim Manqush, dan Isim Mamdud     

2.2.7.1      Isim Maqshur  )اسم مقصور (  

Isim maqshur adalah isim, i’rabnya memakai alif lazimah (alif yang 

tetap). Dikecualikan dari isim yaitu fi’il, seperti lafaz yardhaa (fi’il mudhari’): 

dan dikecualikan dari istilah huruf i’rab, yaitu lafaz yang mabni, seperti idzaa. 

Dikecualikan dari istilah lazimah yaitu isim mutsanna, seperti lafaz az Zaidaani, 



 
 

 
 

karena huruf alifnya akan diganti menjadi ya dalam keadaan jar dan nashab. 

(Bahauddin 2009:840). 

Isim maqshur ada dua macam, yaitu qiasi dan sima’i ; atau ada yang 

berdasar patokan dan ada pula yang berdasarkan idioms. Bentuk isim maqshur 

yang qiasi adalah setiap isim mu’tal yang memiliki persamaan pada isim sahih, 

lagi huruf sebelum huruf terakhir selalu menetapi harakat fathah, seperti mashdar 

fi’il lazim yang berwazan fa’ila, maka fi’il jenis ini bentuk mashdar-nya berwazan 

fa’alan, dengan memakai harakat fathah pada huruf fa’ dan ‘ain-nya, seperti lafaz 

 apabila fi’il yang bersangkutan mu’tal, wajib di . َأَسَفا bentuk mashdar-nya  َأِسفَ 

maqshurkan, seperti lafaz  ََجِوي maka bentuk mashdar-nya adalah َجًوى, karena 

persamaannya dari fi’il sahih selalu menetapi harakat fathah huruf sebelum 

terakhir. Juga seperti wazan fi’ala sebagai bentuk jamak dari wazan fi’latun 

dengan memakai harakat kasrah pada huruf fa’-nya, dan wazan fu’ala sebagai 

bentuk jamak dari wazan fu’latun, seperti lafaz ِمًرى  bentuk jamak dari lafaz  ٌِمْريَة , 

dan lafaz ُمًدى  bentuk jamak dari lafaz  ٌُمْديَة . sesungguhnya persamaan bagi 

keduanya dari lafaz yang sahih adalah lafaz  ٌِقَرب  dan  قـَُرٌب keduanya merupakan 

bentuk jamak dari lafaz  ٌِقْربَة  dan  ٌقـُْربَة. Karena bentuk jamak dari wazan fi’latun 

memakai harakat kasrah pada huruf fa’-nya adalah berwazan  ِفَعٌل dengan huruf 

awal yang dikasrahkan dan huruf keduanya difthahkan. Jamak lafaz yang 

berwazan fi’latun memakai harakat dhamah pada huruf fa adalah  فـَُعٌل, memakai 



 
 

 
 

harakat dhamah pada huruf pertama dan harakat fathah pada huruf kedua. 

(Bahauddin 2009:840-841) 

  Dijelaskan lebih jelas lagi dalam (Al-Gholayaini 2006:68) Isim maqshur 

adalah isim  mu’rob  yang mana akirannya berupa  alif  yang tetap, baik ditulis 

dengan bentuk alif   ) ا( atau dengan bentuk ya’ ) ي (   seperti contoh : اْلَعَصا، ُمْوَسى . 

Alif yang ada pada isim maqsur tidak selamanya asli, adakalanya alif tersebut 

merupakan pengganti, baik dari huruf ( و ) seperti contoh :  atau sebagai  اْلَعَصا

pengganti dari huruf ( : seperti contoh (  ي  Adakalanya juga alif tersebut .  اْلَفَىت 

merupakan tambahan untuk menunjukan bahwa lafadz tersebut mua’nnats seperti 

contoh : ُحبـَْلى، َعْطَشى، ذِْكَرىyang berasal dari kata  ٌُحْبٌل َعْطٌش، ذِْكر ada juga yang 

penambahannya untuk lil ilhaq atau menyamai suatu wazan tertentu seperti contoh 

:  Maka alif inilah yang dinamakan  .َجْعَفْر، ِدْرَهمْ : disamakan dengan lafadz   أَْرَطى، ِذفْـَرى

dengan alif maqsuroh. Alif maksuroh ditulis dengan bentuk ya’ (  apabila isim ( ى

tesebut terdiri dari empat huruf atau lebih seperti contoh :  atau  ى، ُمْسَتْشَفىُبْشَرى، ُمْصَطفَ 

terdiri dari tiga huruf dan huruf akhirnya berupa ya (  dan Alif اْلَفَىت، اْهلَُدى، اْلَنَدى  (  ي

maksuroh ditulis dengan bentuk alif apabila isim tersebut terdiri dari tiga huruf 

dan huruf akhirnya berupa wau ( : seperti contoh (  و َعَصا، اْلُعَال، اْلَرَ� الْ   ( Al-Gholayaini 

2006 : 68). 

