
AT-TAMYIZ (AKUSATIF SPESIFIK) 

 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. ARAB/INDONESIA منرة

َ  لا ط  ر   ت  ي  تََ ش  ا   1 ١ ال  ب  حا

  
Aku membeli satu pon

1
 (berkenaan dengan) buah kurma 

mentah 

ام  قَ  با دَ ر  إ   ض  ر  لاَ  ت  ل  غَ  2 ۲  حا

  Tanah itu menghasilkan satu mikyal
2
 (berkenaan dengan) 

gandum  

اي  ر  حَ  اعاارَ ذ   ر  اج  ى الت  عَ بَ  3 ٣  را

  Pedagang itu menjual satu hasta
3
 (berkenaan dengan) sutera 

َ  نَ و  ش   ع   ل  ق   احَ ف   4 ٤  ةا رَ قَ ب

  Di ladang itu terdapat 20 ekor (berkenaan dengan) sapi  

َ  اَب طَ  5 ٥  اءا وَ هَ  ن  كَ ال

  Tempat itu menyenangkan (berkenaan dengan) udaranya 

او  س    ب  ل  القَ  اَض فَ  6 ٦  را

  Hati penuh (berkenaan dengan) kegembiraan 

                                                           
1
 Satuan berat, 1 rithl = 1 pound = 8 ons 

2
 Satuan takaran, 1 irdab = 1 mikyal = 24 gantang = 1,980 hl 

3
 Satuan metrik, 1 dzira’ = 1 hasta = 18 inchi 



ما طَ  ة  هَ اك  الفَ  اع  وَ ن  أَ  َلذ أَ  ن  م   ب  نَ الع   7 ٧  اع 

  Anggur itu adalah termasuk dari jenis buah-buahan yang paling 

lezat (berkenaan dengan) rasanya 

 نا كَ س   ة  ي  ر  دَ ن  كَ س  ال   نَ م   َث  ك  أَ  ة  رَ اه  القَ  8 ٨

  Kairo itu adalah lebih padat dari pada Alexandria (berkenaan 

dengan) penduduknya 

 

 

Penjelasan : 

 

Apabila Anda tuturkan :” رطلا اشتيت   ” (istaraitu rithlan : aku membeli 

satu pon), maka pendengar belum memahami apa yang Anda maksudkan 

dengan الرطل (ar-rithlu : satu pon) itu. Tidak diketahui, berkenaan dengan 

apa itu, apakah Anda membeli ا انا س  ,(balhan : buah kurma mentah) بلحا  

(samanan : mentega), atau   عسلا  (‘asalan : madu)? Dengan demikian, 

karena  الرطل (ar-rithlu) merupakan isim mubham (nomina ambigu) yang 

mengandung banyak pengertian. Tetapi apabila Anda tuturkan : “ا  ”بلحا

(balhan : buah kurma mentah) hilanglah ambiguitas itu dan pendengar 

memahami secara sempurna maksud Anda. Karena Anda membedakan 

(mayyaza) kata الرطل (ar-rithlu) dan menjelaskan (bayyana) yang 

dimaksudkannya, maka kata “ا  disebut (balhan : buah kurma mentah) ”بلحا

dengan ا (tamyiz) متيزيا
 4

 Sedangkan isim mubham (nomina ambigu), yaitu 

disebut dengan (rithlan : satu pon) ”رطلا “ ا  mumayyiz : yang)  ممزيا

difungsikan sebagai pembeda yang menjelaskan spesifikasi makna yang 

dimaksudkan). Dengan demikian, Anda dapat menyatakan bahwa setiap isim 

                                                           
4
 Dalam bahasa Inggris at-tamyiz disebut : The accusative of specification  (at-tamyiz, التمييز), dan penulis 

terjemahkan : akusatif spesifik (kasus yg menunjukkan fungsi sbg objek langsung atau objek berpreposisi 

yang menjelaskan secara spesifik, membedakan pengertian yang lain dalam kalimat) 



dari isim-isim lain yang terdapat pada contoh-contoh di atas sebagai tamyiz 

terhadap isim mubham sebelumnya, sedangkan isim mubhamnya sebagai 

mumayyiz.  

 

Kemudian apabila kita telaah tentang mumayyiz pada contoh-contoh di atas, 

kita menemukan pada empat contoh pertama (nomor 1 – 4) katanya 

disebutkan seperti yang pertama “ رطلا” (rithlan : satu pon) sebagai satuan 

berat, kedua “ذراعاا”(dzira’an : satu hasta) sebagai satuan metrik, yaitu satuan 

panjang, dan ketiga “عشون” (‘isyruna : duapuluh) sebagai satuan numerik 

(bilangan). Adapun pada empat contoh berikutnya (nomor 6 – 8) kita tidak 

menemukan mumayyiz seperti pada empat contoh pertama itu, tetapi 

pendengar sekilas memahami ketika mendengar jumlah (frase) “ الكنطاب  ” 

(thaba al-makanu : tempat itu menyenangkan) misalnya, sekilas bahwa yang 

“menyenangkan” itu adalah sesuatu yang terkait dengan “tempat”, tetapi apa 

sesuatu itu ? Apakah yang dimaksudkannya “airnya”, “tanahnya”, atau 

“udaranya” ? Kemudian apabila Anda sebutkam tamyiz, maka menjadi jelas  

yang dimaksudkannya. Di sini mumayyiz adalah ملحوظ (malhuzh : sekilas) 

sudah dapat dipahami dari jumlah (frase) itu meskipun tanpa disebutkan kata 

sebagai tamyiznya. Demikian juga analisa untuk contoh-contoh berikutnya. 

 

 

Kaidah Tata Bahasa : 

 

 

147. At-Tamyiz (tamyiz) adalah isim (nomina) yang disebutkan untuk 

memperjelas pengertian yang dimaksudkan oleh isim (nomina) 

sebelumnya yang mengandung banyak pengertian (ambigu). 

 

148. Al-Mumayyiz (mumayyiz) terbagi atas dua bagian : malfuzh dan 

malhuzh; yang pertama adalah mumayyiz yang disebutkan katanya 

dalam kalimat, seperti isim (nomina)  satuan berat, satuan takaran, 

satuan metrik (panjang), dan satuan numerik (bilangan); yang kedua 

adalah mumayyiz yang sekilas sudah dapat dipahami tanpa disebutkan 

katanya dalam kalimat. 
 


