
TAQSIMU AL-JAM’I (KLASIFIKASI ISIM JAMAK) 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 No. Arab Indonesia منرة

َجال   َحَضَ  1 ١  Orang-orang laki-laki hadir امرِّ

ت بَ  قََرْأت   2 ۲  Aku membaca banyak buku امك 

قِ  َمَشيت  ِف  3 ٣ ر   Aku berjalan di jalan امطُّ

    

 Para pekerja keras sukses ونَ امل ِجدُّ فَاَز  1 ١

 Aku menghormati para sesepuh يَ امقَاِدمِ َرْمت  كْ أَ  2 ۲

(senior) 

 Aku senang kepada para ْيَ امََكِتبِ  َرِضيْت  َعنِ  3 ٣

penulis 

    

 Para pekerja keras perempuan اِت امل ِجد  فَازِت  1 ١

sukses 

 Aku menghormati para sesepuh اِت امقَاِدمَ أَْكَرْمت   2 ۲

(senior) perempuan 

 Aku senang kepada para اِت امََكِتبَ  َرِضيْت  َعنِ  3 ٣

penulis perempuan 

 

 

 



Penjelasan : 

 

Isim-isim di akhir kalimat pada tiga contoh pertama di atas semuanya adalah 

bentuk jamak. Apabila kita cermati satu persatu bentuk mufradanya, lalu kita 

bandingkan dengan bentuk jamaknya, kita akan mengethui struktur dasarnya 

mengalami perubahan (proses morfologis). Kata   َجال  ,misalnya (ar-rijalu)  امرِّ

merupakan bentuk jamak dari kata mufrad   ل  َرج  (rajulun). Perubahan struktur 

dasar tersebut adalah dengan harakah kasrah pada huruf ra’, fathah pada huruf 

jim, dan sisipan (infiks) alif. Karena itu, perubahan ini menyerupai taksiru 

asy-syai’i ba’da an kana shahihan (pecahnya sesuatu sesudah kondisi semula 

yang utuh), maka jamak ini disebut dengan jamak taksir.
1
 

 

Kemudian, isim-isim di akhir kalimat pada tiga contoh kedua, semuanya juga 

bentuk jamak. Apabila kita cermati satu persatu, kita ketahui menunjukkan 

makna mudzakar (maskuline gender) dan struktur dasarnya salimah (selamat, 

tetap utuh), tidak mengalami perubahan, hanya mendapat akhiran (sufiks) 

wau dan nun sebagaimana terlihat pada contoh no. 1 dan ya’ dan nun pada 

contoh no. 2 dan 3. Karena itu, isim-isim jamak ini disebut dengan jamak 

mudzakar salim (jamak maskuline gender). 

 

Selanjutnya, apabila kita cermati isim-isim di akhir kalimat pada tiga contoh 

ketiga, semuanya juga bentuk jamak. Apabila kita cermati satu persatu 

menunjukkan makna muannats (feminine gender) dan struktur dasarnya 

salimah (selamat, tetap utuh), tidak mengalami perubahan, hanya mendapat 

akhiran (sufiks) alif dan ta’. Karena itu, isim-isim jamak ini disebut dengan 

jamak muannats salim (jamak feminine gender). 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

54.  Isim jamak diklasifikasikan menjadi tiga macam : jamak taksir, jamak 

mudzakar salim, dan jamak muannats salim.  

a. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari dua 

dengan mengalami perubahan dari struktur dasar mufradnya.  

b. Jamak mudzakar salim adalah isim yang menunjukkan makna lebih 

dari dua dengan mendapatkan akhiran wau dan nun atau ya’ dan nun.  

c. Jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan makan lebih 

dari dua dengan mendapatkan akhiran alif dan ta’. 

                                                           
1
 Semacam proses morfologis dengan morfem bebas , atau dengan proses afiksasi infiks 


