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SARI 

Ilmi, Agna. 2020. Muannats Sima’iy dalam Al-Qur’an (Analisis Sintaksis). Skripsi. 

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

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Darul 

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

Kata kunci: Sintaksis, Muannats Sima’iy, Al-Qur’an. 

 Pembahasan sintaksis sangat luas, salah satunya yaitu mengenai Muannats 

Sima’iy. Muannats Sima’iy adalah lafal-lafal yang terbebas dari salah satu penanda 

bentuk femina dalam bahasa Arab yang bentuknya bergantung pada proses 

mendengarkan (السماع) langsung dari para penutur asli bahasa arab. Sehingga bentuk 

ini merupakan kata yang konvensional khusus dari para penutur asli. Dalam meneliti 

Muannats Sima’iy peneliti memilih Al-Qur’an secara keseluruhan karena dalam Al-

Qur’an terdapat jenis muannats sima;iy yang beragam. 

 Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja lafadz Muannats 

Sima’iy  yang terdapat dalam Al-Qur'an? (2) Bagaimana fungsi sintaksis Muannats 

Sima’iy yang terdapat dalam Al- Qur'an? Dan (3) Bagaimana penanda gramatikal 

Muannats Sima’iy yang terdapat dalam Al-Qur'an?.Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan desain penelitian library research. Data berupa Muannats Sima’iy 

dengan sumber data Al-Qur’an. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kartu 

data. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis 

data menggunakan metode distribusional. 

Berdasarkan pertimbangan sebaran data yang tidak proporsional peneliti 

menentukan 100 data yang digunakan sebagai sampel untuk dianalisis. Berikut data 

jenis muannats sima’iy dalam Alquran, terdiri dari 3 اللين data, 17 النفس data, 3 الدار data, 

 16  النار ,data 5  اليد ,data 3  اللصا ,data 3  الجحيم ,data 3   الرعح ,data 10 األرض ,data 5 شوس

data, 2  الفمك data, 5   جهنم data, 2 الدتيا data, 7 السواء data, السبيل ,   اللنكبوت , الساق , اذن ,كأس  

, الحرب ,البئر ,الخور ,الفردوس ,السمم , ارم   masing-masing 1 data.  Peneliti  اإلتس dan , اإلبل ,

telah menentuksan 100 data muannats sima’iy dalam Al-Qur’an yang memiliki 

beberapa fungsi sintaksis yang terdiri atas 46 data  Raf (Kasus Nominatif), 32 data 

Nashb (Kasus Akusatif), dan 22 data Jar (Kasus Genetif). (3) Penanda gramatikal dari 

jenis Muannats Sima’iy yakni terdiri 46 data muannats sima’iy yang ditandai dengan 

dhommah, 29 data muannats sima’iy yang ditandai dengan fathah, 21 data muannats 

sima’iy yang ditandai dengan kasroh, 3 data muannats sima’iy yang ditandai dengan 

fathah muqoddaroh, dan 1 data muannats sima’iy yang ditandai dengan mabni 

dhommah.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam penelitian 

ini merujuk pada pemoan 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 mejadi 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. 

1.1 Konsonan 

Arab Nama Latin Keterangan 

  Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba  B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ś ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha  H ح
Ha (dengan titik 

di bawah) 

 Kha  Kh  Ka dan ha خ



 

x 

 

  Dal  D De د

 Dzal  Z Zet ذ

  Ra  R Er ر

 Zai  Z Zet ز

  Sin  S Es س

 Syin  Sy  Es dan ye ش

 Shad  Sh Es dan ha ص

 Dhad  Dh  De dan ha ض

 Tha  Th  Te dan ha ط

 Zhaa  Zh  Zet dan hà ظ

 ‘ ain‘ ع
Koma terbalik di 

atas 

 Ghain  Gh  Ge dan ha غ

  Fa  F  Ef ف

  Qaf  Q  Ki ق

  Kaf  K  Ka ك

  Lam  L El ل

  Min  M Em م



 

xi 

 

  Nun  N En ن

  Waw W  We و

  Ha  H  Ha ه

  Hamzah  ‘ Apostrof ء

  Ya  Y  Ye ي

1.2 Penulisan Vokal 

1.2.1 Penulisan Vokal Tunggal 

Vokal Pendek Vokal Panjang 

A Ā 

I Ī 

U Ū 

1.2.2 Penulisan Vokal Rangkap 

Huruf/ Harakat Nama Huruf Latin Nama 

 fatchah/ya Ai a dan i يَ َـ 

وَ ـَ   fatchah/waw Au a dan u 
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1.2.3 Penulisan Mad (Tanda Panjang) 

Huruf/ Harakat Nama Huruf Latin Nama 

ىـَ   fatchah/alif 

atau ya 

a̅ a bergaris atas 

يـَ   Kasrah/ ya i̅ i bergaris atas 

وـَ   Dhammah/ 

waw 

u̅ u bergaris atas 

1.3 Ta Marbūthah (ة) 

Transliterasi latin ta marbūthah ditulis dengan h, misalnya kata  َح س ن ة ditulis  

ẖasanah. Begitu pula bila berhadapan dengan kata sandang al tetap ditulis h,  misalnya ََ

ِميَّة َاإِلس َل  ُع لِِّمْي  
َامل   kulliyah al-mu‟allimin al-Islāmiyyah. Ketentuan-ketentuan ini tidakُكلِّي ُة

dapat diterapkan pada kata-kata bahasa Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. 

1.4 Syaddah 

Syaddah dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ّّ ) 

transliterasinya adalah dengan menggandakan huruf yang bersyaddah tersebut, 1.5 

Kata Sandang Alif + Lam 

1.Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-. Contoh: الُقر آن  kata ditulis Al-Qurān. 
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2.Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah  yang 

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

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab merupakan bahasa yang dipergunakan oleh penduduk yang 

mendiami kawasan yang penting dan luas di Timur Tengah yang terdiri atas negara-

negara di Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, dan Sudan, 

negara-negara semenanjung Arab seperti Arab Saudi, Yaman, Kuwait, dan negara-

negara yang terdapat di kawasan Bulan Sabit Subur (Fertile Crescent) seperti Iraq, 

Yordania, Libanon, dan Syiria (Kuswardono, 2013:29). Masyarakat di kawasan ini 

mempergunakan Bahasa Arab baik dalam  aktivitas mereka sehari-hari, maupun dalam 

kegiatan resmi kenegaraan.   

Sebagai bahasa yang dipergunakan oleh banyak negara, Bahasa Arab memiliki 

kompleksitas dalam pemakaiannya, seperti jenis kalimah, struktur kalimat, dan proses 

pembentukan kata. Menurut Fuad Ni’mah terdapat tiga jenis kalimah atau dalam 

bahasa Indoneisa disebut dengan kata, yakni ism (kata benda), fi’l (kata kerja), dan 

charf (kata sambung, kata penghubung, atau kata tugas). Ism adalah semua kata yang 

menunjukkan orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat dan tidak 

disertai dengan makna tambahan waktu. Terdapat tujuh pembagian ism salah satunya 

yakni pembagian ism berdasarkan jenisnya, yakni mudzakkar dan muannats.  

Salah satu pembagian ism yang memiliki karakteristik khas dalam bahasa arab 

adalah pembagian berdasarkan gendernya, yakni ism mudzakkar dan ism muannats. 



2 
 

 

 

Ism Mudzakkar ialah ism yang menunjukkan makna dengan identitas maskulin (laki-

laki) pada manusia, hewan, maupun benda mati, contohnya ayah (أب), singa (أسد), dan 

buku (كماب). Sementara itu, ism muannats ialah ism yang menunjukkan identitas 

feminism (perempuan) pada manusia, hewan, maupun benda mati. seperti perempuan 

 Ism mudzakkar terbagi menjadi dua .(صورة) dan gambar atau foto ,(حية) ular ,(امرأة)

yakni mudzakkar haqiqi dan mudzakkar majazi. Begitupun dengan muannats, yakni 

muannats haqiqi dan muannats majaziy. Mudzakkar hakiki menunjukkan kategori 

jantan yang sesungguhnya baik dari kalangan manusia maupun hewan, seperti 

 anak laki-laki. Mudzakkar majazi ’__ابن_‘ ,kakek ’_جد__‘ ,laki-laki ’__رجل_‘

menunjukkan kategori jantan dalam hal lafadznya bukan makna laki-laki sebenarnya, 

contohnya yaitu ‘bulan purnama’(بدر), ‘pintu’(باب), ‘rumah’(بيت). (Farisi, 2014: 202) 

Hal ini berlaku juga pada kategori muannats. Muanntas hakiki menujukkan 

kategori betina yang sesungguhnya, seperti ‘مرأة’ ‘perempuan’, مدرسة ‘guru 

perempuan’.  Untuk muanntas majazi menunjukkan kategori  bukan makna perempuan 

sebenarnya. Menurut kitab Mu’jam Mufasshal Fil Mudzakkar Wal Muannats, 

muannats majazi terbagi dalam beberapa macam di antaranya ialah muannats sima’iy. 

Muannats sima;iy termasuk dari salah satu macam muannats majazi dikarenakan, 

lafalnya yang berbentuk mudzakkar akan tetapi maknanya juga tidak menggambarkan 

muannats, tetapi dikatakan muannats karena lafadznya pada suatu struktur kalimat. 

muanntas yang dalam lafadznya dianggap mudzakkar namun sebenarnya muannats. 

Suatu kata dapat diketahui kata tersebut muanntas dengan beberapa cara yaitu : Melihat 

dhomir yang kembali pada lafadz tersebut, Isim isyaroh, Mengembalikan ta’ pada 
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tashgirnya, meninjau tarkib khobarnya, meninjau tarkib halnya, dan meninjau 

na’atsnya (Syah, 2009: 95). 

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa kata yang secara tekstual memiliki bentuk 

mudzakkar tetapi secara kontekstual dengan melihat rangkaian kalimatnya, kata 

tersebut berjenis muannats. Seperti pada kata شوس yang tidak memiliki huruf  ta’ 

marbuthoh   ة  di akhir kata sebagai salah satu tanda muannats, kata ini sesungguhnya 

termasuk kategori mudzakkar dan tidak bisa dikategorikan muannats. Tetapi jika 

dilihat dari segi kalimat atau satu ayatnya, kata tersebut dikategorikan muanntas. Hal 

ini dapat dilihat pada Q.S Yasin ayat 38: 

ت ق د ي ر َالع ز ي ز َالع ل ي مَ َالشَّْمسُ و َ ل م س ت ق رٍّل ه اَذ ال كَ   ت ج ر يَ 

  Kata شوس pada ayat tersebut dikategorikan muannats jika kita melihat dari segi 

kalimatnya karena fail atau pelaku dalam verba(fiil) تجرى disimpan berupa (hiya) dan 

kembali kepada kata شوس . Maka dalam ayat tersebut, pelakunya adalah شوس yang 

dimana kata شوس ini tidak diakhiri dengan ta marbutoh atau tanda lainnya sebagai tanda 

kata muannats. 

Contoh lain pada kata تفس kata تفس disini tidak di akhiri dengan tanda muannats 

yaitu ta marbuthoh berarti seharusnya kata terebut terkategorikan mudzakkar. Tapi jika 

melihat dari kalimat Q.S An Nisaa: 1  

ٱتَّق وا َر بَّك م َٱلَّذ ىَخ ل ق ك مَمِّنَ و ٲح د ة  َُنَّۡفس  ُي ـ ٰٓأ يُّہ اَٱلنَّاسَ   

Kata تفس pada ayat ini dikategorikan sebagai muannats walaupun tidak memiliki 

ta marbuthoh (ة) di akhir katanya, tetapi dilihat dari segi kalimatnya setelah kata تفس 
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terdapat kata واحدة yang memiliki ta marbuthoh diakhir, dalam Ilmu nahwu disebut 

dengan sifat, sehingga harus mengikuti sifatnya, maka dalam konteks ayat ini kata تفس 

dikategorikan muannats karena sifatnya yang berbentuk muannats. Kata syamsun dan 

nafsun ini dinamakan muannats simaiy.   

Untuk mengetahui suatu kata tergolong muannats sima’iy perlu diketahui tentang 

ilmu pembentukan struktur kalimat dalam bahasa arab atau yang dikenal dengan Ilmu 

Nachw. Ilmu Nachw adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi kata dalam kalimat 

dan harakat (penanda gramatikal) akhirnya, baik secara I’rab (bila terjadi perubahan 

harakat) atau secara bina’ ( bila tidak terjadi perubahan)nya  (Al-atsary 2007:2). Ilmu 

Nachwu dalam istilah linguistic disebut sintaksis yaitu ilmu yang membicarakan kata 

dalam hubungan dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. 

