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Tatabahasa bahasa 
Arab terbagi menjadi 
dua, yaitu:

1. Ilmu sharaf ( ِعْلُم
dan ,(الصَّْرفِ 

2. Ilmu Nahwu ( ِعْلُم
.(النَّْحوِ 

• Bidang kajian ilmu sharaf 
adalah penguraian 
kalimah (  َكِلَمة) atau lafazh 
 ke dalam berbagai (َلْفظ  )
bentuk dengan mengikuti 
pola-pola tertentu.

• Bidang kajian ilmu nahwu 
adalah tarkîb (  تَ رِْكْيب) atau 
rangkaian kalimah ke 
dalam berbagai bentuk 
rangkaian berdasar 
rumus-rumus tertentu.



• Selama ini para ahli secara keliru bersepakat 
menerjemahkan kalimah sebagai kata.

• Padahal, dalam bahasa Arab boleh dikatakan “tidak ada 
kata”, karena secara keseluruhan, kecuali huruf 
(partikel), yang kita sebut sebagai ‘kata’ itu hakikatnya 
adalah kalimat. 

• Jelasnya, bahasa Arab adalah bahasa yang 
menempatkan kalimat sebagai asas makna (asas: 
sentence basic meaning).

• Sebaliknya, bahasa-bahasa lain menempatkan kata 
sebagai asas makna (asas: word basic meaning).
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• Sinonim untuk kalimah (كلمة) adalah lafzh(un) 
 yang dalam bahasa Indonesia berarti ,(لفظ)
ucapan.

• Lafzh(un) terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Lafzhun mufrad (لفظ مفرد), yaitu “ucapan tunggal 
tapi bermana kalimat” (inilah bidang kajian ilmu 
sharaf) dan 

2. Lafzhun murakkab (لفظ مرّكب), yaitu “ucapan 
tersusun”, yang berupa kalimat atau frasa (inilah 
bidang kajian ilmu nahwu).
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Dalam bahasa Inggris ada 8 
jenis kata, yaitu:
1. Noun (kata benda)
2. Pronoun (kata ganti)
3. Verb (kata kerja)
4. Adjective (kata sifat)
5. Adverb (kt. keterangan)
6. Preposition (kt. depan)
7. Conjunction (kt. Peng-

hubung)
8. Interjection (kt. seru)

Dalam bahasa Arab hanya ada 
3 jenis kata, tapi mencakup 8 
jenis kata tersebut, yaitu:
1. Ismun  yang ,(اسم)

mencakup kt. benda, kt. 
ganti, kt. sifat, kt. 
keterangan, kt. seru.

2. Fi’lun kata kerja ,(فعل) (dan 
kata sifat untuk fi’lun-fi’lun 
tertentu).

3. Harfun  yang ,(حرف)
mencakup kata depan, 
kata penghubung, dll.

03/01/2014 5



• Secara keseluruhan, ketika masih berdiri 
sendiri, ismun (kata benda) adalah kata yang 
huruf akhirnya berbunyi un, yaitu ditandai 
dengan dua dhammah (  ٌ ). Contoh:   ِكَتاٌب–

َسَجَرةٌ –َمْسِجدٌ  (kitab, masjid, pohon).
• Ketika masuk ke dalam tarkîb ( ٌتَ رِْكْيب), yaitu 

rangkaian kata yang terdiri dari dua kata atau 
lebih, bunyi huruf akhir itu bisa tetap, bisa 
pula berubah menjadi an (  ٌ ), atau in (  ٌ ). 
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• Ismun (kata benda) 
terbagi menjadi: 

1. Ismu-nakirah َنِكَرة  ) = 
indefinite): kata 
benda umum; dan

2. Ismul-ma’rifah (  َمْعرَِفة
= definite): kata 
benda khusus.

• Kata benda umum 
ditandai dengan tanwin 
 ,yaitu bunyi  un, an ,(تَ ْنوِْينٌ )
in pada huruf akhir. 
Contoh:   ِكَتاٌب –قَ َلٌم
(sebuah pena; sebuah 
buku).

• Kata benda khusus 
ditandai dengan 
penambahan al pada kata 
benda umum. Contoh:  

اَْلِكَتابُ –اَْلَقَلُم  (pena itu/ini; 
buku itu/ini).
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• Meski kata benda umum (ismu-
nakirah) secara keseluruhan 
bertanwin, namun nama diri  
(personal name) adalah kata 
benda khusus (ismul-ma’rifah), 
meskipun bertanwin. Contoh: 

ُمَحمَّد  –َخاِلد  –زَْيد  •
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Bunyi huruf akhir kata benda, 
apakah un, an, atau in, semua 
menandai kedudukan kata 
benda dalam kalimat.

