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ABSTRAK 

Al‟Alawiy, Ahmad Abdul Qodir. 2013. Analisis Kesalahan Pemakaian Isim 

Dhomir Pada Muhadatsah Film Tugas Akhir Mata Kuliah Tafa‟ul Ittishaliy 

Mahasiswa Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang Tahun 2010. Skripsi 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : 

Zukhaira, S.S., M.Pd.. Pembimbing II : Dr. Zaim Elmubarok, M.Ag 

Kata kunci: Kesalahan, Isim Dhomir, Film 

Penelitian ini adalah penelitian tentang pemakaian dhomir yang salah (error) pada 

muhadatsah dalam film berbahasa Arab Unnes tahun 2010 yang dibuat oleh para 

mahasiswa bahasa Arab Unnes. Penelitian ini diharapkan mampu menggugah 

kesadaran para dosen untuk memberikan perhatian terhadap para mahasiswanya 

terkait pemakaian dhomir yang salah dalam bermuhadatsah dan sebagai masukan 

mahasiswa dan para pembelajar bahasa Arab yang lainnya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab mereka dengan 

menerapkan kaidah dhomir yang benar saat bermuhadatsah. Melalui penelitian ini, 

peneliti akan memaparkan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis isim dhomir yang salah 

dalam pemakaiannya pada muhadtsah film tafa‟ul ittishaly. Serta untuk 

mengetahui analisis dan pembenarannya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian 

ini digunakan ketika peneliti mencari kesalahan, mengklasifikasikan masing-

masing kesalahan pemakaian dhomir menurut jenisnya dan menganalisis 

kesalahan serta memberi pembenaran atas dhomir yang salah yang terdokumentasi 

dalam 7 film berbahasa Arab yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik dokumentasi dan purposive sampling. Instrumen yang 

dipergunakan berupa kartu data. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik PUP (Pilah unsur penentu). 

Hasilnya ditemukan 121 kesalahan. Adapun kesalahan pemakaian isim dhomir 

tersebut tersebar pada tujuh film yang diteliti yang terdiri dari 7 dhomir rofa‟ 

munfashil, 7 dhomir rofa‟ muttashil, 8 dhomir nashob muttashil, 22 dhomir jar 

muttashil, 73 dhomir mustatir wujuban, dan 4 dhomir mustatir jawazan. Adapun 

kesalahan pemakaian dhomir nashob munfashil tidak terdapat dalam tujuh film 

tersebut. Sementara berdasarkan analisisnya terdapat sebanyak 121 kesalalahan 

pemakaian isim dhomir yang terdiri dari 120 kesalahan pemakaian isim dhomir 

yang tidak sesuai dengan isim yang digantikannya. Dan 1 kesalahan pemakaian 

dhomir yang tidak sesuai dengan kaidah dhomir terkait. Adapun saran 

pembenarannya disertai dengan pembenaran jumlah yang dilafadhkan pula agar 

dapat menjadi mafhum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa mayor di dunia yang 

dituturkan oleh lebih dari 200.000.000 umat manusia (Ghozawi dalam Arsyad 

2004:1). Bahasa Arab berasal dari rumpun bahasa-bahasa semit (Semitic 

Language/Samiah) dan mempunyai anggota penutur yang terbanyak (Arsyad 

2004:2). Bahasa Arab kini sudah menjadi bahasa komunikasi internasional 

dan secara resmi juga sudah diakui dan dinyatakan sebagai bahasa yang sah 

digunakan di lingkungan PBB sejak tahun 1973 dan organisasi-organisasi 

yang bernaung di bawahnya seperti WHO, UNESCO, dan lain-lain.  