 Dijelaskan dalam ( Al-Gholayaini 2006 : 68-69) Ketika kita ingin 

mentanwinkan isim maqsur, maka alifnya di buang secara pelafalannya saja akan 

tetapi tetap secara tulisan seperti contoh : 



 
 

 
 

َيْدُعْوإَىل ُهًدىُكْن فـًَىت  . 

  Isim maqsur dibagi menjadi dua, yaitu isim maqsur qiyasi dan isim 

maqshur sima’i. 

1)    Isim Maqsur Qiyasi  )اسم مقصور قباسي (  

Isim maqsur qiyasi adalah isim maqsur yang memiliki wazan-wazan tertentu, 

dan ini ada dalam sepuluh wazan dari isim-isim yang mu’tal akhir (akhirannya 

berupa huruf illat ), diantara wazan-wazan tersebut adalah : 

1.     Masdar dari fi’il lazim yang berwazan  ( fa’ dan ‘ain fi’ilnya harokat fathah )  فـََعلٌ 

dari fi’il madi فَِعَل ( ‘ain fi’ilnya harokat kasroh ) seperti contoh : َجِوَي َجًوى  atau dari 

masdar   ٌِفَعل ( fa’ fi’ilnya harokat kasroh dan ‘ain fi’ilnya harokat fathah ) seperti 

contoh : ◌َ  َرِضَي رًِضا َغِينَ ِغًىن  . 

2.     Isim yang berwazan  fa’ fi’ilnya harokat kasroh dan ‘ain fi’ilnya harikat ) ِفَعلٌ  

fathah ) yang mana isim tersebut merupakan jama’ dari lafadz ِفْعَلٌةseperticontoh : ِمًرى

 .ِمْريٌَة َوِحْلَيةٌ  jama’ dari lafadz َو ِحلىً 

3.     Isim yang berwazan  فـَُعٌل ( fa’ fi’ilnya harokat dommah dan ‘ain fi’ilnya harikat 

fathah ) yang mana isim tersebut merupakan jama’ dari lafadz  ٌفـُْعَلة  seperti contoh  ُعرًا

 .ُعْرَوٌة َو ُمْديٌَة َوُدْمَيةٌ  jama’ dari lafadz  َوُمًدى َوُدًمى



 
 

 
 

4.     Isim jenis yang berwazan  ٌفـََعل  ( fa’ dan ‘ain fi’ilnya harokat fathah ) yang mana 

isim tersebut menunjukan makna jama’ apabila sepi dari ta’ ( ة ) dan bermakna 

mufrod apabila bersambung dengan ta’ ( ة ) seperti contoh : َحَصاٌة  َحًصى َو َقطَاٌة  َقطًا. 

5.     Isim maf’ul yang mana fi’il madinya lebih dari tiga huruf seperti contoh :  ُمْعًطى و

 .ُمْصَطَفى َو ُمْسَتْشَفى 

6.     Isim yang berwazan   ٌَمْفَعل ( mim harokat fathah ) yang menunjukan atas makna 

masdar, zaman, dan tempat ( masdar mim, isim zaman, dan isim makan ) seperti 

contoh : اْلَمْحَيا َواْلَمْأَتى َواْلَمْرَقى. 

7.  Isim yang berwazan  ٌِمْفَعل ( mim harokat kasroh ) yang menunjukan atas makna alat 

( isim alat ) seperti contoh :  اْلِمْرَمىى، اْلِمْهَدى، اْلِمْكَوى. 

8.  Isim sifat yang berwazan أَفْـَعُل baik untuk isim tafdil seperti contoh : اَألْدَىن، اْألَْقَصى atau 

untuk selain isim tafdil seperti contoh :  َْحَوى، اْألَْعَمى اْأل . 

