
 المتخلص

 "ما" واستعمالها فى سورة يوسف أنواع
Macam-macam “Ma” dan Penggunaannya dalam Surat Yusuf 

  Bahasa arab merupakan bahasa induk al-Quran, dalam memahaminya perlu 
memperhatikan beberapa perangkat, diantaranya ilmu nahwu (suatu ilmu yang secara khusus 
berbicara tentang jabatan-jabatan tiap elemen kalimat dan secara umum berbicara tentang 
aturan mengenai hubungan antar elemen tersebut). Ilmu nahwu kuncinya terletak pada 
kalimat, dan kalimat terbagi menjadi tiga bagian: kalimat isim, kalimat fi’il dan kalimat huruf. 
Ada berbagai macam kalimat huruf, dalam pembahasan skripsi ini penulis memilih kalimat 
huruf  dan fokusnya pada huruf  Ma, karena  menurut penulis huruf  Ma ini memiliki 
keindahan diantaranya adalah  berbagai macam makna dan fungsi yang terkandung dalam 
satu bentuk saja. 
  Obyek yang dikaji dalam penelitian ini adalah surat Yusuf, karena kebanyakan 
penelitian-penelitian surat Yusuf terdahulu adalah dari segi sastranya, oleh karena itu penulis 
memilih untuk meneliti dari segi bahasa terutama ilmu nahwu.  Pada pembahasan skripsi ini, 
penulis memilih judul “Macam-macam “ma” dan Penggunaannya dalam Surat Yusuf”. Ada 
51 “ma” yang ditemukan penulis yang terdapat dalam 111 ayat dari surat Yusuf.  “Ma” dalam 
ilmu nahwu dibagi menjadi 2 bagian yaitu Ma isim dan Ma huruf.  Ma isim dibagi menjadi 
empat bagian, Ma isim mausul, Ma isim Istifham, Ma Syarth, dan isim yang bermakna 
ta’ajub. “Ma” huruf dibagi menjadi tiga bagian, ma nafiah, ma zaidah dan ma masdariyah.  
  Tujuan dari pembahasan ini adalah penulis menganalisis “ma” apa saja yang terdapat 
dalam surat Yusuf dan bagaimana penggunaan dan makna “ma” dalam surat Yusuf. 
Berkenaan dengan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ilmu Nahwu. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif adalah 
pendekatan yang pengumpulan data tanpa disertai dengan observasi lapangan.  
  Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: ‘Ma’ yang terdapat dalam surat 
Yusuf ada dua yaitu ma ismiyah ada 13 ayat dan harfiyah ada 38 ayat. Yang termasuk dalam 
“ma”  ismiyah adalah mausul terdapat 8 ayat  dan istifham terdapat 5 ayat, sedangkan yang 
masuk dalam harfiyah adalah nafiyah terdapat 22 ayat dan masdariyah terdapat 8 ayat. Dalam 
konteks pengembangan studi bahasa arab, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangan bagi pengembangan kaidah bahasa arab, kususnya tentang ilmu nahwu.    

 