(Chaer 1994:206) 

Fungsi sintaksis Arab utama terbagi menjadi 3, yaitu musnad, musnad ilayh, dan 

fadhlah. Musnad dapat disepadankan dengan fungsi predikat, musnad ilayh dapat 

disepadankan dengan subyek, dan fadhlah dapat disepadankan dengan komplemen. 

Fungsi sintaksis dalam bahasa Arab untuk kategori nomina pada musnad salah satunya, 

untuk musnad ilaihy fail (subjek), mubtada, khobar, kata sifat, dan sebagainya. Untuk 

mengetahui fungsi sintakisnya , perlu juga dipahami tanda penanda gramatikalnya atau 

dalam ilmu nahwu disebut i’rab dan dalam linguistic disebut desinen. I’rab terbagi 

menjadi empat, yaitu rofa’, nashib. Jar, dan jazam, akan tetapi muannats sima’iy 

merupakan isim  (nomina), jadi i’rab yang diteliti hanya tiga yaitu, rafa’, nashab, dan 
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jar. Dalam ilmu lingusitik, i’rab disebut dengan desinen, rafa (kasus nominatif). 

Nashob (kasus akusatif), dan jar (kasus genetif). (Kuswardono 2013:25) 

Muannats sima’iy merupakan objek penelitian yang bisa diperoleh dari berbagai 

sumber data, salah satunya Al-Qur’an yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. 

Bahasa Arab  yang merupakan bahasa al-Qur’an yang tidak lepas dari kajian aspek-

aspek gramtikal yang beragam. Pembahasan mengenai muannats sima’iy  dalam al-

Qur’an masih jarang ditemui, sehingga peneliti ingin memberikan pengetahuan yang 

lebih mengenai muanntas simaiy dalam al-Qur’an. Al-Qur’an menjadi objek dalam 

penelitian ini karena banyaknya kata yang tergolong muanntas sima’iy  didalamnya. 

Peneliti mengambil dari seluruh surah dalam al-Qur’an agar kata-kata yang tergolong 

muanntas sima’iy beragam tidak hanya pada surah tertentu saja. Maka berdasarkan 

pendeskripsian di atas, penelitian ini akan membahas “Muannats Sima’iy dalam Al-

Qur’an (Analisis Sintaksis)”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti 

menentukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1.  Apa saja lafadz Muannats Sima’iy  yang terdapat dalam Al-Qur'an? 

2. Bagaimana fungsi sintaksis Muannats Sima’iy yang terdapat dalam Al- Qur'an? 

3. Bagaimana penanda gramatikal Muannats Sima’iy yang terdapat dalam Al-

Qur'an?  
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1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, disusun tujuan penelitian sebagai berikut :   

1. Mengetahui lafadz kata Muannats Sima’iy  yang terdapat dalam Al-Qur'an. 

2. Mengetahui fungsi gramatikal Muannats Sima’iy yang terdapat dalam Al- 

Qur'an. 

3. Mengetahui penanda gramatikal Muannats Sima’iy yang terdapat dalam Al-

Qur'an. 

1.4.Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan untuk mengkaji Muannats Sima’iy  dalam kitab suci 

al Quran 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.Manfaat Teoretis  

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

terhadap pekembangan ilmu kebahasaan yang berhubungan dengan sintaksis dan 

pengetahuan yang mendalam mengenai Muannats Sima’iy  di dalam Al-Qur’an. Selain 

itu juga, dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 
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Secara praktis, penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat untuk berbagai 

pihak, diantaranya : 

1. Bagi pembelajar bahasa Arab, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

dan pemahaman tentang Muannats Sima’iy yang terdapat dalam kitab suci al 

Quran secara sintaksis yaitu yang berupa jenis kata yang termasuk dari segi 

Muannats Sima’iy, perubahan penanda gramatikal, dan fungsinya dalam 

kalimat di Al-Qur’an. 

2. Bagi pengajar bahasa Arab, penelitian ini memberikan sumbangsih dalam 

pembelajaran bahasa Arab sintaksis, khususnya tentang Muannats Sima’iy  

dalam kitab suci al Quran 

3. Bagi peneliti bahasa Arab, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya dalam upaya pengembangan penghetahuan 

yang berhubungan dengan linguistik Arab dan gender dalam bahasa Arab. 

4. Bagi pembaca, penelitian ini menambah pengetahuan tentang sintaksis 

khususnya tentang Muannats Sima’iy  dalam kitab suci al Quran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para peneliti berkenaan dengan topic 

penelitian ini antara lain : Anang Rizka (2014), Bakri Al-Azzam & Majed Al-Qur’an 

(2014),  Agung Setiawan (2014), Muhammad Yunus Anis (2016) , Nafiatul Amalia 

(2017), Rizka Eliyana Maslihah (2018). 

Anang Rizka (2014) Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian dan ditulis 

dalam penelitiannya yaitu mendeskripsikan mudzakkar dan muannats beserta unsur-

unsur yang dapat mempengaruhi perubahan penggunaan keduanya dalam susunan 

ayat-ayat Al-Quran. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan 

sisi mukjizat Al-Quran dari segi penggunaan bahasa serta hikmah-hikmah yang 

terkandung di dalamnya terkait dengan penggunaan mudzakkar dan muannats. Metode 

analisis yang digunakan adalah metode deskritif. Melalui metode ini, Penulis mengkaji 

secara mendalam penggunaan bahasa dalam susunan Al-Quran baik dari segi 

morfologis, sintaksis maupun semantisnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam 

susunan ayat-ayat Al-Quran, tiap perubahan penggunaan mudzakkar dan muannats 

mengandung makna tertentu. 

Relevansi persamaan dari penelitian Anang Rizka dan penelitian yang akan 

dilakukan ialah pada objeknya yaitu membahas tentang muannas namun perbedaannya 
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dalam penelitian Anang Rizka membahas tentang mudzakkar dan muannats dalam 

alqur’an tinjauan morfo-sintaksis dan sematik,  dan dalam penelitian yang akan 

dilakukan membahas tentang muannats sima’iy dalam Al-Qur’an (analisis sintaksis) 

Bakri Al-Azzam & Majed Al-Qur’an (2014) melakukan penelitian dan ditulis 

dalam jurnalnya tentang gender dalam al-Quran. Hasil penelitian ini adalah Al-Qur’an 

menampilkan kasus-kasus ketidaksetujuan gender yang mencolok antara kategori 

gramatikal atau peserta dalam sebuah teks. Bentuk-bentuk atau hubungan yang 

menyimpang adalah bahasa Arab tertentu, dan dengan demikian sangat tidak mungkin 

untuk muncul dalam genre teks Arab lainnya. Penyimpangan gender dari teks sumber, 

yang berfungsi sebagai perangkat retoris, kemungkinan akan hilang dalam 

penerjemahan, sebuah konsekuensi yang dikaitkan dengan sistem bahasa target, yang 

tidak memiliki sistem infleksi bahasa Arab yang sama. 

Relevansi persamaan dari penelitian Bakri Al-Azzam & Majed Al-Qur’an dan 

penelitian yang akan dilakukan ialah pada objeknya yaitu membahas tentang gender 

namun perbedaannya dalam penelitian Bakri Al-Azzam & Majed Al-Qur’an 

membahas seluruh gender yang menyimpang dalam sebuah kalimat, sedangkan pada 

penelitian ini mengkhususkan pada gender dalam bahasa arab (muannats sima’i) dalam 

al-Quran. 

Agung Setiawan (2014)  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan 

penelitian dan ditulis dalam jurnalnya tentang gender dalam bahasa arab. Hasil 

penelitian ini adalah  pengelompokan kata benda Bahasa Arab ke dalam jenis 

mudzakkar dan muannats kerap kali menjadi sumber pemahaman yang terkesan bias 
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gender. Penggolongan semacam ini merupakan salah satu karakteristik bahasa Arab 

yang berbeda dengan bahasa lainnya. Dengan adanya klasifikasi tersebut, dapat 

dipahami bahwa bahasa Arab memberikan pembedaan yang baku terhadap perbedaan 

jenis kelamin. Bias gender dalam bahasa Arab sangat menarik untuk dikaji bukan untuk 

merendahkan bahasa tersebut, tetapi untuk memahami apa sebenarnya bias gender 

dalam bahasa Arab tersebut sehingga kita tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru 

dan terkesan merendahkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila dikaji lebih 

mendalam, justru karakteristik mudzakar dan muannats yang ada dalam bahasa Arab 

merupakan suatu keunikan serta kekayaan yang mungkin tidak dijumpai dalam bahasa 

lain. 

Relevansi persamaan dari penelitian Agung Setiawan dan penelitian yang akan 

dilakukan ialah pada objeknya yaitu membahas tentang gender namun perbedaannya 

dalam penelitian Agung Setiawan membahas seluruh gender yaitu mudzakar dan 

muannats dalam bahasa Arab, sedangkan pada penelitian ini mengkhususkan pada 

muannats sima’i dalam al-Quran. 

Muhammad Yunus Anis (2016) Universitas Sebelas Maret melakukan 

penelitian dan ditulis dalam jurnalnya tentang jenis femina bersifat sima’I (common 

usage) dalam nomina bahasa arab analisis morfologi. Hasil dari penelitiannya yaitu  

Nomina dalam bahasa Arab berdasarkan gendernya dibagi menjadi dua 

yaitu mudzakkar(maskula)dan muannast(femina).Namun bentuk mudzakkar dianggap 

sebagai bentuk asli dalam bahasa Arab.Ada beberapa nomina berjenis femina yang 

hanya diketahui oleh penutur asli bahasa Arab (sima’i) dan terbebas dari penanda-



11 
 

 

 

penanda femina, hal ini mengakibatkan para pembelajar bahasa Arab mengalami 

kesulitan dalam menentukan jenis nomina tersebut yang berbentuk maskula namun 

bermakna femina.Selama ini kita telah memahami bahwa kata /al-ummu/yang berarti 

‘ibu’ adalah bentuk femina/ muannast dalam bahasa Arab dan kata /al-abbu/yang 

berarti ‘ayah’ adalah bentuk maskula/ mudzakkar. Lalu kenapa kata /asy-syamsu/yang 

berarti ‘matahari’tergolong dalam bentuk femina, padahal tidak memiliki penanda 

femina, sedangkan kata /al-qamaru/yang berarti ‘bulan’ termasuk dalam bentuk 

maskula dalam bahasa Arab.Penanda atau pemarkah femina dalam bahasa Arab 

merupakan sebuah penanda yang berada di akhir setiap nomina sebagai pembeda antara 

bentuk maskula dan femina.Oleh sebab itulah, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa 

bentuk femina adalah kata-kata yang memiliki penanda femina dan bentuk maskula 

adalah kata-kata yang kosong dari penanda femina tersebut. 

Relevansi persamaan dari penelitian Muhammad Yunus Anis dan penelitian 

yang akan dilakukan ialah pada objeknya yaitu membahas tentang femina bersifat 

sima’iy aau muannats sima’iy  namun perbedaannya dalam penelitian Muhammad 

Yunus Anis membahas dari segi morfologi sedangkan pada penelitian ini 

mengkhususkan pada muannats sima’i segi sintaksis dalam al-Quran. 

Nafiatul Amalia (2017) Universitas Hasanuddin melakukan penelitian yaitu 

membahas tentang “Kata-Kata Yang Bermakna Perempuan dalam al-Qur’an” (Suatu 

Tinjauan Semantik) dalam penelitian ini yaitu kata apa saja yang terkait dengan kata 

“perempuan” dalam al-Qur’an dan bagaimanakah makna kata تساء ، امرأة ، اتثى dalam al-

Qur’an dengan menggunakan analisis semantik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 
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untuk mengklasifikasi kata-kata perempuan dalam al-Qur’an dan untuk menganalisis 

maknaتساء ، امرأة ، اتثى dalam al-Qur’an. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, 

yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memaparkan dan mendeskripsikan suatu 

fenomena pengumpulan data secara detail. Dengan tujuan untuk menganalisis makna 

pada kata-kata yang bermakna “perempuan” tersebut. Akan tetapi penulis terlebih 

dahulu mengumpulkan data yang terdapat ayat-ayat al-Qur’an serta mengandung 

makna kata perempuan, kemudian menganalisis ayat-ayat dalam al-Qur’an yang di 

dalamnya terdapat kata-kata “perempuan” dengan menggunakan metode semantik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kata-kata yang bermakna perempuan dalam 

al-Qur’an berjumlah 92 ayat yang meliputi kataتساء ، امرأة ، اتثىkemudian peneliti 

analisis dengan menggunakan metode semantik kontekstual atau Dalalah. 