9. Jamak dari isim tafdil yang mua’annas dari wazan   ُأَفْـَعل seperti contoh : اْلُدَىن، اْلُقَصا

jama’ dari lafadz اْلُدنـَْيا، اْلُقْصَوى dan merupakan bentuk mu’annas dari lafadz  ،اْألَْدَىن

 .اْألَْقَصى

10.  Isim mu’annats dari isim tafdhil yang berwazan   ُأَفْـَعل baik isim tersebut shohih 

akhir seperti contoh :  atau dari اْألَْحَسُن، اْألَْفَضلُ  bentuk mu’annas dari lafadz  احلُْْسَىن، اْلُفْضَلى



 
 

 
 

fi’il mu’tal akhir seperti contoh : نـَْيا، اْلُقْصَوى  ْألَْدَىن، ا bentuk mu’annas dari lafadz  اْلدُّ

 .اْألَْقَصى

2)    Isim Maqshur Sama’i )  اسم مقصورمساعي(    

Isim maqshur sama’i adalah isim maqshur yang langsung didengar dan 

diambil dari kalam arab, yaitu selain dari isim-isim maqshur yang mengikuti 

wazan-wazan diatas karena isim maqshur sama’i  tidak dapat di qiyaskan  seperti 

contoh : اْلَفَىت، احلَِْجا، الثـََّرى، السََّنا، اْهلَُدى، الرََّحى. 

2.2.7.2     Isim Manqush   ) اسم منقوص(  

    Isim Manqush adalah isim mu’rab yang akhiranya berupa huruf  ya’ )  ي(   

yang tetap dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh, seperticontoh 

:  dan tidak pula (ال) Isim manqush yang tidak kemasukan alif lam .الرَّاِعي dan الَقاِضي

diidlafahkan, maka ya’nya dibuang, baik dalam penulisan maupun pengucapannya 

yaitu pada saat dalam keadaan rafa’ dan jar, seperti contoh : َحَكَم قَاٍض َعَلى َجان 

sedangkan pada saat nashab, ya’nya ditetapkan, seperti contoh :  ِِّإَىل احلَْق Yًَجَعَلَك ُهللا َهاِد 

 dan diidlafahkan, maka ya’nya tetap dalam (ال) Adapun ketika bersama .َداِعيًا إِلَْيهِ 

semua keadaan atau I’rob, baik dalam keadaan rafa’, nashab, dan jar seperti 

contoh :  َحَكَم اْلَقاِضي َعَلى اْجلَاِين dan  َقاِضي اْلُقَضاةِ الَجاَء . Adanya ya’ yang dibuang 

dikembalikan ketika isim manqush tersebut ditatsniyahkan, seperticontoh:  ٍقَاض 

menjadi  ِقَاِضياَن.  ( Al-Gholayaini 2006:71). 



 
 

 
 

2.2.7.3 Isim Mamdud ) اسم ممدود(   

       Isim mamdud adalah isim yang huruf akhirnya hamzah dan sebelumnya 

terdapat alif zaidah (alif tambah), seperti lafaz  َُمحْرَاء (merah),  ٌِكساَء (pakaian)  ٌرَِداء 

(selendang). Dikecualikan dari istilah “isim” yaitu fi’il deperti ;lafaz  ٌبََشاء . 

dikecualikan dari istilah “sebelumnya terdapat alif zaidah” yaitu lafaz yang 

diakhiri dengan huruf hamzah tetapi sebelumnya terdapat alif yang bukan zaidah 

(bukan tambahan) seperti  ٌَماء (air) dan lafaz  اٌء bentuk jamak dari lafaz  اَءٌة (nama 

sebuah pohon). (Burhanuddin :2009:841-842) 

