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SARI 

Sulaiman, Agus.2020. “Af’al Al Madch Wa Al Dzam Dalam Al-Qur’an (Analisis  

Sintaksis )”. Skripsi.Progam Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan 

Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Ahmad Miftahuddin, M.A. 

Kata kunci : Af’al Al Madch Wa Al Dzam, Al-Qur’an, Sintaksis 

Af’āl  al madch wa al dzam  adalah kata yang berfungsi untuk memuji dan 

mencela, Af’āl  al madch wa al dzam  dapat dibagi menjadi dua yaitu af’āl  al madch 

(kata berfungsi untuk memuji) yang terdiri dari  ََحبََّذا,َحبَّ  ,ِنْعم dan af’āl al dzam 

(kata berfungsi untuk mencela) yang terdiri dari   َِبْئس, سَاءَ   , الَ َحبََّذا  . 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Af’āl  al madch wa al dzam, 

fa’il, tamyiz , dan machsus  serta penanda gramatikalnya dalam Al-Quran. Af’āl  al 

madch wa al dzam memilki fa'il sebagai sebagai subjek pujian dan celaan, susunan 

fi’il dan fa’il membentuk khabar muqaddam , dan memilki tamyiz  apabila fa’ilnya 

berupa ism dlamir, dan juga memiliki machsus atau mubtada’ muakhkhar yang 

jatuh setelahnya sebagai objek pujian dan celaan. 

Penelitian ini menggunakan desain adalah studi pustaka (library research) 

dan menggunakan teknik dokomentasi dengan instrumen data berupa kartu data dan 

lembar rekapitukasi. Data dalam penelitian ini adalah Af’āl  al madch wa al dzam  

yang diperoleh dari sumber data berupa Al-Quran. 

Hasil penelitian ini menunjukan 81 data af’āl  al madch wa al dzam yang 

terdapat dalam Al-Qur’an yang terbagi atas 18 kalimat yang berunsurkan ni’ma 

 dan 23 kalimat yang berunsurkan ,)ِبْئسَ )kalimat berunsurkan bi’sa 40 ,(ِنْعمَ )/

sā’a َ)سَاء(. Sedangkan tidak ditemukan data kalimat berunsurkan chabba)ََّحب(, 

chabbadza َحبََّذا() , dan la chabbadza)الَحبََّذا(. Adapun jenis  fa’il af’āl  al 

madch wa al dzam berupa 81 fa’il sharich dan tidak ditemukan fa’il muawwal,  

yang terbagi atas 49 zhahir dan 32 dlamir, sedangkan berdasarkan jumlah terbagi 

atas 78 mufrad, 3 jama’, dan tidak ditemukan bentuk  tatsniyah, sedangkan 

berdasarkan gender terbagi atas 78 mudzakar dan 3 muannats. Sedangkan 

ditemukan 81 data machsus af’āl  al madch wa al dzam berupa 79 mubtada sharich 

dan 2 mubtada muawwal, yang terbagi atas 2 zhahir dan 77 dlamir, sedangkan 

berdasarkan jumlah terbagi atas 76 mufrad, 3 jama’, dan tidak ditemukan bentuk  

tatsniyah, sedangkan berdasarkan gender terbagi atas 48 mudzakar dan 31 

muannats. Sedangkan ditemukan 32 data tamyiz  af’āl  al madch wa al dzam 

berdasarkan jumlah terbagi atas 32 mufrad, tidak ditemukan  tatsniyah dan jama’. 

Sedangkan berdasarkan gender terbagi atas 32 mudzakar dan tidak ditemukan 

bentuk muannats. Adapun data yang terkumpul tentang fa’il af’āl  al madch wa al 

dzam dalam Al-Qur’an, terdapat 49 yang berkasus rafa’(nominatif), 46 dengan 

penanda gramatikal dlummah yang terbagi menjadi 38 dlummah zhahirah dan 8 

dlummah muqaddarah, 3 dengan penanda gramatikal wawu dan tidak ditemukan 

dengan penanda gramatikal alif. Sedangkan data yang terkumpul tentang machsus 

af’āl  al madch wa al dzam dalam Al-Qur’an, ditemukan 2 berkasus 

rafa’(nominatif) dengan penanda gramatikal dlummah dan tidak ditemukan dengan 



 
 

ix 

 

penanda gramatikal wawu dan alif. Sedangkan data yang terkumpul tentang tamyiz  

af’āl  al madch wa al dzam dalam Al-Qur’an, ditemukan 11 berkasus 

nashab(akusatif) dengan penanda gramatikal fatchah dan tidak ditemukan dengan 

penanda gramatikal alif, kasrah dan ya’. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman   Transliterasi    Arab   Latin    yang   merupakan   hasil 

keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1.   Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

                            Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

Ba ب
 B Be   

Ta ت
 T Te  

 Ṡa Ṡ ث
Es (dengan titik 

diatas) 

  Jim  J Je ج

 Ḣa Ch Ch ح

 Kha  Kh Ka dan Ha خ

  Dal  D De د

 Żal  Ż ذ
Zet (dengan titik 

diatas) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin  Sy Es dan Ye ش

  Shad Ṣ Es ص
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 Ḍad Ḍ ض
De (dengan titik 

di bawah) 

 Ṭa  Ṭ ط
Te (dengan titik 

di bawah) 

 Ẓa  Ẓ ظ
Zet (dengan titik 

di bawah) 

 ain '__ Apostrof terbalik' ع

 Ghain  G Ge غ

  Fa F Ef ف

  Qaf Q Qi ق

  Kaf K Ka ك

  Lam L El ل

  Mim M Em م

  Nun N En ن

  Wau W We و

  Ha H Ha ه

 Hamzah      ’ Apostrof ء

  Ya Y  Ye ي

 

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

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak  di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

2. Vokal 
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Vokal  bahasa  Arab,  seperti  vokal  bahasa  Indonesia,  terdiri  atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal unggal  bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda  atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatḣah A A اَ 

 Kasrah I I اَ 

 Ḍammah U U اَ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 ــــــ يَ 
Fatcḣah dan ya Ai A dan I 

 Fatcḣah dan ــــــ وَ 
wawu 

Au A dan U 

 

Contoh: 

 haula :    ه و لَ                                                              kaifa :ك ي فَ 

3. Maddah 

Maddah atau  vokal panjang yang lambangnya berupa harkat  dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 
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ا ــَ|....َ  ى...َ   Fatcḣah dan alif ā 
A dan garis di 

atas 

ــــي  ِ  Kasrah dan ya î I dan garis di atas 

 ــــ و
Ḍammah dan 

wau 
ū 

U dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 māta : م اتَ 

 ramā : ر م ى

 qîla : ق ي لَ 

 yamūtu : َي  و تَ 

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat Fatḣah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti  oleh kata  

yang  menggunakan  kata  sandang  al- serta  bacaan  kedua  kata  itu terpisah, 

maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl :  ر و ض ة َاأل ط ف الَ 

ل ةَ املد يَـ  ن ةَالف اض    : al madînah al fāḍilah 

ةَ  م   al cḣikmah :  احل ك 

5. Syaddah (Tasydîd) 
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Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydîd (   ّ  ّ                                                                                                                                                                                                                                                      ), dalam transliterasi  ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi  tanda  syaddah.. Contoh: 

 rabbanā :  ر بَـّن ا

ن ا  najjainā :  َن َّيـ 

 al Chaqq :  احل قَ 

 al Chajj :  احل جَ 

 nu''ima :  نـ عِّمَ 

 aduwwun' :  ع د وَ 

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

kasrah ( ى),  maka  ia  ditransliterasi   seperti  huruf  maddah (i>). Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ـ        ع ل يَ 

 َ  Arabî> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ـ   ع ر ب 

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  dalam  sistem  tulisan  Arab  dilambangkan  dengan huruf   

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah) ال

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun  

huruf  qamariah.  Kata   sandang  tidak  mengikuti  bunyi  huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الش م سَ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :   الز ل ز ل ةَ 

الف ل س ف ةَ َ : al-falsafah 
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دَ   al-bilādu :  الب َل 

7. Hamzah 

Aturan  transliterasi   huruf  hamzah  menjadi  apostrof  (’)  hanya berlaku 

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

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

Contohnya: 

 ta'murūna :  ت ا م ر و نَ 

ءَ   syai’un :  ش ي 

 umirtu :  أ م ر تَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya  kata  Al-Qur’an (dari  al-

Qur’ān),  Sunnah, khusus dan  umum. Namun, bila kata-kata  tersebut  menjadi 

bagian dari satu  rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh.  Contoh: 

Fî  Ẓil āl al Qur'ān 

Al Sunnah qabl al tadwîn 

Al 'ibārāt bi 'umūm al lafẒ lā  bil kh  Ṣ u  Ṣ al sabab 

9. Lafẓ} al Jalālah (  (  اهلل
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Kata “Allah” yang didahului partikel  seperti  huruf  jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransli- terasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

 billāh  ب اهلل      dînullah   اهلل

Adapun ta marbūt}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al- 

Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fî raḣmatillāh   ه م َِف  َر ْح  ة َاهلل

10.  Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan  huruf  awal  nama  diri  

(orang,  tempat,  bulan)  dan  huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap  huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat,  maka huruf A dari kata  sandang tersebut  

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis  

dalam teks maupun dalam catatan  rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  Contoh: 

Wa mā Muḣammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallażi bi bakkata mubārakan 

Syahru Ramadānan al lażi unzila fîh al qurān 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi adalah salah satu sarana seorang menjalin hubungan dengan 

orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berkomunikasi dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui komunikasi manusia dapat memperoleh 

informasi  untuk melangsungkan kehidupannya (Kuswardono 2013:40). Ada 

berbagai macam bahasa di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi, salah 

satunya adalah bahasa Arab. 

