
KAJIAN ILMU SHARAF (MORFOLOGI) 

 

AL-MIZANU ASH-SHARFI (SKALA MORFOLOGI) 

 

 

 

Definisi 

 

 (miqyas : skala/template/kerangka) مقياس adalah (al-mizanu ash-sharfi)  املزيان الرصيف

yang digunakan oleh para ulama sharaf (ahli morfologi bahasa Arab) untuk mengetahui 

kondisi konstruksi kata.  

 

 

Fungsi 

 

Hasil penelitian dan kajian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar kata-kata Arab 

dibentuk dengan ثالثية األحرف (triliteral/tiga huruf). Lalu mereka memfungsikan  املزيان

 untuk menentukan bentuk dasar kata tiga huruf (al-mizanu ash-sharfi)  الرصيف

(triliteral), yaitu :  الفاء (fa’), العني (‘ain),  dan الالم (lam) : “ف ع ل”, dan menetapkan 

tiga huruf ini sebagai wazan-nya (skalanya/templatenya/kerangkanya).  Maka ditetapkan 

 (lam) الالم   sebagai huruf kedua, dan (ain‘) العني ,sebagai huruf pertama (’fa) الفاء 

sebagai huruf ketiga, sebagai format wazan yang representatif untuk format  اللكمة

(harakat)  احلراكت baik dari segi ,(kata yang diformat) املوزونة
1
 maupun السكنات (as-

sakinat). 

 

Para ahli morfologi bahasa Arab (ash-sharfiyyun) memilih kata   َفََعل (fa-‘a-la) sebagai 

 : pada pokoknya disebabkan berikut ,(mizan sharfi : skala morfologi) مزياان رصفيا

                                                           

1
 Harakat :  fathah ( َ_ ), dhammah ( ُ_ ), dan kasrah ( ِ_ ); Sakinat : sukun ( ْ_ ) 



1. Kata  َفََعل (fa-‘a-la) terdiri dari tiga huruf dan sebagian besar dasar (akar) kata bahasa 

Arab terbentuk dari tiga huruf, sedangkan yang terbentuk lebih dari tiga huruf hanya 

sebagian kecil. 

2. Kata  َفََعل (fa-‘a-la) mengandung arti umum, di samping setiap fi’il (verba) 

mengandung arti  ِفْعل (perbuatan); fi’il (verba) :  ألك (makan), جلس (duduk),  مىش 

(berjalan), وقف (berhenti), رضب (memukul), قتل (membunuh), انم (tidur), قام 

(berdiri), dll; adalah mengandung arti baru, dalam arti فْعل اليشء (perbuatan 

sesuatu). 

3. Keshahihan hurufnya, karena pada kata itu tidak terdapat huruf yang memungkinkan 

untuk didelete, sebagaimana fi’il (verba) yang akar katanya terdapat huruf ‘illah, 

seperti األلف (alif), الواو (wau), dan الياء (ya’). Sedangkan fi’il mu’tall untuk i’lal 

(perubahan huruf ‘illah) ada kemungkinan diganti, dipindah, atau didelete. 

4. Kata  َفََعل (fa-‘a-la) mengandung tiga fonem yang mencakup bagian-bagian perangkat 

suara (rongga mulut); makhraj (tempat keluarnya fonem) الفاء (fa’) dari awal 

perangkat suara, dua bibir; العني (‘ain) dari pangkal kerongkongan; dan الالم (lam) 

dari tengah-tengahnya. 

 

 

Kegunaan 

 

Banyak kegunaan املزيان الرصيف (skala morfologi) sebagai penentu karakteristik suatu 

kata dan menunjukkan suatu kata itu جمردة (mujarradah : tanpa tambahan terhadap huruf 

dasarnya), مزيدة (mazidah : terdapat tambahan huruf di luar huruf dasarnya), huruf-

hurufnya اتمة (tammah : lengkap), atau  انقصة (naqishah : kurang). Singkatnya,  املزيان

 ,itu menunjukkan kepada kita tentang : harakat suatu kata (skala morfologi) الرصيف

sakinahnya, huruf-huruf dasarnya, penambahan huruf dasarnya, huruf yang didahulukan, 

huruf yang diakhirkan, menyebutkan huruf-huruf itu, huruf apa yang didelete (hadzf), 

menunjukkan huruf-huruf yang shahih, dan huruf-huruf ‘illahnya. 



Bagaimana menerapkan dalam contoh ? 

 

Untuk  menerapkan املزيان الرصيف (skala morfologi)  terhadap  contoh suatu  kata  dapat 

kita perhatikan korespondensi huruf dari suatu kata berikut : 

 

 

MIZAN 
ARTI 

LAM FI'IL ‘AIN FI'IL FA' FI'IL 

 لَ ـَعـــــــــــــــــــــــــــــفَـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ن ص ر
menolong 

 ـرــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــن

 

 

Dari korespondensi di atas, dapat kita analisa untuk contoh kata  رــصــن  (nun-shad-ra’) : 

1. Huruf ن (nun) adalah fa’ fi’il, maka harakahnya fathah :   َن (na); ص (shad) sebagai 

‘ain fi’il, maka harakahnya fathah :  َص (sha); dan ر (ra’) sebagai lam fi’il, maka 

harakahnya juga fathah :  َر (ra). 

2. Kata رــصــن  (nun-shad-ra’) tidak terdapat sakinah karena mizan  َفََعل juga tidak 

terdapat sakinah. 

3. Huruf-huruf dasar kata رــصــن  adalah  َن (nun), ص (shad), dan ر (ra’). 



4. Tidak ada za’idah (penambahan) pada huruf dasar katanya.  

5. Huruf  َن (nun) didahulukan, huruf ص (shad) posisinya di tengah, dan huruf ر (ra’) 

di akhir kata. 

6. Tidak ada huruf yang didelete (hadzf) karena ketiga huruf dasarnya merupakan huruf 

shahih dan tidak terdapat huruf ‘illah (alif, wau, ya’). 

 