       Isim mamdud sama juga dengan isim maqshur dalam arti kata, ada yang 

qiasi dan ada pula yang sima’i. Isim mamdud yang qiasi adalah setiap isim mu’tal 

yang mempunyai persamaan dari isim yang akhirnya sahih lagi selalu ada alif 

zaidah sebelum huruf terakhirnya. Yang demikian itu adalah seperti mashdar fi’il 

yang pada permulaannya memakai hamzah washal, seperti lafaz اْرَعَوى bentuk 

mashdarnya adalah اْرَعَواءًا dan lafaz اْرَ�َى bentuk mashdar adalah  ًِاْسِتْقَصاء. Persamaan 

semuanya dari fi’il sahih adalah lafaz  َاِْنطََلق yang bentuk mashdarnya adalah اِْنَطالَقًا  

dan lafaz  اِقْـَتَدَر yang bentuk mashdarnya adalah اِْقِتَدارًا serta lafaz  َِاْسَتْخرَج  , bentuk 

mashdarnya adalah  ِاْسِتْخرَاًجا . Demikian pula mashdar setiap fi’il berwazan af’ala 

yang mu’tal akhir, seperti lafaz اَْعَطى yang bentuk mashdarnya adalah  ًِاْعطَاء. Lafaz ini 

mempunyai persamaan dari bentuk sahihnya yaitu lafaz  َأْكَرَم yang bentuk 

mashdarnya adalah  ِْكرَاًما إ  . 



 
 

 
 

َمدٍّ بِنَـْقِل َكا حلَِْجا وََكا حلَِْذا# َواْلَعاِدُم النَِّظْريِ َذاَقْصِر َوَذا   

Yang tidak memiliki persamaan, isim maqshur dan isim mamdudnya 

berdasarkan naql (idioms), seperti lafaz hijaa dan hidzaa. 

  Pembahasan ini merupakan bagian kedua yaitu maqshur sima’i dan 

mamdud sima’i. Ketentuan bagi keduanya ialah, bahwa isim yang tidak 

mempunyai persamaan yang memiliki harakat fathah pada huruf sebelum 

akhirnya, maka bentuk qashar-nya terbatas pada sima’i (idioms). Isim yang tidak 

memiliki persamaan memiliki alif zaidah sebelum huruf akhirnya, maka bentuk 

mad (mamdud-nya) terbatas pada sima’i. 

      Di antara bentuk maqshur sima’i adalah lafaz  اْلَفَىت bentuk tunggal dari  ٌَيان  ِفتـْ

(pemuda-pemuda), lafaz ِحَجا (akal), dan lafaz ثـََرى (pasir), serta lafaz َسنَا (sinar). 

Diantara bentuk mamdud sima’i adalah lafaz  ٌفـًَتاء (remaja), lafaz  ٌَسَناء (kemuliaan), 

dan lafaz  ٌثـَّرَاء (banyak harta atau kaya, serta lafaz  ٌِحَذاء (sepatu). 

َواْلَعْكُس ِخبُْلٍف يـََقعُ # َوَقْصُر ِذى اْلَمدَّ اْضِطرَارًا ُجمَْمُع   

     Memaqshurkan isim yang mamdud karena keadaan darurat merupakan hal 

yang diperbolehkan menurut kesepakatan semuanya, tetapi kebalikannya 

(memamdudkan isim yang maqshur) masih diperselisihkan (oleh mereka). 

(Burhanuddin :2009:842-843) 

      Tidak ada perselisihan pendapat antara ulama nahwu Bashrah dan ulama 

nahwu kaufah dalam masalah boleh memaqshurkan isim yang mamdud karena 

keadaan darurat. Akan tetapi, dalam masalah memamdudkan isim yang maqshur 

masih diperselisihkan di kalangan para ahli nahwu. Menurut mazhab ulama 



 
 

 
 

nahwu Bashrah, hal ini tidak boleh, sedangkan menurut ulama nahwu kufah hal 

ini diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil yang terdapat dalam ungkapan seorang 

penyair berikut: 

يـَْنَشُب ِىف اْلَمْسَعِل َواللََّهاءِ # Yََلَك ِمْن َمتٍْر َوِمْن ِشْيَشاِء   

Alangkah sialnya korma jelek ini, menghambat dan mengganjal 

dikerongkongan dan menempel pada langit-langit mulut. 

       Lafaz al-lahaa-u dalam bentuk mamdud, bentuk asalnya adalah Al-lahaa 

dalam bentuk maqshur, di mamdudkan karena darurat syi’ir. (Burhanuddin :2009: 

843) 

       Dijelaskan lebih jelas lagi dalam (Al-Gholayaini 2006: 70-71) Isim 

Mamdud adalah isim mu’rab yang huruf akhirnya berupa hamzah( ء ) dan 

sebelumnya terdapat alif zaidah, seperti lafadz  َسماءُ ال   dan  ُالَصْحرَاء. Sedangkan jika 

hamzahnya tidak berupa hamzah zaidah maka tidak dapat dinamakan dengan isim 

mamdud, seperti lafadz اُء
َ
 yang mana alifnya bukan alif zaidah tapi merupakan امل

alif pengganti, yaitu dari lafadz  َُمَوء, karena bentuk jama’nya adalah lafadz اَْمَواء. 

