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ABSTRACT
Arabic is a language that has the complexity of grammatical structure, especially in terms of morphology
or Arabic scientific terms known as shorof
shorof science. Is a language study that focuses on the formation of
words. One of the formation of words in Arabic that is quite complex is the formation of plural. This
paper will try to review how the word changes from the singular (mufrad) to the plural. IIn accordance
with the rules in Sharaf science, there are three plural forms, namely plural mudzakkar salim, plural
salim muannats, and plural appraisers. The process of plural formation in nouns occurs from a single
form that experiences affixation, impregnation,
impregnation, and changes in vocal structure. The plural mudzakkar
salim is formed through the process of affixation by adding suffixes in the form of wawu
wawu-nun or ya'-nun.
In addition, the formation of plural mudzakkar salim is not only due to morphological chan
changes, but also
due to syntactic processes. Whereas in the plural muannats the process is only by giving a suffix in the
form of alif-ta
ta '. Finally, the plural assessors undergo fairly complex morphological processes, because
their formation is irregular and has 39 patterns. This process of tanning involves changing the vocal
model to a single form, sometimes through affixation or adding consonants, and sometimes also through
consonant dissipation and changes in vowel sound. But basically, these appraisals ar
are sourced from
sama’iy.

Keywords: Morphology; Nomina
omina Plural; Arabic.

ABSTRAK
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang memiliki kompleksitas struktur gramatikal, khususnya
dalam hal morfologi atau dalam istilah keilmuan Arab dikenal dengan ilmu shorof. Adalah kajian
kebahasaan yang menitikfokuskan pada pembentukan kata. Salah satu
satu pembentukan kata dalam bahasa
Arab yang cukup kompleks yaitu pembentukan jamak. Tulisan ini akan mencoba mengulas bagaimana
perubahan kata dari bentuk tunggal (mufrad) ke bentuk jamak. Sesuai dengan kaidah dalam ilmu Sharaf,
terdapat tiga bentuk jamak, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir.
Proses pembentukan jamak pada nomina terjadi dari bentuk tunggal yang mengalami afiksasi, pelesapan,
dan perubahan struktur vokal. Jamak mudzakkar salim dibentuk melalui proses afiksasi ddengan
menambah sufiks berupa wawu-nun
wawu
atau ya’-nun.
nun. Selain itu, pembentukan jamak mudzakkar salim
bukan hanya karena perubahan morfologis, melainkan juga disebabkan proses sintaksis. Sedangkan pada
jamak muannats salim prosesnya hanya dengan memberikan sufiks
sufiks yang berupa alif
alif-ta’. Terakhir jamak
taksir mengalami proses morfologis yang cukup kompleks, karena pembentukannya tidak beraturan dan
memiliki pola-pola
pola yang berjumlah 39. Proses penjamakan ini melibatkan perubahan model vokal pada
bentuk tunggal, terkadang
rkadang melalui afiksasi atau menambah konsonan, dan terkadang juga melalui
pelesapan konsonan dan perubahan pada bunyi vokal. Namun pada dasarnya jamak taksir ini bersumber
dari sama’iy.
Kata Kunci: Morfologi, Nomina
omina Jamak, Bahasa Arab.
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PENDAHULUAN
Bahasa Arab (selanjutnya disingkat bA)
adalah salah satu bahasa dari rumpun bahasa semit
yang juga memiliki kompleksitas yang cukup
padat, baik itu dari segi gramatikal, leksikal,
semantik, dan lain sebagainya. Pada dasarnya,
kelas kata dalam bA dibagi menjadi tiga bagian,
yaitu isim (nomina), fi’il (verba), dan harf
(partikel). Dan tiga bagian tersebut masing-masing
memiliki cabang pembagian yang cukup banyak.
Banyaknya unsur-unsur yang terdapat di dalam
bahasa, menjadikan bA sebagai objek yang tidak
pernah selesai untuk dikaji secara komprehensif.
Di antara bidang kajian pokok dalam bA adalah
ilmu nahwu (sintaksis) yang berperan sebagai
pengatur hubungan antarkata atau tata kalimat, dan
ilmu sharaf (morfologi) yang berperan sebagai
pembentuk struktur sebuah kata atau morfem. Dari
dua tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa
sharaf adalah ibu dari ilmu bA, dan nahwu sebagai
bapaknya. Itu artinya bahwa morfologi menjadi
bagian terpenting dalam kajian kebahasaaraban
dengan tanpa mengesampingkan sintaksis yang
juga tidak kalah penting.
Morfologi merupakan salah satu bidang
ilmu bahasa yang titik fokusnya membicarakan
tentang struktur dan bentuk kata. Sebagaimana
yang dijelaskan Kridalaksana bahwa morfologi
adalah bagian dari linguistic yang mempelajari
morfem dan kombinasi-kombinasinya yang
mencakup kata dan morfem. Sejalan dengan
pengertian tersebut, M. Ramlan mendefinisikan
morfologi sebagai bagian dari ilmu bahasa yang
mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi
perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatika
ataupun fungsi semantik.
Dalam kacamata seorang lingusi asal Barat,
Karin C. Ryding, morfologi bahasa Arab memiliki
perbedaan yang sangat signifikan dengan
morfologi bahasa-bahasa lain semisal bahasa
Inggris dan Prancis, itu karena morfologi bahasa
Arab sangat tersistematis.
Dalam kaitannya
dengan pembentukan kata, proses morfologis
dalam bA terjadi pada kata benda (ism) dan kata
kerja (fi’il), dan tidak terjadi dalam partikel (harf).
Kompleksitas morfologi bA dapat dianalisa
melalui pembentukan dua kelas kata tersebut.
Misalnya saja pada fi’il, yang memiliki berbagai
macam pola (wazan) dalam membentuk sebuah
kata, sehingga dari satu kata diperoleh beberapa
kata dengan pola-pola tertentu yang berimplikasi
terhadap perubahan makna. Misalnya contoh kata
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( ﻋﻠﻢmengetahui) berubah menjadi ( ﻋﻠّﻢmengajar),
( ﺗﻌﻠّﻢbelajar), dan ( أﻋﻠﻢmemberitahu). Adanya
proses afiksasi dalam kata tersebut membentuk
kata baru yang tidak jauh beda dari bentuk
dasarnya, dan memiliki makna yang lain dari
makna bentuk dasarnya.
Pun demikian pada nomina, yang
perubahannya juga terjadi karena adanya afiksasi,
seperti perubahan jumlah dari tunggal ke ganda
dan jamak. Berubahnya nomina dari bentuk
tunggal ke bentuk ganda biasanya melalui
tambahan huruf yang bersifat pasti dengan
menyesuaikan beberapa hal yang telah ditetapkan
dalam kaidah bA, seperti kesesuaian gender antara
laki-laki dan perempuan, nakirah dan ma’rifah,
sifat dan yang disifati, berakal dan tidak berakal.
Akan tetapi, ada pula bentuk dasar atau bentuk
tunggalnya berubah atau pecah ketika diubah
menjadi bentuk jamak, karena dalam kaidah bA
telah dirumuskan pola-pola dalam pembentukan
jamak. Hal ini yang akan menjadi topik
pembahasan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana
proses perubahan nomina dari bentuk tunggal
sampai ke bentuk jamak dan pembagiannya.
Harapan adanya pembahasan ini adalah dapat
dipahami bagaimana terbentuknya jamak dengan
model linguistik modern yang ada saat ini.