Bahasa Arab merupakan bahasa sastra dan kebudayaan yang wilayahnya 

meliputi beberapa negara Islam di benua Asia dan Eropa (Izzan 2011:6). 

Selain merupakan bahasa kitab suci Al-Qur’an dan Hadits, bahasa Arab 

adalah bahasa agama dan umat Islam, bahasa resmi Perserikatan Bangsa-bangsa 

(PBB), bahasa nasional lebih dari 25 negara di kawasan Timur Tengah, dan bahasa 

warisan sosial budaya (Wahab, M. A. 2014:1). 

Pengkajian aspek kebahasaan Arab tidak dapat lepas dari unsur-unsur 

bahasa. Adapun unsur-unsur tersebut adalah tata bunyi (fonologi/‘ilm al-ashwat), 

tata tulis (otografi/kitabat al-huruf), tata kata (al-sharf), tata kalimat (al-nahwu), 

dan kosa kata (al-mufradat) (Effendy 2012:108). Agar dapat menguasai bahasa 

Arab pembelajar harus menguasai unsur-unsur tersebut. 

Pembelajaran bahasa Arab tidak dapat lepas dari lima kajian berikut ini, 

yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Fonologi atau dalam 

bahasa Arab disebut dengan ilmu shout, yaitu membahas ciri-ciri bunyi bahasa,  
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terjadinya, dan fungsinya dalam sistem kebahasaan secara keseluruhan. Morfologi 

atau ilmu shorf menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, serta cara 

pembentukannya. Sintaksis atau ilmu nahwu yaitu ilmu tentang satuan-satuan kata 

dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan yang lainnya, serta cara 

penyusunannya sehingga menjadi satuan ujaran. Semantik atau ilmu dalalah yang 

membahas tentang makna bahasa yang baik yang bersifat leksikal, gramatikal, 

maupun kontekstual. Sedangkan leksikologi menyelidiki leksikon atau kosa kata 

suatu bahasa dari berbagai aspeknya (Chaer 2007:15-16). 

Pembelajaran bahasa Arab harus dapat memuat kajian bahasa Arab baik itu 

fonologi, morfologi, sintaksis dan leksikal. Salah satu kajian bahasa Arab yang 

dipelajari yaitu sintaksis. 

Sintaksis menurut Chaer (2013:206) adalah membicarakan kata dalam 

hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran.  

Menurut Nashif dalam kitab qawaid al lughah al arabiyyah (1905:4) 

diterangkan bahwa ilmu nahwu adalah : 

 “Nahwu adalah kaidah untuk mengetahui bentuk kalimat bahasa Arab dan 

keadaannya baik ketika mufrad maupun ketika dalam susunan”. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah bidang 

ilmu yang mengkaji hubungan antar kata dalam suatu konstruksi yang mengkaji 

tentang akhir kata baik berubah atau tidak, serta menganalisis fungsi kata dalam 

kalimat.  

Kalimat menjadi perhatian utama dalam ilmu nahwu atau sintaksis. Kalimat 

adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai intonasi 
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akhir dan terdiri dari klausa. Sedandgkan klausa adalah satuan sintaksis berupa 

tuntutan kata-kata berkonstruksi predikatif sebagai pengisi kalimat. Dalam 

konstruksi kalimat itu mempunyai komponen yang berupa kata atau frase yang 

berfungsi sebagai predikat, sebagai subjek, sebagai objek dan sebagai keterangan. 

Dalam perspektif sintaksis, dalam Bahasa Arab kalimat diklasfikasikan dalam dua 

jenis, yaitu kalimat nominal (jumlah ismiyah) dan kalimat verbal (jumlah fi'Iiyah). 

Kalimat nominal dalam bahasa Arab adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan 

khabar Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa’il 

(Irawati, 2013:57-59). 

Berdasarkan uraian di atas kalimat memiliki konstituen pengisi kalimat di 

antaranya kata. Jenis kata dalam bahasa Arab ada tiga yaitu ism (nomina), fi’il 

(verba) dan charf  (Al-Ghulayaini 2015:10). 

Dalam bahasa Arab ada beberapa ungkapan yang sering dimunculkan di 

antaranya adalah ungkapan pujian dan celaan. Pujian dan celaan merupakan hal 

yang wajar dan sering terjadi dalam semua bahasa termasuk bahasa Arab. Contoh 

pujian dalam bahasa Arab : 

  )نعم الرجل زيد، وجهك كالقمر، أنت جميلة(

“Sebaik-baik lelaki adalah Zaid Wajahmu bagaikan rembulan, Kamu cantik,”. 

Contoh celaan dalam bahasa Arab : 

، بئس الرجل فالن(قذر جسمك)   

“Badanmu kotor, sejelek-jeleknya lelaki adalah fulan”. 
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Ungkapan pujian dan celaan dalam bahasa Arab tidak selalu masuk dalam 

bab Af’al al madch wa al dzam karena bab ini memiliki bentuk khusus yang sudah 

ditentukan, Af’al al madch wa al dzam terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Af’al al madch yaitu : ni’ma)ِنْعَم(, khabba  dan khabbadza , )َحبَّ(

َحبََّذا()  

2. Af’al al dzam  yaitu : bi'sa ( َِبْئس(, sa’a )سَاء(َ   ,dan la chabbadza 

 .(Al Ghulayaini 2015:56) .)الَحبََّذا(

Ibnu Malik (122-123) menjelaskan bahwa fi’il pada Af’al al madch wa al 

dzam termasuk ghairu mutasharrif atau fi'il jamid (yang tidak bisa ditashrif / 

derivasi) yang berbentuk madhi yang dapat beramal merafakan fa’il, susunan fi’il 

dan fa’il berlaku sebagai khabar, dan kata yang jatuh setelahnya sebagai machsus/ 

mubtada. 

Contoh  Af’al al madch : 

 Sebaik-baik lelaki adalah Kholid : ِنْعَم الرَُّجُل َخاِلد   .1

 Sebaik-baik lelaki adalah Kholid : َحبَّ الرَُّجُل َخاِلد   .2

 Sebaik-baik lelaki adalah Kholid : َحبََّذا َرُجالً َخاِلد   .3

Dari contoh 1 dan 2 dapat diuraikan bahwa kata  َِنْعم dan   ََّحب  merupakan 

fi'il madhi. Sedangkan kata  ُالرَُّجل itu berfungi sebagai fa'il-nya yaitu isim (noun) 

berkasus nominatif/rafa’ dengan penanda gramatikal dlommah karena termasuk 

ism mufrad yang terletak setelah fi’il atau kata kerja. Sedangkan kata   َخاِلد sebagai 

mubtada' (machsus) yaitu isim (noun) berkasus nominatif/rafa’ yang dengan 

penanda gramatikal dlommah karena termasuk ism mufrad bebas dari amil Iafzhi 

yang terletak di akhir (mubtada' muakhar). Sedangkan   ِنْعَم الرَُّجُل dan  ََّحب
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 yang berupa jumlah fi’liyah sebagai khobar yaitu isim (noun) menempati الرَُّجل

kasus nominatif/ makhal rafa’  yang didahulukan (khabar muqoddam). Gabungan 

antara khabar muqoddam dan mubtada' muakhar merupakan jumlah ismiyah. 

Sedangkan contoh 3 dapat diuraikan bahwa kata حبََّذا terdiri dari  ََّحب yang 

merupakan fiil madhi dan  َاذ  ism isyarah sebagai fa’il-nya, kata  ًَرُجال  yang menjadi 

tamyiz / penjelas َذا berkasus akusatif /nashab dengan penanda gramatikal fathah 

karena termasuk ism mufrad, kata   َخاِلد yang menjadi subjek pujian dapat 

dikatakan sebagai mubtada’ (machsus) berkasus nominatif/rafa’ dengan penanda 

gramatikal dlommah karena termasuk ism mufrad dan jumlah sebelumnya dapat 

dikatakan sebagai khabar muqaddam. Gabungan antara khabar muqoddam dan 

mubtada' muakhar merupakan jumlah ismiyah. 