Hamzah yang ada pada isim mamdud adakalanya asli, seperti lafadz   ُقـُرَّاء  dan  ُُوضَّاء, 

karena keduanya berasal dari  َقـََرأ  dan  ٌُوُضوء, atau sebagai pengganti dari waw (و) dan 

ya’ (ي). Adapun yang merupakan penggantidari waw, yaitu seperti lafadz   ٌَمساَء  dan  

اء   dan  َمسَا َيْسُمو karena keduanya dari fi’il ,َعُدوٌّ  dan  َمساَوٌ  yang asalnya adalah lafadz َعدَّ

 yang  َمشَّاءٌ   dan  بِنَّاءٌ   Dan yang sebagai pengganti dari ya’ seperti lafadz .َعَدا يـَْعُدو



 
 

 
 

asalnya adalah lafadz  ٌبِنَاي  dan    ٌَمَشاي karena keduanya berasal dari fi’il   بـََىن يـَْبِين  dan 

 Adakalanya hamzah tersebut ditambahkan untuk menjadikan isim .َمَشى َميِْشي

mudzakar ke bentuk mu’annas, seperti contoh :  َُحْسناَء  dan  َمحْرَاُء karena keduanya 

berasal dari  ٌُحْسن  dan  ٌُمحْر. Atau adakalanya pula hamzah tersebut  ditambahkan 

untuk lil ilhaq atau menyamai suatu wazan tertentu, seperti  ُء�-Al) .قـُْوَ�ءُ  dan ِحْرَ

Gholayaini 2006: 70-71) 

Isim mamdud dibagi menjadi dua, yaitu qiyasi dan sama’i.  

1)     Isim Mamdud Qiyasi 

 Isim mamdud qiyasi adalah isim mamdud yang memiliki wazan-wazan 

tertentu, dan ini ada dalam tujuh wazan dari isim-isim yang mu’tal akhir 

(akhirannya berupa huruf illat ), diantara wazan-wazan tersebut adalah : 

a)     Masdar dari fi’il mazid yang huruf pertamanya berupa hamzah, baik hamzah 

tersebut berupa hamzah qotho’ maupun hamzah washol. Seperti ( ًآَتى ِإيْتاَء), ( أَْعَطى

َالءً ) ,(ِإْعطَاءً   .(اْستَـْقَصى اْسِتْقَصاءً ) dan (اْرَ�َى اْرتَِئاءً ) ,(اْرَعَوى اْرِعَواءً ) ,(اْجنََلى اجنِْ

b)    Lafal yang menunjukkan pada suara, yaitu  masdar dari fi’il yang mengikuti 

wazan  ُفـََعَل يـَْفُعل, seperti contoh :  ًَرغاَ اْلَبِعيـُْر يـَْرُغو َرغاَء  dan   ًثـََغِت الشَّاُة تـَثْـُغو ثـَُغاء. 

c)     Masdar yang mengikuti wazan   ِفعَاٌل dari fi’il yang berwazan  َفَاَعل , seperti ( ًَواَىل وَِالء), 

 .(�ََدى ِنَداءً ) dan (رَاَءى رَِ¥ءً ) ,(ماََرى ِمرَاءً ) ,(َعاَدى ِعَداءً )

d)    Isim yang terdiridariempat huruf yang dijama’kan dengan mengikuti wazan  ٌأَْفِعَلة 

seperti contoh :  ِكَساٌء، رَِداٌء، ِغطَاٌء yang jama’nya adalah lafadz   َأْكِسَيٌة، أَْرِديٌَة، أَْغِطَيٌة  



 
 

 
 

e)     Masdar dari fi’il mujarrod yang dibuat dengan mengikuti wazan  ٌتـَْفعاَل  atau  ٌتِْفعَال  

seperti ( ًَعَدا يـَْعُدو تِْعَداء) dan ( ًَمَشى َميِْشي ِمتَْشاء). 

