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196807171993031100: التوظيف رقم  
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 هذا ليةانتحا – ما يوما – ثبتت إذا قانونية، عواقب لقبول استعداد على أنا و. إعالمية
  .التكميلي البحث

  
  

  
  م 2013 يوليو من 24 سورابايا،

  
  

  آرناواتى آىن
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 الشعار
  

َهور شطر اإلیمان وُّالط ِ َ ْْ ِ ْ ُْ ُ َِّالحمد للَُ ُ ْ َ ْه تمالء الْ ُ َ ْ َ ِمیزان وسبحان اهللا ِ َ َ ْ ُْ َ ِ َ ِ

َِّحمد للْلاَو ُ ْ ْه تمآلءن َأو تمالء ما بین السماء واَألَ َ ِ َِ َ َّْ َ ْ َ ُ َ َْ َْ َرض وَِ ِ ُالصالة ْ َ َّ
ُّنور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك َأو علیك كل ُ َ َ َْ ْ ٌَ َ َُ ُ َ ُْ ٌْ َّ ُ ٌْ ُْ ْ َ َ َِ ُ َّ ََّ َُ ٌ 

َالناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها َأو موبقها  َُ ُِ ْ ُ ْ ُ ِْ ِْ َ ْ َُ َ ََ َ ٌ ُ ْ ِ   )رواه مسلم(َّ
  

, itu setengah dari imanesucian K“: Artinya
Alhamdulillah itu memenuhi timbangan, Subhanallah 
Walhamdulillah itu sama2 memenuhi ruang antara 
langit dan bumi, Sholat adalah cahaya, Sedekah 
adalah bukti, Sabar adalah sinar dan Alquran 

adalah pedoman pokokm bemanfaat untukmu atau 
berbahaya atasmu. Semua manusia pergi pada waktu 

pagi, lalu ada yang menjual, membebaskan atau 
memusnahkan dirinya”. 

(diriwayatkan oleh Muslim) 
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  التقدير و الشكر كلمة
 و الصالة. اهللا هدانا أن لوال لنهتدي كنا ما و هلذا هدانا الذي هللا احلمد

 و آله على و" الدين ىف يفقه خريا به اهللا يرد من "القائل األمي النيب على السالم
  .أمجعني صحبه

 جاء و حضر "املضوع حتت الباحثة أخذا اجلامعية الرسالة فهذه بعد، و
 االمتحان شروط استيفاء وجوب ألداء مقدمة" الكرمي القرآن يف داللتهما و

 أمبيل سونن جبامعة االداب كلية قررا الىت األوىل اجلامعية الشهادة على للحصول
 و الشكر جزالة الباحثة قدمت املناسبة ذه و. سورابايا احلكومية الميةاالس

  :إىل التقدير
 .املاجستري عقيب الدين حريص الدكتور االداب كلية عميد الفضيلة صاحب .1
 زيدون امحد الدكتوراندوس أداا و العربية اللغة قسم رئيس الفضيلة صاحب .2

 .املاجستري
 بذل الذي الباحثة مشرف هو اجستري،امل الدين صفي حارس الفضيلة صاحب .3

 .النهاية حىت اهدائها و الباحثة اشراف ىف جهده
 كلية ىف الفنون و العلوم خمتلف الباحثة علموا قد الذين األساتذة و األساتيذ .4

 .اآلداب
 الباحثة اعار الذي سورابايا احلكومية االسالمية أمبيل سونن جبامعة املكتبة أمني .5

 .الباحثة ليهاإ حتتاج متنوعة كتبا
 مصلحة كل يف اهللا إىل الدعاء و بالعمل اجلهد بدال قد الذين احملبوبني الوالدين .6

 .ألوالدمها
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 الذي الرمحن لطف حممد إىل خصوصا و الباحثة، ساعدوا الذين األصدقاء .7
 فجزاهم. معونة بكل الباحثة ساعد من كل و البحث هذا ىف الباحثة ساعد
 .اجلزاء أحسن اهللا
  
 أن ترجو و البحث هذا ىف اخلطيئات من املغفرة الباحثة اهللا تسأل أخريا و
  .آمني القارئني، و للباحثة اجلامعية الرسالة هذه تستفيد

  
  
  
  

  
  الباحثة                          

  
      

     آرناواتى آىن                            
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 املستخلص
ABSTRAK 

 

  )داللية دراسة: الكرمي القرآن يف لتهمادال و" جاء و حضر("
HADHORO DAN JAA’A DAN SEGI SEMANTIKNYA DI DALAM  

ALQURAN (PENELITIAN SEMANTIK) 
Alquran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. 
sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Sungguh  tidak ada arti 
sebuah nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran jika tidak memahami makna 
yang terkandung di dalam Alquran. Bahasa Arab merupakan bahasa Alquran, 
maka dengan memahami bahasa arab tentunya akan mempermudah dalam 
memahami makna dalam Alquran. Dalam mempelajari bahasa arab terdapat 
beberapa ilmu penting, yakni salah satunya adalah Ilmu Dilalah (ilmu makna) 
yang mana di dalamnya dibahas mengenai segala aspek yang mempengaruhi 
makna sebuah kata ataupun kalimat. 

Dari itu semua pada pembahasan ini penulis mengambil judul 
“HADHORO DAN JAA’A DAN SEGI SEMANTIKNYA DI DALAM  
ALQURAN (PENELITIAN SEMANTIK)”, dua kata ini memiliki arti yang 
berdekatan atau bisa dikatakan memiliki persamaan arti, disamping mempunyai 
persamaan tentunya juga memiliki perbedaan arti. Maka begitu banyak para ahli 
tafsir memaknai dua kata tersebut dengan makna yang berbeda-beda. Dengan itu, 
penulis ingin menganalisis kalimat hadhoro dan  jaa’a dalam bentuk fiil  dan isim, 
dengan memakai pendekatan Ilmu Dilalah (semantik). 

Dengan cara pendekatan ini pembaca akan mudah untuk memahami 
makna kata hadhoro dan  jaa’a yang terdapat di dalam Alquran secara terperinci, 
dan juga pembaca dapat memahami bagian dari pada perbedaan dan persamaan 
antara dua arti kata tersebut di dalam Alquran. 

Berikut adalah beberapa perbedaan dan persamaan  antara kata hadhoro 
dan  jaa’a di dalam Alquran: 

- Kata jaa’a memiliki lebih banyak disebutkan dalam Alquran daripada kata 
hadhoro. 

- fariasi kata jaa’a didalam Alquran terdapat dalam dengan bentuk yang 
bermacam-macam dari pada hadhoro.  

- Antara makna hadhoro dan jaa’a memiliki persamaan arti yaitu kehadiran 
atau kedatangan. 

Antara hadhoro dan jaa’a masing-masing memiliki beberapa makna, 
antara lain sebagai berikut: 

- hadhoro memiliki makna: hadir, datang, tiba, hampir, menghadap,     
tertimpa. 

-  jaa’a memiliki makna: datang, tiba, melakukan, sampai. 