Morfologi
Sebelum membahas lebih jauh tentang apa
yang tersurat dalam judul tulisan ini, diperlukan
pemahaman terlebih dahulu seputar morfologi.
Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa
morfologi merupakan bagian dari linguistik yang
membahas perubahan bentuk suatu kata dan
bagian-bagiannya, yaitu morfem. Dalam proses
pembentukan kata, morfologi memiliki beberapa
teori, yaitu afiksasi, reduplikasi, akronimisasi,
penggabungan dalam proses komposisi, dan
pengubahan status dalam proses konversi. Namun
yang sering digunakan bahasa Indonesia dalam
pembentukan kata adalah afiksasi, reduplikasi, dan
akronimisasi.
Dan
setiap
bahasa
tentu
menggunakan teori-teori yang berbeda.
Afiksasi yaitu proses pembentukan kata
dengan adanya tambahan yang disisipkan dalam
sebuah kata, dan tambahan tersebut memiliki tiga
kategori, yaitu awalan (prefiks), sisipan (infiks),
dan akhiran (sufiks), sedangkan reduplikasi yaitu
proses
pembentukan
kata
dengan
cara
menduplikasi atau mengulang kata dasar baik
seluruh ataupun sebagian, dan akronimisasi yaitu
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pembentukan kata dengan cara menggabungkan
dua kata atau lebih menjadi sebuah kata yang
memiliki makna gramatikal. Selanjutnya yaitu
bahwa morfologi memiliki objek kajian yang
berkutat hanya pada morfem dan kata. morfem
merupakan satuan gramatikal terkecil yang
memiliki makna, dan bisa jadi berupa akar (dasar)
dan bisa berupa afiks, dan yang membedakan
antara akar dan afiks bahwa akar bisa menjadi
dasar pembentukan kata dan ia memiliki makna
gramatikal, sedangkan afiks tidak bisa menjadi
dasar pembentukan kata.
Kaitannya dengan bA, morfologi lebih
dikenal dengan ilmu sharf. Kata sharf secara
leksikal bermakna ‘pengubahan’, dan memiliki
peran yang sama dengan morfologi, yaitu
mengkaji struktur dan bentuk kata. sebagaimana
yang dipaparkan Al-Ghalayaini bahwa definisi
ilmu al-sharf adalah sebagai ilmu yang mengkaji
akar kata untuk mengetahui bentuk-bentuk kata
Arab, lebih khusus lagi yaitu mengkaji tentang
tashrif, i’lal, idhgham, ibdal, agar kita mengetahui
pembentukan kata sebelum menyusunnua ke
dalam kalimat.
Pembentukan nomina dalam bA sering kali
melalui proses afiksasi dan beberapa melalui
akronimisasi. Misalnya kata “ ”طﺎﻟﺒﺎتyang terdiri
dari dua morfem, yaitu “ ”طﺎﻟﺒﺔyang merupakan
akar, dan “( ”اتalif dan ta’) yang berupa afiks
dengan katagori sufiks. proses afiksasi alif dan ta’
di akhir kata tersebut memberikan perubahan
makna dari jumlah tunggal ke jamak. Sedangkan
contoh akronimisasi (an-naht) yaitu kata “”اﻟﺒﺮﻣﺎﺋﻲ
yang bermakna binatang yang hidup di darat dan
di air, adalah gabungan dari kata “( ”ﺑﺮdarat) dan
“( ”ﻣﺎءair). Kedua kata tersebut berupa morfem
bebas yang kemudian keduanya digabungkan,
sehingga memiliki makna gramatikal baru.

Nomina Tunggal dan Ganda
Dalam bA, dikenal istilah ism mufrad
(nomina tunggal), ism tastniyah (nomina ganda),
dan jama’ (nomina plural). Ism mufrad adalah
sebuah kata nomina yang menunjukkan makna
tunggal, misalnya “ ”ﻛﺘﺎبsatu kitab, “ ”ﻗﻠﻢsatu pena,
“ ”ﻣﺪرّسseorang guru. Sedangkan tastniyah adalah
kata yang menunjukkan makna ganda atau
rangkap. Dan jama’ adalah nomina yang
menunjukkan jumlah lebih dari dua.
Dalam hal ini, mufrad merupakan bentuk
dasar dari nomina, sehingga tidak perlu lagi
membahasnya. Sedangkan tastniyah merupakan
bentuk kata yang menempati urutan kedua setelah
mufrad dan sebelum jamak. Tastniyah diperoleh
dari bentuk mufrad yang mengalami proses
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afiksasi yang berupa sufiks atau imbuhan di akhir
kata, seperti contoh “ ”ﻛﺘﺎﺑﺎنdua kitab, “ ”ﻗﻠﻤﺎنdua
pena, “ ”ﻣﺪرﺳﺎنdua orang guru. Afiksasi dalam ism
tastniyah ini bersifat sistematis, jadi sudah ada
kaidah yang ditetapkan dalam merumuskan bentuk
nomina ganda pada bA. Dan terdapat dua sufiks
dalam hal ini, yaitu jika pada kasus nominatif
(rafa’) maka digunakan sufiks alif-nun ()ان, dan
jika berada pada kasus genetif (jar) dan akusatif
(nasb) maka digunakan sufiks ya’-nun ()ﯾﻦ. Dari
sini dapat diketahui bahwa ism tastniyah atau
nomina ganda tidak hanya dibentuk melalui proses
morfologis saja, tetapi juga ada peran sintaksis,
yaitu adanya perubahan alif dan ya’ sesuai dengan
posisi di dalam kalimat.

