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شكراروتقديرر
احلمد و الشكر هلل عز وجل الذي أعطى الباحث نعما كثريا حىت يستطيع أن يتم هذا
البحث العلمي وهو شرطا لنيل درجة املاجستري يف جامعة اإلسالمية احلكومية أنتساري
بنجرماسني ،حتت املوضوع " ر املشتكراللفظىروراملتادفراللفظىرمنرآايترالتبيةر
روالتعليمرىفرالقرآنرالكرمير(دراسةرحتليليةرداللية)".ر
فيسرين أن أقدم جزيل شكري اىل من قد ساعدوين على كتابة هذا البحث هم :
 .1فضيلة األستاذ الدكتور جميب الرمحن املاجستري ،مدير جامعة أنتساري اإلسالمية
احلكومية بنجرماسني.
 .2فضيلة األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستري مدير يف كلية الدراسات
العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 .3فضيلة الدكتور سيف الدين أمحد حسني املاجستري ،على إرشادته للباحث يف
الكتابة البحث و هو حماضر يف كلية الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية
احلكومية بنجرماسني.
 .4فضيلة الدكتورة احلاجة ملة حسنة املاجستري ،على إرشادهتا للباحث يف الكتابة
البحث و هي حماضرة يف كلية الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية
احلكومية بنجرماسني.

 .5فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري
اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يف كلية الدراسات العليا.
 .6ومجيع األصدقاء والزمالء الذين قاموا ابملساعد و يشجعىن يف كتابة البحث
العلمي.
 .7ألسريت احملبوبة.
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أقر أبن هذه الرسالة مبوضوع " راملشتكراللفظىروراملتادفراللفظىرمنرآايتر

التبيةرورالتعليمرىفرالقرآنرالكرمي ر(دراسةرحتليليةرداللية)"ر خضرهتا و كتبتها بنفسي
من جهدي شخصيا .وما اقتبس من شيء إال قد أحل اىل مصادرها ومرجعتها .وإذا
ادعى أحد إستقباال أهنا من أتليفه وتبني أهنا فعال ليس من حبثي العلمى فأان أحتمل
املسؤولية على ذلك ،لن تكن املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.ر
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ملخصرالبحثر

روجي2021م "،ر املشتكراللفظىروراملتادفراللفظىرمنرآايترالتبيةرورالتعليمرىفرالقرآنرالكرمي ر(دراسةر
حتليليةرداللية)" البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية ،املشرف الدكتور سيف الدين أمحد حسني املاجستري و
الدكتورة احلاجة ملة حسنة املاجستري.

الكلماترالرئيسيةر:راملشتكروراملتادفرر(حتليليةرداللية)ر
ر

ق ّدم الباحث هلذه الرسالة هي عن املشرتك اللفظى واملرتادف اللفظى من آايت الرتبية والتعليم ىف القرآن
الكرمي (دراسة حتليلية داللية) ,و حبثه على ثالث جماالت مشرتك ة و مرتادفة من آايت الرتبية والتعليم ,يعىن ىف
جمال األمساء ,وجمال األفعال ,وجمال احلروف.
وأما أهدافه ملعرفة األلفاظ املشرتكة و املرتادفة املوجودة من آايت الرتبية و التعليم ىف القرآن الكرمي,
وملعرفة معاىن املشرتك اللفظى و املرتادف اللفظى املوجودة من آايت الرتبية و التعليم ىف القرآن الكرمي.
واستخدم الباحث هلذا البحث هو "البحث املكتيب" ,يقصد به استخدام املصادر املكتىب للوصول إىل
املعلومات املسجلة وهى معرفة عامة .واستخد م املدخل النوعى ,والبحث ابلتحليل من علوم فقه اللغة عن املشرتك
اللفظى واملرتادف اللفظى ,والتحليل عن معاىن األلفاظ املشرتكة واملرتادفة ىف اآلايت ,وشرح معانيها ابستخدام
التحليل ابلنظر إىل معاجم اللغة العربية وآراء املفسرين وكتب فقه اللغة ,واألسلوب الذى استخدمه الباحث
لتحليل البياانت أسلوب حتليل الدالىل.
وأما نتائج هذا البحث فهي -1 :عدد األلفاظ املشرتكة املوجودة من آايت الرتبية و التعليم ىف القرآن
الكرمي ستةرعشر لفظا ,وانقسمت إىل مثانية ىف األمساء ,ومخسة ىف األفعال ,و ثالثة ىف احلروف .وأما عدد
األلفاظ املرتادفة املوجودة من آايت الرتبية و التعليم ىف القرآن الكرمي ستة ألفاظ ,وانقسمت إىل اثنني ىف األمساء,
وثالثة ىف األفعال ,و واحد ىف احلروف -2 .وأما معاىن األلفاظ املشرتكة املوجودة من آايت الرتبية و التعليم ىف
القرآن الكرمي ,فمنها ىف األمساء حنو :البيت مبعىن الكعبة ,املسكن ,القرب .وىف األفعال حنو" :بَ ْنيناَ" مبعىن رفعنا,

أحكمنا ,أوجدان .وىف احلروف حنو" :أَ ْن" مبعىن املفسرة ,املصدرية .وأما األلفاظ املرتادفة املوجودة من آايت الرتبية
و التعليم ىف القرآن الكرمي فمنها ىف األمساء حنو" :الرواسي" و "اجلبال" .ىف األفعال حنو" :فهم" و "فقه" .وىف

احلروف حنو":إ ّن" و "أ ّن".