Contoh Af’al al dzam  : 

الرَُّجُل ُفالَن  ِبْئسَ  .1  : Sejelek-jelek lelaki adalah Fulan 

 Sejelek-jelek lelaki adalah Fulan : سَاَء الرَُّجُل ُفالَن   .2

 Sejelek-jelek lelaki adalah Fulan : الَحبََّذا َرُجالً ُفالَن   .3

Dari contoh 1 dan 2 dapat diuraikan bahwa  َِبْئس  dan َسَاءَ َ  merupakan fi’il 

madhi. Sedangkan kata  ُالرَُّجل itu berfungsi sebagai fa'iI-nya yaitu isim (noun) 

berkasus nominatif/rafa’ dengan penanda gramatikal dlommah karena termasuk 

ism mufrad yang terletak setelah fi’il atau orang yang melakukan pekerjaan. 

Sedangkan kata    ُفالَن itu berfungsi sebagai mubtada’ (machsus) yaitu isim (noun) 

berkasus nominatif/ rafa’ dengan penanda gramatikal dlommah karena termasuk 

ism mufrad yang bebas dari amil Iafdhi yang terletak di akhir (mubtada' muakhorr). 

Dan  ُِبْئَس الرَُّجُل َو سَاَء الرَُّجل berupa jumlah fi'liyah itu berfungsi sebagai 
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khobar yaitu isim (noun) menempati kasus nominatif/rafa’ yang didahulukan 

(khabar muqaddam). 

Sedangkan contoh 3 dapat diuraikan dari  َال yang masuk pada حبََّذا dan 

mempunyai faidah seperti  َسَاء yaitu kata untuk mencela. kata  ًَرُجال  yang menjadi 

tamyiz / penjelas َذا berkasus akusatif/nashab dengan penanda gramatikal fathah 

karena termasuk ism mufrad, kata   ُفالَن yang menjadi subjek celaan dapat dikatakan 

sebagai mubtada’ (machsus) yaitu isim (noun) berkasus nominatif/ rafa’ dengan 

penanda gramatikal dlommah karena termasuk ism mufrad yang bebas dari amil 

Iafdhi yang terletak di akhir (mubtada' muakhorr). Sedangkan jumlah sebelumnya 

dapat dikatakan sebagai khabar muqaddam. 

Af’al al madch wa al dzam juga banyak ditemukan dalam Al-Qur’an, 

Seperti firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 136 : 

نَ َوِنۡعَم َأۡجُر ٱۡلعَِٰمِليْ   

“ dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.” (QS Ali-Imran :136) 

Berdasarkan contoh tersebut kata  َِنْعم  merupakan fi'iI jamid yang 

berbentuk madhi yang bermakna memuji. Sedangkan  ََأۡجُر ٱۡلعَِٰمِلين berfungsi 

sebagai fa'il-nya ni’ma yaitu isim (noun) berkasus nominatif/ rafa’ dengan penanda 

gramatikal dlommah karena termasuk ism mufrad .fi'I dan fa'il membentuk jumlah 

fi'liyah yang berfungsi sebagai khobar yaitu isim (noun) menempati kasus 

nominatif/makhal rafa’ yang didahulukan (khabar muqaddam). Sedangkan 

mubtada' (machsus)nya ni’ma dibuang (mubtada' machdzuf) karena sudah 

diketahui pada kata sebelumnya. 

Disebutkan lagi firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 22 : 
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 ِإنَُّهۥ َكاَن فَٰحِشَٗة َوَمۡقٗتا َوسَٓاَء سَبِيالً 

“ Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk 

jalan” (QS An-Nisa :22). 

Berdasarkan contoh tersebut kata  َسَاء merupakan fi'iI jamid yang 

berbentuk madhi yang bermakna mencela. Sedangkan fa’il-nya berupa dlamir 

mustatir, sedangkan kata َسَبِْيالً َ  merupakan tamyiz  atau penjelas dari dlamir 

mustatir berkasus akusatif/nashab dengan penanda gramatikal fathah karena 

termasuk ism mufrad. Sedangkan mubtada' (machsus)nya sa’a dibuang (mubtada' 

mahdzuf). Hal ini mendasari bahwa konsep mubtada' (machsus)nya tidak harus 

disebutkan. 

Berdasarkan beberapa contoh yang telah disebutkan di atas memberikan 

pengertian bahwa pada Af’al al madch wa al dzam  terdapat fa’il yang dapat berupa 

ism zhahir (jelas) dan ism dlamir (tersembunyi), juga terkadang terdapat tamyiz  

yang menjelaskan pada fa’il ism dlamir, juga terdapat machsus baik itu disebutkan 

ataupun dibuang karena sudah diketahui. 

Berdasarkan uraian peneliti melihat bahwa susunan Af’āl  al madch wa al 

dzam merupakan susunan yang unik dan berbeda dengan kalimat pada umumnya 

dimana hanya beberapa fi’il khusus yang bisa masuk pada bab ini, memiliki fa’il 

sebagai pelaku dan machsus sebagai subyek pujian maupun celaan, dan walaupun 

susunan Af’āl  al madch wa al dzam diwali oleh fi’il tidak disebut dengan jumlah   

fi’liyah tetapi disebut dengan jumlah ismiyah karena susunan  fi’il dan fa’il  tersebut 

sebagai khabar muqaddam dan machsus sebagai mubtada' muakhorr. 
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Kekhususan dan keunikan tersebutlah yang menjadi alasan untuk dilakukan 

penelitian mengenai Af’āl  al madch wa al dzam  untuk membahas fa'il, tamyiz , 

dan machsus dari konstruksi kalimat yang berunsurkan Af’āl  al madch wa al dzam, 

dimana penilitian ini memilih Al-Qur’an sebagai kitab yang menjadi kajian untuk 

bab ini, karena Al-Qur’an sebagai kitab suci umat islam seluruh dunia, kitab ini 

tidak henti-hentinya untuk dibaca dan dikaji baik dari segi lafadznya ataupun 

makna kandungannya. Sebagai mujizat Nabi Muhammad Al-Qur’an akan terus 

menjadi pedoman hidup di dunia sampai di akhirat dan sumber pengetahuan yang 

akan melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang lain. oleh sebab itu peneliti tertarik 

untuk menganalisa secara sintaksis tentang Af’āl  al madch wa al dzam  yang ada 

dalam Al-Qur'an. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk Af’āl  al madch wa al dzam  yang ada dalam Al-

Qur'an ? 

2. Bagaimana jenis fa’il Af’āl  al madch wa al dzam  yang ada dalam Al-

Qur'an ? 

3. Bagaimana ketentuan machsus Af’āl  al madch wa al dzam  yang ada dalam 

Al-Qur'an ? 

4. Bagaimana ketentuan tamyiz  Af’āl  al madch wa al dzam  yang ada dalam 

Al-Qur'an ? 

5. Bagaimana penanda gramatikal fa’il, machsus, dan tamyiz  pada Af’āl  al 

madch wa al dzam  yang ada dalam Al-Qur'an ? 
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1.3 Tujuan Penilitian 

Sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui bentukAf’āl  al madch wa al dzam  yang ada dalam Al-Qur'an. 

2. Mengetahui jenis fa’il Af’āl  al madch wa al dzam  yang ada dalam Al-

Qur'an. 

3. Mengetahui ketentuan machsus Af’āl  al madch wa al dzam  yang ada dalam 

Al-Qur'an. 

4. Mengetahui ketentuan tamyiz   Af’āl  al madch wa al dzam  yang ada dalam 

Al-Qur'an. 

5. Mengetahui penanda gramatikal fa’il, machsus, dan tamyiz  pada Af’āl  al 

madch wa al dzam  yang ada dalam Al-Qur'an. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih manfaat yang nyata berupa 

teori di bidang sintaksis bahasa Arab bagi pembelajaran bahasa Arab terutama 

tentang Af’āl  al madch wa al dzam  yang ada dalam Al-Qur'an. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi landasan penelitian lain yang sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak, diantaranya : 
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1. Peneliti : Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kajian 

sintaksis berupa identifikasi, analisis dan implementasi tentang Af’āl  al 

madch wa al dzam  yang ada dalam Al-Qur'an. 