Proses Pembentukan Jamak Dalam Bahasa
Arab
Jamak adalah nomina (ism) yang bermakna
lebih dari dua dengan adanya tambahan huruf di
akhirnya. Dari segi bentuk, terdapat dua macam
kategori jamak, yaitu jamak salim dan jamak
taksir. Jamak salim adalah sebuah bentuk jamak
yang telah memiliki kaidah baku, mudah
dimengerti, dan tidak menyulitkan para pembelajar
bA. Al-Ghalayain mendefinisikan jamak salim
sebagai jamak yang struktur dan susunan katanya
tidak berbeda jauh dengan bentuk tunggalnya.
Jamak salim dibagi lagi menjadi dua jenis,
yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak muannas
salim. Jamak mudzakkar salim atau yang disebut
juga dengan plural masculine adalah bentuk
nomina jamak yang diperuntukkan untuk jenis
kelamin laki-laki. Seperti halnya tastniyah, jamak
mudzakkar salim juga bersifat sistematis karena
kaidanya sudah ditentukan. Untuk kasus
nominatif, sufiks yang dipakai adalah berupa
wawu-nun ()ون, dan untuk kasus genetif dan
akusatif digunakan ya’-nun ()ﯾﻦ. Dan dari
penjelasan di atas dapat diketahui juga bahwa
perubahan bentuk jamak mudzakkar salim atau
plural maskulin tidak semata-mata perubahan
morfologis, akan tetapi terjadi proses sintaksis
yang masuk, karena penambahan wawu-nun dan
ya’-nun merupakan kajian I’rab.
Ada beberapa syarat dalam jamak
mudzakkar salim, yaitu:
a)
Berupa nama untuk seorang lelaki,
()ة. Seperti contoh “”ﺻﺎﻟﺢ – ﻣﺤﻤﺪ – زﯾﺪ.
b)
Nama tersebut tidak diakhiri oleh
ta’ ta’nis seperti “ ﻗﺎﺋﻤﺔ- ”ﺣﻤﺰة.
c)
Nama yang menggunakan pola
ism tafdhil tidak bisa dijamakkan meskipun tidak
diakhiri oleh ta’ ta’nis.
d)
Nama yang berupa ism sifah yang
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mengikuti pola “ ”أﻓﻌﻞtidak bisa dijamakkan,
seperti “ أﺑﯿﺾ- ”أﺣﻤﺮ.
Selanjutnya yaitu jamak muannas salim atau
plural feminism, al-Ghalayain mendefinisikan
sebagai jamak yang terjadi karena ada tambahan
alif dan ta’ pada bentuk tunggalnya. Dari definisi
tersebut, diketahui bahwa proses perubahannya
yaitu digunakannya semua sufiks yang berupa alifta’. Kemudian yang membedakan antara kasus
nominatif, akusatif, dan genitive adalah jika dalam
nominatif (rafa’) maka harakat akhirnya berupa
ُ
dhommah ()ـــُــ, contohnya “ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﯾﺬھﺒﻦ إﻟﻰ
”اﻟﻤﺴﺠﺪ, jika dalam kasus akusatif maka harakat
akhirnya berupa kasrah ( )ــِـseperti dalam kalimat
“ت
ِ ”اﻟﻤﺪرس ﯾﻌﻠّﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎ, pun demikian dalam kasus
genitive yang harakat akhirnya kasrah, seperti
dalam kalimat “ت ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ِ ”ﻣﺮرت ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺪرﺳﺎ.
Dan perlu diketahui bahwa pada jamak muannas
salim tidak ditemukan harakat fathah.
Bentuk plural feminism memiliki intensitas
penggunaan yang tinggi. Terdapat 10 kategori
yang diusung oleh al-Ghalayain tentang nomina
yang dapat dijadikan jamak muannast salim,
yaitu:
a)
Berupa nama yang diidentikkan
kepada perempuan, seperti “ ﻣﺮﯾﻢ- ”ﻓﺎطﻤﺔ.
b)
Sebagian besar nomina yang
diakhiri dengan ta’ ta’nist, seperti “ – ﺷﺠﺮة – ﺛﻤﺮة
”طﻠﺤﺔ. Kecuali dalam beberapa hal seperti “ – اﻣﺮأة
 ”ﻣﻠّﺔ – أﻣﺔdll.
c)
Nomina
sifat
untuk
jenis
perempuan dan disertai ta’ ta’nist, seperti “” ﻣﺮﺿﻌﺔ
menjadi “”ﻣﺮﺿﻌﺎت, atau yang menunjukkan tafdhil
seperti “ ”ﻓﻀﻠﻰmenjadi “”ﻓﻀﻠﯿﺎت. Namun terdapat
sifat yang menunjukkan kepada jenis kelamin
perempuan yang tidak bisa dijamak dengan
menggunakan alif dan ta’, seperti kata “”ﺣﺎﺋﺾ
menjadi “ ”طﺎﻟﻖ,“ ”ﺣﻮاﺋﺾmenjadi “ ”ﺣﺎﻣﻞ,“”طﻮاﻟﻖ
menjadi “”ﺣﻮاﻣﻞ, dan lain-lain.
d)
Nomina sifat mudzakkar yang
tidak berakal, seperti “ ”ﺷﺎھﻖbisa menjadi “ ﺟﺒﺎل
”ﺷﺎھﻘﺎت.
e)
Mashdar yang diderifasikan dari
fi’il yang yang mengikuti pola “ ”ﻓﻌّﻞdan “”ﻓﻌﻠﻞ,
seperti contoh “”إﻛﺮاﻣﺎت – إﻧﻌﺎﻣﺎت – ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت – ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت.
f)Ism tashghir yang yang berbentuk
mudzakkar dan tidak berakal, seperti “”ﻛﺘﯿﺐ
menjadi “ ”درﯾﮭﻢ,“ ”ﻛﺘﯿﺒﺎتmenjadi “”درﯾﮭﻤﺎت.
g)
Nomina yang diakhiri dengan alif
ta’nits mamdudah ( )اءseperti kata “ ”ﺻﺤﺮاءdan
“ ”ﺧﻀﺮاءdapat dijamakkan dengan sufiks alif-ta’
menjadi “”ﺻﺤﺮوات“ ”ﺧﻀﺮوات. Akan tetapi ada
beberapa hal yang berbeda seperti kata “ – ﺣﻤﺮاء
 ”ﻛﺤﻼء – ﺻﺤﺮاءtidak bisa dijamakkan karena katakata tersebut adalah sifat.
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h)
Nomina yang huruf akhirnya
diakhiri oleh alif ta’nits maqsurah bisa dijamakkan
dengan sufiks alif-ta’, seperti “ ”ذﻛﺮىmenjadi
“”ذﻛﺮﯾﺎت
i) Nomina yang tidak berakal serta diawali
dengan lafal ibnu dan dzu bisa dijamakkan dengan
syarat harus disandarkan dengan ism ghoir aqil
(kata benda yang menunjukkan bukan manusia)
yang berada setelahnya, contoh “ ”ﺑﻨﺎت آوىdan
“”ذوات اﻟﻘﻌﺪة.
j) Nomina serapan dari bahasa lain yang
belum diketahui bentuk jamaknya, sehingga tidak
bisa dijamakkan dengan jamak muannas salim.
Sedangkan dalam jamak taksir, perubahan
dari tunggal ke jamak banyak mengalami
perubahan yang variatif. Proses penjamakan ini
melibatkan perubahan model vokal pada bentuk
tunggal, terkadang melalui afiksasi atau
menambah konsonan, dan terkadang juga melalui
pelesapan konsonan dan perubahan pada bunyi
vokal. Fouad Ni’mah dalam tulisannya
mengungkapkan bahwa penjamakan ini lebih
bersifat tidak beraturan atau sama’iy. Artinya
bahwa sebelum ada klasifikasi pola-pola jamak
taksir, pola-pola tersebut sudah ada dan dipakai
oleh orang Arab, hanya saja belum tersusun secara
sistematis seperti bentuk-bentuk pola yang
diketahui sekarang. Meskipun para linguis Arab
juga menyatakan hal senada dengan apa yang
diungkapkan Fouad Ni’mah, namun itu tidak
menutup kemungkinan bagi mereka untuk
merumuskan pola-pola jamak taksir yang begitu
rumit dan banyak.
Terdapat tiga cara dalam membentuk jamak
taksir, yaitu (1) melalui penambahan konsonan, (2)
pelesapan konsonan, (3) dan perubahan struktur
bunyi. Dan dari tiga cara tersebut, pembentukan
jamak taksir dapat diklasifikasikan menjadi lima
bagian, yaitu:
a)
Dengan penambahan konsonan,
seperti “ ”ﻗﻠﻢmenjadi “ ”ﻗﻠﺐ,“ ”أﻗﻼمmenjadi “”ﻗﻠﻮب.
b)
Dengan cara pelesapan, seperti
“ ”ﻗﯿﻤﺔmenjadi “”ﻗﯿﻢ.
c)
Dengan cara merubah struktur
vokal dan menambahkan konsonan, seperti
“ ”ﻣﺼﺒﺎحmenjadi “”ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ.
d)
Dengan merubah struktur vokal
bersama dengan pelesapan konsonan, misalnya
“ ”رﺳﻮلmenjadi “”رﺳﻞ.
e)
Dengan merubah struktur vokal
tanpa adanya afiksasi ataupun pelesapan, misalnya
ٌ ُ” ُﺳﻘ.
“ ”أﺳﺪmenjadi “ ”ﺳﻘﻒ,“ ”أُﺳُﺪmenjadi “ﻒ
Selain dari lima proses yang tersaji di atas,
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ada juga yang berpendapat bahwa terdapat satu
proses lagi, yaitu melalui penambahan,
penghilangan dan perubahan struktur vokal,
seperti kata “ ”ﻧﻌﻤﺔyang dijamakkan dengan
menambah huruf hamzah dan membuang ta’
marbuthah dan menjadi “”أَ ْﻧ ُﻌ ٌﻢ.
Tabel 1.1 Pola dan contoh jamak qillah
Contoh
Tunggal
Jamak

No

Pola

1

3

أَ ْﻓ ُﻌ ٌﻞ
أَ ْﻓ َﻌﺎ ٌل
ٌأَ ْﻓ ِﻌﻠَﺔ

ٌﻧَ ْﻔﺲ
َﻋ َﻤ ٌﻞ
ٌ ﻟِ َﺴ
ﺎن

ٌأَ ْﻧﻔُﺲ
أَ ْﻋ َﻤﺎ ٌل
ٌأَ ْﻟ ِﺴﻨَﺔ

4

ٌﻓِ ْﻌﻠَﺔ

أَ ٌخ

ٌإِ ْﺧ َﻮة

2
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Dalam jamak tasir dikenal dengan istilah
jamak qillah dan jamak katsrah. Jamak qillah
adalah jamak yang bermakna sedikit, yaitu dari
tiga sampai sepuluh, dan ia memiliki 4 pola.