ABSTRACT
Ruji, 2021 "Antonyms and Synonyms in Verses of Education and Teaching in
the Qur'an (Study of Semantic Analysis)". Advisor I : Dr. Ahmad Saifuddin
Husin, M.A. Advisor II : Dr. Hj Mila Hasanah, M.Ag.
Keywords: Antonyms And Synonyms (Semantic Analysis).
The author focuses his thesis research of antonyms and synonyms
contained in verses about education and teaching in the Qur'an with the study of
simantic analysis, the discussion of antonyms and synonyms by dividing into
three groups, namely groups of nouns, verbs, as well as letters.
And the purpose of this study is: to find out the words and meanings of
antonyms and synonyms contained in the verses of education and teaching in the
Qur'an.
This thesis uses library research method. This study uses a qualitative
approach. This study analyzes linguistically about antonyms and synonyms, and
analyzes the meanings of antonyms and synonyms contained in educational and
teaching verses in the Qur'an and explains their meanings by analyzing Arabic
dictionaries and the opinions of experts. interpretations and books on
understanding the Arabic language. And how to analyze this data using simantic
analysis.
The results showed that 1. There are 16 antonym words in the verses of
education and teaching in the Qur'an, divided into 8 nouns, 5 in verbs, 3 in letters.
And there are synonymous words in the verses of education and teaching in the
Qur'an as many as 6 words, divided into 2 nouns, 3 in verbs, 1 in letters. 2. The
meaning of antonyms in the verses of education and teaching in the Qur'an
include: In the noun "Al-Bait" it means Kaaba, Residence, Graveyard. In the verb
"Banainaa" it means we lift, strengthen, make. The letter "An" means explanation,
masdar. The synonyms for the verses of education and teaching in the Qur'an
include: On the noun "Ar-Rawasi" and "Al-jibal". In the verb "Fahima" and
"Faqiha". On the letters "Inna" and "Anna".

ABSTRAK
Ruji ,2021“Antonim Dan Sinonim Pada Ayat-Ayat Pendidikan Dan Pengajaran
Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Semantik )”. Pembimbing I : Dr. Ahmad
Saifuddin Husin, M.A. Pembimbing II : Dr. Hj Mila Hasanah, M.Ag
Kata Kunci : Antonim Dan Sinonim (Analisis Semantik).
Penulis mempokuskan penelitian tesisnya pada antonim (Kata-Kata yang
Berasosiasi) dan sinonim yang terdapat pada ayat-ayat tentang pendidikan dan
pengajaran di dalam Al-Qur’an dengan studi Analisis simantik, pembahasan
antonim dan sinonim tersebut dengan membagi tiga kelompok yaitu kelompok
kata benda, kata kerja, serta huruf.
Dan tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui kata-kata dan makna
antonim dan sinonim yang terdapat dari ayat-ayat pendidikan dan pengajaran
didalam Al-Qur’an.
Tesis ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menganalisis
secara bahasa tentang antonim dan sinonim, dan menganalisis makna-makna
antonim dan sinonim yang terdapat pada ayat-ayat pendidikan dan pengajaran
dalam Al-Qur’an dan menjelaskan makna-maknanya dengan menganalisis kamuskamus bahasa arab dan pendapat ahli-ahli tafsir dan buku-buku pemahaman
bahasa arab. Dan cara menganalisa data ini dengan menggunakan analisa
simantik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Terdapat kata-kata yang
berasosiasi pada ayat-ayat pendidikan dan pengajaran di dalam Al-Qur’an
sebanyak 16 kata, terbagi pada 8 kata benda, 5 pada kata kerja, 3 pada huruf. Dan
terdapat kata-kata sinonim pada ayat-ayat pendidikan dan pengajaran didalam AlQur’an sebanyak 6 kata, terbagi pada 2 kata benda, 3 pada kata kerja, 1 pada
huruf. 2. Adapun makna antonim pada ayat-ayat pendidikan dan pengajaran di
dalam Al-Qur’an diantaranya yaitu : Pada kata benda “Al-Bait” maknanya
Ka’bah, Tempat tinggal, Kuburan. Pada kata kerja “Banainaa” maknanya kami
angakat, kokohkan, jadikan. Pada huruf “An” maknanya penjelasan, masdar.
Adapun sinonim pada ayat-ayat pendidikan dan pengajaran di dalam Al-Qur’an
diantaranya yaitu : Pada kata benda “Ar-Rawasi” dan “Al-jibal”. Pada kata kerja
“Fahima” dan “Faqiha”. Pada huruf “Inna” dan “Anna”.
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