2. Pembaca : Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca 

di bidang linguistik, khususnya di bidang sintaksis tentang Af’āl  al madch 

wa al dzam  yang ada dalam Al-Qur'an. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Penelitian tentang analisis sintaksis yang bekaitan dengan tata bahasa atau 

kaidah bahasa telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Banyak penelitian 

tentang tata bahasa dilakukan untuk membantu pembelajar bahasa Arab dalam 

memahami tata bahasa yang berkaitan dengan sintaksis. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tersebut karena dapat membantu pembelajar dalam 

memahami bahasa yaitu bahasa Arab. 

2.1 Kajian Pustaka 

Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang 

berkaitan dengan sintaksis antara lain : Taufik Akbar (2013), Sri Jumiati (2016), 

Asad Daniel Akbar (2016), dan Alfi Syarifah (2018). 

Taufik Akbar (2013) melakukan penelitian berjudul Analisis Sintaksis Ism 

Marfu’ dalam Naskah Qiro’ah pada Buku Al-Arobiyyah lin Nasyi’in jilid 4. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian pustaka 

(library research). Data dalam penelitian ini adalah ism marfu’ dalam buku Al-

Arobiyyah lin Nasyi’in jilid 4. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi dengan instrumen penelitian berupa kartu data. 

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa beberapa jenis ism 

marfu’ yang muncul pada buku Al-Arabiyyah lin Nasyi’in jilid 4 adalah 224 ism 

marfu’, yang terdiri dari 21 mubtada’, 21 khobar mubtada’, 83 fa’il, 3 naibul fa’il, 

51 ism kana dan saudaranya, 17 khobar inna dan saudaranya, 9 athof, 10 na’at, dan 

9 badal. 
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Relevansi penelitian ini dengan penelitian Akbar yaitu terdapat teknik 

pengumpulan data, metode dan instrumen yang digunakan. Perbedaan pada objek 

yang diteliti, penelitian ini membahas tentang Af’āl  al madch wa al dzam  dalam 

Al-Qur’an. Sedangkan penelitian Akbar membahas tentang ism marfu’ yang 

muncul pada buku Al-Arabiyyah lin Nasyi’in jilid 4. 

Sri Jumiati (2016) melakukan penelitian berjudul Jumlah Ismiyah dan 

kalimat Nominatif (Analisis Kontrastif Sintaksis Bahasa Arab dan Bahasa 

Indonesia). Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dan pendekatan 

metodologis. Penelitian ini membahas jumlah ismiyah dalam bahasa Arab dan 

kalimat nominatif dalam bahasa Indonesia dengan instrumen penelitian berupa 

kartu data. 

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukan persamaan dan perbedaan 

jumlah ismiyah dan kalimat nominal. Persamaan jumlah ismiyah dan kalimat 

nominal dapat dilihat dari penyebutan dan kaidah di dalamnya. Berdasarkan 

penyebutan, jumlah ismiyah dan kalimat nominal merupakan kalimat berkategori 

nomina. Berdasarkan kaidahnya persamaan jumlah ismiyah dan kalimat nominal 

yaitu ; (1) ketakrifan topik (mubtada dan subyek), (2) kategori mubtada sharih atau 

dhamir dengan subyek nomina, frase nominal,atau pronomina, dan (3) Kategori 

khabar mufrad dengan predikat nominal tunggal. Perbedaan jumlah ismiyah dan 

kalimat nominal dapat dilihat dari pengertian dan kaidah di dalamnya. Sebagai 

pengertian, jumlah ismiyah merupakan susunan isnady yang diawali ism tanpa ‘amil 

lafdzi, sedangkan kalimat nominal merupakan kalimat tunggal yang predikatnya 

berkategori nomina. Berdasarkan kaidahnya, perbadaan jumlah ismiyah dan 
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kalimat nominal yaitu; (1) kasus nominatif pada konstituen jumlah ismiyah 

(mubtada’ khabar), (2) kaidah mubtada boleh nakiroh mufidah, (3) kaidah 

membolehkan membuang mubtada’ atau khabar, (4) kaidah harus menghilangkan 

mubtada’ atau khabar, (5) kaidah khabar harus menyesuaikan mubtada’, (6) kaidah 

khabar boleh berbilang, (7) kaidah muawwal, dan (8) kaidah khabar jumlah dan 

syibhu jumlah. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian jumiati yaitu terdapat pada data 

berupa mubtada’, jumlah ismiyah, metode dan instrumen yang digunakan. 

Perbedaan pada objek yang diteliti, penelitian ini membahas tentang Af’āl  al madch 

wa al dzam  dalam Al-Qur’an. Sedangkan penelitian jumiati membahas tentang 

persamaan dan perbedaan jumlah ismiyah dan kalimat nominal. 

Asad Daniel Akbar (2016) melakukan penelitian berjudul Konstruksi 

kalimat berunsurkan Ni’ma dan Bi’sa dalam Al-Qur’an (Analisis Sintaksis). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode desain 

library research dengan instrumen penelitian berupa kartu data. Penelitian ini 

membahas tentang konstruksi kalimat berunsur Ni’ma dan Bi’sa, jenis fa’il Ni’ma 

dan Bi’sa  dan Mubtada’ (machsus) Ni’ma dan Bi’sa yang terdapat dalam Al-

Qur’an. 

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa ada 58 data konstruksi 

kalimat berunsurkan Ni’ma dan Bi’sa dalam Al-Quran terdapat konstruksi kalimat 

berunsurkan Ni’ma sebanyak 18 data. Sebanyak 16 berbentuk  َِنْعم  dan 2 berbentuk 

 Sedangkan konstruksi kalimat berunsur bi’sa sebanyak 40 data yang .ِنِعمْ 

berbentuk  َِبْئس. Adapun jenis fa’il Nima dan Bi’sa berupa 58 sharih, yang terdiri 
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atas 57 dhahir dan1 dhamir, berdasarkan jumlah terdiri atas 55 mufrad dan 3 jama’, 

dan berdasarkan gender terdiri atas 57 mudzakar, dan 1 muannats. Sedangkan jenis 

machsus (mubtada’) Ni’ma dan Bi’sa sebanyak 57 sharih atas 10 dhahir dan 47 

dhamir dan 1 muawwal. Sedangkan berdasarkan jumalah terdiri atas 54 mufrad dan 

3 jama’, dan berdasarkan gender terdiri atas 49 mudzakar, dan 8 muannats. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Akbar yaitu terdapat pada sumber 

data berupa Al-Qur’an, metode dan instrumen yang digunakan. Perbedaan pada 

objek yang diteliti, penelitian ini membahas tentang Af’āl  al madch wa al dzam  

dalam Al-Qur’an. Sedangkan penelitian Akbar membahas tentang konstruksi 

kalimat yang berunsur Ni’ma dan bi’sa. 

Alfi Syarifah (2018) melakukan penelitian berjudul Lā linafyil jinsi dalam 

Al-Qur’an (Analisis Sintaksis). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

menggunakan metode desain library research dengan instrumen penelitian berupa 

kartu data. Penelitian ini membahas tentang jenis ism, khobar, dan  penanda 

gramatikal pada Lā linafyil jinsi yang terdapat dalam Al-Qur’an. 

Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan 99 data berunsurkan lā linafyil 

jinsi dalam Al-Qur’an. Dari data yang dianalis hanya 34, semua isim berupa isim 

mufrad, dari segi morfologi 1 berbentuk frasa dan 33 berupa data tunggal, dari segi 

khabarnya 31 berupa khabar mufrad dan 3 khabar ghoiru mufrad berupa jar 

majrur. Ismnya berkasus akusatif berupa desinen fathah dan khabarnya berkasus 

nominatif berupa desinen dhommah dzohirah dan dhommah muqaddarah. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Syarifah yaitu terdapat pada 

sumber data berupa Al-Qur’an, metode dan instrumen yang digunakan. Perbedaan 
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pada objek yang diteliti, penelitian ini membahas tentang Af’āl  al madch wa al 

dzam  dalam Al-Qur’an. Sedangkan penelitian Syarifah membahas tentang Lā 

linafyil jinsi yang terdapat dalam Al-Qur’an. 

Penelitian yang berkaitan dengan kajian sintaksis pernah diteliti oleh 

peneliti sebelumnya, penelitian ini memiliki perberbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaannya, akan disebutkan beberapa 

penelitian yang hampir serupa antara lain sebagai berikut. Adapun persamaan dan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya disajikan pada tabel 2.1 

berikut : 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Lainnya 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Taufik Akbar 

(2013) 

Analisis Sintaksis 

Ism Marfu’ dalam 

Naskah Qiro’ah 

pada Buku Al-

Arobiyyah lin 

Nasyi’in jilid 4 

Penelitian 

menggunakan metode 

library research dan 

mengkaji sintaksis 

Arab dengan 

instrumen penelitian 

berupa kartu data. 