Proses morfologis
Penambahan konsonan berupa hamzah dan perubahan vokal
Penambahan konsonan berupa hamzah dan alif
Penambahan konsonan berupa hamzah dan ta’, serta pelesapan
konsonan berupa alif, dan perubahan vokal
Penambahan konsonan brupa wawu dan ta, serta perubahan
vokal

Sedangkan jamak taksir katsrah adalah jamak yang bermakna banyak, yaitu dari tiga sampai tak
terhingga, dan ia memiliki 16 pola, yaitu:
Tabel 1.2 Pola dan contoh jamak katsrah
Contoh
Bentuk
Bentuk
Tunggal
Jamak

No

Pola

1
2
3
4
5

ﻓٌ ْﻌ ٌﻞ
ﻓُ َﻌ ٌﻞ
ﻓُ ُﻌ ٌﻞ
ﻓِ َﻌ ٌﻞ
ﻓُ ﱠﻌ ٌﻞ

ﺻ ﱞﻢ
ُ َأ
ٌُﻏﺮْ ﻓَﺔ
أَ َﺳ ٌﺪ
ْ ِﻗ
ٌﻄ َﻌﺔ
َرا ِﻛ ٌﻊ

ﺻ ﱞﻢ
ُ
ٌ ُﻏ َﺮ
ف
أُ ُﺳ ٌﺪ
ﻗِﻄَ ٌﻊ
ُر ﱠﻛ ٌﻊ

6

ٌﻓُ َﻌﻠَﺔ

ﻗﺎض/اﻟﻘﺎﺿﻲ

ٌﻀﺎة
َ ُﻗ

7

ﻓِ َﻌﺎ ٌل
ُ ﻓِﻌ
ْﻼن
ﻓُ َﻌ َﻼ ُء

َﺟﺒَ ٌﻞ
ُﻏﻼَ ٌم
َﺷ ِﮭ ْﯿ ٌﺪ

ِﺟﺒَﺎ ٌل
ٌ ِﻏ ْﻠ َﻤ
ﺎن
ُﺷﮭَﺪَا ُء

ﻓَ ْﻌﻠَﻰ
ٌﻓِ َﻌﻠَﺔ
ٌﻓَ َﻌﻠَﺔ

ٌَﻣ ِﺮﯾْﺾ
ﻗِﺮْ ٌد

ﺿﻰ
َ َْﻣﺮ
ٌﻗِ َﺮ َدة

ﺎﺣ ٌﺮ
ِ َﺳ

ٌَﺳ َﺤ َﺮة

ﻓُﻌﱠﺎ ٌل
ﻓُﻌُﻮْ ٌل
ﻓُﻌ َْﻼ ُن
أَ ْﻓ ِﻌ َﻼ ُء

َﺎﺟ ٌﺮ
ِ ﺗ
ٌَوﺟْ ﮫ
ٌَرا ِھﺐ
ﻲ
ٌ ِﻧَﺒ

ﺗُﺠﱠﺎ ٌر

8
9
10
11
12
13
14
15
16

ٌُوﺟُﻮْ ه
ٌ َُر ْھﺒ
ﺎن
أَ ْﻧﺒِﯿَﺎ ُء

Proses morfologis
Pelesapan hamzah dan perubahan vokal.
Pelesapan ta’ marbutah dan perubahan vokal.
Perubahan vokal.
Pelesapan ta’ marbutah dan perubahan vokal.
Pelesapan alif dan perubahan vokal.
Bentuk asal jamaknya ٌ ﻀﯿَﺔ
َ ُﻗ, dengan proses pelesapan alif,
penambahan ta’ marbuthah, dan perubahan vokal.
Kemudian huruf ya’ diganti dengan alif. penggantian
tersebut difungsikan untuk menghindari kesulitan membaca.
Penambahan alif dan perubahan vokal.
Pelesapan alif, penambahan alif-nun, dan perubahan vokal.
Pelesapan ya’, dan penambahan alif-hamzah, serta
perubahan vocal
Pelesapan ya’, penambahan alif maqsurah, dan perubahan
vocal
Penambahan ta’ marbutah dan perubahan vokal.
Pelesapan alif dan penambahan ta’ marbutah, perubahan
vocal
Pelesapan alif , dan penambahan konsonan berupa jim-alif,
serta perubahan vokal
Penambahan konsonan wawu dan perubahan vokal.
Pelesapan alif, penambahan alif-nun, dan perubahan vokal.
Penambahan konsosan hamzah (di awal dan akhir) dan alif.

Selain jamak qillah dan katsrah, terdapat satu lagi criteria jamak yang juga memiliki banyak pola,
yaitu shighah muntahal jumu’, adalah bentuk jamak yang mana setelah alif at-taksir terdapat dua atau
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tiga huruf. Bentuk jamak ini memiliki 19 pola. Secara garis besar, muntahal jumu’ hanya memiliki dua
pola,  ﻣﻔﺎﻋﻞdan ﻣﻔﺎﻋﯿﻞ. Namun, dua pola tersebut dikembangkan dengan adanya perubahan huruf, akan
tetapi struktur vokalnya masih cenderung sama dengan dua pola tersebut. Hanya beberapa pola saja yang
berbeda dari dua pola tersebut. Berikut ini akan dipaparkan pola-pola dalam muntahal jumu’ beserta
contoh dan proses morfologisnya.

No

Pola

1
2

ﻓَ َﻌﺎﻟِ ُﻞ
ﻓَ َﻌﺎﻟِ ْﯿ ُﻞ
أَﻓَﺎ ِﻋ ُﻞ
أَﻓَﺎ ِﻋﯿ ُﻞ
ﺗَﻔَﺎ ِﻋ ُﻞ
ﺗَﻔَﺎ ِﻋﯿ ُﻞ
َﻣﻔَﺎ ِﻋ ُﻞ
َﻣﻔَﺎ ِﻋﯿ ُﻞ
ﯾَﻔَﺎ ِﻋ ُﻞ
ﯾَﻔَﺎ ِﻋﯿ ُﻞ
ﻓَ َﻮا ِﻋ ُﻞ
ﻓَ َﻮا ِﻋﯿ ُﻞ
ﻓَﯿَﺎ ِﻋ ُﻞ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ﻓَﯿَﺎ ِﻋﯿ ُﻞ
ﻓَ َﻌﺎﺋِ ُﻞ
ﻓَ َﻌﺎﻟَﻰ
ﻓُ َﻌﺎﻟَﻰ
ﻓَ َﻌﺎﻟِﻲ
ﻓَ َﻌﺎﻟِ ﱡﻲ

1

Contoh
Bentuk
Bentuk
Tunggal
Jamak

ﺳﻨﺒﻠﺔ
ٌﻗَ ْﻨﻄَ َﺮة
ِﺳ َﻮا ٌر
ٌ إِﺑ ِْﺮ ْﯾ
ﻖ
ﺗﻨﺒﻞ
ﺗِ ْﻤﺜَﺎ ٌل
ْﺠ ٌﺪ
ِ َﻣﺴ
ِﻣ ْﺴ ِﻜﯿ ٌْﻦ
ﯾﺤﻤﺪ
ٌ ْﯾَ ْﻨﺒُﻮ
ع
ٌَﻛﻮْ َﻛﺐ
ٌﻗَﺎرُوْ َرة
ﺻﯿﺮف
ﺷﯿﻄﺎن
ِﺷ َﻤﺎ ٌل
ﯾَﺘِ ْﯿ ٌﻢ
ﺳﻜﺮان
ٌاﻟﺴﻌ َْﻼة
ِ
ُﻛﺮْ ِﺳ ﱞﻲ

َﺳﻨَﺎﺑِ ُﻞ
َﺎط ْﯿ ُﺮ
ِ ﻗَﻨ
ﺎو ُر
ِ أَ َﺳ
ُ ﺎر ْﯾ
ﻖ
ِ َأَﺑ
ﺗﻨﺎﺑﻞ
ﺗَ َﻤﺎﺛِ ْﯿ ُﻞ
ﺎﺟﯿٍ ُﺪ
ِ َﻣ َﺴ
َﻣ َﺴﺎ ِﻛﯿ ُْﻦ
ﯾﺤﺎﻣﺪ
ﯾَﻨَﺎﺑِ ْﯿ ُﻊ
َُﻛ َﻮا ِﻛﯿْﺐ
ار ْﯾ ُﺮ
ِ ﻗَ َﻮ
ُ ﺎر
ف
َ
ِ َ ﺻﯿ
ﺎطﯿ ُْﻦ
ِ ََﺷﯿ
َﺷ َﻤﺎﺋِ ُﻞ

Proses morfologis
Pelesapan ta’ marbutah, penambahan alif dan perubahan vokal
Pelesapan ta’ marbutah, penambahan alif dan perubahan vokal
Pelesapan alif, penambahan hamzah dan alif, serta perubahan
vokal
Penambahana alif dan perubahan vokal
Penambahana alif dan perubahan vokal
Penambahan dan pelesapan alif, dan perubahan vokal
Penambahan alif dan ya’, dan perubahan vokal
Penambahan alif dan perubahan vokal
Penambahana alif dan perubahan vokal1
Pelesapan wawu, penambahan alif, serta perubahan vokal
Penambahan alif dan ya’, dan perubahan vokal
Pelesapan alif, wawu dan ta marbuthah, penambahan wawu, alif dan ya, serta perubahan vokal
Penambahan alif dan ya’ dan perubahan vokal
Pelesapan alif, penam-bahan alif dan ya, serta
Perubahan vokal
Penambahan hamzah dan perubahan bunyi