Menurut Bell Gredler (dalam Fathul 2012: 22), belajar adalah proses 

yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam competencies, 

skills dan attitude. Pembelajaran bahasa asing khususnya bahasa Arab di 

Indonesia telah berkembang pesat mengingat bahasa Arab tidak diguanakan 

sebagai bahasa agama saja melainkan juga digunakan sebagai bahasa 

internasional. Sehingga munculah berbagi metode pembelajaran yang 

beranekan ragam yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan pembelajaran bahasa 

Arab itu sendiri. Sementara itu proses pembelajaran bahasa Arab di lembaga-

lembaga pendidikan di Indonesia haruslah disesuaikan dengan kurikulum 

yang disesuaikan dengan kompetensi kebahasaan. Menurut Effendy 

(2009:73) kompetensi kebahasaan mencakup dua hal, yaitu : (a) Kemahiran 
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berbahasa yang terdiri atas kemahiran-kemahiran (1) al-Istima‟ (2) al-Kalam 

(3) al-Qiroah (4) al-Kitabah dan (b) Penguasaan atas unsur-unsur bahasa 

yang terdiri atas (1) al-Ashwat (2) al-Mufrodat (3) al-Tarakib an-Nahwiyah.  

Kemampuan/keterampilan mendengar (Istima‟) dan membaca 

(Qiro‟ah) merupakan dua keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. 

Sementara itu keterampilan bicara (Kalam) dan menulis (Kitabah) merupakan 

dua keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Salah satu maharoh yang 

menjadi perhatian dalam pembelajaran bahasa Arab di Unnes adalah 

keterampilan berbicara (Maharoh Kalam). Kemahiran/keterampilan berbicara 

merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam 

pengajaran bahasa modern termasuk bahasa Arab. Menurut Effendy 

(2009:139), berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling 

pengertian, komunikasi timbal balik, dengan menggunakan bahasa sebagai 

medianya. 

Salah satu mata kuliah yang melatih keterampilan berbicara adalah 

tafaul ittishaly. Kuswardono (2009:1) mengatakan bahwa Tafaul ittishaly 

(Ta‟bir Syafawi 2) termasuk mata kuliah kelompok keterampilan berbahasa 

Arab yaitu khususnya keterampilan berbicara (berbahasa Arab fusha) dan 

merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah usus hiwarot (Ta‟bir 

Syafawi 1). Pada mata kuliah ini dilatih keterampilan berkomunikasi dengan 

bahasa Arab secara spontan sesuai situasi komunikasi diawali dengan 

pemberian model dialog kemudian dikembangkan variannya.  Kegiatan 

belajar mahasiswa pada mata kuliah ini diantaranya Tanya jawab; 
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subtitusi/transformasi model diaolog; percakapan terpimpin; percakapan 

bebas; wawancara dan lain sebagainya. Pada akhir pembelajaran mata kuliah 

ini dosen memberikan evaluasi akhir / tugas akhir. Dan pada tahun 2010, 

tugas akhir yang diberikan oleh dosen pengajar kepada mahasiswa adalah 

pembuatan video atau film berbahasa Arab. Pembuatan film berbahasa arab 

tersebut dilakukan dengan berbagai latar di luar kampus Unnes. Dosen 

melihat perkembangan dan peningkatan yang cukup signifikan dalam bidang 

muhadatsah pada mahasiswa semester III setelah satu semester para 

mahasiswa diberikan materi pembelajaran muhadasah, praktek langsung 

muhadatsah dan penugasan akhir semester berwujud video atau film 

berbahasa Arab dalam perkuliahan Tafaul Ittishaly. 

Film berbahasa Arab yang dibuat oleh para mahasiswa semester III 

program studi Pendidikan Bahasa Arab Unnes sebagai tugas akhir mata 

kuliah Tafaul Itishally ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Di mana 

para mahasiswa diwajibkan untuk berbicara dengan bahasa Arab di tempat 

umum. Sebelum proses pembuatan film berbahasa Arab ini, para mahasiswa 

harus menentukan bersama setting dan latar yang akan digunakan untuk 

pengambilan gambar. Lokasi shooting sangat mempengaruhi terhadap tema 

pembicaraan berbahasa Arab. Para mahasiswa semester III telah 

dikelompokkan sebelumnya oleh dosen pengajar mata kuliah ini. Para 

mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok agar mereka tidak kesulitan 

dalam membagi peran dalam proses pembuatan film berbahasa Arab. 
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Para mahasiswa dalam proses pembuatan film berbahasa arab ini diuji 

mental mereka untuk dapat berbicara dengan bahasa Arab di luar kampus. 