Sumber data  dan 

obyek yang digunakan 

berupa Ism Marfu’ 

dalam Naskah Qiro’ah 

pada Buku Al-

Arobiyyah lin Nasyi’in 

jilid 4. Sedangkan 

penelitian ini berupa 

Af’āl  al madch wa al 

dzam Al-Qur’an. 

2 Sri Jumiati 

(2016) 

Jumlah Ismiyah 

dan kalimat 

Nominatif 

(Analisis 

Kontrastif 

Sintaksis Bahasa 

Arab dan Bahasa 

Indonesia) 

Penelitian ini 

menggunakan data 

berupa mubtada’, 

jumlah ismiyah dan 

metode yang 

digunakan dengan 

instrumen penelitian 

berupa kartu data. 

Objek penelitian 

jumiati membahas 

tentang persamaan dan 

perbedaan jumlah 

ismiyah dan kalimat 

nominal. Sedangakan 

penelitian ini 

membahas tentang 

Af’āl  al madch wa al 
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dzam  dalam Al-

Qur’an. 

3 Asad Daniel 

Akbar (2016) 

Konstruksi kalimat 

berunsurkan Ni’ma 

dan Bi’sa dalam 

Al-Qur’an 

(Analisis 

Sintaksis) 

Penelitian bersumber 

data dari Al-Qur’an, 

menggunakan metode 

library research dan 

mengkaji sintaksis 

Arab dengan 

instrumen penelitian 

berupa kartu data. 

Objek penelitian 

Akbar membahas 

tentang ni’ma dan 

bi’sa. Sedangkan 

penelitian ini 

membahas tentang 

Af’āl  al madch wa al 

dzam . 

4 Alfi Syarifah 

(2018) 

Lā linafyil jinsi 

dalam Al-Qur’an 

(Analisis 

Sintaksis) 

Penelitian bersumber 

data dari Al-Qur’an, 

menggunakan metode 

library research dan 

mengkaji sintaksis 

Arab dengan 

instrumen penelitian 

berupa kartu data. 

Objek penelitian 

Syarifah membahas 

tentang Lā linafyil 

jinsi. Sedangkan 

penelitian ini 

membahas tentang 

Af’āl  al madch wa al 

dzam. 

  

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penelitian berjudul Af’āl  al 

madch wa al dzam dalam Al-Qur’an (Analisis Sintaksis) memiliki persamaan 

dengan penelitian sebelumnya, mulai dari jenis penelitian, desain penelitian, dan 

instrumen penelitian. Penelitian ini juga memiliki perbedaan pada objek penelitian. 

Berdasarkan paparan tinjauan pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian  

tentang Af’āl  al madch wa al dzam dalam Al-Qur’an secara Sintaksis belum pernah 

dilakukan. 

2.2 Landasan Teoretis 

Dalam suatu penelitian, perlu adanya landasan teoretis yang menjadi  dasar 

atau landasan peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini,  peneliti 

menggunakan beberapa teori, yaitu:  (1)sintaksis/ nahwu, (2)Kata dalam bahasa 
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Arab/kalimah, (3)Af’āl  al madch wa al dzam, (4) fa’il af’āl  al madch wa al dzam, 

(5)tamyiz  af’āl  al madch wa al dzam, dan (6)machshus af’āl  al madch wa al dzam. 

2.2.1 Sintaksis/ Nahwu 

Sintaksis dalam bahasa Arab disebut nachw )النحو(atau ‘ilm nachw 

و(ح)علم الن atau nama lainnya ‘ilm tandzim )علم التنظيم(atau juga 

disebut dengan ‘ilm nadzm )علم النظم((Kuswardono 2017:2). 

Sintaksis menurut adalah membicarakan kata dalam hubungannya dengan 

kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran (Chaer 2009:206). 

Sedangkan menurut Asrori (2004:25) bahwa sintaksis sering disebut sebagai tataran 

kebahasaan terbesar. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan 

antarkata dalam tuturan (Irawati 2013:119). 

Sintaksis dalam bahasa Arab disebut ilmu nahwu. Nahwu adalah ilmu 

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

suatu kalimat baik secara i’rab atau mabniy. 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 sangat penting dalam mempelajari 

bahasa Arab bahwa ilmu dalam bahasa Arab ada 12, yaitu ilmu nahwu, sharaf, 

rasm, arudl, qafiyah, matnullughah, qardlussyi’r, insya’, khat, bayan, ma’ani, dan 

tarikhul adab (Irawati 2013:119). 

Sedangkan Al-Ghulayaini (2015:9) menjelaskan ilmu nahwu :“I’rab (atau 

yang sekarang dikenal dengan ilmu nahwu) adalah ilmu yang mempelajari keadaan-
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keadaan kata-kata berbahasa Arab dari segi I’rab (berubah)  dan bina’-nya (tetap). 

Dengan ilmu nahwu kita dapat mengetahui keadaan akhir kata, apakah rafa 

(nominatif), nasab (akusatif),  jar (genetif),  jazm (jusif), atau bahkan tetap pada 

satu keadaan setelah tersusun dalam satu jumlah/ kalimat”. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sintaksis atau 

ilmu nahwu merupakan ilmu yang membahas tentang hubungan antarkata beserta 

unsur-unsurnya dan kedudukannya dalam kalimat. 

2.2.2 Kata dalam Bahasa Arab/Kalimah 

 Kata dalam bahasa Arab disebut kalimah. Secara gramatikal kata 

mempunyai dua status. Sebagai satuan terbesar dalam morfologi, dan satuan 

terkecil dalam sintaksis (Chaer 2009:37). Sedangkan menurut Irawati (2013:101) 

kata adalah satuan bahasa yang mempunyai satu pengertian. 

 Dalam kajian bahasa Arab, Kalimah dapat dikelompokan menjadi tiga 

macam, yaitu : Ism (nomina), fi’il (verba), harf (partikel). 

a. Ism (nomina) adalah kata-kata yang menunjukan arti sesuatu tanpa terkait 

dengan waktu. Menurut Dachlan tanda-tanda ism adalah sebagai berikut : 

1) Ism dapat menerima ال, contoh :  َبُ الِ الطَ ، لُ جُ الر  

2) Ism dapat menerima tanwin, contoh : ِكَتاب ، ِقَراَءة     

3) Ism dapat menerima harfun-nida, contoh :  َِيا ُمحمَُّد، َيا َرسُْوَل هللا 

4) Ism dapat menerima harful-jarr, contoh :  ِالَمسْجِدِ ِإَلى اْلَمسْجِِد، َعن  

5) Ism dapat menjadi diidlofahkan, contoh :  , عبد هللا َرسُْوَل هللاِ  

Ism jika dilihat dari bilangannya, terbagi menjadi tiga yaitu : 
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1) Mufrad (singularis, kata tunggal) yaitu nomina yang menunjukan arti 

satu, contoh :   ُأسَْتاذ “satu guru”,   َبْيت “satu rumah”. 

2) Tatsniyah (dualis, kata dua) yaitu nomina yang menunjukan arti dua, 

contoh :  ُِأسَْتاَذان “dua guru”,  َِبْيَتان “dua rumah”. 

3) Jama’ (pluralis, kata banyak) yaitu nomina yang menunjukan arti lebih 

dari dua, contoh :  َُأسَاِتْيذ “banyak guru”,   ُبُيْوت  “beberapa rumah”.  

Ism jika dilihat gendernya, terbagi menjadi dua yaitu : 

1) Ism mudzakar (maskulin) yaitu nomina dengan jenis laki-laki, baik 

secara bentuk maupun makna, contoh :  ُ(د  جِ سْ ، مَ رُ مَ ، عُ ن  الَ )ف  

2) Ism muannats (feminim) yaitu nomina dengan jenis perempuan, baik 

secara bentuk maupun makna, contoh :  ِ(ةُ مَ اطِ ، فَ ة  بَ تَ كْ ، مَ ة  أَ رَ مْ )ا  

Ism jika dilihat akhir hurufnya menurut Al-Ghulayaini (2015:89-93) dibagi 

menjadi lima yaitu : 

1) Shochich akhir yaitu ism yang akhilrnya tidak berupa huruf ‘illat dan 

alif mamdudah, contoh :  َةُ أَ رْ مَ الْ وَ  لُ جُ الر  

2) Syibh shochich akhir yaitu ism yang akhirnya berupa huruf ‘illat yang 

sebelumnya berharokat sukun, contoh :   ي  بْ ظَ  وَ  و  لْ دَ 

3)  Ism maqshur yaitu ism yang di’irabi yang akhirnya memakai alif 

tsabitah baik berbentuk alif atau ya, contoh : ى سَ وْ مُ  ا وَ صَ عَ الْ   

4) Ism mamdud yaitu ism yang di’irabi yang akhirnya berupa hamzah yang 

didahului alif zaidah, contoh : السََّماِء َو الصَّْحَراِء    

5) Ism manqush yaitu ism yang di’irabi yang akhirnya memakai ya 

tsabitah yang didahului kasrah, contoh : اْلَقاِضي و الرَّاِعى    
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b. Fi’il (Verba) adalah kata-kata yang menunjukan arti sesuatu terkait dengan 

waktu. Menurut Dachlan tanda-tanda fi’il adalah sebagai berikut : 