ﯾَﺘَﺎ َﻣﻲ
ﺎرى
َ ُﺳ َﻜ

Pelesapan ya, penam-bahan alif dan alif maqsurah, serta perubahan vokal
Pelesapan nun, penambahan alif, serta perubahan vokal

اﻟ َﺴ َﻌﺎﻟِﻲ
اﺳ ﱡﻲ
ِ َﻛ َﺮ

Pelesapan ta’ marbutah, penambahan alif dan ya’, serta
perubahan vokal
Penambahan alif dan perubahan vokal

Pola  ﯾَﻔَﺎ ِﻋ ُﻞini jarang sekali digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan di dalam al-Qur’an juga tidak
ditemukan sama sekali jamak dengan pola tersebut.
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Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa jumlah jamak taksir secara
keseluruhan ada 39 pola yang tersebar di dalam
jamak qillah, jamak katsrah, dan shigah muntaha
al-jumu’. Dan proses morfologis yang terdapat
dalam tabel di atas bukan proses pasti yang
dimiliki sebuah pola, akan tetapi proses tersebut
tergantung sebuah kata. misalnya saja dalam tabel
nomor 1 yang berpola “”ﻓَ َﻌﺎﻟِ ُﻞ, kata “ ”ﺳﻨﺒﻠﺔdengan
jamak “ ” َﺳﻨَﺎﺑِ ُﻞmemiliki proses pelesapan ta’
marbutah, penambahan alif dan perubahan vokal.
Kemudian pola yang sama dengan kata yang
berbeda seperti “ ”درھﻢyang bentuk jamaknya
adalah “ ” َد َرا ِھ ُﻢdengan proses penambahan alif dan
perubahan struktur vokal. Kata “ ” َﺳﻨَﺎﺑِ ُﻞdan “” َد َرا ِھ ُﻢ
keduanya memiliki pola yang sama, akan tetapi
memiliki proses morfologis yang berbeda.
Dari tiga jenis jamak (jamak qillah, jamak
katsrah, sighah muntaha al-jumu’) yang tersaji di
atas, masing-masing jenis dalam setiap pola
(wazan) memiliki ciri-ciri dan karakteristik
tertentu pada bentuk mufradnya. Akan tetapi
karakteristik tersebut tidaklah mutlak, karena ada
juga kata yang tidak sesuai dengan karakteristik
tersebut. Berikut ini akan dijelaskan karakteristik
tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan
al-Ghalayain dalam bukunya Jami’ ad-Durus alArabiyah.
Adapun karakteristik jamak qillah adalah
sebagaimana berikut:
1) Pola “ ”أَ ْﻓ ُﻌ ٌﻞterdapat pada dua tempat, yang
pertama yaitu ism tsulasiy dalam pola “”ﻓَ ْﻌ ٌﻞ,
baik itu shahih, mu’tal, ataupun mudho’af.
Seperti “ ,“ أوﺟﮫ-  ”وﺟﮫ,“ أﻋﯿﻦ-  ”ﻋﯿﻦ,“ أﻧﻔﺲ-ﻧﻔﺲ
 أ ُﻛ ﱞ- ﻒ
”” َﻛ ﱞ. Kemudian yang kedua yaitu ism
ﻒ
ruba’iy muannats yang huruf sebelum akhir
berupa bacaan panjang (mad) seperti “ - ذراع
ٌ أَ ْذ ُر
 أَ ْﻏﺮُبٌ “ز-  ”ﻏﺮاب,“ع
َ
ْ
2) Pola “ ”أﻓ َﻌﺎ ٌلterdapat pada dua tempat,
pertama yaitu ism tsulasiy di hampir semua
ٌ ُ ” ُﻋﻨ,“ أﺟﻤﺎل- ﺟﻤﻞ
pola, seperti “ -  ”ﻗُﻔْ ٌﻞ,“ أﻋﻨﺎق- ﻖ
 أﺑﯿﺎت-  ”ﺑﯿﺖ,“ أﺛﻮاب-  ”ﺛﻮب,“ ٌ أَ ْﻋﻨَﺎب- ٌ ” ِﻋﻨَﺐ,“”أﻗﻔﺎل.
3) Pola “ٌ  ”أَ ْﻓ ِﻌﻠَﺔterdapat dalam ism ruba’iy
mudzakkar yang huruf sebelum akhirnya
berupa mad, seperti “ -  ”ﺣﻤﺎر,“ أطﻌﻤﺔ- طﻌﺎم
 أﻋﻤﺪة-  ”ﻋﻤﻮد,“”أﺣﻤﺮة.
4) Pola “ٌ  ”ﻓِ ْﻌﻠَﺔmerupakan pola jamak yang tidak
teratur dalam mengikuti pola atau wazan
tertentu, oleh karena itu ia adalah sima’iy,
seperti “ وﻟﺪة-  ”وﻟﺪ,“ ﻏﻠﻤﺔ-  ”ﻏﻼم,“ ﺷﯿﺨﺔ- ”ﺷﯿﺦ.
Bahkan ibnu Syiraj berpendapat bahwa kata
yang mengikuti pola tersebut bukanlah jamak,
melainkan ism jamak, karena ia tidak
memiliki kesesuaian dengan pola yang lain
dan tidak teratur.
Sementara karakteristik jamak katsrah
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adalah sebagaimana berikut:
1) Pola “ ”ﻓٌ ْﻌ ٌﻞmerupakan pola jamak untuk
shifah musyabbahah yang mengikuti pola
“ ”أَ ْﻓ َﻌ ُﻞdan “”ﻓﻌﻼء, seperti “ ,“ ﺣﻤﺮ- أﺣﻤﺮ – ﺣﻤﺮاء
””أﻋﻮر – ﻋﻮراء – ُﻋﻮْ ٌر.
2) Pola “ ”ﻓُ َﻌ ٌﻞberada dalam dua hal, yang
pertama yaitu ism yang mengikuti pola “ٌ ”ﻓُ ْﻌﻠَﺔ
seperti “ ﺣﺠﺞ-  ”ﺣ ّﺠﺔ,“ ﻏﺮف- ”ﻏﺮﻓﺔ. Yang
kedua yaitu shifah yang mengikuti pola “”ﻓﻌﻠﻰ
seperti “ﺻ َﻐ ٌﺮ
ُ -  “ﺻﻐﺮى,“ ُﻛﺒَ ٌﺮ- ”ﻛﺒﺮى.
3) Pola “ ”ﻓُ ُﻌ ٌﻞberada dalam dua hal, pertama
yaitu pola “ ”ﻓﻌﻮلyang memiliki makna “”ﻓﺎﻋﻞ
seperti “ﺻﺒُ ٌﺮ
ُ - ﺻﺒُﻮْ ٌر
َ ”. Dan yang kedua yaitu
ism ruba’iy mazid yang shahih akhir yang
huruf sebelum akhir adalah mad dan tidak
diakhiri oleh ta’ tanda wanita. Seperti “ - ﻛﺘﺎب
 ﺳﺮر-  ”ﺳﺮﯾﺮ,“ ُﻋ ُﻤﺪ-  ”ﻋﻤﻮد,“”ﻛﺘﺐ.
4) Pola “ ”ﻓِ َﻌ ٌﻞberada pada ism yang mengikuti
pola “”ﻓﻌﻠﺔ, seperti “ ﻟﺤًﻰ-  ”ﻟﺤﯿﺔ,“ ﻗﻄﻊ- ”ﻗﻄﻌﺔ.
Dan
orang-orang
Arab
ada
yang
menjamakkan “ٌ  ”ﻗَﺼْ َﻌﺔmenjadi “ﺼ ٌﻊ
َ ِ”ﻗ, namun
hal
tersebut
dianggap
syadz
atau
menyimpang.
5) Pola “ ”ﻓُ ﱠﻌ ٌﻞterletak pada shifah yang lam-nya
berupa huruf shahih dan mengikuti pola
“ ”ﻓﺎﻋﻞatau “”ﻓﺎﻋﻠﺔ, seperti “ -  ”ﻧﺎﺋﻢ,“ ر ﱠﻛﻊ- راﻛﻊ
”ﻧﻮّم.
6) Pola “ٌ  ”ﻓُ َﻌﻠَﺔmerupakan jamak untuk sifah yang
lam-nya berupa huruf illah dan diperuntukkan
kepada laki-laki (mudzakkar) dan mengikuti
pola “”ﻓﺎﻋﻞ, seperti “ ,“ ﻗﻀﺎة-  ”ﻗﺎض,“ ھﺪاة- ھﺎد
 ﻏﺰاة- ””ﻏﺎز. Kata “ ھﺪاة-  ﻗﻀﺎة- ”ﻏﺰاةberasal
dari “ٌ ﻀﯿَﺔٌ – ُﻏ َﺰ َوة
َ ُ ”ھُ َﺪﯾَﺔٌ – ﻗ. Huruf illah yang
terletak sebelum akhir kata diganti dengan alif
agar mudah dalam melafalkan.
7) Pola “ ”ﻓِ َﻌﺎ ٌلmerupakan pola jamak yang
berada di enam hal, yaitu (1) pada ism atau
shifah yang ‘ain-nya bukan berupa ya’ dan
mengikuti pola “ ”ﻓَ ْﻌ ٌﻞatau “ٌ  ”ﻓَ ْﻌﻠَﺔseperti “ - ٌﺛَﻮْ ب
ٌ  ِﺟﻨ-ٌ  ” َﺟﻨﱠﺔ,“ ٌ )ﺛِﯿَﺎبism yang lam-nya huruf
٢) .“َﺎن
shahih dan buka mudho’af serta mengikuti
pola “ ”ﻓَ َﻌ ٌﻞdan “ٌ  ”ﻓَ َﻌﻠَﺔseperti “ ٌ  ” َرﻗَﺒَﺔ,“ ِﺟ َﻤﺎ ٌل- َﺟ َﻤ ٌﻞ
٣) .“ ٌ ِرﻗَﺎب-) ism yang mengikuti pola “”ﻓِ ْﻌ ٌﻞ
seperti “٤) .“ ﺑﺌﺎر-  ”ﺑﺌﺮ,“ ظﻼل-  )ظ ّﻞism yang
mengikuti pola “ ”ﻓُ ْﻌ ٌﻞyang ‘ain-nya bukan
berupa wawu dan lam-nya bukan berupa ya’¸
seperti “٥) .“ رﻣﺎح-  ”رُﻣ ٌﺢ,“ رﯾﺎح-  )رﯾﺢshifah
yang lam-nya harus huruf shahih dan
mengikuti pola “ ”ﻓﻌﯿﻞdan “ ”ﻓﻌﯿﻠﺔseperti “ ﻛﺮﯾﻢ
٦) .“ ”ﻣﺮﯾﺾ – ﻣﺮﯾﻀﺔ – ﻣﺮاض,“)– ﻛﺮﯾﻤﺔ – ﻛﺮام
shifah yang mengikuti pola-pola ini “”ﻓﻌﻼن
atau “ ”ﻓﻌﻠﻰatau “ ”ﻓﻌﻼﻧﺔseperti “ – ﻋﻄﺸﺎن
 رواء-  ”رﯾّﺎن – رﯾّﺎ,“”ﻋﻄﺸﻰ – ﻋﻄﺎش.
8) Pola “ ُ ”ﻓِﻌْﻼنterdapat pada empat tempat yaitu
(1) ism yang mengikuti pola “ ”ﻓُ َﻌﺎ ٌلseperti
ٌ َ ُﻏﺮْ ﺑ-  ”ﻏﺮاب,“ ﻏﻠﻤﺎن-  )ﻏﻼمism yang
“٢) .“ﺎن
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