Relevansi persamaan dari penelitian Nafiatul Amalia dan penelitian yang akan 

dilakukan ialah pada objeknya yaitu membahas tentang kata yang bersifat muannats 

namun perbedaannya dalam penelitian Nafiatul Amalia membahas kata yang 

bermaknaperempuan dalam Al-Qur’an tinjauan Semantik, sedangkan pada penelitian 

ini mengkhususkan pada muannats sima’i dalam al-Quran (analisis sintaksis) 

Rizka Eliyana Maslihah (2018) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

melakukan penelitian dan ditulis dalam jurnalnya tentang nilai responsive gender 

dalam pembelajaran bahasa arab , hasil dari peneliian ini yaitu jurnal ini bermaksud 

untuk menggambarkan nilai responsif gender yang terkandung dalam materi 

pembelajaran bahasa Arab. Di mana materi yang disajikan mencakup penggunaan 

kosakata mudzakar dan muannats, di mana keduanya memiliki status yang sama tanpa 
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stereotip dan bawahannya. Artikel ini ditulis menggunakan penelitian kepustakaan; 

penulis menganalisis penggunaan kosakata mudzakar dan muannats secara seimbang, 

serta penggunaan berbagai diskriminasi gender dalam bentuk stereotip gender dan 

kekerasan berbasis gender yang ditemukan dalam buku pelajaran bahasa Arab di kelas 

IV dan VI di Sekolah Dasar Islam (MI). ). 

Relevansi persamaan dari penelitian Rizka Eliyana Maslihah dan penelitian 

yang akan dilakukan ialah pada objeknya yaitu membahas tentang gender namun 

perbedaannya dalam penelitian Rizka Eliyana Maslihah membahas seluruh gender 

yaitu mudzakar dan muannats dalam pembelajaran bahasa Arab, sedangkan pada 

penelitian ini mengkhususkan pada muannats sima’i dalam al-Quran. 

Tabel 2.1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya 

 

NO Nama Peneliti Judul Penelitian 

Relevansi Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. 
Anang Rizka 

(2014) 

Mudzakkar dan 

Muannats dalam 

Susunan Al-Qur’an 

(tinjauan morfo-

sintaksis dan 

semantik) 

Membahas 

tentang muannats 

dalam Al-Qur’an 

Objeknya, penelitian 

Anang membahas kedua 

bentuk gender dalam 

bahasa Arab dan jugi 

meninjau dari segi morfo-

sintaksis dan semantik, 

sedangkan peneltian yang 

akan dilakukan ialah 

muannats sima’iy dalam 

Al-Qur’an (analisis 

sintaksis) 

2. 

Bakri Al-Azzam 

& Majed Al-

Qur’an 

Inflectional 

Devation of 

Gender in teh 

Qur’an 

Jurnal tentang 

kajian gender 

dalam Al-Qur’an 

Objek penelitian Bakri 

Al-Azzam & Majed Al-

Qur’an adalah  pada 

kedua gender dalam al-



14 
 

 

 

Qur’an sedangkan dalam 

penelitian ini gender 

feminine 

anomaly(muannats 

sima’i) dalamAl-Qur’an 

3. 

Agung Setiawan 

(2014) 

Mudzakkar dan 

Muannats: Sumber 

Pendidikan Islam 

Bias Gender 

 

Membahas 

tentang muannats 

dalam bahasa 

Arab 

Peneliti Agung membahas 

tentang mudzakkar dan 

muannats dalam baahsa 

arab dan dalam penelitin 

ini membahas tentang 

Kata yang termasuk jenis 

Muannats Simai Dalam 

Al-Qur’an. 

4. 

Muhammad 

Yunus Anis 

(2016) 

Jenis Femina 

Bersifat Sima’iy 

(Common Usage) 

dalam nomina 

bahasa arab 

(analisis 

morfologi) 

Membahas 

tentang jenis 

femina bersifat 

sima’iy atau 

muannats simaiy 

Penelitian Muhammad 

membahas dari segi 

analisis morfologi 

sedangkan penelitian ini 

membahas muannas 

sima’iy dalam Al-Qur’an 

dari segi sintaksis 

5. 

Nafiatul Amalia 

(2017) 

Kata Yang 

Bermakna 

Perempuan Dalam 

Al-Qur’an (Suatu 

Tinjauan 

Semantik) 

Membahas 

tentang kata yang 

tergolong 

perempuan dalam 

Al-Qur’an 

Penelitian Amalia 

membahas kata yang 

bermakna perempuan 

suatu tinjauan semantik, 

sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan 

tentang muannats sima’iy 

dalam Al-Qur’an (analisis 

sintaksis). 

6. 
Rizka Eliyana 

Maslihah  (2018) 

Nilai Responsif 

Gender dalam 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Membahas tenang 

muannats dalam 

bahasa Arab 

peneliti Rizka membahas 

tentang mudzakkar dan 

muannats dalam 

pembelajaran  bahasa arab 

dan dalam penelitin ini 

membahas tentang Kata 

yang termasuk jenis 

Muannats Simai Dalam 

Al-Qur’an. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Bahasa Arab 

Menurut Al-Ghalayain (Nuha, 2016:25) Bahasa Arab adalah kalimat-kalimat 

yang dipergunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuan (pikiran dan 

perasaan) mereka. 

Bahasa Arab merupakan bahasa  peribadatan-peribadatan bagi kaum muslimin 

di seluruh dunia. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan suatu penduduk pada 

wilayah tertentu di Timur Tengah dan Afrika Utara untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan mereka. Bahasa Arab memilki kekayaan ungkapan-ungkapa metafora dan 

kosakata. Dan juga bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan kaum muslimin untuk 

beribadah. 

Bahasa Arab adalah bahasa yang dipergunakan oleh penduduk yang mendiami 

suatu wilayah kawasan yang penting dan luas di Timur Tengah. Bahasa Arab 

merupakan bahasa nasional di negra-negara di Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, 

Tunisia, Libya, Mesir, dan Sudan; negara-negara semenanjung Arab seperti Arab 

Saudi, Yaman, Kuwait, serta negara-negara Emirat; negara-negara yang terdapat di 

kawasan Bulan Sabit Subur (Fertile Crescent) seperti Iraq, Yordania, Libanon, dan 

Syiria. (Kuswardono, 2013:29)   

Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling afdhal dan paling representatif. 

Selain karena kekayaan ungkapan-ungkapan metafora semasil tasybih, majaz, dan 
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kinayah, bahasa Arab juga memilki kekayaan kosakata. Untuk kata ‘singa’ saja, 

misalnya, terdapat 500 kosakata; untuk kata ‘ular’ terdapat 200 kosakata; untuk kata 

‘batu’ terdapat 70 kosakata; dan sebgainya. (As-Suyuthiy dalam buku Al Farisi, 2014: 

200). Bahasa Arab mempunyai beberapa karakteristik ialah Aspek Jantina(Jantan-

betin), I’rab, Alif-Lam, Menyoal Kelas kata (umdah, fadhlah, dan adwat), dan ragam 

kalimat. (Al Farisi, 2014:201-239).   Dan karakteristik lainnya ialah Bahasa Arab 

memiliki wataak linguistic triliteralitas, Fonetik Arab, Tata bahasa Arab (nahwu dan 

sharf), Kosa kata Arab. (Fahri, dan Haryati, 2006:24-30) 

2.2.2 Unsur Bahasa Arab 

Menurut Rusdianto dikutip dalam syaniyah (2017: 33) bahasa arab memiliki 

tiag unsur utama yakni pelafalan (أصوات), kosakata (مفردات), dan struktur kalimat 

 Pelafalan ini mengandung makna semua ucapan bahasa arab yang diucapkan .(تركيب)

pengguna bahasa. Pembelajar bahasa wajib menguasai kosakata yang termsuk salah 

satu unsur bahasa arab dengan unsur ini dapat berkomunikasi dengan baik sesame 

pengguna bahasa. Untuk unsur struktur kalimat, pembelajar bahasa arab mengetahui  

letak dan struktur kata, maka akan menghasilkan suatu kalimat yang mudag dipahami 

oleh sesame pembelajar bahasa saat berkomunikasi. 

Unsur-unsur dalam bahasa arab terdiri dari tata bunyi (fonologi/al-aswat). 

Bidang ini memepelajari tentnag pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi 

bahasa. Menurut effendy (2012:109) Huruf arab memiliki beberapa karakteristik yang 

membedakannya dari huruf latin karenanya pokok masalah dari ilmu ini adalah cara 
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mengucapkan abjad dengan fashih. Huruf Arab bersifat sillabary, dalam arti tidak 

mengenal huruf vokal karena semua hurufnya konsonan . perbedaan lainnya ialah cara 

membaca dari kanan ke kiri. Unsur kedua adalah tata tulis (ortografi/kitabah al-hurf). 

Tata tulis dalam bahasa arab berbeda dengan bahasa lain. Penulisan bahasa arab 

dimulai dari kanan ke kiri. Unsur ketiga yakni tata kata (al-sharf) dan tata kalimat (al-

nahw). ilm nahw menjelaskan susunan tata bahasa dalam suatu kalimat sedangkan ilm 

shorf menjelaskan pembentukan kata dalam bahasa arab. ilm nahw (sintaksis) dan ilm 

shorf (morfologi) hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan, dan unsur yang lain ialah 

kosa kata (al-mufrodat). Kosakata/leksikon adalah yang memungkinan akan digunakan 

oleh seseorang untuk menyusun kalimat. Kosakata merupakan salah satu unsur bahasa 

yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa asing untuk memperoleh kemahiran dalam 

berkomunikasi dengan bahasa tersebut (Effendi 2012: 18). 

2.2.3. Kalimah Ism (Nomina) 

Kategori kalimah yaitu isim (nomina dan adjektiva), fi’il (verba), dan harf 

(partikel). Isim menurut Ismail (2000:8) merupakan kata yang termasuk ke dalam 

golongan zat dan sifat. Isim adalah setiap kata yang merujuk pada manusia, hewan, 

tumbuhan, tempat, waktu dan sifat, dan termasuk pula dalam kategori adjektiva dan 

adverb. Dari segi semantic, isim atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan 

noun adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, binatang, dan konsep atau 

pengertian. Isim juga adalah kelas kata yang biasanya dapat berfungsi sebagai subjek 

atau objek dari klausa. Kelas kata ini sering berpadanan dengan orang, benda, atau hal 
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lain yang dibendakan dalam alam diluar angkasa. (Kuswarodno, 2019: 17). Dapat 

disimpulkan bahwa isim adalah setiap kata yang mempunyai makna meskipun tidak 

diikuti oleh kata lain dan tidak disertai dengan keterangan waktu.  

Menurut Fuad Ni’mah kitab Mulakhos Qowaid Lughah Arabiyyah, Ism adalah 

semua kata yang menunjukkan orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, 

sifat. Atau kata yang tidak disertai dengan makna tambahan waktu. Ism dalam 

linguistic disebut juga dengan nomina. Dalam tradisi Arab nomina adalah kata yang 

mengandung makna dirinya sendiri yang tidak terkait dengan waktu atau tidak menjadi 

bagian dari waktu. 

Isim ada bermacam-macam jenisnya. Pembagian isim menurut Ismail (2000:8-

9) dibedakan atas gender, ketakrifan, dan ẓahir atau ḍamir. 1. Dilihat dari segi gender, 

isim dibagi atas dua jenis yaitu mużakkar (maskulin) dan mu`annaṡ (feminin).  

Terdapat tujuh pembagian ism, diantara pembagian ism berdasarkan jenisnya, yakni 

mudzakkar dan muannats. Menurut Ryding (Kuswardono, 2017:83) Bahasa Arab 

menampakkan dua gender: maskulin dan feminin. Maskulin dalam bahasa Arab disebut 

mudzakkar dan feminin disebut mu’annats. Kategori gender bersifat arbitrer, kecuali 

nomina yang merujuk kepada manusia atau makhluk hidup. Gender ditandai pada 

ajektiva, pronomina, dan verba. Pada verba bersifat inflektif 

2.2.3.1. Mudzakkar 
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Dalam bahas aarab kata mudzakkar di tujukan kepada kata yang yang dari segi 

bentuk makna kepada laki-laki atau jantan. Menurut Kuswardono (2017: 262) 

Mudazkkar/maskulin yaitu gender yang menunjukkan makna jenis  kelamin laki-laki 

pada manusia atu jantan yang ditujukan kepada makhluk hidup selain manusia atau 

sesuatu yang bersifat alamiah yang digolongkan sebagai bentuk laki-laki atau sifat, 

peran atau keadaan yang umumnya secara sosial melekat pada jenis kelamin laki-laki.   

