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، وَ  نَْيا فََعلَْيِه ِِبلِْعْْلِ َمْن َأَراَد الٓخَرَة فََعلَْيِه ِِبلِْعْلِْ  َمْن َأَراَد ادلُّ  

َا فََعلَْيِه ِِبلِْعْلِْ   َوَمْن َأَراَدُهم

 )رواه الّطرباين(

 



 

 

 إهداء

 أقدم ىذه الرسالة ادلاجستَت خصوصا اىل ....

 

 رمحهما هللا تعاىل ايانوأمي  أفولأيب  الوالدين الكرميني احملبوبني

  لندا يواايين أخيت الّصغرية  و إىل أسريت احملبوبة

 إىل أساتذي الذين علموين علوما كثريا انفعة و

 وإىل أصحايب احملبوبني يف تعليم اللغة العربية

 

 

 

 

 جزاكم هللا خريا اجلزاء

  



 

 

 كلمة الشكر 

 تم  تأن  تستطيعحىت  َتانعما كث ةوجل الذي أعطى الباحث احلمد و الشكر هلل عز

المية احلكومية يف جامعة اإلس َتوىو شرطا لنيل درجة ادلاجست ةلميالعالرسالة ه ىذ

دراسة يف القرآن الكرمي ) العبارات االصطالحية ع: ، تح  ادلووو ُتأنتساري بنجرماس

 بني الّلغة العربية والّلغة اإلندونيسية(.تقابلية 

 : ىمو  ةلميالعه الرسالة ىذاىل من قد ساعدوين على كتابة  الش كرفيسرين أن أقدم 

 مدير يف كلية الدراسات  ،َتادلاجستفضيلة األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا  .1

ُت الذي قد سهل اىل اري اإلسالمية احلكومية بنجرماسالعليا جامعة أنتس

 .الكاتب يف كتابة ىذه الرسالة

 فيصل مبارك سيف ادلاجستَت رئيس قسم تعليم اللغة العربيةفضيلة الدكتور  .2

الذي قد وافق  ُتاري اإلسالمية احلكومية بنجرماسجامعة أنتس االعلي الدراسات

موووع ىذه الرسالة وأعطى خدمة عالية حىت يسَت أمر جيدا ويسهل الكاتب 

 حلل ىذه الرسالة.

 ادلداخالت ٍتاليت قد أعط 1 ر أمحد مرادي ادلاجستَت ادلشرففضيلة الدكتو  .3

 ىذه الرسالة.  كتابةوالتشجيع يف  



 

 

 ادلداخالت والتشجيع ٍتاليت قد أعط 2ادلاجستَت ادلشرفة  رة مفلحةالدكتو فضيلة  .4

 ىذه الرسالة.كتابة يف  

 العليا الدراسات مجيع احملاورين يف قسم تعليم اللغة العربية ُتفضيلة ادلكرم .5

 ُت. اإلسالمية احلكومية بنجرماس جبامعة أنتساري

رسالة يف كتابة  و يشجعٍت ةاعدء الذين قاموا لادلسومجيع األصدقاء والزمال .6

 ادلاجستَت.

يف  تحب ٍتاليت أيب الكرمي وأم ي الكرمية و أخيت الص غَتة لندا يولياين   سريت احملبوبةإل .7

رسالة وتصحيح ىذه يف كتابة  ٍت دائماقد شجع يوحبييب أمحد سوكاين ال ذ ، هللا

 ادلاجستَت.
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 ملخص البحث
 

بُت الل غة دراسة تقابلية يف القرآن الكرمي ) العبارات االصطالحية"م. 2221 ، ليا ساري 
رة الدكتو ادلشرفة الثانية أمحد مرادي ادلاجستَت ، و  رالدكتو ادلشرفة األول  "العربية والل غة اإلندونيسية(

قسم تعليم اللغة العربية الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ادلاجستَت.  مفلحة
 ُت.بنجرماس

 .العبارة اإلصطالحية والقرآن الكرمي

العبارة اإلصطالحية يف القرآن الكرمي خاصة يف جزء اآلخر أي  تحليلالبحث يهدف لىذا  
 وأمناطها وادلقارنة واإلختالف بُت العبارة اإلصطالحية بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. ، جزء عم  

 .(Library Research)نوع البحث اليت تقوم هبا الباحثة ىف ىذا البحث ىو  البحث ادلكتيب 
واستخدم  الباجثة لالدراسة التقابلية . ومدخل البحث الذي تستخدمو الباحثة ىو ادلدخل النوعي

لتحصل التشابو واإلختالف بُت ىايت اللغتُت ، وىذا البحث يستخدم بتحليل اللغوية الداللية ألن  
 عٌت.ادلالبحث ىذا يبحث عن 
معاين العبارة اإلصطالحي ة من حالل معٌت ادلعجمي ومعٌت السياقي مناسبا  تحل ل الباحثة