ٌ  ِﺟﺮْ د- ) ُﺟ َﺮ ٌذ
mengikuti pola “ ”ﻓُ َﻌ ٌﻞseperti “٣) .“َان
ُ
ism yang mengikuti pola “ ”ﻓ ْﻌ ٌﻞdan ‘ain-nya
ٌ ْﺣُﻮ
ٌ  ِﺣ ْﯿﺘ- ت
berupa wawu, seperti “ -  ”ﻧﻮر,“َﺎن
٤) .“ )ﻧﯿﺮانism yang berpola “ ”ﻓَ ْﻌ ٌﻞdan ‘ainnya berupa alif yang asalnya adalah wawu,
seperti “ ﺗﯿﺠﺎن-  ”ﺗﺎج,“ ﺟﯿﺮان- ”ﺟﺎر.
Pola “ ”ﻓُ َﻌ َﻼ ُءjamak yang terdapat pada dua hal,
yang
pertama
yaitu
shifah
yang
diperuntukkan
pada
seorang
lelaki
(mudzakkar aqil) dan mengikuti pola “”ﻓﻌﯿﻞ
yang lam-nya huruf shahih dan tidak ada
huruf yang sama
(mudha’af) serta
menunjukkan makna watak seorang, pujian,
ataupun celaan, seperti “ -  ”ﻋﻠﯿﻢ,“ ﻛﺮﻣﺎء- ﻛﺮﯾﻢ
 ﻋﻈﻤﺎء-  ”ﻋﻈﯿﻢ,“”ﻋﻠﻤﺎء. Yang kedua yaitu shifah
yang diperuntukkan pada seorang lelaki dan
berpola “ ”ﻓﺎﻋﻞseperti “ -  ”ﺷﺎﻋﺮ,“ ﺟﮭﻼء- ﺟﺎھﻞ
 ﺻﻠﺤﺎء-  ”ﺻﺎﻟﺢ,“”ﺷﻌﺮاء.
Pola “ ”ﻓَ ْﻌﻠَﻰterdapat dalam shifah yang
berpola “ ”ﻓﻌﯿﻞyang menunjukkan makna
kesedihan, penderitaan, dan kematian, seperti
“ ﺟﺮﺣﻰ-  ”ﺟﺮﯾﺢ,“ ﻗﺘﻠﻰ-  ”ﻗﺘﯿﻞ,“ ﻣﺮﺿﻰ- ”ﻣﺮﯾﺾ.
Pola “ٌ  ”ﻓِ َﻌﻠَﺔmerupakan jamak yang digunakan
dalam ism tsulasiy yang lam-nya berupa
huruf shahih dan mengikuti pola “ ”ﻓُ ْﻌ ٌﻞseperti
“ درﺟﺔ- ”درج. Dan orang Arab juga
menjamakkan “ ”ﻗﺮدmenjadi “ ”ھﺎدر,“”ﻗﺮدة
menjadi “ ”ھﺪرةbukan atas dasar kias.
Pola “ٌ  ”ﻓَ َﻌﻠَﺔmerupakan bentuk jamak untuk
shifah yang diperuntukkan pada seorang
lelaki yang lam-nya berupa huruf shahih dan
mengikuti pola “ ”ﻓﺎﻋﻞseperti “ ,“ ﺳﺤﺮة- ﺳﺎﺣﺮ
 ﺳﻔﺮة- ””ﺳﺎﻓﺮ.
Pola “”ﻓُﻌﱠﺎ ٌلdigunakan dalam shifah yang
shahih lam-nya dan berpola “ ”ﻓﺎﻋﻞseperti
“ ﻗﻮّم-  ”ﻗﺎﺋﻢ,“ ٌ ُﻛﺘﱠﺐ- ”ﻛﺎﺗﺐ.
Pola “ ”ﻓُﻌُﻮْ ٌلmemiliki empat hal yaitu, (1) ism
berpola “ ”ﻓَ ِﻌ ٌﻞseperti “ .“ ُﻛﺒُﻮْ ٌد-  ” َﻛﺒِ ٌﺪ,“ ﻧُ ُﻤﻮْ ٌر- ﻧَ ِﻤ ٌﺮ
٢)) ism berpola “ ”ﻓَ ْﻌ ٌﻞdan ‘ain-nya bukan
berupa wawu, seperti “٣) .“ ﻗﻠﻮب-  )ﻗﻠﺐism
berpola “ ”ﻓُ ْﻌ ٌﻞyang lam dan ‘ain-nya berupa
huruf shahih dan buka mudha’af, seperti “ - ﺑُﺮْ ٌد
٤) .“ ُﺟﻨُﻮْ ٌد-  ” ُﺟ ْﻨ ٌﺪ,“ )ﺑُﺮُوْ ٌدism berpola “”ﻓِ ْﻌ ٌﻞ
seperti “ ﻓُﯿُﻮْ ٌل-  ”ﻓِ ْﯿ ٌﻞ,“ ُﺣ ُﻤﻮْ ٌل- ” ِﺣ ْﻤ ٌﻞ.
Pola “ ُ ”ﻓُﻌ َْﻼنadalah pola yang digunakan
untuk tiga hal, yaitu (1) ism berpola “”ﻓﻌﯿﻞ
seperti “ -  ”رﻏﯿﻒ,“ ﻗﻔﺮان-  ”ﻗﻔﯿﺮ,“ ﻗﻀﺒﺎن- ﻗﻀﯿﺐ
٢) .“ )رﻏﻔﺎنism berpola “ ”ﻓَ َﻌ ٌﻞyang ‘ain-nya
shahih, seperti “ ,“ ﺧﺸﺒﺎن- ٌ ” َﺧﺸَﺐ,“ ُﺣ ْﻤ َﻼ ٌن- َﺣ َﻤ ٌﻞ
ٌ  ُذ ْﻛ َﺮ-  )”ذﻛﺮism berpola “ ”ﻓَ ْﻌ ٌﻞyang ‘ain٣) .“ان
ٌ  ظُ ْﮭ َﺮ- ظُ ْﮭ ٌﺮ
nya shahih, seperti “ -  ”ﺑﻄﻦ,“ان
”ﺑﻄﻨﺎن.
Pola “ ”أَ ْﻓ ِﻌ َﻼ ُءadalah pola yang digunakan
untuk shifah berpola “ ”ﻓﻌﯿﻞyang mu’tal lam
atau mudha’af, seperti “ -  ”وﺻّﻰ,“ أﻧﺒﯿﺎء- ﻧﺒﻲ
 أﻋ ﱠﺰاء-  ”ﻋﺰﯾﺰ,“ أﺷ ّﺪاء-  ”ﺷﺪﯾﺪ,“”أوﺻﯿﺎء.