Mudzakkar terbagi menjadi dua yaitu Mudzakkar hakiki dan mudzakkar 

majaziy. Mudzakkar hakiki menunjukkan kategori jantan yang sesungguhnya baik dari 

kalangan manusia maupun hewan. Contohnya : ‘رجل’ laki-laki, ‘جد’ kakek, ‘ابن’ anak 

laki-laki. Sedangkan untuk mudzakkar majazi menunjukkan kategori jantan dalam hal 

lafadznya bukan makna laki-laki sebenarnya. Contoh : ‘bulan purnama’(بدر), 

‘pintu’(باب), ‘rumah’(بيت). 

2.2.3.2. Muanntas 

Dalam Bahasa arab muanntas ditujukan kepada kata yang dari segi bentuk atau 

arti kepada betina atau perempuan. Muanntas terbagi menjadi dua yaitu muanttas 

hakiki dan muanntas majaziy. Muanntas hakiki menujukkan kategori betina yang 

sesungguhnya. Contohnya : ‘مرأة’ ‘perempuan’, مدرسة ‘guru perempuan’. Namun untuk 

muanntas majazi menunjukkan kategori  bukan makna perempuan sebenarnya. 

Menurut Emil Badi’ Yaqub dalam kitab Mu’jam Mufasshal Almudzakkar Wal 

Muannats dibahas tentang macam-macam muannats yaitu : Muannats haqiqi lafzhi, 
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muannats haqiqi ma’nawi, muannats majazi lafzhi, muannats majazi ma’nawi, 

muannats dzati, muannats ta’wili, dan muannats hukmiy. 

Deklinasi nomina terhadap gender dalam tradisi Arab umumnya berpangkal 

pada nomina jenis mudzakkar (maskulin) gendernya. Pada umumnya bentuk muannats 

(feminin) ditandai dengan desinens berupa (1) sufiks konsonan /t/ (ة/ىة)yang disebut ta 

al ta’ni :ts/ ta marbu ;thah , )تاء تأتيث /تا مربوطة( seperti kata (مسموة) bentuk muannats 

dari kata (مسمم) ;(2) sufiks vokal panjang /a/ (ى) atau yang dinamakan (ألف مقصورة), 

seperti (فضمى) bentuk muannats dari (أفضل) ; (3) sufiks suku kata berunsurkan vokal 

panjang /a/ dan konsonan hamzah (ىاء) yang disebut (ألف مودودة) sepert (حوراء) bentuk 

muannats dari (أحور).  

Nomina jenis muannats tidak semuanya ditandai dengan desinens berupa 

sufiks-sufiks tersebut. Dalam tradisi Arab terdapat kata berjenis muannats (feminin) 

yang tidak ditandai dengan desinens. Klasifikasi ini dapat digolongkan sebagai gender 

maknawi (marked gender), feminin maknawi dalam tradisi Arab juga mencakup gender 

alamiah (natural gender), yaitu, nama-nama negara, kota, atau suku seperti (الشام), 

nama-nama benda yang berpasangan seperti (عد، رجل),  nama-nama benda alam dan 

benda benda tertentu, seperti ( س، دارشو ). (Kuswardono, 2017 : 262-263). 

Suatu kata dapat diketahui kata tersebut muanntas dengan beberapa cara yaitu: 

a. Melihat dhomir yang kembali pada lafadz tersebut  

contoh:  َب ۡيض آٰء َل لنَّـ ظ ر ين  و ن ز ع ََيَدهُ ُۥَف إ ذ اَه ىَ 
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Kata عد merupakan kata yang tergolong jenis muannats karena dilihat dari 

susunan kata dalam konteks ayat tersebut. عد   tidak terdapat tanda muannats namun dapat 

dilihat dari kata setelahnya yaitu  َِهي yang menggunakan dhomir kata ganti muannats 

yang merujuk ke kata عد   .   

b. Meninjau ism isyaroh  

contoh:  َاَف ىَٱۡلۡ رَۡض ٱلدَّارُ َٱۡلۡ خ ر ة َن ۡجع ل ه اَل لَّذ ين ََل َي ر يد ون َع ل و    ت ۡلكَ 

Kata الدار merupakan kata yang tergolong jenis muannats sima’iy karena dilihat 

dari susunan kata dalam konteks ayat tersebut. الدار tidak terdapat tanda muannats 

namun kata sebelumnya terdapat kata تمك yang merupakan ism isyaroh atau kata tunjuk 

untuk muannats yang menunjuk pada kata الدار. 

c. Mengembalikan ta’ pada tashgirnya 

contoh: ََّت ۡجر ىَف ىَٱۡلب ۡحرَ ٱۡلف ۡلكَُأ ل ۡمَت ر َأ ن  

Kata الفمك merupakan kata yang tergolong jenis muannats sima’iy karena dilihat 

dari susunan kata dalam konteks ayat tersebut. الفمك tidak terdapat tanda muannats 

namun setelah katanya ada fiil (verba)  ِيْ تَْجر  menggunakan ta mudhoro’ahnya sebagai 

failnya yang bersifat muannats. Dan ta mudhoro’ah tersebut merujuk kepada kata الفمك. 

contoh: َۡك وِّر ت  إ ذ اَٱلشَّۡمسُ 

Kata الشوس merupakan kata yang tergolong jenis muannats sima’iy karena 

dilihat dari susunan kata dalam konteks ayat tersebut. الشوس tidak terdapat tanda 
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muannats namun dapat dilihat dari kata fiil majhul   ْكورت  yang menggunakan dhomir 

ta ta’nits untuk nailbul failnya yang merujuk ke kata الشوس.  Maka kata الشوس dalam 

ayat ini juga menjadi muannats. 

d. meninjau na’atsnya. 

contoh: ََمِّۡن ۡنہ ـ ر  
ُو أ  َمَُّخَۡمر   َمِّۡنَع س ل   ۡنہ ـ ر  

َلِّلشَّـ ر ب ين َو أ  ىلَّذَّة   فَص ً۬    

Kata   َخْور merupakan kata yang tergolong jenis muannats sima’iy karena dilihat 

dari susunan kata dalam konteks ayat tersebut.   َخْور tidak terdapat tanda muannats 

namun kata setelahnya  لّّذة merupakan sifat atau na’ats dari   َخْور yang berciri muannats. 

2.2.4 Muannats Sima’i 

Menurut Mu’jam Muannatsaati as -Sima’iyyah yang disusun oleh Qonibiy, 

definisi muannats sima’iy ialah : 

السماعية هي ألفاظ تخلو من إحدى عالمات التأنيث التى سبق ذكرها, و اإلعتماد فيها على السماع ةمؤنثال   

Muannats sima’iy merupakan lafal-lafal yang terbebas dari salah satu penanda bentuk 

femina dalam bahasa Arab yang bentuknya bergantung pada proses mendengarkan 

 langsung dari para penutur asli bahasa arab. Sehingga bentuk ini merupakan (السماع)

kata yang konvensional khusus dari para penutur asli. (Anis, 2016: 229).  

Dalam kitab Mu’jam Mufasshal karya Emil Badi’ Ya’qub Muannats sima’i bisa 

dikategorikan dalam muannats majaziy hukmiiy karena dilihat dari katanya yang 

berkaitan dengan kata lain dalam suatu kalimat. Muannats majazi hukmiy adalah dari 

segi jenis katanya bukan mudzakkar dan juga dari segi tandanya juga bukan muannats. 



23 
 

 

 

Contohnya األرض و عين و رجل. Kata yang termasuk muannats sima’iy dimana bentuknya 

seperti mudzakkar namun diketahui bahwa kata itu muannats karena dapat dilihat dari 

kalimatnya. Contohnya seperti dalam Q.S Yasin: 

ل م سَ  ت ج ر يَ  ت ق رٍَّلَّه او الشَّم سَ   

Kata syamsun pada ayat tersebut di kategorikan muannats jika kita melihat dari 

segi kalimatnya. Dhomir ta pada verba (fi’il) tajriy menunjukkan agent atau pelaku 

muannats, namun dalam ayat tersebut pelakunya adalah syamsun yang dimana kata 

syamsun ini tidak di akhiri dengan ta marbutoh sebagai tanda kata muannats.  

2.2.4.1. Macam-macam Muannats Sima’i 

 Mu’jam Mufasshal karya Emil Badi’ Ya’qub, kata yang tergolong muannats 

sima’I terbagi atas dua macam : 

1. Muannats sima’i yang wajib di muanntaskan  

Muannats sima’i yang wajib di muanntaskan ada 60 macam yaitu : 

 ,الفردوس  ,الغول  ,اليد  ,الريح , اللظى  ,العصا  ,ف السن , الكت ,الدلو  ,الدار  ,النفس  ,األذن , العين 

 ,الذراع  ,النار  ,الجحيم  ,العضد  ,االست  ,األرض  ,العقرب  ,السعير  ,جهنم  ,عروض الشعر  ,الفلك 

 ,الفهر  ,الذهب  ,الفخذ  ,البئر  ,الخمر  ,األرنب  ,المنجنيق  ,القوس  ,الورك  ,الفأس  ,الملح ,الثعلب 

 ,الكأس  ,الفرس  ,النعل  ,الحرب  ,سقر  ,الكرش  ,الكبد  ,القدم  ,درع الحديد  ,عين الينبوع  ,الضرب 

 ,الشمال  ,السراويل  ,الرجل  ,إصبع اإلنسان  ,اليمين  ,الموسى  ,العنكبوت  ,العقب  ,الشمس  ,األفعى 

الساق. ,الكف  ,الضبع   
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2. Muannats sima’i yang tidak wajib di muannatskan atau boleh di mudzakkarkan akan 

tetapi lebih banyak di muanntskan 

Muannats sima’i yang tidak wajib di muannatskan atau boleh di mudzakkarkan akan 

tetapi lebih banyak di muannatskan ada 17 kata : 

 ,الضحى  ,السبيل  ,اللسان  ,العنق  ,السرى  ,الطريق  ,الليت  ,الحال  ,القدر  ,المسك  ,السلم  ,الُسلم 

السلطان . ,السكين  ,الرحم  ,القفا  ,السالح   

2.2.5. Sintaksis Arab 

Kata sintaksis berasal dari Bahasa Yunani suntattein, yang dibentuk dari sun 

artinya ‘dengan’, dan tattein artinya ‘menempatkan’. Istilah suntattein secara 

etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau 

kalimat dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat(Sukini,2010:2) 

Menurut Kridalaksana (Sukini, 2010:2) sintaksis adalah pengaturan dan 

hubungan antar kata dengan kata, atau dengan satuan-satuan yang lebih besar atau 

antara satuan-satuan yang lebih besar itu dalam Bahasa. Dalam bahasa Arab sintaksis 

dikenal dengan sebutan nachw (El Dahdah, 1993: 715) atau ‘ilm nachw  atau ‘ilm 

tandzim (‘Akasyah, 2002: 25) atau juga disebut ‘ilm nadzm  (Baalbaki, 1990: 492). 

Menurut Makarim dalam Kuswardono (2019: 60) nachw adalah sebuah kajian 

gramatikal yang focus bahasanya adalah fenomena berubah atau tetapnya bunyi akhir 

sebuah kata setelah masuk dalam struktur yang lebih besar yang disebabkan oleh relasi 

tertentu antarkata dalam struktur tersebut atau dalam bahasa arab dikenal dengan I’rab.  
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2.2.6 Fungsi Sintaksis Arab 

Fungsi sintaksis Arab utama terbagi menjadi 3, yaitu musnad, musnad ilayh, 

dan fadhlah. Musnad dapat disepadankan dengan fungsi predikat, musnad ilayh dapat 

disepadankan dengan subyek, dan fadhlah dapat disepadankan dengan komplemen. 

