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اْلُمْسَتْخَلص
ABSTRAK

الظرف ومعانيه في كتاب األربعين النوويّة
Dlorof dan Maknanya dalam Kitab Al-Arba’in An-Nawawiyah

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 dlorof atau yang disebut dengan maf’ul fih, dlorof adalah isim yang
dibaca nashb yang mengira-ngirakan makna “fii”, digunakan untuk menunjukkan
keterangan waktu atau tempat terjadinya peristiwa dan memunculkan makna
yang sesuai dengan konteks kalimatnya.

Hadits adalah laporan tentang sunnah rosulullah SAW, yaitu segala
sesuatu yang disandarkan kepada rosulullah SAW, baik berupa perkataan,
perbuatan, maupun persetujuan atas perkataan atau perbuatan orang lain. Dalam
penelitian ini peneliti memilih hadits al-Arba’in an-Nawawiyah yang terdapat ٤٢
hadits, ١٢ hadits diantaranya mengadung dlorof, dan terdapat ٢٨ data.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif
(untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang penelitian ini). Metode
yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yaitu metode dokumentasi
dengan mencari data-data yang ada pada kitab al-Arba’in an-Nawayiyah berupa
hadits-hadits yang mengandung dlorof serta menjelaskan penggunaan dan makna
dari dlorof 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 dlorof dan makna dari dlorof yang terdapat dalam kitab hadist al-Arba’in
an-Nawayiyah yaitu:
١. Dlorof zaman menunjukkan keterangan waktu: ٥ hadist, ٨ kata
٢. Dlorof makan menunjukkan keterangan tempat: ١١ hadist, ٢٠ kata
Makna dlorof ini berupa waktu atau tempat, dan dlorof yang terdapat dalam kitab
hadist al-Arba’in an - Nawayiyah sebagai berikut:

َنَما –بـَْنيَ  –اََماَمَك –ُجتَاَهَك –َحْيثَُما–َحْوَل –ِإَذا –ِإْذ –ذاَت َيوٍم –ِعْنَد –بـَيـْ
ُكّل يـَْوم