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sementara karakteristik shighah muntaha aljumu’ adalah sebagaimana berikut:
1) Pola “ ”ﻓَ َﻌﺎﻟِ ُﻞbiasa digunakan pada semua ism
ruba’i yang berupa mashdar baik mazid atau
mujarrad, dan mashdar dari khumasiy , seperti
“ -  ”ﺳﻔﺮﺟﻞ,“ﻀﺎﻓِ ُﺮ
َ  َﻏ- ﻀ ْﻨﻔَ ٌﺮ
َ  ” َﻏ,“ دراھﻢ- درھﻢ
 ”ﺳﻔﺎرج.
2) Pola “ ”ﻓَ َﻌﺎﻟِ ْﯿ ُﻞdigunakan pada ism mazid yang
sebelum akhir berupa huruf illah yang
disukun seperti “ -  ”ﻓﺮدوس,“ ﻗﺮاطﯿﺲ- ﻗﺮطﺎس
 دﻧﺎﻧﯿﺮ-  ”دﯾﻨﺎر,“”ﻓﺮادﯾﺲ.
3) Pola “ ”أَﻓَﺎ ِﻋ ُﻞdigunakan dalam dalam dua
bentuk mufrad, yaitu ism yang berpola “”أﻓﻌﻞ
sebagai shifah untuk tafdhil seperti “ - أﻓﻀﻞ
”أﻓﺎﺿﻞ. Dan jika berupa shifah yang tidak
untuk tafdhil, maka tidak bisa dijamakkan
dengan pola ini, seperti “ ”أﺣﻤﺮyang bentuk
jamaknya adalah “” ُﺣ ْﻤ ٌﺮ. Kemudian yang
kedua adalah ism yang terdiri dari empat
huruf yang awalnya berupa hamzah tambahan
seperti “ أﻧﺎﻣﻞ- ٌ  ”أَﻧُ ْﻤﻠَﺔ,“ أﺻﺎﺑﻊ- ”إﺻﺒﺎع.
4) Pola “ ”أَﻓَﺎ ِﻋﯿ ُﻞdigunakan pada bentuk mufrad
yang berupa ism yang terdiri dari empat huruf
yang awalnya berupa hamzah tambahan serta
huruf sebelum akhirnya dipanjangkan, seperti
“ أﺿﺎﺑﯿﺮ-  ”إﺿﺒﺎرة,“ أﺳﺎﻟﯿﺐ- ”أﺳﻠﻮب.
5) Pola “ ”ﺗَﻔَﺎ ِﻋ ُﻞdigunakan pada bentuk mufrad
yang berupa ism yang terdiri dari empat huruf
yang awalnya berupa ta’ tambahan, seperti
“ ﺗﺠﺎرﺑﺔ-  ”ﺗﺠﺮﺑﺔ,“ ﺗﻨﺎﺑﻞ- ”ﺗﻨﺒﻞ.
6) Pola “ ”ﺗَﻔَﺎ ِﻋﯿ ُﻞdigunakan pada bentuk mufrad
yang berupa ism yang terdiri dari empat huruf
yang awalnya berupa ta’ tambahan dan
sebelum akhirnya adalah huruf mad, seperti
“ ﺗﺴﺎﺑﯿﺢ-  ”ﺗﺴﺒﯿﺤﺔ,“ ﺗﻘﺎﺳﯿﻢ- ”ﺗﻘﺴﯿﻢ, “”.
7) Pola “ ” َﻣﻔَﺎ ِﻋ ُﻞbiasanya dipakai pada ism yang
terdiri dari empat huruf dan awal katanya
berupa huruf mim tambahan, seperti “ - ﻣﺴﺠﺪ
 ﻣﻜﺎﻧﯿﺲ-  ”ﻣﻜﻨﺴﺔ,“”ﻣﺴﺎﺟﺪ.
8) Pola “ ” َﻣﻔَﺎ ِﻋﯿ ُﻞbiasanya digunakan pada ism
yang terdiri dari empat huruf dan awal
katanya berupa huruf mim tambahan serta
huruf sebelum akhirnya berupa huruf mad,
seperti “ ,“ ﻣﻄﺎﻣﯿﺮ-  ”ﻣﻄﻤﻮرة,“ ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ- ﻣﺼﺒﺎح
 ﻣﻮاﺛﯿﻖ- ””ﻣﯿﺜﺎق.
9) Pola “ ”ﯾَﻔَﺎ ِﻋ ُﻞdipakai dalam ism yang terdiri
dari empat huruf dan awal katanya berupa
huruf ya’ tambahan, seperti “ ,“ ﯾﺤﺎﻣﺪ- ﯾﺤﻤﺪ
 ﯾﻌﺎﻣﻞ- ””ﯾﻌﻤﻠﺔ.
10) Pola “ ”ﯾَﻔَﺎ ِﻋﯿ ُﻞterkadang dipakai pada ism yang
terdiri dari empat huruf yang awal katanya
berupa huruf ya’ tambahan dan huruf sebelum
akhirnya berupa huruf mad, seperti “ - ﯾﺤﻤﻮم
 ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ-  ”ﯾﻨﺒﻮع,“”ﯾﺤﺎﻣﯿﻢ.
11) Pola “ ”ﻓَ َﻮا ِﻋ ُﻞdigunakan dalam tiga bentuk
mufrad, pertama yaitu ism yang tersusun dari
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