Namun demikian, dari sini perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwasannya 

mereka adalah para mahasiswa yang sedang belajar yang tidak luput dari 

kesalahan-kesalahan ketika dalam hal berbicara (muhadatatsah) dengan 

bahasa Arab. Kesalahan-kesalahan tersebut sangatlah beraneka ragam dilihat 

dari kaidah ilmu nahwu maupun shorof.  

Peneliti berpendapat Kesalahan berbahasa Arab sangatlah beraneka 

ragam. Kesalahan berbahasa Arab tersebut dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa klasifikasi kesalahan berbahasa berdasar pada beberapa 

bidang/disiplin ilmu kebahasaan seperti kesalahan dalam bidang fonologi, 

sintaksis, semantik, morfologi dan lain-lain. Khususnya dalam kesalahan 

sintaksis bahasa Arab, al Jurbu‟ (dalam Ainin 2005:122) mengklasifikasikan 

kesalahan sintaksis (nahwu) bahasa Arab menjadi tujuh bagian : 

a. Kesalahan nakirah dan ma‟rifat 

b. Kesalahan mudzakar dan muannats 

c. Kesalahan penggunaan harf bermakna 

d. Kesalahan penggunaan dhamir 

e. Kesalahan mufrad, mutsanna, jama‟ 

f. Kesalahan i‟rab, dan  

g. Kesalahan bentuk fi‟il 

Kesalahan sintaksis yang terjadi pada  
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Peneliti menemukan kesalahan yang serupa dengan pendapat al Jurbu‟ 

tentang kesalahan sintaksis bahasa Arab setelah melakukan pengkajian awal 

pada beberapa film berbahasa Arab karya mahasiswa Unnes. Peneliti 

berinisiatif untuk mengadakan penelitian tentang kesalahan penggunaan 

(isim) dhomir karena jenis kesalahan ini dapat menyebabkan kesalahfahan 

yang bisa merubah isi/maksud/pesan/informasi yang disampaikan oleh 

pelafadh/pemain kepada lawan mainnya maupun kepada para penonton film 

berbahasa Arab tersebut saat bermuhadatsah dalam beberapa film berbahasa 

Arab karya mahasiswa Unnes. Kesalahan  pemakaian isim dhomir pada 

muhadatsah dalam film tersebut terjadi pada beberapa jenis isim dhomir yaitu 

: (1) Isim dhomir bariz; dan (2) Isim dhomir mustatir; 

Pada Film yang berjudul "ششاء اٌّضسػح"  yang diperankan oleh enam 

mahasiswa yang bernama Taufik, Maidah, Noviatun, Harsono, Akbar, dan 

Luluk . Terdapat kesalahan pemakaian isim dhomir mustatir dalam fi‟il amar 

saat Taufik mempersilahkan untuk menikmati makanan di saat Taufik 

menjamu para tamunya dalam film tersebut. Taufik mengucapkan "ٌُٛعّسر ,

"ذفّعً ترٕاٚي . Sementara kalimat yang benar adalah "ُذفّعٍٛا ترٕاٚي, ٌٛعّسر" . Pada 

contoh kasus kesalahan semacam ini kesalahan terdapat pada penggunaan 

isim dhomir mustatir lafadh "ًذفّع"  yang seharusya diucapkan "ذفّعٍٛا"  karena 

obyek yang dimaksudkan adalah jamak. Adapun isim dhomir mustatir yang 

seharusnya adalah wawu jama‟  ْٛ   (jama‟ mudzakar mukhotob) dan bukan " أَٔد

"ِمّذس  (mufrod mudzakar mukhotob) seperti yang terkandung dalam fi‟il amar 

sebagaimana yang diucapkan Taufik tersebut.  
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Ada juga kesalahan pemakaian isim dhomir bariz (muttashil dan 