f)  Sifat yang dibuat dengan mengikuti wazan  ٌفـَعَّال  atau  ِمْفعَاٌل untuk menunjukan makna    

mubalaghah, seperti lafadz  ٌاء  .ِمْعطَاءٌ  dan  َعدَّ

g)    Bentuk mu’annats dari isim yang mengikuti wazan أَفْـَعل yang bukan mrupakan 

isim tafdhil, baik isim tersebut shahih akhir, seperti contoh : َُأْجنََل، أَْعرَُج، َأْمحَر  menjadi 

َعْرَجاُء َمحْرَاءُ  َجنَْالءُ  atau mu’tal akhir, seperti contoh : َوى، أَْلَمىأَْعَمى، َأحْ   menjadi  َُلْمَياءُ  ،َعْمَياُء، َحوَّاء  

2)     Isim Mamdud Sama’i 

Isim mamdud sama’i adalah isim mamdud yang langsung didengar dan diambil 

dari kalam arab, yaitu selain dari isim-isim mamdud yang mengikuti wazan-

wazan diatas karena isim mamdud sama’i  tidak dapat di qiyaskan  seperti contoh 

 .ثـَرَاء َغناَءُ  ,َسناَءُ  ,فَتاَءُ  :

2.2.8   Al-qur’an  

Alquran adalah kalamullah yang mengandug mukjizat yang diturunkan 

kepada nabi muhammad Saw. Ditulis pada lembaran-lembaran. Diriwayatkan 

secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah (Shalih 1998:21). 

Muhammad Ali Ash Shabuni (1984:6) memberikan definisi yang hampir 

sama, yaitu: 

Alquran adalah firman Allah yang tiada tandinganya. Diturunkan kepada 

Nabi Muhammad Saw penutup para nabi dan rasul, dengan perantara Malaikat 

Jibril dan dituls kepada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita 



 
 

 
 

secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang 

dimulai dengan surat Al Fatihah dan ditutup dengan suran An Nas. 

Alquran bukan hanya kitab yang memuat tentang dakwah dan syariat saja 

tetapi juga terdapat dalil-dalil pembangunan masyarakat madani, khususnya untuk 

masyarakat Arab dan umumnya bagi seluruh kaum muslimin. 

Alquran menanamkan keyakinan kepada Allah Swt Yang Maha Esa: 

mengajarkan berbagai bentuk ibadah dalam syariat islam, seperti shalat, zakat, 

puasa, haji dan lainnya: memberikan gambaran keteladanan Nabi Saw sebagai 

peneyempurna akhlak: memberikan dalil-dalil sebagai dasar hukum dalam 

kehidupan: memberi peringatan kepada manusia akan adanya ancaman  Allah 

berupa siksa bagi orang yang dzalim dan kabar gembira berupa surga bagi orang 

yang taqwa: menceritakan kisah umat-umat terdahulu: dan mengulas berbagai 

pembahasan sebagai stimulus para ilmuwan untuk senantiasa mencari kebenaran, 

terutama mengenai alam semesta. 

Ditinjau dari segi bahasa, Alquran merupakan kitab suci yang berbahasa 

Arab, Allah Swt berfirman: 

)۲(ِإ�َّ أَنـْزَْلَنُه قـُْرأًَ� َعَربِي¦ا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن   

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab, 

agar kamu memahaminya” (QS Yusuf/12:2). 

Alquran dturunkan dengan menggunakan bahasa Arab dialek Quraisy dan 

beberapa dialek lainnya, akan tetapi dialek Quraisy lebih banyak (Hafid 2012: 

153). 



 
 

 
 

Tujuan Alquran diturunkan berbahasa Arab salah satunya untuk 

memudahkan orang-orang Arab dalam memahaminya, sehingga memudahkan 

Nabi Muhammad Saw dalam penyampaian dakwah (Ibnu Ktasir 1999: 255), Al 

Munjid (1946: 19) mengatakan “juka Alquran diturunkan tidak berbahasa Arab 

niscaya mereka (kaum) tidak mungkin memahaminya”. 

Itulah salah satu hikmah bahasa Arab terhadap Alquran. Sedangkan salah 

satu diantara hikmah Alquran terhadap bahasa Arab adalah lahirnya cabang 

linguistik Arab salah satunya sintaksis, karena seluruh Alquran merupakan objek 

kajian sintaksis. Diantara objek kajian sisntaksis di dalam Alquran adalah isim 

maqshur, manqush, dan mamdud, yang menjadi fokus pembahasan pada 

penelitian ini. 