Sama seperti ketika kita akan 
pergi ke kantor, ke pesta, ke 
pasar, dll., kita mengenakan 
busana yang berbeda; kata 
benda memakai akhiran yang 
berbeda-beda untuk 
menunjukkan kedudukannya 
dalam kalimat.

Akhiran tersebut ditandai 
dengan dhammah, fathah, 
kasrah:

اَْلَباُب –بَاٌب –اَْلِكَتاُب –ِكَتاٌب 
دٌ – ُُمَمَّ

–اَْلَباَب –بَابًا –اَْلِكَتاَب –ِكَتابًا 
ًدا ُُمَمَّ

اَْلَباِب –بَاٍب –اَْلِكَتاِب –ِكَتاٍب 
دٍ – ُُمَمَّ
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• Kata benda yang huruf 
akhirnya ditandai  
dhammah disebut 
marfû’ (مرفوع).

• Kata benda yang huruf 
akhirnya ditandai  
fathah disebut manshûb 
.(منصوب)

• Kata benda yang huruf 
akhirnya ditandai  
kasrah disebut majrûr 
.(مجرور)

• Marfû’ adalah istilah untuk 
menyebut kata benda yang 
berfungsi sebagai subjek dan 
predikat dalam kalimat kata 
benda, dan sebagai subjek 
(pelaku) dalam kalimat kata kerja.

• Manshûb adalah istilah untuk 
menyebut kata benda yang 
berfungsi sebagai objek.

• Majrûr adalah istilah untuk 
menyebut  hubungan satu kata 
dengan kata yang lain, yang 
menyatakan pemilikan, sumber, 
kata majemuk, keterangan 
waktu, keterangan tempat dan 
lain-lain.
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Berikut ini adalah contoh kata 
benda yang menempati posisi 
marfû’.

1. Dalam kalimat kata benda:  

َاهللُ َعزِيزٌ 
ٌد َرُسولٌ  ُُمَمَّ

Dalam contoh-contoh di atas, 
kata benda pertama  berfungsi 
sebagai  mubtada’  (subjek), dan 
kata kedua berfungsi sebagai 
khabar  (predikat).

2. Dalam kalimat kata kerja:

قَاَل ِإبْ رَاِهيمُ 
َعِلَم اهللُ 

َجاَءْت َسيَّارَةٌ 
Dalam contoh-contoh ini, kata 
pertama adalah kata kerja 
(predikat), dan kata kedua 
adalah kata benda yang 
berfungsi sebagai subjek 
(pelaku).
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Berikut ini adalah contoh kata 
benda yang menempati posisi 
manshûb.
1. Dalam kalimat kata benda:

َعِلْيًماَكاَن اهللُ 
ةً َكاَن النَّاُس  أُمَّ

Pada kedua contoh di atas, 
kata terakhir adalah predikat 
(khabar), yang menjadi 
manshûb karena pengaruh 
partikel   ََكان (akan dijelaskan 
belakangan).

2. Dalam kalimat kata kerja:

(251: البقرة) َجاُلوتَ قَ َتَل ُدُووُد 
ْساَلمَ َرِضْيُت َلُكُم  (3: املائدة) اْْلِ

Pada kedua contoh ini kata 
benda yang menempati 
posisi akhir berkedudukan 
sebagai objek. Karena itu, 
keduanya manshûb, dan 
karena itu harakat akhir 
kedua kata ini  fathah.
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Di bawah ini adalah contoh kata 
benda yang menempati posisi 
majrûr.
1. Didahului huruf qasam 
(partikel yang menandai sumpah), 
yaitu bi ( ِب), ta ( َت), dan wa ( َو): 

واهللِ  -تَاهلِل –باهلِل 
Kata اهلل pada ketiga contoh di atas 
semua huruf akhirnya berharakat 
kasrah karena pengaruh huruf 
qasam.

2. Didahului  huruf jarr (akan 
dijelaskan pada gilirannya):

(44: فصلت)ِمْن َمَكاٍن بَِعْيٍد 
(6: الزمر)ِِف ظُُلَماٍت َثاَلٍث 

Pada contoh diatas ini,  ِْمن dan   ِِف
adalah huruf jarr yang membuat 
kata benda setelahnya menjadi 
berharakat kasrah. 
3. Menjadi unsur kedua dalam 
kata mejemuk:

ِكَتاُب اهللِ 
َشِدْيُد اْلَعَذابِ 

03/01/2014 13