Musnad dan musnad ilayh disebut ‘umdah (pillar of sentence) Fungsi obyek dalam 

tradisi Arab masuk dalam klasifikasi komplemen. Terdapat beragam hubungan 

fungsional yang ditandai dengan penanda gramatikal atau desinen. Desinen tersebut 

menandai setiap peran semantis yang ada dalam klausa atau kalimat. Sehingga terdapat 

fungsi sintaksis subordinat yang melekat pada setiap peran semantis. (Kuswardono, 

2017:73) 

Fungsi sintaksis dalam kalimat bahasa Arab diisi oleh beberpa subfungsi atau 

fungsi sintaksis turunan yang dapat disepadankan dengan para semantic. Fungsi 

sintaksis musnad ilayh diisi oleh peran semantic yang disebut mubtada )مبمدأ(  , fail )فاعل(  , 

naibul fail )تائب الفاعل(  , ism kana wa akhwatuha)اسم كان و اخواتها(, ism inna wa 

akhawatuha )اسم إن و اخواتها(  , ism la nafiyah liljinsi ية الجنس( )اسم  ا الناف , ism al achruf 

allatiy a’ml ‘amal laysa. Fungsi sintaksis musnad diisi oleh peran semantic yang 

disebut khbr al mubtada)خبر(, fiil )فلل(, isim fiil)اسم فلل(, khabar kana wa akhwatuha 

khabar inna wa akhwatuha ,)خبر كان و اخواتها( ( )خبر إن و أخواتها , khabar al achruf allatiy 

a’ml ‘amal laysa. Funsi simtaksis fadhlah diisi oleh peran semantic tamyiz )توييز(   , chal 

al maful liajlih ,)حال(  )الوفلول ألجمه(   , al maful muthlaq )الوفلول الوطمق(   , al maful ma’ah,  

 (dalam Kuswardono, 2017: 89) (Wahab, 1984: 274))عودة( dan umdah)الوفلول مله(
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Menurut Sidu (2013: 83) ada beberapa fungsi sintaksis, yaitu fungsi subyek, 

predikat, objek, pelengkap, dan keterangan kalimat. Berkaitan dengan fungsi sintaksis, 

pada nomina atau ism terdapat tiga kasus, yaitu raf (nominative), nashb (akusatif), dan 

jarr (genetif). (Haywood dalam Kuswardono 2013: 83). Dalam ilmu nachw fungsi 

sintaksis untuk ism atau nomina disebut juga marfu’aatul asma’ (raf), mashubaatul 

asma’ (nashb) dan majrurotul asma’ (jarr). Untuk marfu’aatul asma (kasus nominatif) 

terdapat 7 fungsi sintaksis yaitu (1) fa’il, (2) Naib al fa’il, (3) mubtada’, (4) khabr, (5) 

ism kaana wa akhwatuuhaa, (6) khabr inna wa akjwaatuhaa, dan at-tawabi’ (Zakaria 

2004: 78). 

Untuk manshubaatul asma’ (kasus akusatif) terdapat 12 fungsi sintaksis yaitu 

(1) maf’ul bih, (2) maf’ul fih, (3) maf’ul min ajlih, (4) maf’ul muthlaq, (5) maf’ul ma’ah, 

(6) hal, (7) tamyiz, (8) al mustsasna, (9) khabr kaana, (10) ism inna, (11) al munada, 

dan at-tawabi’ (Zakaria 2003: 119). 

Untuk majrurootul asma’ (kasus genetif) terdapat 3 fungsi sintaksis yaitu: (1) 

terinfleksi dengan harf jar, (2) terinfleksi dengan pola idhafah, (3) terinfleksi dengan 

pola at-tawabi’. (Zahro 2017: 40). 

2.2.6.1 Marfu’aatul Asma’ (Kasus Nominatif) 

Marfu’aatul asma (kasus nominatif) terdapat 7 fungsi sintaksis yaitu (1) fa’il, 

(2) Naib al fa’il, (3) mubtada’, (4) khabr, (5) ism kaana wa akhwatuuhaa, (6) khabr 

inna wa akjwaatuhaa, dan at-tawabi’ (Zakaria 2004: 78). 
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a. Fail (Agent) 

Menurut Zakaria (2004: 84) fa’il artinya yang mengerjakan suatu perbuatan. 

Yaitu ism marfu’ yang terletak setelah fi’il ma’lum dan menunjukkan pelaku suatu 

perbuatan. Adapun menurut Djuha dal Syaniah (2017: 36) fa’il adalah ism marfu’ yang 

disebutkan fi’il pada sebelumnya atau ism marfu’ yang didahului fi’il dan menunjukkan 

makna pelaku pekerjaan.  

Contoh: 

َواءَ  الـَمِرْيضُ  َشِربَ   الدَّ

(Orang sakit meminum obat) 

 

Lafadz  ََشِرب adalah fi’il madhi ma’lum, sedangkan lafadz  ُالـَمِرْيض adalah fa’il 

yaitu yang melakukan perbuatan (yang meminum). Setiap fa’il adalah marfu’ 

karenanya harus dibaca rofa’. 

b. Naibul Fa’il / Fa’il yang Tidak Disebutkan Fa’ilnya. (Pro Agent) 

Menurut Ghoni (2011: 9) naibul fa’il merupakan ism yang dibaca rafa’ yang 

tidak disebutkan fa’ilnya. Adapun menurut Zakaria (2003: 88) naibul fail yaitu 

pengganti fa’il yaitu ism marfu’ yang terletak setelah fi’il majhul dan menunjukkan 

kepada orang yang dikenai suatu perbuatan. (objek penderita). Contoh:  ُالدَّْرسُ  يُْكتَب 

(Pelajaran itu ditulis) 
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Cara membentuk naibul fa’il menurut Ismail (2000: 99-100) adalah sebagai 

berikut: 

1. Apabila fi’ilnya ialah fi’il madhi, maka huruf awalnya diberi harokat dhammah 

dan huruf sebelum akhirnya diberi harokat kasroh.  

Contoh:  ََضَربَ  ←  ُضِرب 

2. Apabila fi’ilnya ialah fi’il mudhari’, maka huruf awalnya diberi harokat 

dhammah, dan huruf sebelum akhirnya diberi harokat fathah. 

Contoh:  ُيَقُْولُ  ← يُقَال 

c. Mubtada’ (Topic) 

 Menurut Al-Ghalayani (2005: 369) mubtada’ adalah ism yang disandari khabr 

yang tidak didahului oleh ‘amil. Mubtada’ dan khabr merupakan ism yang membentuk 

susunan jumalah mufidah (kalimat sempurna). Adapun jumlah yang tersusun dari 

mubtada’ dan khabr disebut dengan jumlah ismiyyah. 

Contoh: 

 (Kursi itu patah/rusak) َمْكُسْور   الُكْرِسي  

 Mubtada’ dibagi menjadi dua, yaitu Sharih (jelas) dan Muawwal. Sharih seperti 

pada contoh. Sedangkan muawwal yaitu mubtada’ yang didahului salah satu huruf 

mashdariyyah. (Isma’il (2000: 102)  
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d. Khabr Mubtada’ (Comment) 

Menurut Al-Ghalayaini (2005: 369) khabr merupakan ism yang disandarkan 

pada mubtada’ yang menyempurnakan faidah jika bersama mubtada’, karena jumlah 

ismiyyah tersusun dari mubtada’ dan khabr. 

Contoh : 

 (Kursi itu patah/rusak) َمْكُسْور   الُكْرِسي  

Lafadz   َمْكُسْور adalah ism yang berfungsi sebagai khabr karena menyempurnakan 

makna dari mubtada’ berupa lafadz   الُكْرِسي. 

Menurut Isma’il (2000: 102-103) khabr terbagi menjadi tiga, yaitu:  

1. Khabr Mufrad, yaitu khabr yang tidak berupa jumlah atau syibh jumlah. Khabr 

mufrad menyesuaikan mubtada’nya dalam segi jenis (mudzakkar-muannats) 

serta dalam hitungannya. Contoh: 

 (Kursi itu patah/rusak) َمْكُسْور   الُكْرِسي  

Khabr Jumlah, yaitu khabr yang terdiri dari jumlah mufidah yakni jumlah 

fi’liyyah dan jumlah ismiyyah.  Pada khabr jumlah ini harus ada dhamir yang 

kembali pada mubtada’. Khabr ini menyesuaikan dengan mubtada’nya dalam 

segi jenis dan hitungannya.  

Contoh:  
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   ُمِدْير   أَبُْوهُ  أَْحَمدُ 

Ahmad, bapaknya adalah kepala sekolah (Jumlah Ismiyyah) 

د     البَْيتِ  ِمنَ  َخَرجَ  ُمَحمَّ

Muhammad keluar dari rumah (Jumlah fi’liyyah) 

2. Khabr Syibh (serupa) Jumlah, yaitu khabr yang berupa susuan zharaf-mazhruf 

atau jar-majrur.  

Contoh: 

الُ    الَمْكتَبِ  َعلَى الّجوَّ

hape itu di atas meja (jar-majrur) 

ْفتَرُ     الَمْكتَبِ  تَحتَ  الدَّ

buku tulis itu di bawah meja (zharaf-mazhruf) 

e. Ism Kaana wa Akhwatuha (Noun of “To be”) 

 Kaana wa Akhwatuha masuk ke dalam mubtada’ dan khabr dengan merafkan 

ism yang pertama sehingga disbeut ismnya kaana dan menashbkan ism yang kedua 

disebut khabrnya kaana. Adapun akhwaatuha (saudara-saudaranya) kana yaitu  َأَْصبَح 

(waktu pagi), أَْضَحى (waktu dhuha), ظل (waktu siang hari), أَْمَسى (waktu sore hari),  َبَات 

(waktu malam hari),  ََصار (menjadikan),  َلَْيس (meniadakan), ,  َاْنفَكَ  َما - فًتِئَ  ما - َماَزال (tidak 

terputus-putus),  ََماَدام (tetap dan terus-menerus) dan lafadz-lafadz yang ditashrifkan 

darinya misalnya :  َُكنْ  يَُكْونُ  َكان   (Isma’il 2000: 105) 

Contoh: 
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 ُمْجتَِهًدا َعلِي   َكانَ  

Lafadz   َعلِي menempati fungsi sintaksis isimnya kaana dan marfu’ dengan kaana. 

Sedangkan ُمْجتَِهًدا adalah ism yang disebut khabr kaana yang menjadi manshub karena 

kaana. 

f. Khabr Inna wa Akhwaatuhaa (Comment of Indeed) 

 Menurut Ghoni (2011: 292) khabr inna wa akhwatuhaa masuk pada mubtada’ 

dan khabr maka inna akan menashabkan ism yang pertama yang disebut ism inna, dan 

merafa’kan yang kedua disebut khabr inna. 

Contoh:  َّإِن  َ  Sesungguhnya Allah Mahaa Mendengar lagi Maha) َعلِْيم َسِميع   ّللاَّ

Mengetahui) 

Lafad  َ  dan dibaca Nashob dengan fathah, sedangkan Kata إِنَّ  berubah menjadi isim ّللاَّ

 .tetap dibaca rofa' dengan tanda dhommah karena sebagai khabar Inna َسِميع  

2.2.6.2 Manshubaatul Asma’ (Kasus Akusatif) 

Manshubaatul asma’ (kasus akusatif) terdapat 12 fungsi sintaksis yaitu (1) 

maf’ul bih, (2) maf’ul fih, (3) maf’ul min ajlih, (4) maf’ul muthlaq, (5) maf’ul ma’ah, 

(6) hal, (7) tamyiz, (8) al mustsasna, (9) khabr kaana, (10) ism inna, (11) al munada, 

dan at-tawabi’ (Zakaria 2003: 119). 
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a. Maf’ul Bih (Object) 

Al-Ghulayaini (2006: 363) menyatakan bahwa maf’ul bih adalah ism yang 

menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan yang jatuh setelah fi’il dan fa’il atau ism 

yang memiliki hubungan dengan perbuatan fa’il baik secara positif maupun negative. 

Menurut Zakaria (2004: 122) maf’ul bih yaitu ism yang menunjukkan kepada objek 

penderita. Maf’ul bih dikenai pekerjaan fa’il secara isbat maupun manfiy. Sedangkan 

menurut Anwar (2013: 126) maf’ul bih adalah ism manshub yang menjadi sasaran 

perbuatan (objek). Maf’ul bih terbagi menjadi dua yaitu maf’ul bih yang terdiri dari ism 

dhahir dan ism dlamir. 

