


• Dalam bahasa Arab, setiap kata, baik kata 
benda maupun keta kerja, selalu mengandung 
dhamîr (َضِميٌر), yaitu kata ganti nama; baik 

nama orang, benda, maupun gagasan.

• Kata ganti itu selalu menyatu dalam kata, 
selalu ada di dalam kata, menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari kata.



• Karena setiap kata (kecuali harfun/partikel) selalu 
mengandung dhamîr, maka dalam bahasa Arab 
setiap kata pada hakikatnya adalah jumlah 
ibtida’yyah (ُجمَْلةمٌاإلبِْتدئية).

• Apa itu jumlah ibtida’yyah?
• Jumlah ibtida’yyah dengan kata lain adalah

kalimah .(كلمة)
• Kalimah dalam bahasa Indonesia (seharusnya)

adalah “kalimat”, bukan “kata”.
• Bila selama ini kalimah diartikan “kata”, maka di

situ terjadi kekeliruan.



• Asas atau pijakan makna bahasa Arab adalah 
kalimat, bukan kata.

• Karena itulah orang asing menyebut bahasa 
Arab sebagai bahasa yang sentence basic 
meaning (makna berbasis kalimat), sedangkan 
bahasa-bahasa lain semua merupakan bahasa 
yang word basic meaning (bahasa berbasis 
kata).



• Ism(un), yang kita terjemahkan sebagai “kata 
benda”, pada hakikatnya adalah “kalimat kata 
benda”, atau kalimat nominal (nominal sentence).

• Ingat selalu bahwa setiap kata mengandung 
dhamîr.

• Bila kita menyebut rajulun (َرُجل), misalnya, 
ingatlah bahwa di dalamnya terdapat dhamîr
huwa (ََُهو).

• Jadi, kata rajulun pada hakikatnya adalah: Huwa 
rajulun ( .[Dia seorang lelaki] .(ُهَوََرُجلَ 



• Fi’l(un) pada hakikatnya adalah “kalimat kata kerja”.
• Hal ini sebenarnya sudah kita ketahui, tapi kurang disadari.
• Bila kita menyebut kata kerja lampau fa’ala (فعل), misalnya, 

maka kalimah ini kita terjemahkan menjadi: Dia – seorang 
lelaki – telah – bekerja.

• Makna dasarnya adalah bekerja. Tapi yang bekerja itu 
adalah seorang lelaki, dan si lelaki itu telah selesai 
melakukan pekerjaannya di masa lalu; entah semenit yang 
lalu atau setahun yang lalu...

• Hal yang kita garis bawahi di sini adalah bahwa fa’ala 
ternyata bermakna sebuah kalimat, bukan sebuah kata. 
Jelasnya, fa’ala pada hakikatnya adalah kalimat kata kerja.



• Bila kita amati buku-buku yang memuat 
“analisis kalimat” (i’rãbul-kalãm), kita akan 
temukan bahwa kata fa’ala, misalnya, disebut 
sebagai jumlah ibtida’iyyah (kalimat 
permulaan), yang dikatakan sebagai lã 
mahalla lahã minal-i’rãb (tidak bisa dianalisis; 
tidak bisa diurai). Mengapa?  Sebab, wujudnya 
adalah sebuah kata, walau maknanya adalah 
sebuah kalimat.