Surat Al-Isra’ merupakan golongan surat Makkiyah atau diturunkan di 

kota Mekkah dan surat Al-Kahfi atau juga disebut Ashabul Kahf merupakan surat 

golongan Makkiyah atau yang diturunkan di kota Mekkah. Surat Al- Isra’ 

merupakan surat ke 17 sedangkan surat Al-Kahfi merupakan surat ke 18 yang 

terdapat pada juz 15 dan 16. Surat Al-Isra terdiri dari 111 ayat dan surat Al-Kahfi  

terdiri dari 110 ayat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

      Penelitian ini merupakan studi analisis morfosintaksis dan semantik isim 

maqshur, manqush dan mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi. 

Penelitian ini mempunyai latar belakang seperti ini, banyak manusia yang belum 

tahu dan bahkan masih bingung dalam menulis k2 tiga isim tersebut. Dan 

mempunyai rumusan masalah sebagai berikut; (1) Apa saja isim maqshur, 

manqush, dan mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi ? (2) Apa 

wazan-wazan isim maqshur, manqush, dan mamdud Alquran yang terdapat pada 

surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi ? (3) Apa saja i’rob dalam isim maqshur, manqush, 

dan mamdud dalam Alquran surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi? (4) Bagaimana makna 

isim maqshur, manqush, dan  mamdud yang terdapat dalam Alquran surat Al-Isra’ 

dan Al-Kahfi?. 

 Penelilitan ini mengacu pada penelitian relevan yang telah teliti oleh 

peneliti lain sebelumnya yaitu; Umi Nurul Fatimah (2013) yang berjudul “Idiom 

Bahasa Arab Gramatikal dan Semantik”, Lia Hikmatul Maula (2015) yang 

berjudul “isim ghayru munsharif pada buku Thuruqu Tadris Al-Lughah Al-

‘Arabiyah (Analisis Sintaksis)”, Mudrofin (2016) yang berjudul “Analisis bentuk 

dan makna jam’Al taksir dalam Al-qur’an juz 29 dan 30 (analisis morfologis dan 

semantis)”Peneliti ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif dengan desain 
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penelitian kepustakaan (library research), Asad Daniel Akbar (2016) yang 

berjudul “Konstruksi kalimat berunsurkan ni’ma dan bi’sa dalam al-qur’an 

(analisis sintaksis)”.  Dan penelitian ini berlandaskan pada teori tentang 

pengertian Bahasa Arab, Unsur Bahasa Arab, Sintaksis, Morfologi, Semantik, 

Kata atau Kalimah, Isim Manqush, Isim Maqshur, Isim Mamdud, dan Al-qur’an. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain 

penelitian pustaka (library research). Data penelitian ini adalah isim maqshur, 

manqush, dan mamdud. Peneliti menganalisis semua yang ada dalam Alquran 

surat Al-Isra’ dan Al-Kahfi yang termasuk ke tiga isim tersebut karena datanya 

tidak begitu banyak. Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa pada Alquran surat Al Isro’ dan Al Kahfi peneliti menemukan 

29 data yang terdiri atas 9 data merupakan isim maqshur qiasi, 11 data merupakan 

isim maqshur sima’i, 1 data merpakan isim manqush, dan 8 data merupakan isim 

mamdud qiasi.  

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran kepada pembaca dan pembelajar bahasa Arab sebagai 

upaya untuk memehami dan meningkatkan pengetahuan tentang kaidah bahasa 

Arab, khususnya tentang isim maqshur, manqush, dan mamdud, yaitu: 

1. Bagi mahasiswa di program studi bahasa Arab, hendaknya lebih 

meningkatkan kemauan, kemampuan, dan wawasan berfikir tentang 

kaidah bahasa Arab karena hal ini sangat penting dalam pembelajaran 
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bahasa Arab, khususnya tentang isim maqshur, manqush, dan 

mamdud. 

2. Peneliti menyarankan adanya penelitian lanjutan mengenai isim 

maqshur, manqush, dan mamdud karena peneliti ini masih 

memilikibanyak kekurangan. 
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