Contoh :  ََسالَة  (ism dlamir)  أََمْرتُكَ  dan ,(ism dhahir) َكتََب أَْحَمَد الرِّ

b. Maf’ul Fih (Circumstantial Patient) 

Menurut Al-Hasyimi (2007: 159) maf’ul fih (zharf) adalah ism yang disebutkan 

untuk menjelaskan waktu atau tempat suatu keadaan yang dikira-kirakan mengandung 

makna fii. Sedangkan menurut Munari (2007: 9) Maf’ul fih yaitu ism manshub yang 

disebutkan untuk menerangkan waktu (zharaf zaman) atau tempat terjadinya pekerjaan 

(zharaf makan).Contoh: 

ةَ القََدِم أََماَم اْلَمْدَرَسةِ    (zharaf makan) يَْلَعُب َزْيد  ُكرَّ

ةَ القََدِم يَْوَم األربَِعاءِ    (zharaf zaman)  يَْلَعُب َزْيد  ُكرَّ
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c. Maf’ul Min Ajlih (Causative Object) 

Maf’ul min ajlih menurut Ghoni (2011: 15) adalah ism manshub yang berfungsi 

untuk menjelaskan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Sedangkan menurut Isma’il 

(2000: 129) Maf’ul min ajlih juga disebut dengan maf’ul lah. Maf’ul min ajlih memiliki 

beberapa ketentuan yakni maf’ul min ajlih harus senantiasa menggunakan mashdar, 

maf’ul min ajlih harus terdiri dari perbuatan yang berhubungan dengan hati, dan untuk 

mencari maf’ul min alih dapat digunakan kata tanya ‘mengapa’. 

Contoh: َجلَْسُت َعلَى الُكْرِسيِّ تَْعبًا (Aku duduk di atas kursi karena lelah) 

d. Maf’ul Muthlaq (Cognate Accusative) 

Menurut Ghoni (2011: 412) maf’ul muthlaq merupakan mashdar manshub yang 

diambil dari lafadz fi’ilnya yang berfungsi untuk menguatkan fi’ilnya atau menjelaskan 

jenis atau bilangannya. 

Contoh :  َِضَرْبُت َكْلبًا َضْربَتَْين (Aku memukul Anjing dengan dua kali pukulan) 

e. Maf’ul Ma’ah (Object of Accompaniment) 

Menurut Isma’il (2000: 130) maf’ul ma’ah yaitu ism yang jatuh sesudah “wawu 

ma’iyah” yang artinya “bersama”, untuk menunjukkan sesuatu  yang terjadi bersamaan 

dengannya. Adapun menurut Ghoni (2011: 15) maf’ul ma’ah adalah ism yang dibaca 
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nashb yang berfungsi untuk menunjukkan siapa yang ikut bersama melakukan suatu 

pekerjaan.  

Contoh :  ََجَع َزْيد  َوطُلُْوَع اْلفَْجرِ ر  (Zaid pulang bersamaan dengan terbitnya fajar) 

f. Hal (Status) 

Hal yaitu ism nakirah manshub yang menjelaskan tingkat keadaan fa’il atau 

maf’ul bih atau keduanya sekaligus saat terjadinya suatu perbuatan. Untuk mengetahui 

hal dapat menggunakan lafazh yang sekiranya tepat sebagai jawaban dari pertanyaan 

“bagaimana” (Ismail 2000: 143).  Menurut Djuha dalam Syaniyah (2017: 42) hal yaitu 

ism nakirah manshub yang menjelaskan keadaan fa’il atau maf’ul bih atau keduanya 

sekaligus saat terjadi suatu perbuatan dan keduanya disebut shohibul hal. Hal terbagi 

menjadi dua yaitu mufrad yang terdiri dari kalimat tunggal dan murakkab terdiri dari 

jumlah ismiyyah atau fi’liyyah.. 

Contoh :  ُِس َجال ًساَعلََّم الُمَدرِّ  (Pak guru mengajar sambil duduk) 

g. Tamyiz (Distinctive) 

 Menurut Zakaria (2004: 141) tamyiz adalah ism yang disebut setelah 

ism/keadaan yang mubham (samar) dan berfungsi untuk menjelaskan kesamaran lafazh 

tersebut. Adapun menurut Djuha dalam Syaniyah (2017: 42) tamyiz adalah ism 

manshub yang terdapat pada akhir kalam, untuk menjelaskan dzat yang masih samar. 

Tamyiz terbagi menjadi lima (Isma’il 2000:147) yaitu: (1) Tamyiz yang menyatakan 
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timbangan, (2) Tamyiz yang menyatakan sukaran atau takaran, (3) Tamyiz yang 

menyatakan bentuk ukuran, (4) Tamyiz yang menyatakan bilangan dan Tamyiz Nisbat, 

yaitu tamyiz yang tersirat, artinya kalimat tersebut membutuhkan tamyiz namun 

mumayyaznya tidak disebutkan secara tegas.  

h. Al Mustsasna 

Menurut Munawari dalam Zahro (2017: 54) Ististsna’ artinya pengecualian yaitu 

mengecualikan sesuatu dengan menggunakan huruf istitsna’. Ism yang disbeutkan 

sebelum huruf istitsna’ disebut mustatsna minhu, dan setelahnya disebut mustatsna’. 

Huruf istitsna’ ada 8 yakni:  ُى و َخال و َعدا و َحاَشا و ليَس و  ا عكون  . إ اّ و غيٌر و ِسؤً

Ketentuan mustatsna’ dibaca nashb yaitu: 

1. Istitsna’ dengan  ّإ ا wajib dii’rab nashb apabila susunan kalimah itu disebutkan 

mustatsna minhunya (kalam tam) dan tidak didahului harf nafi (mutsbat). 

2. Istitsna’ dengan  ّإ ا boleh dii’rab nashb atau mengikuti mustatsna minhunya 

(kalam tam) dan didahului harf nafi. 

3. Istitsna’ dengan  ّإ ا dii’rab sesuai dengan kedudukannya dalam jumlah apabila 

susunan kalimah itu tidak disebutkan mustatsna minhunya (kalam tam) dan 

didahului harf nafi (mutsbat). 

4. Adapun kalimah  ٌغير dan ى  keduanya mempunyai ketentuan seperti ِسؤً

mustatsna yang jatuh setelah  ّإ ا pada uraian diatas. 
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5. Sedangkan mustatsna dengan َخال ,َعدا, dan  َحاَشا boleh dii’rab nashb atau dii’rab 

jarr. Apabila dii’rab nashb, maka ketiga kalimah istitsna tersebut dianggap fi’il 

madli dan mustatsnanya sebagai maf’ul bih. Sedangkan apabila dii’rab jar, 

maka ketiga kalimah istitsna’ tersebut dianggap harf jarr dan mustatsnanya 

sebagai majrur. 

i. Khabar Kaana Wa Akhwatuuha (Comment of “To be”)  

Lafadz kaana dan saudara-saudaranya bila memasuki mubtada’ dan khabr, 

maka kaana merafkan mubtada’ sebagai ismnya, dan menashbkan khabr mubtada’ 

sebagai khabr kaana. (Anwar 2011: 93) 

 Contoh: 

 ُمْجتَِهًدا َعلِي   َكانَ  

j. Ism Inna Wa Akhwatuuha (Noun of “indeed”) 

 Inna wa akhwaatuhaa masuk ke dalam mubtada’ dan khabr dengan 

menashbkan ism yang pertama sehingga dinamakan ismnya inna dan merafkan ism 

yang kedua sehingga dinamakan khabrnya inna. Inna wa akhwaatuhaa disebut juga 

sebagai huruf nasakh yakni huruf perusak karena merusak kedudukan mubtada’ yang 

dijadikan sebagai ism inna, dan merusak kedudukan khabr mubtada’ yang dijadikan 

sebagai khabr inna. Adapun saudara-saudara inna (Isma’il 2000: 114) yaitu: 
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 لَْيتَ  – لََعلَّ  – لِكنَّ  – َكأَنَّ  – أَنَّ  – إِنَّ 

k. Al Munada 

Menurut Ismail (2000: 140) munada adalah ism dlahir yang disebutkan setelah 

salah satu dari alat nida’ untuk meminta menerima sebuah panggilan atau isyarat. 

Sedangkan menurut Munawari (2007: 22A) Munada yaitu ism yang dipanggil atau 

disapa dengan menggunakan hurf nida’. Hurf nida’ antara lain: 

وا –هيا  -اعا  –ا  –اي  –اي  –ا  –عا   

Macam-macam munada dan i’rabnya menurut Ismail (2000: 140): (1) Munada 

mudlaf adalah munada yang terkadang berupa mufrod terkadang juga mutsanna dan 

bisa juga berupa jam’, (2) Munada Syibh Bilmudlaf yaitu mudlaf yang 

menyambungkan sesuatu untuk menyambungkan maknanya (3) Nakirah Ghairu 

Maqshudah yaitu oorang yang dipanggil bukan orang yang khusus, tapi yang dimaksud 

adalah setiap orang yang menunjukkan pada hal teersebut, (4) Nakirah Maqshudah 

adalah menunjukkan pada seseorang yang khusus, (5) ‘Alam Mufrad yaitu munada 

yang bukan mudlaf dan syibh bilmudlaf, dan bisa berupa mutsanna dan jam’. 

 Hukum dari nakirah maqshudah dan ‘alam mufrad adalah mabni pada tingkah 

raf’nya. Maka dimabnikan dhammah apabila selain mutsanna dan jam’ dan ketika 

mutsanna dengan alif, dan jam’ mudzakkar salim dengan waw.  
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Munada’ yang dibaca nashb antara lain: (1) Munada yang berupa mudlaf, (2) 

Munada yang berupa syibh bilmudlaf., (3) Munada yang berupa nakirah ghairu 

maqshudah. 

2.2.6.3 Majrurotul Asma’ 

Majrurootul asma’ (kasus genetif) terdapat 3 fungsi sintaksis yaitu: (1) 

terinfleksi dengan harf jar, (2) terinfleksi dengan pola idhafah, (3) terinfleksi dengan 

pola at-tawabi’. (Zahro 2017: 40). 

a. Majrur biharf Jarr (Terinfleksi Dengan Harf Jarr) 

Munurut Aji dalam Qoni (2015) majrur sebagai fungsi yang menunjukkan 

hubungan gramatikal terinfleksi huruf jar yang menyebabkan ism (nomina) dibaca 

jarr (genetif). Menurut Ismail (2000: 162) hurf jarr asli adalah harf yang tidak 

mungkin istighna dalam kalam, harf jar asli ada 13:  ِب (=dengan),  ِل (=untuk),  ْفِي 

(=di, dalam), َعمَى (=atas), إِلَى (=ke),  ِْمن (=dari), َكـ (=seperti), َحمَّى (=hingga), َعن 

(=dari),  َُّرب  (=terkadang) dan huruf-huruf qasam (sumpah) yaitu : wawu ( َو), ba’ 

  إ ل ىَٱۡلۡ ۡرضَ   ;Contoh ”.(تَ ) ’dan ta (بِ )

b. Majrur bil Idhafah (Terinfleksi Dengan Pola Idhafah) 

Al-Ghulayaini (2006: 487) idlafah adalah pertalian antara dua ism yang 

menyimpan huruf jar. Ism yang pertama dinamakan mudlaf dan ism yang kedua 

dinamakan mudlaf ilaih. Menurut Munawari (2007: 17B) idlafah yaitu penyandaran 

suatu kalimah kepada kalimah lain sehingga menimbulkan pengertian yang lebih 
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spesifiik. Mudlaf tidak didahului AL (ال) dan tidak berharakat tanwin. Mudlaf ilaih 

selalu majrur. ,Mudlaf ilaihi dapat berupa dlamir muttashil. Contoh:  

   زيد كتاب

(Kitab milik Zaid)  

   ّللا رسول 

(Rosulullah) 

c. Majrur bit Tawabi’ (Terinfleksi Dengan Pola At-Tawabi’) 

 Menurut Isma’il (2000: 168) Attawabi’ yaitu na’at, ‘athaf, taukid, dan badal. Ulama 

ahli nahwu menamakan attawabi’ karena kalimah tersebut mengikuti kalimah 

sebelumnya dalam raf’, nashb, jar, dan jazam, ma’rifat dan nakirah, dan sebagainya 

yang akan dijelaskan berikut ini 

1. Na’at Man’uut 

Menurut Al-Ghulayaini (2006: 497) na’at atau disebut juga dengan sifat adalah 

kata yang disebutkan setelah isim untuk menjelaskan salah satu sifat kata yang 

diikutinya atau sifat dari kalimah (kata) ta’aluqnya yang bertalian dengan kata 

berikutnya). Na’at harus sama dengan man’utnya dari segi I’rabnya (marfu’, 

manshub, atau majrur), jenisnya (mudzakkar dan muannats), jumlah bilangannya 

(mufrad, mutsanna, jama’) dan nakirah atau ma’rifahnya. (Munawari 2007: 17A) 

Contoh : 

ُجلُ  َجاءَ      الَكِرْيمُ  الرَّ

(Telah dating seorang laki-laki yang mulia) 
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Menurut Ismail (2000: 169) na’at dibagi menjadi dua yaitu (1) na’at haqiqi 

yaitu na’at yang secara langsung disebutkan tanpa adanya penengah antara na’at 

dan man’utnya, (2) na’at sababi adalah na’at yang tidak langsung mensifati suatu 

ism sebelumnya namun na’at karena ism lain yang ada hubungannya dengan 

maushufnya. 