munfashil). Adapun kesalahan pemakaian isim dhomir muttashil pada film 

"ششاء اٌّضسػح"  yaitu "أٔا ِغشٚس ٌٍغا٠ح ِٓ اٌٍماء ته" . Kesalahan dari lafadh di atas 

adalah  pada pengucapan isim dhomir jar muttashil di akhir kalimat yang 

diucapkan oleh Taufik. Pembenaran dari dhomir jar muttashil di atas adalah 

"أٔا ِغشٚس ٌٍغا٠ح ِٓ اٌٍماء تىُ" . Isim dhomir muttashil di akhir lafadh yang benar 

adalah "ُو"  (jama‟ mudzakar mukhotob) dan bukan menggunakan isim 

dhamir jar muttashil berupa " َن"  (mufrod mudzakar mukhotob) karena saat itu 

Taufik sedang berbicara kepada orang banyak (jama‟ mukhotob) yaitu Akbar, 

Luluk, dan Harsono. 

Sementara itu, kesalahan pemakaian isim dhomir munfashil terdapat 

dalam film berbahasa Arab yang berjudul "فٝ فٛستا١ٌٕىا" . Kesalahan tersebut 

berupa kesalahan pemakaian isim dhomir munfashil dalam kalimat yang 

diucapkan oleh salah satu mahasiswa bahasa Arab yang bernama Mujianto 

dalam Film tersebut. Adapun lafadh yang diucapkan adalah " ٟ٘ ْواْ ٘زا اٌّىا ٚ

"خ١ًّ خّذا . Pembenaran dari lafadh tersebut adalah "واْ ٘زا اٌّىاْ ٘ٛ خ١ًّ خّذا ٚ"  

di mana isim dhomir munfashil berupa "ٟ٘"  (mufrod muannats ghoibah) yang 

terletak di tengah kalimat seharusnya diucapkan dengan lafadh isim dhomir 

munfashil  "ٛ٘"  (mufrod mudzakar ghoib) karena menggantikan isi mudzakar 

"اٌّىاْ" . 

Dari beberapa contoh kesalahan pemakaian isim dhomir dalam 

percakapan (ِسادثح) di film berbahasa Arab Unnes, peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian tentang kesalahan pemakaian isim dhomir yang terjadi 



 

 

 

7 

dalam percakapan berbahasa Arab. Peneliti berinisiatif untuk menjadikan 

beberapa film berbahasa Arab yang dibuat oleh para mahasiswa Prodi  

Bahasa Arab Unnes dari perkuliahan Tafaul Ittishaly pada tahun 2010 sebagai 

obyek dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.  

Selain digunakan oleh dosen sebagai bahan evaluasi untuk melihat 

kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab, film bahasa Arab ini juga 

menjadi dokumentasi program studi Pendidikan bahasa Arab Unnes sebagai 

karya dari mahasiswanya. Bahkan dalam beberapa kesempatan juga 

digunakan sebagai media pembelajaran oleh para mahasiswa atau alumni 

dalam proses balajar mengajar di sekolah. Penggunaan film-film tersebut 

sebagai media pembelajaran ditujukan bagi para siswa di sekolah oleh para 

mahasiswa PPL dan alumni Unnes. Yang mana Film-film tersebut juga 

difungsikan sebagai media pembelajaran yang menghibur namun tetap 

mendidik para siswanya. Tujuannya adalah untuk merangsang siswa agar 

berani berbicara dengan bahasa Arab. 

Maka dari itu, peneliti terinspirasi untuk mengadakan penelitian tentang 

kesalahan pemakaian isim dhomir dalam film atau video berbahasa Arab 

tersebut dengan mengambil obyek penelitian dari hasil karya mahasiswa  

Unnes tahun 2010 sebagai tugas akhir dari mata kuliah Tafaul Ittishalty. 