بسياق األية القرآنية وأيضا تحل ل أمناط كلمتها لاستخدام النظرايت عن علم الداللية مثل الكتب 
 غَتمها. الت فاسَت و وادلعاجم و 

تكو ن على  ، تسورات 23عم   ءتتضم ن العبارة اإلصطالحية يف جز  ىي نتيجة ىذا البحث
العبارات من اجلملة اخلربية و  29العبارات اجلزئية منها  15العبارات الكل ية و 32بارات وىي ع 47
العبارات من األمثال. وادلقارنة بُت العبارة اإلصطالحية للغة  9العبارات من تركيب اإلوايف و 9

 عناصر تركيب كلمتها.يف  فمجلة تقسيم العبارة ولكن ادلختل العربية واإلندونيسية من خالل
والن صيحة  والت هديد تضم ن عن الر سالةجزء عم  أن و يالعبارة اإلصطالحية يف اللغة العربية خاصة يف و

تتضم ن العبارة اإلصظالحية اللغة اإلندونيسية  إم ا يف والقصص عن األمم ادلتقد مون وأسوة حسنة
 . يوميا اإلنسانعن كل  الذي تتصل لاحلياة 

  



 

 

ABSTRACT 

Lia Sari, 2021. Idioms in Al-Qur’an Al-Kareem (contrastive analysis Arabic 

language and Indonesian language). Advisor (I): Dr. Ahmad Muradi, M. Ag and 

Advisor (II) Siti Muflichah, Ph.D. Arabic Education Department Postgraduate 

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training Antasari State Islamic University 

Banjarmasin. 

Keywords: Idiom, and Al-Qur-an Al-Kareem. 

This research aims to examine the idioms in the Qur'an, especially in 

the last juz, namely juz 'amma, their forms and meanings, as well as their 

similarities and differences with Indonesian idioms. 

The type of this research is literature research with a qualitative 

approach. The researcher used contrastive analysis to produce similarities and 

differences between two languages, and the researcher also used linguistic 

analysis because this research is related to meaning of the word. 

The researcher was focused this research on the lexical meaning and 

contextual meaning in accordance with the context of the Al-Qur'an verse by 

also examining the sentence forms using linguistic theories such as books, 

interpretations, dictionaries and other sources. 

The result of this research that are 23 chapters consisting of 47 idioms, 

namely 32 full idioms and 15 partial idioms. And there are 29 idioms in the form 

of the number of khabariyah, 9 idioms in the form of tarkib al idhafi, 9 idioms in 

the form of amtsal (parable). The equivalent of idioms in Arabic and Indonesian 

sites in the number of divisions but, differs in the constituent elements. Idioms in 

Arabic, especially in the Qur'an "Juz'Amma" contain threats, messages, advice, 

learning, while idioms in Indonesian are more about everything related to human 

real life. 

  



 

 

 

ABSTRAK 

 

 

Lia Sari, 2021. Idiom dalam Al-Quran Al-Karim (Analisis Kontrastif Antara 

Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia). Pembimbing I: Dr. Ahmad Muradi, 

M.Ag. dan Pembimbing II: Siti Muflichah, Ph. D Pendidikan Bahasa Arab 

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 

Kata Kunci : Idiom dan Al-Qur-an Al-Karim. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji idiom dalam Al-Qur‟an terkhusus 

di juz terakhir yaitu juz „amma, bentuk-bentuk dan makna-maknanya, serta 

persamaan dan perbedaannya dengan idiom bahasa Indonesia.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif.dan 

peneliti menggunakan analisis kontrastif untuk menghasilkan persamaan dan perbedaan 

antara dua bahasa, dan peneliti juga menggunakan analisis linguistik karena penelitian ini 

berkaitan erat dengan makna. 

 Peneliti memfokuskan penelitian ini pada segi makna leksikal da makna 

kontekstual sesuai dengan konteks ayat Al-Qur‟an dengan meneliti pula bentuk-bentuk 

kalimat nya menggunakan teori-teori ilmu linguistik seperti buku-buku,  tafsir-tafsir,  

kamus-kamus dan sumber lainnya. 

Hasil penelitian ini adalah terdapat 23 surah terdiri dari 47 idiom yaitu 32 

idiom penuh dan 15 idiom sebagian. Dan darinya terdapat 29 idiom berbentuk 

jumlah khabariyah, 9 idiom berbentuk tarkib al idhafi 9 idiom berbentuk amtsal 

(perumpamaan). Persamaan idiom dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia 

terletak pada jumlah pembagiannya namun berbeda pada unsur-unsur 

pembentuknya. Idiom dalam bahasa Arab terkhusus dalam AL-Qur‟an 

“Juz‟Amma” mengandung ancaman, pesan, nasihat, pembelajaran sedang  idiom 

dalam Bahasa Indonesia lebih kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kehidupan manusia sehari-hari.  
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