1) Masuknya  َدْ ق  contoh :  َد  وْ مُ حْ مَ  اءَ جَ  دْ ق  

2) Masuknya س dan  َفَ وْ س  contoh :   يْ م  أُ  مُ وْ قُ تَ  فَ وْ ، سَ يْ بِ أَ  لُ وْ قُ يَ سَ   

3) Masuknya ta tanits di akhir kata, contoh :   ةُ شَ ائِ عَ  تْ مَ دِ قَ  

Fi’il jika dilihat waktu kejadian, terbagi menjadi tiga yaitu : 

1) Fi’il madhi yaitu verba yang menunjukan waktu lampau/ telah 

dikerjakan, contoh :  َدُ مَ حْ أَ  بَ هَ ، ذَ ب  الِ طَ  امَ ق  

2) Fi’il mudhori’ yaitu verba yang menunjukan waktu sekarang atau yang 

akan datang, contoh :   اذ  تَ سْ أُ ءُ يْ جِ يَ سَ  

3) Fi’il amr yaitu verba yang menunjukan waktu yang akan datang, 

contoh : أ رَ قْ اِ  بْ تُ كْ اُ   

c. Harf (partikel) adalah kata-kata yang tidak tampak artinya dengan jelas 

kecuali bersama kalimat lain. Menurut Dachlan Harf dapat diklasifikasikan 

menjadi dua macam : 

1) Berfungsi sebagai penghubung, contoh :  َلْ , بَ مَّ ، ُُ ، الَ وْ ، أَ ، وَ ف  

2) Berfungsi sebagai kata depan, contoh :  ِيْ ى، فِ لَ , عَ نْ ى، عَ لَ , إِ نْ م  

2.2.3 I’rab 

Menurut Al-Ghulayaini (2015:15)) I’rab yaitu perubahan yang terjadi pada 

akhir kalimat , maka akhirnya dapat dibaca rafa’ (nominatif), nashab (akusatif), jar 

(genetif), jazm (jusif) bedasarkan ‘amil yang masuk. Sependapat dengan Dakhlan 

yang mangatakan i’rab artinya berubahnya akhir kalimat sebab beragamnya ‘amil 

yang masuk, baik secara lafadz atau dikira-kirakan, contoh: 
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لْ سَ كْ يَ  مْ لَ  د  م  حَ ، مُ د  مَّ حَ مُ بِ  تُ رْ رَ ، مَ ادً مَّ حَ مُ  تُ يْ أَ ، رَ د  حمَّ قاَم مُ   

Pada contoh diatas kata محمد dapat dibaca  ُد  حمَّ م , ادً مَّ حَ مُ   dan  ُد  مَّ حَ م  

karena fungsinya yang berbeda beda dan juga ‘beragam ‘amil yang masuk. 

Perubahan tersebut disebut i’rab dan kalimat yang berubah disebut mu’rab. 

I’rab dibagi menjadi empat macam, yaitu: 

1. Rafa’/ رفع   

2. Nashab /نصب   

3. Khafdh/ jar / خفض   

4. Jazm / جزم  

Dari keempat i’rab tersebut, dapat dibagi menjadi : 

a) Masuk pada ism dan fi’il yaitu i’rab rafa’ dan nashab 

b) Khusus masuk pada ism yaitu i’rab jar 

c) Khusus masuk pada fi’il yaitu i’rab jazm 

2.2.3.1 I’rab Rafa’ 

Menurut Dachlan i’rab rafa’’ mempunyai empat tanda, yaitu dlummah, 

wawu, alif, dan nun. 

1. Dlummah, menjadi alamat pokok (tanda asli) i’rab rafa’’ bertempat pada empat 

tempat: 

a. Ism mufrad, contoh: 

 Muhammad seorang mahasiswa :  ُمَحمَّد  طاِلب  

b. Jama’ taksir, contoh: 

  Telah datang beberapa lelaki :  َجاَء ِرَجال  

c. Jama’ muannats salim, contoh: 
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َقاَمْت اْلُمسْل َماتِ    : Beberapa muslim perempuan berdiri 

d. Fi’il mudlari’ yang pada akhirnya tidak bertemu dlamir tatsniyah, jama’ 

atau muannats mukhatabah contoh: 

  Amr sedang belajar :  َيْدُرسُ عْمر و

2. Wawu, sebagai pengganti dlummah menjadi alamat (penanda gramatika) bagi 

i’rab rafa’’ bertempat pada dua tempat, yaitu: 

a. Jama’ mudzakkar salim, contoh: 

ُمسِْلُمْونَ َجاَء الْ    :  Telah datang beberapa muslim laki-laki 

b. Asmaul khamsah, contoh:  

َجاَء أُبْوكَ َو أُخْوكَ   : Telah datang bapakmu dan saudaramu 

3. Alif, sebagai pengganti dlummah menjadi alamat (penanda gramatika) bagi 

i’rab rafa’ hanya khusus pada ism tatsniyah saja, contoh : 

  Telah datang dua orang muslim : َجاَء اْلُمسِْلَمانِ 

4. Nun, sebagai pengganti dlummah menjadi alamat (penanda gramatika) bagi 

i’rab rafa’ bertempat pada pada fi’il mudlari’, yang akhir katanya bertemu 

dengan dlamir alif tatsniyah atau dlamir jama’ mudzakkar atau dlamir 

muannats mukhathabah.contoh : 

 Mereka sedang bekerja :  ُهْم َيْفُعُلْونَ 

2.2.3.2 I’rab Nashab 

Menurut Dachlan, i’rab nashab mempunyai lima alamat, yaitu fatchah, alif, 

kasrah, ya’, dan membuang huruf nun yang menjadi alamati’rab nashab. 

1. Fatchah, menjadi alamat pokok (tanda asli) i’rab nashab bertempat pada tiga 

tempat, yaitu: 
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1. Ism mufrad, contoh: 

  Saya membaca Al-Qur’an : قَرْأُت الُقْرانَ 

2. Jama’ taksir, contoh: 

اشَْتَرْيُت ُكُتًبا   : Saya membeli banyak kitab  

3. Fi’il mudlari’; yaitu yang kemasukan‘amil yang menashabkan dan akhir 

fi’il itu tidak bertemu dengan alif dlamir tatsniyah, wawu jama’, ya’ 

muannatsah mukhathabah, dan nun taukid, contoh: 

  Ahmad tidak malas : َلْن تْكسََل أْحَمدُ 

2. Alif, sebagai pengganti fatchah menjadi alamat (penanda gramatika) bagi i’rab 

nashab bertempat pada asmaul khamsah saja; contoh: 

  Saya melihat bapakmu dan saudaramu :رَأْيُت َأَباكَ وَأَخاكَ 

3. Kasrah, sebagai pengganti fatchah menjadi alamat (penanda gramatika) bagi 

i’rab nashab bertempat pada jama’ muannats salim saja; contoh: 

 Saya melihat beberapa muslim perempuan : َرأْيُت اْلُمسِْلَماتِ  

4. Ya’, sebagai pengganti fatchah menjadi alamat (penanda gramatika)bagi i’rab 

nashab bertempat pada dua tempat : 

1. ism tatsniyah, contoh : 

 Saya membaca dua kitab : قَرأُت الِكَتاَبْينِ  

2.  jama’ mudzakkar salim, contoh: 

 Saya melihat orang-orang muslim : َرأْيُت اْلُمسِْلِمْيَن 

5. membuang huruf nun menjadi alamat (penanda gramatika) bagi i’rab nashab 

bertempat pada af’alul khamsah yang dirafa’’kannya dengan memakai nun itsbat 

(tetap), contoh: 



24 
 

 

 

َلْن تَناُلْوا البِرَّ    : Meraka tidak memperoloh kebaikan  

2.2.3.3 I’rab Khafadh/Jar 

Menurut Dachlan i’rab jar mempunyai tiga alamat, yaitu : kasrah, ya’, dan 

fatchah. 