Adapun penelitian ini berjudul “Analisis Kesalahan Isim Dhomir pada 

Muhadatsah dalam Film Tugas Akhir Mata Kuliah Tafa‟ul Ittishaliy 

Mahasiswa Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang Tahun 2010”. 

 



 

 

 

8 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Para mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Unnes dituntut 

untuk mempelajari secara menyeluruh empat aspek keterampilan berbahasa 

dalam proses pembelajaran bahasa Arab  ,(اعرّاع) Yaitu Mendengar .  (ِٙاساخ) 

berbicara membaca ,(والَ)  dan menulis (لشاءج)   Dalam keterampilan .(وراتح) 

berbicara (َوال), peneliti menyadari bahwasanya pemeran dalam Film bahasa 

Arab karya mahasiswa Unnes bukanlah penutur asli dari Arab. Mahasiswa 

bahasa Arab Unnes  pun memiliki latar belakang pendidikan yang beraneka 

ragam yaitu mereka pernah belajar bahasa Arab sebelumnya baik itu di 

pesantren, madrasah, maupun lembaga kursus bahasa Arab. 

Berangkat dari latar belakang mahasiswa yang beraneka ragam tersebut 

tentunya terjadi perbedaan tentang keilmuwan bahasa Arab mereka satu sama 

lain. Dalam hal ini, peneliti mengamati terutama dalam pembelajaran kalam, 

para mahasiswa haruslah memperhatikan kaidah nahwu dan shorof  ketika 

mereka bercakap-cakap (muhadatsah) satu sama lain berbahasa Arab. Peneliti 

melihat terdapat banyak sekali kesalahan berbahasa saat mereka bercakap-

cakap khususnya kesalahan dalam bidang sintaksis saat mereka bercakap-

cakap dengan bahasa Arab. Salah satu darinya adalah kesalahan dalam 

pemakaian isim dhomir yang tidak sesuai dengan isim yang digantikannya 

dan yang tidak sesuai dengan kaidah dhomir yang benar. Maka dari itu, 

peneliti mencoba untuk meneliti kesalahan pemakaian isim dhomir tersebut 

dalam muhadatsah mahasiswa bahasa Arab dengan menjadikan tujuh film 

sebagai obyek penetiannya untuk mendeskripsikan, menganalisis dan 
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memberikan koreksi terkait kesalahan-kesalahan pemakaian isim dhomir yang 

terjadi pada tujuh film berbahasa Arab dalam empat kaset Film (VCD/DVD)  

dengan judul sebagai berikut : 

1. DVD Film 1 terdapat tiga judul, yaitu :  

؟"  تاورِٟٕذاال"ِا فٝ اٌّرسف  (1  

"فٝ اٌّغدذ" (2  

"ششاء اٌّضسػح" (3  

2. VCD Film 2 berjudul : 

"فٝ فٛستا١ٌٕىا"  

3. VCD Film 3 berjudul : 

"ِا ت١ٕٟ ٚ ت١ٕٙا"  

4. VCD Film 4 berjudul : 

"عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج"  

5. VCD Film 5 berjudul : 

"اٌّشوضٞدّواْ "  

 

 

 

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Apa saja jenis-jenis isim dhomir yang salah dalam pemakaiannya pada 

percakapan (muhadatsah) dalam film berbahasa Arab karya mahasiswa 

program studi bahasa Arab Unnes tahun 2010? 

2. Bagaimana   analisis dan pembenaran jenis-jenis isim dhomir yang 

salah dalam pemakaiannya pada percakapan (muhadatsah) dalam film 

berbahasa Arab karya mahasiswa bahasa Arab Unnes semester III 

tahun 2010? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui jenis-jenis isim dhomir yang salah dalam pemakaiannya 

pada percakapan (muhadatsah) dalam film bahasa Arab karya 

mahasiswa Program studi bahasa Arab Unnes semester III tahun 2010. 