2. Athaf 

Menurut Anwar (2011: 12) ‘athaf dalah tabi’ (lafadz yang mengikuti) yang 

antara ‘athaf dan ma’thufnya terdapat salah satu huruf athaf. Huruf ‘athaf ada 

sepuluh yaitu : 

, بل, إّما, أم, أو, الفاء, الواو,  َحتَّى الَ, لِكنَّ

Menurut Ismail (2000: 172) ‘athaf terdapat dua macam yaitu: (1) ‘athaf nasaq 

adalah tabi’ yang ditengah-tengah antara ‘athaf dan ma’thufnya terdapat salah satu 

dari sepuluh huruf athaf, (2) ‘athaf bayan adalah tabi’ yang berupa jamid yang 

menjelaskan pada matbu’nya dalam kema’rifatannya dalam nakirahnya. 

3. Taukid 

Menurut Anwar (2011: 116) Taukid adalah tabi’ (lafadz yang mengikuti) yang 

berfungsi untuk melenyapkan anggapan lain yang berkaitan dengan lafadz yang 

ditaukidkan. Contoh: 
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   نَْفَسهُ  َزْيد   َجاءَ  

Lafadz  ُنَْفَسه   berkedudukan sebagai taukid yang mengukuhkan makna   َزْيد, sebab 

jika tidak memakai kata  ُنَْفَسه   , maka kemungkinan yang dating itu utusan Zaid, 

bukan Zaid-nya dan sebagainya. 

Taukid yang terkaid ism dibagi menjadi dua yaitu taukid lafdzi dan taukid 

maknawi (Munawari 2007: 26A). 

4. Badal 

Menurut Anwar (2011: 119) Badal yaitu tabi’ (lafadz yang mengikuti) yang 

dimaksud dengan hukum tanpa memakai perantara antara ia dan matbu’nya. 

Contoh:  

ِغْيفَ  أكلتُ     ثُلُثَهُ  الرَّ

(Aku telah memakan roti sepertiganya (bukan semuanya). 

Maksud dari kalimat diatas adalah roti yang dimakan hanya sepertiganya saja. 

Lafadz sepertiga disebut dengan badal (pengganti), sedangkan raghif (roti) disebut 

mubdal minhu (yang digantikan). 

Badal terdapat beberapa macam yaitu badal al-kull min al kull, badal ba’d min 

al kull, badal isytimal, dan badal mabayan. Badal mabayan sendiri terbagi menjadi 

tiga yaitu badal ghalat, badal nisyan, dan badal idlrab. (Munawari 2007: 26A). 
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2.2.7. Desinen  

Perubahan bunyi akhir sebuah kata Arab dalam konstruksi yang lebih besar 

adalah untuk menunjukkan hubungan gramatikal atau hubungan fungsional kata 

tersebut dengan kata lainnya. Bunyi akhir sebuah kata Arab dalam konstruksi kalimat 

merupakan penanda hubungan gramatikal atau disebut desinens. Desinens adalah afiks 

penanda fleksi (Kridalaksana, 2008: 47).  Desinen dalam bahasa Arab dikenal dengan 

tanda i’rab. Dalam ilmu lingusitik tanda I’rab untuk ism disebut dengan kasus. Terkait 

dengan infleksi, pada nomina terdapat tiga kasus, yaitu kasus nominative, akusatif, dan 

genetif atau dalam bahasa Arab disebut rafa’)رفع(, nasab )تصب( dan jar )جار(   .  

2.2.7.1 I’rab Raf (Desinen untuk Kasus Nominatif) 

Menurut Anwar (2011: 16) tanda I’rab raf (kasus nominatif) yaitu: 1) 

Dhammah (sufiks bunyi vokal/-u/), menjadi alamat pokok (tanda asli/desinen utama). 

Dhammah bertempat pada isim mufrod, jama taksir, jama’muannats salim (plural 

feminin dengan sufiksasi) dan fi’il mudhari’ (verba imperfektum) yang pada akhirnya 

tidak ada tambahan dhomir, 2), Wawu, sebagai pengganti dhammah menjadi alamat 

(penanda gramatikal) bagi I’rab raf’ bertempat dua tempat yakni pada jama’ 

mudzakkar salim (plural maskulin dengan sufiksasi) dan asmaul khomsah, yaitu lafadz 

 yang diidlafakan kepada lafadz lain, 3) Alif sebagai pengganti أب ، أخ ، حم ، فم ، ذو ،

dhammah menjadi alamat (penanda gramatikal) bagi I’rab raf’ bertempat hanya pada 
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kata mutsanna atau tasniyah, 4), Dhommah muqaddarah di akhir kata isim maqshur 

dan isim manqush.  

Raf al ism dalam linguistic disebut kasus nominative. Desinens tampak/ surface 

desinence (عالمة اإلعراب الظاهرة) kasus nominative atau kasus bebas pada nomina 

inflektif triptotip umumnya terbagi menjadi dua, yaitu desinens berupa bunyi vocal 

pendek dan desinens berupa bunyi vocal panjang. Desinens bunyi lokal pendek /u/ ( ُّ ) 

atau disebut dhummah (ضوة) menandai nomina ta’rif atau definit, yaitu nomina yang 

diawali prefiks artikula (ال), seperti bentuk ( ُّ ) pada ( ُالرجل). Adapun nomina tak takrif 

ayau indefinite, yaitu nomina yang tidak diawali prefix artikula (ال)  ditandai dengan 

sufiks bunyi vocal pendek /u/ dengan nunasi /n/ ( ًّٔ ) atau disebut dhammah al tanwi;n 

 yaitu bunyi konsonan /n/ yang menyertai bunyi vocal /u/, seperti bentuk ,(ضوة المنوعن)

( ًّٔ ) pada ( ًٔرجل). Adapun bunyi vocal panjang /u/ ( ْىُو) yang biasanya dinyatakan dengan 

huruf // menandai beberapa jenis nomina, yaitu nomina yang tergolong sebagai al 

asma: al khamsah (األسواء الخوسة) seperti bentuk ( ْىُو) pada ( محود ابُو ) dan nomina jenis 

maskulin bentuk jamak sufiks atau disebut jam’ mudzakkar sa:lim (جوع الوذكر السالم) 

seperti bentuk ( ْىُو) pada kata (مسموون). Adapun bunyi vocal panjang /a/ (ىَا) atau biasanya 

dinyatakan dengan huruf // menandai nomina bentuk dual atau disebut al mutsanna 

 .(مدرسان) pada kata (ىَا) seperti bentuk (الوثنى)

Desinens anggapan/ supposed desinence (عالمة اإلعراب الظاهرة) pada kasus 

nominatif adalah sufiks bunyi vocal /u/ ( ُّ ) untuk nomina definit/ takrif dan sufiks 

bunyi vocal /u/ dengan nunasi /n/ ( ٌّ ) untuk nomina indefinite/ tak takrif.  
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2.2.7.2 I’rab Nasb (Desinen untuk Kasus Akusatif) 

Menurut Anwar (2011: 26) I’rab nashb  itu mempunyai lima alamat (penanda 

gramatikal), yaitu: 1) Fathah (sufiks bunyi vokal/-a/) menjadi alamat pokok (tanda 

asli/ desinens utama) I’rab nashb bertempat pada tiga tempat di akhir kata isim mufrad, 

jama’ taksir, dan fi’il mudhari yang kemasukan amil yang menashabkan dan akhir 

fi’ilnya itu tidak bertemu dhamir, 2) Kasroh (sufiks bunyi vokal /-i/), sebagai pengganti 

fathah menjadi alamat (penanda gramatikal) bagi i’rab nashab bertempat pada jama’ 

muannats salim saja, 3) Ya’ sebagai pengganti fathah menjadi alamat (penanda 

gramatikal) bagi i’rab nashab bertempat pada jamak mudzakkar salim dan ism 

mutsanna, 4)Alif sebagai pengganti fathah menjadi alamat (penanda gramatikal) bagi 

i’rab nashab bertempat pada asma’ul khomsah saja, 5) Fathah Muqoddarah di akhir 

kata isim maqshur. 

Nasb al ism dalam linguistic disebut kasus akusatif. Desinens tampak/ surface 

desinence (عالمة اإلعراب الظاهرة) kasus akusatif atau kasus terikat pada nomina inflektif 

triptotip umumnya terbagi menjadi dua, yaitu desinens berupa bunyi vocal pendek dan 

bunyi vocal pankang, dan bunyi diftong. Desinens bunyi vocal pendek /a/ (  َّ ) atau 

disebut fathah (فمحة) menandai nomina takrif atau definit, yaitu nomina yang diawali 

prefix artikula (ال) seperti pada bentuk ( َالرجل). Adapun nomina tak takrif atau 

indefinite, yaitu nomina yang tidak diawali dengan prefix artikula (ال) dengan sufiks 

bunyi vocal pendek /a/ dengan nunasi ( ًّٔ ) atau disebut fathah tanwi;n (فمحة المنوعن), yaitu 

bunyi konsonan /n/ yang disertai bunyi vocal/a/ seperti bentuk ( ًٔرجال). Adapun bunyi 
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vocal panjang /a/ (ىَا) atau yang biasa dinyatakan dengan huruf (ا) menandai nomina 

yang tergolong sebagai al asma: al khamsah (أسواء الخوسة) seperti bentuk (أخا) pada kata 

ِّ ) /Bunyi vocal pendek /i .(أخا محود) ) atau disebut (كسرة) menandai nomina takrif atau 

definit, yaitu yang diawali (ال) seperti kata الوسمواتِ   , dan adapun nomina tak takrif atau 

indefinit yang tidak ditandai dengan prefix artikula (ال) ditandai dengan sufiks bunyi 

vocal pendek /i/ dengan nunasi (  ّ ) disebut kasrah tanwi;n (كسرة المنوعن), yaitu bunyi 

ko0nsonan /n/ yang menyertai bunyi vocal /i/ seperti bentuk (  مسموات). Kedua bunyi 

vocal /i/ tersebut menandai nomina jenis feminine bentuk jamak sufiks atau disebut 

jam ‘ muannats sa;lim (جوع الوؤتث السالم). Adapun bunyi vocal panjang /i/ (ىِي) atau yang 

biasa dinyatakan dengan huruf (ي) menandai nomina jenis maskulin bentuk jamak 

sufiks disebut jam’ mudzakkar sa;lim (جوع الوذكر السالم) seperti bentuk (ي) pada kata 

 (ي) atau biasa dinyatakan juga dengan huruf (ىَي) /Adapun bunyi diftong /ay .(مسموين)

menandai nomina bentuk dual atau disebut mutsanna (مثنى) seperti bentuk (ي) pada 

kata ( ِمسمَوْين).  

Desinens anggapan/ supposed desinence (عالمة اإلعراب الوقدرة) pada kasus 

akusatif adalah sufiks bunyi vocal /a/ ( َّ ) untuk nomina definit/ takrif dan sufiks bunyi 

vocal /a/ dengan nunasi /n/ ( ًّٔ ) untuk nomina indefinite/ tak takrif. (Kuswardono, 2017: 

189-194) 

2.2.7.3 I’rab Jar (Desinen untuk Kasus Genetif) 

Menurut Anwar (2011: 33) I’rab jar mempunyai alamat penanda gramatikal 

yaitu 1) kasrah yaitu yang menjadi alamat bagi I’rab jar bertempat pada isim mufrod 
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munshorif yakni ism yang menerima tanwin, jama’ taksir, dan jama’ muannats salim,  

2) Fathah sebagai pengganti kasrah menjadi alamat bagi I’rab jar bertempat pada 

mamnu’ minas sharfiy atau ism ghayru munsharif yakni ism yang tidak bisa menerima 

tanwin, 3) Ya’ sebagai pengganti kasrah menjadi alamat bagi I’rab jar bertempat pada 

jama’ mudzakkar salim, ism mutsanna dan asmaul khomsah 4) kasroh Muqoddarah di 

akhir kata ism maqshur dan ism manqush.  