1. Kasrah, yaitu yang menjadi alamat pokok i’rab jar, Kasrah menjadi alamat bagi 

i’rab jar bertempat pada tiga tempat, yaitu: 

a. Ism mufrad munsharif, ism mufrad yang menerima tanwin, contoh : 

  Saya sholat di masjid : َصلَّْيُت ِفيْ الَمسْجِدِ 

b. Jama’ taksir munsharif, jama’ taksir yang menerima tanwin, contoh : 

 Saya membaca banyak buku : َأْقرأ ِبُكُتب  

c. Jama’ muannats salim, contoh : 

َذَهْبتِ الى الَمسْجِِد بُمسِلَمات     : kamu pergi ke masjid bersama 

perempuan-perempuan muslim  

2. Ya’, sebagai pengganti kasrah menjadi alamat bagi i’rab jar bertempat pada 

tiga tempat, yaitu: 

a. Asmaul khamsah, contoh: 

  Saya bertemu bapakmu dan saudaramu : َمَرْرُت ِبأِبْيكَ َو أخِْيكَ 

b. Ism tatsniyah, contoh: 

 Saya bertemu dua orang muslim : َمَرْرُت بااْلُمسِْلَمْينِ  

c. Jama’ mudzakkar salim, contoh: 

َمَرْرُت بااْلُمسِْلِمْينَ    :  Saya bertemu orang-orang muslim 
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3. Fatchah, sebagai pengganti kasrah menjadi alamat bagi i’rab jar bertempat 

pada ism ghairu munsharif, yaitu ism yang tidak bisa menerima tanwin, contoh :

  Saya bertemu Ahmad dan Fatimah : مَرْرُت ِبأْحَمَد َو َفاِطَمةَ   

2.2.3.4 I’rab Jazm 

Menurut Dachlan i’rab jazm mempunyai tiga alamat, yaitu : sukun, membuang. 

1. Sukun yaitu yang menjadi alamat pokok i’rab jazm. Kasrah menjadi alamat bagi 

i’rab jazm bertempat pada fi’il mudlari shahih akhir, contoh : 

  dia tidak meninggalkan jama’ah : َلْم يْتركْ اْلَجَماَعةَ 

2. Membuang sebagai pengganti sukun menjadi alamat bagi i’rab jazm bertempat 

pada dua tempat : 

a. Fi’il mudlari mu’tal akhir, contoh : 

 Dia tidak melempar batu :  لْم َيرِم الَحَجرَ 

b. Af’alul khomsah, contoh : 

 Mereka tidak makan roti : ُهْم َلْم يْأُكُلْوا الخُبزَ 

2.2.4 Af’āl  Al Madch wa Al Dzam 

Al Ghulayaini (2015:56) memberikan pengertian bahwa Af’āl  al madch wa 

al dzam adalah kata berfungsi untuk memuji dan mencela, dan Af’āl  al madch wa 

al dzam  dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Af’āl    al madch (kata berfungsi untuk memuji) ada tiga, yaitu : 

 ِنْعَم, َحبَّ, َحبََّذا

b. Af’āl    al dzam (kata berfungsi untuk mencela) ada tiga, yaitu : 

 ِبْئسَ, سَاَء, الَ َحبََّذا
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Ibnu Malik (122) menjelaskan bahwa  َِنْعم dan  َِبْئس pada Af’al al madch 

wa al dzam berbentuk fi’il madhi ditandai dengan dapat masuknya ta ta’nits, 

contoh :  َالَمْرَأُة ِهْند  َو ِبئسَتِ الَمْرَأُة ِهْند   تْ ِنْعم  

“Sebaik-baik perempuan adalah hindun, sejelek-jelek perempuan yaitu hindun”. 

Dan termasuk fi’il ghairu mutasharrif atau fi'il jamid (yang tidak bisa ditashrif / 

derivasi) yang yang dapat beramal merafakan fa’il, susunan fi’il dan fa’il berlaku 

sebagai khabar, dan kata yang jatuh setelahnya sebagai machsus/ mubtada. 

 Al Ghulayaini (2015:43) menambahkan bahwa fi’il dapat dikatakan jamid/ 

ghairu mutasharrif apabila fi’il tersebut menyerupai churf yaitu bentuknya dan 

maknanya tidak berkaitan dengan waktu dan tidak menunjukan makna pekerjaan. 

Maka fi’il tersebut tidak dapat berubah kepada bentuk yang lain, dan hanya 

menetapi satu bentuk. 

Menurut Al Ghulayaini (2015:57-59) Kata َحبَّ, َحبََّذا merupakan fi’il 

madly yang berfaidah memuji/madch, sadangkan untuk َحبََّذا merupakan susunan 

dari  ََّحب dan َذا berupa ism isyarah  sebagai fa’ilnya yang akan selalu berbentuk 

mufrad dan mudzakar dalam semua keadaan walaupun machsusnya berbeda. 

contoh :    َحبََّذا َخاِلد , ِهْندَحبََّذا  الز ْيَدانِ ,َحبََّذا    

Dan terkadang  َال masuk pada َحبََّذا maka dapat bermakna seperti  َِبْئس yaitu 

berfaidah celaan / dzam.  contoh :   َخاِلد  الَ َحبََّذا  

Sedangkan untuk kata  َِنْعم dan  ِْئسَ ب  merupakan fi’il madly yang dapat 

dibaca dengan empat macam, yaitu : 

 ِبْئسَ  - ِنْعمَ  .1

 ِبِئسَ  - ِنِعمَ  .2
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 َبْئسَ  - َنْعمَ  .3

 َبِئسَ  – َنِعمَ  .4

2.2.5 Fa’il Pada Af’āl  Al Madch wa Al Dzam 

 Fa’il pada Af’ā al madch wa al dzam, menurut Al-Ghulayaini (2015:59-61), 

dapat dibagi menjadi dua :  

1. Fa’il yang berupa ism zhahir yang diberi tanda ال atau yang dimudlofkan dengan 

ism yang diberi tanda ال atau dimudlofkan dengan ism yang dimudlofkan dengan 

ism yang diberi tanda ال, contoh : 

ِكْيُم ش َعَراِء ِنْعَم حَ  َم َداُر اْلُمتَِّقْيَن,ِنْعَم الت ْلِمْيُذ سَُلْيَماُن، َوَلِنعْ 

 الَجاِهِليَِّة ُزَهْير  

2. Fa’il yang berupa ism dlamir yang ditafsiri dengan ism nakiroh yang 

berkedudukan sebagai tamyiz . contoh :   ِنْعمَ َرُجالً َزْيد , fa’il dari kalimat tersebut 

yaitu berupa isim dlamir yang ditaqdirkan dengan dhamir  َُهو sedangkan kata  ًَرُجال 

berkedudukan sebagai tamyiz . Di dalam kata  َِنْعم  pada contoh di atas terkandung 

dhamir mustatir yang keberadaannya ditafsirkan okeh kata  ًَرُجال dan kata   َزْيد 

berkedudukan sebagai mubtada’. 

 Al-Ghulayaini (2015:61) juga menuturkan bahwa kata ( َام)  yang masuk 

pada Af’ā al madch wa al dzam juga dapat dijadikan sebagai tamyiz  yang berkasus 

akusatif/ nashab yaitu dengan mengirakan ism nakirah berupa  َء  يْ ش  menurut 

pendapat yang dikukuhkan oleh ulama nahwu, contoh :  َوَلبِۡئَس َما شََرۡوْا ِبِهۦ 

maka dapat mengirakan  َشََرۡوْا ِبِهۦ  شَيًئاَوَلبِۡئس  

 Apabila fa’il berupa ism dlamir maka harus memenuhi tiga syarat : 
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1. Fi’il harus berupa mufrad, walaupun fa’ilnya berupa tatsniyah ataupun 

jama’, Contoh :   ِنْعَم َرُجَلْينِ َخاِلد  َو سَِعْيد 

2. Fa’ilnya harus disembunyikan, tidak menampakkannya. 

3. Tamyiz  yang menafsirkan ism dlamir  

 Apabila fa’ilnya berupa muannats maka boleh fi’ilnya boleh dipasang 

ta tanits baik fa’il zhahir atau dlamir, contoh : ْت المرأُة فاطمةُ ِنْعمَ و أ 

ْت مرأًة فاطمةُ ِنْعمَ   Al-Ghulayaini (2015:61). 