2. Mengetahui analisis dan pembenaran jenis-jenis isim dhomir yang 

salah dalam pemakaiannya pada percakapan (muhadatsah) dalam film 

berbahasa Arab karya mahasiswa bahasa Arab Unnes semester III 

tahun 2010? 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini bermanfaat sebagai penelitian baru untuk 

perkembangan pembelajaran bahasa Arab yaitu dengan menjadi  

masukan dan sumbangan pemikiran bagi pembelajar bahasa Arab 

tentang kesalahan pemakaian dhomir serta koreksi terhadapnya dalam 

muhadatsah berbahasa Arab sehari-hari umumnya. Dan khususnya 

dalam  muhadatsah saat pembuatan film berbahasa Arab di masa 

selanjutnya. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan rujukan 

bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian terkait kesalahan isim 

dhomir dan kesalahan berbahasa yang lainnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dosen 

 Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kesalahan isim 

dhomir dalam bermuhadatsah. Dan dapat dijadikan sumber bacaan 

kesalahan-kesalahan berbahasa beserta pembenarannya, khususnya 

pada pemakaian isim dhomir yang salah oleh mahasiswa. 

b. Bagi Mahasiswa 

1) Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah Tafaul Ittishaly khususnya dalam hal pemakaian isim 

dhomir saat bermuhadatsah saat mengikuti mata kuliah tersebut. 

2) Sebagai masukan kepada para pembelajar bahasa Arab agar 

selalu giat belajar bahasa Arab dengan mengindahkan dan 

menerapkan kaidah-kaidah ketatabahasaan Arab, terutama dalam 

pemakaian isim dhomir yang sesuai dengan isim yang 

digantikannya dan sesuai dengan kaidah dhomir yang lainnya 

dalam muhadatsah supaya tidak terjadi kesalahfahaman dalam 

mentransfer informasi yang dimaksudkan serta mampu 

bermuhadatsah dalam bahasa Arab dengan baik dan sesuai 

dengan kaidah pemakaian dhomir yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang kesalahan berbahasa sangatlah banyak dilakukan oleh para 

mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu kebahasaan di berbagai universitas di 

Indonesia. Hasil-hasil penelitian tentang kesalahan berbahasa yang banyak dilakukan 

oleh para mahasiswa terdahulu dapat menginspirasi para mahasiswa yang sedang 

menempuh mata kuliah skripsi untuk mengadakan penelitian yang baru terkait 

kesalahan berbasa. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mengkaji 

tentang analisis kesalahan berbahasa akan dijadikan sebagai kajian pustaka dalam 

penelitian ini. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis 

kesalahan berbahasa adalah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Riana 

Wulandari (2011), Ratria Ardiayanti (2011), dan  Lulu‟ Soraya (2012). 

Penelitian yang dilakukan  Wulandari (2011) yang berjudul Analisis Kesalahan Tes 

Menulis Mahasiswa Semester I Program Pendidikan Bahasa perancis dengan 

Menggunakan Sistem Penilaian Delf. Hasil analisis kesalahan yang telah dipaparkan 

dalam penelitian ini yaitu dalam 16 hasil tes menulis pada mata kuliah Production 

Ḗeerite Prḗ Elementaire yang menggunakan penilaian DELF A1 terdapat tiga jenis 
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kesalahan yaitu kesalahan semantik (9,61%), morfologi (11,54%), dan sintaksis 

(8,17%). Total kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa adalah 29,39% dan kesalahan 

yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa adalah kesalahan morfologi dengan 

persentase sebanyak 11,54%. 

Relevansi antara penelitian Wulandari dengan penelitian peneliti adalah sama-sama 

membahas tentang kesalahan berbahasa. Wulandari meneliti kesalahan dalam bidang 

semantik morfologi, dan sintaksis dalam karangan-karangan mahasiswa yang telah 

dibuat dalam 16 kali tes menulis oleh para mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa Perancis Unnes. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih 

mengkhususkan pengkajiannya dalam hal kesalahan sintaksis (isim dhomir) dengan  

Film berbahaasa Arab yang dibuat oleh para mahasiswa semester III Unnes sebagai 

sumber data penelitiannya.  

