
‘ALAMATU AT-TA’NITSI FI AL-ASMA’I 

(TANDA-TANDA MUANNATS PADA ISIM) 

 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

رةمن  No. Arab Indonesia 

هُْةُ َخِديَُُْحِسنُ ـُث ُ 1 ١ ى َُالطَّ  Khadijah terampil memasak 

۲ 2 َُ ةُ امل ْجََتِدََُُجَحتُِـه  Wanita pegiat berhasil 

٣ 3 ُ َُُّحَْرق ص  ب ةُ ادلُّ  Jalan menanjak 

َجاجُ َُرقََدِتُ 4 ٤ ةُ ادلَّ  Ayam tidur 

ةًَُجائِزَُُ ـَلَْيلَُحاَزْتُ 5 ٥  Laila memperoleh piagam 

penghargaan 

ةًُفَاِكهَُُ َسلْمَُُجَْشََتِي 6 ٦  Salma membeli apel 

ْغرَُُأََحبَّْتُ 7 ٧ ىالك ْبَُُىالصُّ  Yunior mencintai senior  

ُااأَلْميََُُضلَّتُِ 8 ٨ رِيَقُء  الطَّ  Orang buta tersesat jalan 

ُاأَْسَُُث ِطْيعُ  9 ٩ هَاء  ا مَّ  Asma’ patuh pada ibundanya 

ِبَمََلِبِسهَاَُزينَب ُُثَْعخَِنُ 10 ١١   Zainab merawat pakaiannya 

َعادُ َُرِكَبْتُ 11 ١١ لَُُس  ةًُـََعَ  Su’ad naik sado 

َدْرَسهَاُِإْحَسانُ ُفَهَِمْتُ 12 ١۲  Ihsan memahami pelajarannya 



Penjelasan : 

 

Apabila kita telaah setiap fa’il pada kalimat di atas, kita ketahui bahwa fa’il 

itu menunjukkan makna muannats (feminine gender). Telah kita ketahui pada 

pelajaran yang lalu untuk fi’il muannats terdapat tanda. Apakah untuk isim 

muannats juga terdapat tanda itu ? 

 

Cermati empat kalimat pertama (no. 1 s.d. 4). Anda ketahui bahwa fa’il 

muannats mendapat akhiran (sufiks) ta’ mutaharrikah (ta’ yang berharakah –

dhammah-), dan ta’ ini merupakan salah satu tanda isim muannats. 

 

Selanjutnya, cermati contoh no. 5, 6, dan 7, Anda ketahui bahwa fa’il 

mendapat akhiran (sufiks) alif maqshurah
1
 yang disebut dengan alif ta’nits 

maqshurah (alif pendek tanda feminine gender), dan alif ini juga menjadi 

tanda bahwa isim yang dirangkaikan sesudahnya sebagai isim muannats. 

 

Kemudian, telaah contoh no. 8 dan 9, Anda ketahui bahwa kedua fa’il 

tersebut mendapat akhiran (sufiks) alif  dan hamzah, dan alif ini disebut 

dengan alif ta’nits mamdudah 
2
(alif panjang tanda feminine gender), dan juga 

termasuk tanda muannats. 

 

Namun, apabila Anda telaah fa’il pada contoh terakhir (no. 10, 11, dan 12) 

Anda ketahui tidak terdapat tanda-tanda muannats seperti yang sudah 

disebutkan itu, meskipun demikian fa’il ini juga menunjukkan makna 

muannats. 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

66.  Tanda-tanda isim muannats (nomina feminine gender) terdiri dari tiga 

macam yang merupakan akhiran (sufiks) isim tersebut, yaitu : ta’ 

mutaharrikah, alif maqshurah, dan alif mamdudah. 

 

67.  Terkadang isim muannats tidak ditandai dengan tanda muannats. 

 
 

                                                           
1
  Alif maqshurah seperti huruf ya’ tanpa dua titik (ى ) 

2
  Alif mamdudah adalah alif biasa ( ا ) 