2.2.6 Tamyiz  Pada Af’āl  Al Madch wa Al Dzam  

Menurut Al-Ghulayaini (2015:59-61), tamyiz  yang ada pada fa’il ism 

dlamir harus memenuhi lima  syarat : 

1. Tamyiz  diakhirkan, yaitu jatuh setelah fi’il nya, contoh :   ِنْعَم َرُجالً َزْيد  
2. Tamyiz  didahulukan dari makhsusnya, contoh :   ِنْعَم َرُجاًل َزْيد dan 

terkadang jatuh setelah fa’il, contoh :  ًِنْعَم َزْيد  َرُجال 
3.  Tamyiz  sesuai dalam mufrad, Tatsniyah, dan jama serta mudzakar dan 

muannats, contoh : 

َأْنُتْم،  ْعَم ِرَجاالً نِ  د  َو سَِعْيد ،ِنْعَم َرُجَلْينِ َخالِ  َزْيد ،ِنْعَم َرُجالً 

َمْت ِنعْ ، ْعَمْت َفَتاَتْيِن َفاِطَمُة َو سَُعادَ نِ ِنْعَمْت َفَتاًة َفاِطَمُة، 

 َفَتَيات  الُمْجَتِهَداتُ 

4. Tamyiz  dapat menerima ال karena asalnya adalah fa’il yang bersama ال, 

contoh :   ِنْعَم َرُجالً َزْيد asalnya adalah  ََزْيد   ِنْعَم الرَُّجل  

5. Tamyiz  tidak boleh dibuang, apabila fa’ilnya berupa ism dlamir yang 

kembali pada fa’ilnya. contoh :  ًسَُلْيَمانُ ِنْعَم َرُجال  

2.2.7 Machshus bil Madch wa Al Dzam 
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Al-Ghulayaini (2015:62) menjelaskan bahwa dalam Af’āl  al madch wa al 

dzam  terdapat Machshus bil madch wa al dzam (isim yang dikhususkan untuk 

dipuji dan dicela) yang wajib berupa ism marifat, contoh :   ِنْعَم الرَُّجُل َزْيد atau 

ism nakirah mufidah (yang disifati), contoh :  ُِنْعَم الرَُّجُل َرُجل  ُيَحاسَُب َنْفسَه 

 Machshus bil madch wa al dzam selalu berkasus nominatif/rafa’ 

adakalanya karena menjadi mubtada dan jumlah sebelumnya menjadi khabar, 

contoh :  ُِنْعَم الت ْلِمْيُذ سَُلْيَمان dan adakalanya menjadi khabar dari mubtada’ 

mahdzuf/ yang dibuang secara wajib, contoh :   ِنْعَم الر ُجُل ُزَهْير mengirakan 

 .ِنْعَم الر ُجُل ُهَو ُزَهْير  
 Apabila machshusnya berupa muannats maka boleh fi’ilnya boleh 

mudzakar atau muannats walaupun fa’ilnya berupa mudzakar, contoh :  َأو  ِنْعم

 .Al-Ghulayaini (2015:62) ِنْعَمْت الثواُب الجنةُ 

Machshus bil madch wa al dzam juga terkadang dibuang apabila diketahui 

dalilnya, contoh :   ُِإنَُّه َأوَّاب  ِنْعَم الَعْبد  (Q.S Shad : 30) mengirakan  ِنْعَم

َأيُّْوب  الَعْبُد   kata  ْب  َأيُّو  dibuang karena sudah diketahui pelakunya  atau telah 

disebutkan sebelumnya dan  َنَ وْ دُ اهِ مَ الْ  مَ عْ نِ ا فَ اهَ نَ شْ رَ فَ  ضَ رْ الَْ و  (Q.S Adz-

Dzariyat:40) mengirakan  َنُ حْ نَ  نَ وْ دُ اهِ مَ الْ  مَ عْ نِ ف . 
Machshus bil madch wa al dzam memiliki jenis yang sama denga fa’ilnya, 

contoh :   ِنْعمَ الر ُجُل ُزَهْير  kata   ُزَهْير  merupakan jenis dari  الر ُجُل , apabila 

bukan dari jenisnya maka dikatakan secara majaz dengan membuang, contoh : 

ُزَهْير   َعَمالً ِنْعَم   maka dikirakan dengan  ُزَهْير   َعَملُ  َعَمالً ِنْعَم  dengan 

membuang mudlaf dan menetapkan mudlaf ilaih, dan seperti firman Allah  سَاَء 

  .سَاَء َمَثال َمَثلُ  اْلَقْوُم  dengan mengirakan (Q.S Al-Araf : 77) َمَثال اْلَقْومُ 
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BAB V 

 PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Af’āl  al madch wa al dzam  adalah kata yang berfungsi untuk memuji dan 

mencela, Af’āl  al madch wa al dzam  dapat dibagi menjadi dua yaitu af’āl  al madch 

(kata berfungsi untuk memuji) yang terdiri dari  ََحبََّذا,َحبَّ  ,ِنْعم dan af’āl al dzam 

(kata berfungsi untuk mencela) yang terdiri dari  َِبْئس, سَاءَ   , الَ َحبََّذا   . Af’āl  

al madch wa al dzam masuk dalam kelompok fi’il jamid / tidak bisa ditashrif yang 

memilki fa'il sebagai sebagai subjek pujian dan celaan, susunan fi’il dan fa’il 

membentuk khabar muqaddam , dan memilki tamyiz  apabila fa’ilnya berupa ism 

dlamir, dan juga memiliki machsus atau mubtada’ muakhkhar yang jatuh 

setelahnya sebagai objek pujian dan celaan. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library 

research) dan menggunakan teknik dokomentasi dengan instrumen data berupa 

kartu data dan lembar rekapitukasi. Data dalam penelitian ini adalah Af’āl  al madch 

wa al dzam  yang diperoleh dari sumber data berupa Al-Quran. 

Dalam penelitian ini ditemukan 81 data af’āl  al madch wa al dzam yang 

terdapat dalam Al-Qur’an yang terbagi atas 18 kalimat yang berunsurkan ni’ma 

 dan 23 kalimat yang berunsurkan ,)ِبْئسَ )kalimat berunsurkan bi’sa 40 ,(ِنْعمَ )/

sā’a َ)سَاء(. Sedangkan tidak ditemukan data kalimat berunsurkan chabba)ََّحب(, 

chabbadza َحبََّذا() , dan la chabbadza)الَحبََّذا(.  

Dalam penelitian ini ditemukan 81 data fa’il af’āl  al madch wa al dzam 

berupa fa’il sharich dan tidak ditemukan fa’il muawwal,  yang terbagi atas 49 zhahir 
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dan 32 dlamir, , sedangkan berdasarkan jumlah terbagi atas 78 mufrad, 3 jama’, 

dan tidak ditemukan bentuk  tatsniyah, sedangkan berdasarkan gender terbagi atas 

78 mudzakar dan 3 muannats. Sedangkan ditemukan 81 data machsus af’āl  al 

madch wa al dzam berupa 79 mubtada sharich dan 2 mubtada muawwal, yang 

terbagi atas 2 zhahir dan 77 dlamir, sedangkan berdasarkan jumlah terbagi atas 76 

mufrad, 3 jama’, dan tidak ditemukan bentuk  tatsniyah, sedangkan berdasarkan 

gender terbagi atas 48 mudzakar dan 31 muannats. Sedangkan ditemukan 32 data 

tamyiz  af’āl  al madch wa al dzam berdasarkan jumlah terbagi atas 32 mufrad, tidak 

ditemukan  tatsniyah dan jama’. Sedangkan berdasarkan gender terbagi atas 32 

mudzakar dan tidak ditemukan bentuk muannats. 

Dari data yang terkumpul tentang fa’il af’āl  al madch wa al dzam dalam 

Al-Qur’an, terdapat 49 yang berkasus rafa’(nominatif), 46 dengan penanda 

gramatikal dlummah yang terbagi menjadi 38 dlummah zhahirah dan 8 dlummah 

muqaddarah, 3 dengan penanda gramatikal wawu dan tidak ditemukan dengan 

penanda gramatikal alif. Sedangkan data yang terkumpul tentang machsus af’āl  al 

madch wa al dzam dalam Al-Qur’an, ditemukan 2 berkasus rafa’(nominatif) 

dengan penanda gramatikal dlummah dan tidak ditemukan dengan penanda 

gramatikal wawu dan alif. Sedangkan data yang terkumpul tentang tamyiz  af’āl  al 

madch wa al dzam dalam Al-Qur’an, ditemukan 11 berkasus nashab(akusatif) 

dengan penanda gramatikal fatchah dan tidak ditemukan dengan penanda 

gramatikal alif, kasrah dan ya’. 
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5.2 Saran 

Hasil penelitian yang telah dilakukan masih jauh dari kata sempurna, maka 

peneliti menyarankan kepada para pembelajar bahasa arab untuk bersungguh-

sungguh mempelajari sintaksis bahasa Arab termasuk af’āl  al madch wa al dzam. 

sehingga dapat memahami bahasa Arab dengan baik dan benar.  

Selain itu peneliti juga menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan 

mengenai af’āl  al madch wa al dzam yang bersumber dari selain Al-Qur’an baik 

af’āl  al madch wa al dzam, maupun jenis fa’il, mubtada’, (machsus)nya dan tamyiz  

af’āl  al madch wa al dzam dan sebagainya, sehingga dapat menghasilkan penelitian 

yang dapat digunakan sebagai upaya penyempurnaan penelitian-penelitian 

sebelumnya dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bahasa Arab. 
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