Ardiyanti (2011) dalam hasil penelitiannya berjudul Analisis Kesalahan Menulis 

Huruf Jawa pada Siswa Kelas VII A MTs Darul Ma‟arif Pringapus menjadi salah 

satu penelitian kesalahan berbahasa yang lainya. Berdasarkan analisis kesalahan 

menulis huruf jawa pada siswa kelas VIIA Mts Darul Ma‟arif pringapus dapat 

disimpulkan dari kelima tes yang telah diberikan, memunculkan tiga puluh bentuk 

kesalahan yang menunjukan kesalahan dalam menulis huruf jawa siswa kelas VII 

Amts Darul Ma‟arif Pringapus. 

Relevansi penelitian Ardiyanti dan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang kesalahan berbahasa. Ardiyanti menitikberatkan pada kesalahan menulis 

huruf berbahasa Jawa pada Siswa Kelas VII A MTs Darul Ma‟arif Pringapus 
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sedangkan  penelitian ini menitikberatkan pada kesalahan pemakaian isim dhomir 

pada muhadatsah dalam film berbahasa Arab Unnes Karya mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Unnes. 

Soraya (2012) dalam hasil penelitiannya digambarkan mengenai kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penggunaan mubtada‟ dan khabar dalam 

karangan mahasiswa. Setelah dilakukan analisis data Kesalahan yang dilakukan oleh 

mahasiswa sampel dalam analisis terhadap tugas karangan seluruhnya  ada  72 

kesalahan, meliputi: kesalahan dalam ketidaksesuaian antara mubtada‟ dan khabar 

dalam hal mudzakkar dan muannats sebanyak  53 macam atau 73,61% dan kesalahan 

dalam ketidaksesuaian antara mubtada‟ dan khabar dalam hal mufrod, tatsniyah, dan 

jamak sebanyak 19 macam atau 26,39%. Sedangkan pada analisis kedua terhadap 

hasil karangan mahasiswa pada UAS (Ujian Akhir Semester) mata kuliah Insya‟ 

kesalahan yang ditemukan cenderung berkurang yaitu sebanyak 15 macam kesalahan 

meliputi kesalahan tidak adanya kesesuaian antara mubtada‟ dan khabar dalam hal 

mudzakkar dan muannats sebanyak 12 macam atau 80%,dan kesalahan tidak adanya 

kesesuaian antara mubtada‟ dan khabar dalam hal mufrod, tastniyah, dan jamak 

sebanyak 3 macam atau 20%. Penelitian ini menunjukkan, bahwa secara umum 

mahasiswa cukup mengenal dan mengetahui penggunaan mubtada‟ dan khabar serta 

mampu menerapkannya dalam kalimat. Hal tersebut terbukti dari hasil analisis yang 

kedua yang menunjukkan 75,81% atau 47 buah penggunaan mubtada‟ dan khabar. 

Relevansi antara penelitian yang telah dilakukan oleh Soraya dengan penelitian ini 

adalah sama-sama membahas tentang kesalahan berbahasa Arab. Soraya mengkaji 



15 
 

 

 

kesalahan penggunaan mubtada‟ dan khobar. Sementara dalam penelitian ini 

menitikberatkan pengkajiannya pada kesalahan pemakaian isim dhomir. 

Berdasarkan pada uraian di atas dapat diketahui bahwa penilitian yang berjudul 

Analisis Kesalahan Isim Dhomir pada Muhadatsah Film Tugas Akhir Mata Kuliah 

Tafaul Ittishaly Mahasiswa Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang Tahun 2010 

belum pernah dilakukan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh ketiga peneliti di atas adalah sama-sama berupa kajian analisis 

kesalahan. Sedangkan perbedaan yang umum antara penelitian ini dengan ketiga 

penelitian di atas yaitu pada obyek penelitiannya. 

