
AL-ISMU AL-MAUSHULU (NOMINA PRONOMINA RELATIF) 

 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

َبَ ل َغ َ 1 ١ َبَ ل َغ ََيلَذا ََت  َنذ Aku mengalahkan orang 

yang pernah mengalahkanku 

َرَ اف َسَ  2 ۲ َام َتذ َه َكَ َتذ  Orang (perempuan) yang نَ دَ نَ عَذَت 

pernah bersamaku telah 

bepergian 

َ حَ  3 ٣ َ َض   Dua orang yang bepergian ينَذرَ افَذسَ مَ َاـ َهكَ َانَذانّل 

telah datang 

 Dua orang (perempuan) yang ان َامَ مَ أ ََانَذن َكَ س َج ََانَذت َانل ََتذَاءَ جَ  4 ٤

tinggal di depan kami telah 

datang 

َذَبَ حَذأَ  5 ٥ َومَ ل َع ََينَ ال   Aku suka orang-orang yang نذ

pernah mengajarku 

 

َأ َرَ  6 ٦ ََيت  َامّل  َي ََئذ ََنَ ل َغَذت َش   ََام َفذ ذَن َص   Aku melihat orang-orang ع

perempuan yang bekerja di 

pabrik 

َإذََنَ سذَحَ أ َ 7 ٧  Berbuat baiklah kepada كَ ي َم َإذََنَ سَ حَ أ ََنَ مَ َل 

orang yang pernah berbuat 

baik kepadamu 

َ أَ ث ََلَ  8 ٨ َج ََلَ َامَ َك    Jangan makan makanan هَ مَ ضَ هَ َيعَ طَذت َس  

yang Anda tidak dapat 

mencernakannya 

 

 

 



Penjelasan : 

 

Cukup bagi kita membahas satu contoh di atas untuk selanjutnya 

menyimpulkannya untuk contoh-contoh lainnya. Ambil saja contoh no. 1  

َا َبَ ل َغ َ َبَ ل َيَغ َلَذت  نذ  (ghalabtu al-ladzi ghalabani)
1
, Anda ketahui bahwa kata   

يلَذا َ  (al-ladzi) merupakan isim yang apabila dituturkan secara berdiri sendiri 

tidak jelas maksudnya. Tetapi jumlah (klausa) berikutnya, yaitu َ َبَ ل َغ نذ  
(ghalabani) dapat memperjelas maksudnya kepada pendengar (orang kedua). 

Kata َ يلَذا  (al-ladzi) termasuk ma’rifah dengan syarat di-shilah-kan 

(dikunjungsikan) dengan jumlah (klausa) berikutnya yang memperjelas 

maksud maknanya. Karena itu, kata َ يلَذا  (al-ladzi) disebut dengan isim 

maushul (nomina pronomina relatif) dan jumlah (klausa) yang memperjelas 

maksud maknanya disebut dengan shilah (anak kalimat). 

 

Apabila Anda telaah shilah (anak kalimat) pada contoh tersebut, Anda dapat 

mengetahui bahwa shilah itu mengandung dhamir mustatir yang merujuk 

pada isim maushul, karena itu disebut dengan dhamir a’id (dhamir yang 

merujuk). 

 

Apabila Anda lanjutkan pembahasan pada kata-kata yang terdapay pada 

contoh berikutnya, yaitu : امت (al-lati), انّلان (al-ladzani), انلتان (al-latani), 

 Andapun dapat ,(ma) ما dan ,(man) من ,(al-laatii) امّليت ,(al-ladzina) الين

menyimpulkan bahwa semuanya ma’rifah dan kema’rifahannya tidak 

sempurna tanpa di-shilah-kan (dikunjungsikan) dengan jumlah (klausa) 

berikutnya yang memperjelas maksud maknanya. Karena itu, isim-isim ini 

juga disebut dengan isim-isim maushul. 

 

Apabila Anda kembali lagi mencermati contoh-contoh di atas, dengan mudah 

Anda mengetahui isim-isim maushul itu dapat berbentuk mudzakar (maskulin 

gender) dan muannats (feminin gender), mutsanna mudzakar dan muannats,  

serta jamak mudzakar dan muannats. Sedangkan dua amacam isim maushul : 

                                                           
1
  Dalam bahasa Indonesia struktur kalimat seperti ini disebut dengan kalimat majemuk. Jumlah (klausa yang 

dibentuk oleh dua frase)   َ َبَ ل َغ ت   adalah semacam induk kalimatnya. Sedangkan َ َبَ ل َيَغ َلَذا نذ  
adalah semacam anak kalimatnya. 



 من dapat berlaku untuk semua keadaan itu, hanya saja (ma) ما dan (man) من

(man) menunjukkan makna “berakal” (manusia) dan ما (ma) untuk “tidak 

berakal” (selain manusia). 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

84.  Al-Ismu al-Maushulu (Isim maushul) adalah isim ma’rifah yang maksud 

maknanya diperjelas oleh shilah yang merupakan jumlah (klausa) 

berikutnya. 

 

85.  Shilah wajib mengandung dhamir yang disebut a’id yang merujuk pada 

maushul. 

 

86.  Al-Ismu al-Maushulu (Isim maushul) terdiri dari, sebagai berikut : 

 

NO. 
ISIM MAUSHUL KETERANGAN 

ARAB 

INDONESI

A ARAB INDONESIA 

١ 
 1 

 الي
al-ladzi 

 untuk maskulin كذررنلمفردَام

gender tunggal 

۲ 
 2 

 امتَ
al-lati 

 untuk feminin نلمفردةَامؤهثة

gender tunggal 

٣ 
 3 

 انّلان
al-ladzani 

 untuk maskulin نلمثىنَامكذرر

gender ganda 

٤ 
 4 

 انلتان
al-latani 

 untuk feminin نلمثىنَامؤهث

gender ganda 

٥ 
 5 

 الين
al-ladzina 

 untuk maskulin مجلاعةَالرور

gender jamak 

٦ 
 6 

 امّليت
al-laatii 

 untuk feminin مجلاعةَاإلنث

gender jamak 

٧ 
 7 

 من
man 

 نلعاقلَمطلقا َ
untuk manusia 

٨ 
 8 

 ما
ma 

 مغريَامعاقلَمطلقا َ
untuk selain manusia 

 
 


