
 

 

  

Maf’ul mutlaq dan tujuannya dalam kitab al-lu’lu’ wal marjan 

 

Ilmu Nahwu menjadi salah satu diantara ilmu bahasa yang ada di dalam al-

qur’an, Hadist dan kitab-kitab arab lainnya. Istilah modern untuk menyebut kajian ini 

adalah sintaksis bahasa. Nahwu adalah kaidah-kaidah bahasa arab untuk mengetahui 

bentuk kata dan keadaan-keadaannya ketika masih satu kata (mufrod) atau ketika 

sudah tersusun (murokkab). Termasuk di dalamnya adalah pembahasan shorof. 

Dalam ilmu nahwu ada pembagian.  Disini peneliti meneliti tentang maf’ul mutlaq, 

maf’ul mutlaq adalah masdar yang secara lafadz jatuh setelah fiilnya dan menguatkan 

fiilnya, menjelaskan bilangannya, menjelaskan jenisnya atau mengganti fiilnya 

dengan bentuk lafadz. Penambahan dalam suatu kata kerja memiliki tujuan tertentu 

sehingga dapat memunculkan makna baru yang disebut dengan tujuan fungsi. 

Namun, makna baru yang ada harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya.  

 

Hadits adalah laporan tentang sunnah rosulullah SAW, yaitu segala sesuatu 

yang disandarkan kepada rosulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun 

persrtujuan atas perkataan atau perbuatan orang lain. Hadist yang isinya berupa 

perkataan rasulullah SAW disebut sebagai hadits qauly, yang berupa perbuatan 

disebut sebagai hadits fi’ly, dan yang berupapersetujuan disebut sebagai hadits 

taqryry. Disamping itu ada juga hadits-hadits yang isinya berupa gambaran mengenai 

karakteristik rosulullah SAW,  baik perangai fisik ( wasfun khalqy) maupun sifat non 

fisik (fasfun khuluqy). 

 



 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif (untuk 

memberikan gambaran dan penjelasan tentang penelitian ini). Metode yang 

dugunakan dalam mengumpulkan data-data yaitu metode dokumentasi dengan 

mencari data-data yang ada pada kitab al-lu’lu’ wal marjan berupa hadist-hadist yang 

mengandung maf’ul mutlaq serta menjelaskan tujuan dari maf’ul mutlak tersebut. 

sumber data dalam penelitian ini selain kitab hadist juga buku-buku bahasa arab yang 

memiliki hubungan dengan judul ini.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

macam-macam maf’ul mutlaq dan tujuan dari maf’ul mutlaq yang terdapat dalam 

kitab hadist al-lu’lu’ wal marjan yaitu:  

 

Adapun macam-macam maf’ul mutlaq yaitu: 

1. Maf’ul mutlaq atau masdar lafdhi: 21 hadist

2. Maf’ul mutlaq atau masdar maknawi: 2 hadist

Sedangkan tujuan-tujuan maf’ul mutlaq yaitu: 

1. Makna li-taukidhi’hi: 18 hadist

2. Makna li-bayani adadhi:3 hadist

 