Jar al ism dalam linguistic disebut kasus genetif. Desinens tampak/ surface 

desinence (عالمة اإلعراب الظاهرة) kasus genetif atau kasus statis (obligue/obligatory)  

pada nomina inflektif triptotip umumnya terbagi menjadi dua, yaitu desinens berupa 

bunyi vocal pendek dan bunyi vocal panjang, dan bunyi diftong. Desinens bunyi vocal 

pendek /i/ ( ِّ ) atau disebut kasrah (كسرة) menandai nomina takrif atau definit, yaitu 

nomina yang diawali prefix artikula (ال) seperti pada bentuk ( ِالرجل). Adapun nomina 

tak takrif atau indefinite, yaitu nomina yang tidak diawali dengan prefix artikula (ال) 

dengan sufiks bunyi vocal pendek /i/ dengan nunasi (  ّ ) atau disebut kasrah tanwi;n 

 yaitu bunyi konsonan /n/ yang disertai bunyi vocal/ i / seperti bentuk ,(كسرة المنوعن)

 atau yang biasa dinyatakan dengan huruf (ي) / Adapun bunyi vocal panjang / i .(رجل  )

 seperti (أسواء الخوسة) menandai nomina yang tergolong sebagai al asma: al khamsah (ي)

bentuk (أخي) pada kata (أخي محود). Adapun bunyi vocal panjang /i/ (ىِي) atau yang biasa 

dinyatakan dengan huruf (ي) menandai nomina jenis maskulin bentuk jamak sufiks 

disebut jam’ mudzakkar sa;lim (جوع الوذكر السالم) seperti bentuk (ي) pada kata (مسموين). 
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Adapun bunyi diftong /ay/ (ىَي) atau biasa dinyatakan juga dengan huruf (ي) menandai 

nomina bentuk dual atau disebut mutsanna (مثنى) seperti bentuk (ي) pada kata ( نِ مسمَويْ  ).  

Desinens anggapan/ supposed desinence (عالمة اإلعراب الوقدرة) pada kasus 

akusatif adalah sufiks bunyi vocal /i/ ( ِّ ) untuk nomina definit/ takrif dan sufiks bunyi 

vocal /i/ dengan nunasi /n/ (  ّ ) untuk nomina indefinite/ tak takrif. Nomina permanen 

atau konstruksi perpaduan kata yang berkasus genetif, dalam analisis fungsi 

sintaksisnya, dinyatakan menepati slot kasus genetif atau dalam tradisi Arab disebut fi: 

mahal jar )فى محل جر( . (Kuswardono, 2017: 198-203) 

2.2.8 Al-Qur’an 

Secara etimologis Al-Qur’an adalah mashdar dari qaraa – yaqraau – qiraatan 

– qur’anan yang berarti bacaan. Sedangkan secara terminologis Al-Qur’an adalah: 

 بد بمالوته.كالم للا الونزل عمى محود صمى للا عميه و سمم الوممو بالمواتر و الومل

Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibacadengan 

mutawatir dan beribadah dengan membacanya. 

Al Qur’an adalah kalam Allah SWT yang merupakan sebuah mukjizat yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di tulis dalam mushaf dan diriwayatkan 

secara mutawatir,. Al Qur’an ialah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril as Al 

Qur’an dimulai dari surat Al Fatihah serta ditutup dengansurat An Nas. AlQur’an juga 

mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi setiap manusia untuk mencapai 
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kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Al Qur’an memiliki kedudukan 

sebagai sumber hukum islam yang paling utama,sumber hukum kedua adalah 

perkataan nabi atau hadits. Al-Qur’an merupakan tulisan dari kalam ilahi yang 

disampaikan melalui lisan Nabi Muahmmad saw. Wahyu yang awalnya berbentuk 

ucapan kemudian dibukukan dalam bentuk tulisan agar tidak terjadi kekeliruan dimasa 

yang akan datang ketika ajaran islam mulai menyebar luas. (Mubarok. 2017: 5). 

Riwayat susunan kronologis surat-surat al-Qur’an yang dinisbatkan kepada Ibn 

Abbas belakangan mulai diterima secara luas dan menjadi pandangan resmi ortodoks 

Islam. Sebagaimana telah dikemukakan, riwayat tersebut memasukkan 85 surat ke 

dalam periode Makkiyah dan 28 surat lainnya ke dalam surat-surat Madaniyyah. 

Dengan sedikit perubahan, riwayat ini kemudian diadopsi oleh para penyunting al-

Qur’an edisi standar mesir dengan menetapkan 86 surat bersalah dari surah Makkiyah 

yakni dengan memasukkan 1 surah kedalamnnya, dan sisanya diklasifikasikan sebagi 

surat-surat periode Madaniyah. Surah Makkiyah ialah surah yang turun di Mekkah 

sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan surat Madanaiyah ialah surat yang turun 

di Madinah. (Amal, 2001: 94) 
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BAB V 

 PENUTUP  

5.1 Simpulan 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja lafadz Muannats 

Sima’iy  yang terdapat dalam Al-Qur'an? (2) Bagaimana fungsi sintaksis Muannats 

Sima’iy yang terdapat dalam Al- Qur'an? Dan (3) Bagaimana penanda gramatikal 

Muannats Sima’iy yang terdapat dalam Al-Qur'an?. Tujuan penelitian ini yakni, (1) 

Untuk mengetahui jenis kata Muannats Sima’iy  yang terdapat dalam Al-Qur'an. (2) 

Untuk mengetahui fungsi gramatikal Muannats Sima’iy yang terdapat dalam Al- 

Qur'an, (3) Untuk mengetahui penanda gramatikal Muannats Sima’iy yang terdapat 

dalam Al-Qur'an. 

Dalam penelitian ini peneliti menemukan 252 data yang temasuk jenis 

muannats sima’iy dalam Al-Qur’an. Berdasarkan pertimbangan sebaran data yang 

tidak proporsional peneliti menentukan 100 data yang digunakan sebagai sampel untuk 

dianalisis. Berikut data jenis muannats sima’iy dalam Alquran, terdiri dari 3 اللين data, 

 3  اللصا ,data 3  الجحيم ,data 3   الرعح ,data 10 األرض ,data 5 شوس ,data 3 الدار ,data 17 النفس

data, 5  اليد data, 16  النار data, 2  الفمك data, 5   جهنم data, 2 الدتيا data, 7 السواء data, اذن ,كأس 

, الحرب ,البئر ,الخور ,الفردوس ,السمم ,  السبيل ,   اللنكبوت , الساق , ارم  -masing  اإلتس dan , اإلبل ,

masing 1 data. Data-data ini diketahui termasuk muannats sima’iy dengan melihat 

konteks ayat dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini peneliti mengurutkan lafadz tersebut 

berdasarkan alasan data tersebut menjadi muannats sima’iy. 
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Peneliti telah menentuksan 100 data muannats sima’iy dalam Al-Qur’an yang 

memiliki beberapa fungsi sintaksis yang terdiri atas 46 data  Raf (Kasus Nominatif), 32 

data Nashb (Kasus Akusatif), dan 22 data Jar (Kasus Genetif). Fungsi sintaksis 

muannats sima’iy untuk kategori Raf (Kasus Nominatif) ialah 46 data yang terdiri dari 

23 data berfungsi sebagai fail, 9 data berfungsi sebagai mubtada’, 5 data berfungsi 

sebagai khobar, 2 data berfungsi sebagai mubtada’ muakhkhar, 2 data berfungsi 

sebagai ism kaana, dan 5 data berfungsi sebagai na’ibul fail. Untuk kategori Nashb 

(Kasus Akusatif) ialah 32 data yang terdiri dari 24 data berfungsi sebagai maf’ulun 

bihi, 5 data berfungsi sebagai ism inna, 1 data berfungsi sebagai munada’, dan 2 data 

berfungsi sebagai attawabi’. Untuk kategori Jar (Kasus Genetif) ialah 22 data yang 

terdiri dari 15 data berfungsi sebagai majrur yang dijarkan dengan harf jarr, 5 data 

berfungsi sebagai majrur yang dijarrkan dengan idlafah, dan 2 data berfungsi sebagai 

majrur yang dijarkan dengan attawabi’. 

Dari 100 data tersebut terdiri atas 46 data muannats sima’iy yang ditandai dengan 

dhommah, 29 data muannats sima’iy yang ditandai dengan fathah, 21 data muannats 

sima’iy yang ditandai dengan kasroh, 3 data muannats sima’iy yang ditandai dengan 

fathah muqoddaroh, dan 1 data muannats sima’iy yang ditandai dengan mabni 

dhommah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran kepada para pembaca dan pembelajar bahasa Arab sebagai upaya 
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untuk memahami dan juga meningkatkan pengetahuan tentang bahasa Arab 

khususnya tentang muannats sima’iy, yaitu: 

1. Bagi mahasiswa program studi bahasa Arab, peneliti mengharapkan untuk 

dapat lebih teliti dan cermat dalam memahami dan memperdalam pengetahuan 

tentang bahasa arab khususnya muannats sima’iy. 

2. Peneliti menharapkan pada penelitian selanjutnya mengenai muannats sima’iy 

dapat  memperluas cakupannya seperti dalam analisis morfologi dan semantic. 



 

140 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

a. Buku  

Ainin, Moh. 2010. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang: Misykat. 

Ainin, Moh, dan Imam Asrori. 2014. Semantik Bahasa Arab. Malang: CV. Bintang 

Sejahtera Press  

Anwar, Moh. 2011. Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al Jurumiyyah dan ‘Imrithy 

Berikut Penjelasannya. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 

Amal, Taufik Adnan. 2001. Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an. Yogyakarta: Forum 

kajian Budaya dan Agama (FkBA). 

Al Farisi, M.Zaka. 2014. Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offset. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

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

Emil Badi’ Ya’qub. 2001.  Mu’jam Mufasshal fil Mudzakkar wal Muannats. Beirut-

Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah. 

Ghoni, Aiman Amin Abdul. 2011. As-Shorfu Al-Kafi. Kairo: Daar At-Taufiqiyyah Li 

ar-Turots. 

Isma’il, Muhammad Bakr. 2000. Qowaidu Ash-Shorfi.Kairo: Daar Al-Manar. 

Kuswardono, Singgih. 2013. Sosiolinguistik Arab. Jakarta Timur: Dapur Buku. 

Kuswardono, Singgih. 2017. Tradisi Sintaksis Arab Prespektif Linguistik Modern. 

Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

Matsna, Moh. 2018. Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer. Jakarta: 

Prenadamedia Group. 

Munawari, Akhmad. 2007. Belajar Cepat Tata Bahasa Arab. Yogyakarta: Nurma 

Media Idea 



141 
 

 

 

Nuha, Ulin. 2016. Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab. 

Yogyakarta: Diva Press. 

Qaniby, Hamid Shadiq. 1987. Mu’jamul Muannats As-sima’iy al-Arabiyyah Wad-

dakhilah. Beirut: Darun Nafatis. 

Sidu, La Ode. 2013. Sintaksis Bahasa Indonesia. Kendari: Unhalu Press. 

Siregar, Syofian. 2011. Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Jakarta: Ragagrafindo 

Persada. 

Sukini. 2010. Sintaksis Sebuah Panduan Praktis. Surakarta: Yuma Pustaka. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

------------. 2014. Metode Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Syakh, Nur Hakim. 2009. Maa taqul jilid 2. Kediri: All rights reserved. 

Taufiq, Wildan. 2015 Fiqih Lughah (Pengantar Linguistik Arab). Bandung: Nuansa 

Aulia. 

Zakaria, A. 2004. Ilmu Nahwu Praktis: Sistem Belajar 40 Jam. Garut: Ibn Azka Press. 

Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia. 

Mubarok, Zaim El. 2017. Semantik Al-Qur’an. Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang. 

b. Skripsi 

Amalia, Nafiatul. 2017. Kata-Kata yang Bermakna Perempuan dalam Al-Qur’an.  

Makassar: Universitas Hasanuddin.  

Syaniyah, Mahmudatus. 2017. Ism Musytaq (Nomina Derivatif) Dalam Buku At-

tarbiyyah wa At-ta’lim (Analisis Morfosintaksis). Semarang: UNNES. 



142 
 

 

 

c. Jurnal Internasional 

Al-Azzam, Bakri dan Majed Al-Qur’an. 2014. Inflectional Deviation of Gender in the 

Qur’an.  

Anis, Muhammad Yunus. 2016. Jenis Femina yang Bersifat Sima’i (Common Usage) 

dalam Nomina Bahasa Arab. Universitas Sebelas Maret 

Setiawan, Agung. 2014. Mudzakkar dan Muannats Sumber Pendidikan Islam Bias 

Gender. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


