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ABSTRAK 

Agus Bintang K, 2019. Isim Alam Didalam Kitab Durrah An-Nashihin dari 

syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Al-syakir Al-khobawiyi. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. Pembimbing I : Dr. Ahmad Muradi, M.A  

Pembimbing II :  Mukhlis Anshari, S. Hum, M.Pd 

 

Kata Kunci: Isim Alam.  Didalam Kitab Durrah An- Nashihin. 

Skripsi ini menyajikan tentang, macam-macam dan asal kata isim alam 

pada kitab durratuh An-Nashihin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

apa macam- macam bentuk isim alam dan apa asal kata yang diambil apabila dia 

isim alam manqul didalam kitab Durrah An- Nashihin.Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui macam- macam bentuk isim alam dan asal kata yang 

diambil apabila dia isim alam manqul didalam kitab Durrah An- 

Nashihin.Didapati isim alam memiliki banyak macamnya,yaitu isim alam dari 

segi maknanya, isim alam dari segi letaknya, isim alam dari segi kegunaanya dan 

isim alam dari segi teksnya, kebanyakan dari isim alam adalah isim alam manqul.  

Jenis metode skripsi ini adalah riset perpustakaan ( library research). 

Portlet yang digunakan adalah kualitatif. Dan strategi yang digunakan adalah 

memilih kalimat di kitab Durrah An-Nashihin yang merupakan isim alam, 

kemudian menganalisisnya menggunakan literatur bahasa arab dan kajian ilmu 

nahwu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 82 isim alam yang berbeda 

jenisnya, dan didapati  isim alam dari segi maknanya memiliki 2 macam yaitu 

isim alam syakhsh ada 78 dan isim alam jins ada 4. isim alam dari segi bentuknya 

memiliki 3 macam yaitu isim alam Al-isim ada 71 dan isim alam laqab ada 4, dan 

isim alam kunyah ada 7. isim alam dari segi maknanya memiliki 2 macam yaitu 

isim alam syakhsh ada 78 dan isim alam jins ada 4. 
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 ملخص البحث
0291، كورنياوان بينتانج أغوس  أمحدبنحسنبنعثمانللشيخالناصحنيدرةيفالعلماسم.

.الرسالةالعلمية.قسمالتعليماللغةالعربيةكليةالرتبيةوالتعليم.اخلوبريالشاكر
ادلاجستريأنصاريخملصالثاىن:ادلاجستريمراديأمحدالدكتورادلشرفاألول:

 
 .الناصحين درة كتاب  في ،العلم اسمالكلمات الرئيسية: 

عثمانللشيخأنواعاسمالعلمواصلويفكتابدرةالناصحنيعنتتحدثالرسالةالعلميةىذه
اليتتوجديفواصلواسمالعلمأنواعىيماىذاالبحثىي:أسئلةو.اخلوبريالشاكرأمحدبنحسنبن

البحثىو.درةالناصحنيكتاب اسمالعلماصلكلمةمنكلماتواسمالعلمأنواعدلعرفةوأىدافىذا
علمأكثرنوعمناعتبارهوىومناعتبارالوضع,واإلستعمال,أنالوتوجد.درةالناصحنيكتاباليتتوجديف

واللفظ,وادلعاىن.واسمالعلمأكثرعلمادلنقولمنعلمادلرجتل.
(.Library research")ادلكتيبالبحث"ىوالبحثىذايفالباحثيستخدموالذيالبحثنوع 
البيانات،ىذهجلمعالباحثسلكهااليتوالطريقة.النوعيادلدخلىوالباحثيستخدموالذيالبحثومدخل

باستخدامحيلملهاثم،"األعالمأمساء"منالكلماتتتضمناليتالناصحنيدرةكتابيفالكلماتبتحديدىي
 .العلميالبحثهبذاتتعلقاليتأخرىوكتبحنويةدراسةحتليلوالعربيةاللغةقواعد

خمتصريأيتأنالباحثفيكونالبحثأسئلةإىلونظراالثالثالبابيفالبحثنتائجعلىواعتمادا
باعتبارالعلماسم.0اجلنسعلمتوجد,86الشخصعلمتوجد,ادلعىنباعتبارالعلماسم:يليكماالبحث
توجد,اإلستعمالباعتبارالعلماسم. 0الكنيةعلمتوجد,0اللقبعلمتوجد,82االسمعلمتوجد,الوضع
11ادلركبعلمتوجد,91ادلفردعلمتوجد,اللفظباعتبارالعلماسم.10ادلرجتلعلمتوجد,92ادلنقولعلم
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