empat huruf yang huruf kedua berupa wawu
atau alif tambahan, seperti “  ”ﺟﺎﺋﺰ,“ ﺧﻮاﺗﻢ- ﺧﺎﺗﻢ
 ﺟﻮاﺋﺰ-”. Kedua yaitu sama seperti kriterian di
atas namun berupa shifah yang mengikuti
pola “ ”ﻓﺎﻋﻞyang digunakan untuk wanita
seperti “ ﺣﻮاﺋﺾ- ”ﺣﺎﺋﺾ, untuk jenis lelaki
selain manusia seperti “ ﺷﻮاھﻖ- ”ﺷﺎھﻖ, dan
untuk seorang lelaki seperti “ ﻓﻮارس- ”ﻓﺎرس
yang merupakan penyimpangan atau syadz.
Ketiga yaitu sama seperti di atas namun
berupa shifah yang berpola “ ”ﻓﺎﻋﻠﺔseperti
“ ﺷﻮاﻋﺮ-  ”ﺷﺎﻋﺮة,“ ﻛﻮاﺗﺐ- ”ﻛﺎﺗﺒﺔ.
Pola “ ”ﻓَ َﻮا ِﻋﯿ ُﻞdigunakan pada ism yang
tersusun dari empat huruf yang huruf kedua
berupa wawu atau alif tambahan dan huruf
sebelum akhir berupa mad, seperti “ - طﺎﺣﻮﻧﺔ
 طﻮاﻣﯿﺮ-  ”طﻮﻣﺎر,“”طﻮاﺣﯿﻦ.
Pola “ ”ﻓَﯿَﺎ ِﻋ ُﻞdigunakan pada ism yang
tersusun dari empat huruf yang huruf kedua
berupa ya’ tambahan, seperti “ - ﺻﯿﺮف
”ﺻﯿﺎرﯾﻒ.
Pola “ ”ﻓَﯿَﺎ ِﻋﯿ ُﻞdigunakan pada ism yang
tersusun dari empat huruf yang huruf kedua
berupa ya’ tambahan dan sebelum akhirnya
adalah huruf mad, seperti “ ,“ ﺻﯿﺎﺧﯿﺪ- ﺻﯿﺨﻮد
 ﺻﯿﺎﺣﯿﺪ- ””ﺻﯿﺤﺎد.
Pola “ ”ﻓَ َﻌﺎﺋِ ُﻞdigunakan pada dua bentuk
mufrod, pertama yaitu pada ism muannats
yang tersusun dari empat huruf dan huruf
sebelum akhirnya berupa mad baik memiliki
tanda ta’nits ataupun tidak, seperti “ - ﺳﺤﺎﺑﺔ
-  ”ﻋﻘﺎب,“ ﺷﻤﺎﺋﻞ-  ”ﺷﻤﺎل,“ رﺳﺎﺋﻞ-  ”رﺳﺎﻟﺔ,“ﺳﺤﺎﺋﺐ
”ﻋﻘﺎﺋﺐ. Kemudian yang kedua yaitu shifah
yang berpola “ ”ﻓﻌﯿﻠﺔyang bermakna “”ﻓﻌﯿﻞ
seperti “ -  ”ﻟﻄﯿﻔﺔ,“ ظﺮاﺋﻒ-  ”ظﺮﯾﻔﺔ,“ ﻛﺮاﺋﻢ- ﻛﺮﯾﻤﺔ
”ﻟﻄﺎﺋﻒ.
Pola “ ”ﻓَ َﻌﺎﻟَﻰdigunakan pada tujuh pola ism
dalam bentuk tunggal, yaitu (1) pola “”ﻓَ ْﻌﻠَﻰ
seperti “٢) ,“ ﻓﺘﺎوى-  )ﻓﺘﻮىpola “ ”ﻓِ ْﻌﻠَﻰseperti
“٣) ,“ َذﻓَﺎ َرى-  ) ِذ ْﻓ َﺮىpola “ ”ﻓﻌﻼءseperti “ ﺻﺤﺮاء
٤) ,“ ﺻﺤﺎرى-) pola “ ”ﻓُ ْﻌﻠَﻰseperti “ ,“ َﺣﺒَﺎﻟَﻰ- ُﺣ ْﺒﻠَﻰ
٥)) ism mu’tal lam yang berpola “ ”ﻓﻌﯿﻠﺔseperti
“٦) ,“ ھُﺪَاﯾَﺎ-  )ھﺪﯾّﺔism mu’tal lam yang berpola
“ٌ  ”ﻓَ َﻌﺎﻟَﺔ ٌ – ﻓُ َﻌﺎﻟَﺔ ٌ – ﻓِ َﻌﺎﻟَﺔseperti “  ”ھﺮاوة,“ ﺟُﺪاﯾﺎ- ﺟﺪاﯾﺔ
٧) ,“ ﻧُﻘﺎﯾﺎ-  ”ﻧﻘﺎﯾﺔ,“ ھُﺮاوى-) ism mu’tal ‘ain dan
lam yang berpola “ ”ﻓﺎﻋﻠﺔseperti “ زواﯾﺎ- ”زاوﯾﺔ.
Pola “ ”ﻓُ َﻌﺎﻟﻰdigunakan dalam shifah yang
berpola “ ”ﻓﻌﻼنatau “ ”ﻓَ ْﻌﻠَﻰseperti “ – ﻏﻀﺒﺎن
ﻀﺎﺑَﻰ
َ  َﻏ- ”ﻏَﻀْ ﺒَﻰ.
Pola “ ”ﻓَ َﻌﺎﻟِﻲdigunakan pada dua hal dalam
bentuk tunggal, yaitu pertama ism tsulasiy
yang diakhiri dengan ta’ ta’nits dan ada
tambahan berupa huruf illah sebelum akhir,
seperti “ ﺗﺮاﻗﻲ- ”ﺗﺮﻗﻮﱠة, kedua yaitu ism tsulasiy
mazid (tambahan) yang tambahan adalah dua
huruf, satu huruf berada di tengah, dan
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satunya di akhir, seperti “”ﺣﺒﻨﻄﻰ. Jika dibuang
awalnya, maka jamaknya adalah “”ﺣﺒﺎطﻲ,
namun jika yang dibuang adalah huruf
illahnya, maka jamaknya mengikuti pola
“ ”ﻓﻌﺎﻟﻞdan menjadi “”ﺣﺒﺎﻧﻄﻰ.
19) Pola “ ”ﻓَ َﻌﺎﻟِﻲdigunakan pada dua hal dalam
bentuk tunggal, yaitu pertama ism yang
tersusun dari tiga huruf yang memiliki
tambahan di akhir berupa ya’ bertasydid
(bukan ya’ nisbah) seperti “ ,“ﻛﺮاﺳﻲ
- ﻛﺮﺳ ّﻲ
ﱡ
 أﻧﺎﺳ ّﻲ-  ”إﻧﺴ ّﻲ,“ أﻣﺎﻧ ّﻲ- ””أﻣﻨﯿﱠﺔ. Kemudian yang
kedua yaitu ism yang memiliki tambahan
berupa alif ilhaq mamdudah seperti “ - ِﻋ ْﻠﺒَﺎء
ﻲ
ّ  ﺣﺮاﺑ-  ”ﺣﺮﺑﺎء,“”ﻋﻼﺑ ّﻲ.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik
benang merah bahwasannya bA merupakan bahasa
yang kompleks, dan bahasa yang kaya akan
istilah-istilah kaidah. Kompleksitas tersebut juga
bisa dilihat dari sisi morfologi atau pembentukan
kata, yang memiliki banyak kaidah dan aturanaturan yang terkadang tidak bisa menjawab sebuah
persoalan, sehingga tidak jarang ada unsur
pemkasaan.
Proses pembentukan jamak pada nomina terjadi
dari bentuk tunggal yang mengalami afiksasi,
pelesapan, dan perubahan struktur vokal. Jamak
mudzakkar salim dibentuk melalui proses afiksasi
dengan menambah sufiks berupa wawu-nun atau
ya’-nun. Dan dapat dikatakan bahwa pembentukan
jamak mudzakkar salim bukan hanya karena
perubahan morfologis, melainkan juga disebabkan
proses sintaksis. Sedangkan pada jamak muannats
salim prosesnya hanya dengan memberikan sufiks
yang berupa alif-ta’.
Kemudian jamak taksir mengalami proses
morfologis yang cukup kompleks, karena
pembentukannya tidak beraturan dan memiliki
pola-pola yang berjumlah 39. Proses penjamakan
ini melibatkan perubahan model vokal pada
bentuk tunggal, terkadang melalui afiksasi atau
menambah konsonan, dan terkadang juga melalui
pelesapan konsonan dan perubahan pada bunyi
vokal. Pada dasarnya jamak taksir ini bersumber
dari sama’iy. Adapun pola-pola jamak taksir yang
dikenal sekarang merupakan hasil perumusan dan
klasifikasi oleh para linguis Arab agar
perubahannya dari bentuk tunggal ke jamak taksir
tersistematis secara rapi. Namun yang perlu
diketahui adalah bahwa pola-pola jamak taksir
tersebut tidak bisa dijadikan sandaran mutlak,
karena tidak sedikit nomina yang yang memang
tidak bisa disesuaikan dengan klasifikasi pola
tertentu.
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