Obyek penilitian dari penelitian yang dilakukan Wulandari adalah kesalahan dalam 

bidang semantik, morfologi dan sintaksis bahasa Perancis. Sementara Obyek 

penelitian dari penelelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti adalah kesalahan morfologi 

bahasa Jawa. Dan yang terakhir adalah obyek penelitian dari penelitian yang 

dilakukan Soraya adalah kesalahan dalam bidang sintaksis bahasa Arab. Dan adapun 

obyek penelitian dari penelitian ini adalah kesalahan morfologi dan sintaksis bahasa 

Arab. 

 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Keterampilan Berbahasa 

Seperti yang dikemukakan Effendy (2009:73) bahwasannya keterampilan/kemahiran 

berbahasa ada empat, yaitu : keterampilan (1) al-Istima‟ (mendengar); (2) al-Kalam 
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(berbicara); (3) al-Qiro‟ah (membaca) dan (4) al-Kitabah (menulis). Dan salah satu 

dari keempat keterampilan bahasa tersebut  digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini berdasar pada obyek penelitian yang akan dikaji. Adapun keterampilan bahasa 

tersebut adalah keterampilan berbicara. 

 

2.2.2 Keterampilan Berbicara 

Berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling pengertian, komunikasi 

timbal balik, dengan menggunakan bahasa sebagai medianya (Effendy 2009:139).  

Menurut Slamet (2009 : 35) berbicara adalah ekspresi diri, bila si pembicara memilki 

pengetahuan dan pengalaman yang kaya, maka dengan mudah yang bersangkutan 

dapat menguraikan pengetahuan dan pengalamannya. Sebaliknya, bila si pembicara 

miskin pengetahuan dan pengalaman, maka ia akan mengalami ketersendatan dan 

kesukaran dalam berbicara. Dalam dunia pendidikan, guru hendaknya dapat membuat 

strategi pengajaran dengan memberikan pengalamannya yang luas dan kaya kepada 

siswanya. semakin banyak pengalaman dan pengetahuan, seseorang semakin 

terdorong untuk berbicara. Berbicara adalah tingkah laku yang harus dipelajari 

terlebih dahulu, kemudian baru bisa dikuasai.  

Menurut Tarigan (dalam Hermawan 2011:136) berbicara merupakan kombinasi 

faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik dan linguistik secara luas 

sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol 

sosial. 
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Tarigan (dalam Subyantoro 2008 : 17) mengungkapkan bahwa berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata yang 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran‟ gagasan dan perasaan. 

Sedangkan bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai “suatu alat untuk 

mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau sang penyimak.” 

Menurut Hermawan (2011: 135) Keterampilan berbicara (maharoh al-

kalam/speaking skill) adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan atau 

perasaan kepada mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan 

suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan 

sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam 

rangka memenuhi kebutuhannya. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan 

yang mekanistis. semakin banyak berlatih, semakin dikuasai dan terampil seseorang 

dalam berbicara (Slamet 2009:35). 

Kamal bin Ibrahim Badri mendefinisikan keterampilan berbicara sebagai berikut : 

ٚأْ ٠شاػٝ ذشذ١ة  ِٚٙاسج اٌىالَ ٘ٝ ِٙاسج ذرطٍة ِٓ اٌذاسط أْ ٠ٕرح األصٛاخ اٌّؼ١ٕح ٚاألشىاي إٌس٠ٛح

ا تمٍثٙٗ فٝ ِٛالف اٌسذ٠ث اٌّخرٍفح  ّّ . اٌىٍّاخ ٚاٌدًّ زرٝ ذغاػذٖ ػٍٝ اٌرؼث١ش ػ

“Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang menuntut siswa memproduksi 

bunyi-bunyi tertentu dan bentuk-bentuk gramatikal serta memperhatikan urutan kata 
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serta kalimat sehingga dapat membantu siswa mengungkapkan sesuatu sesuai dengan 

tema pembicaraan”. 

Sementara itu Fahri (2004 : 4) mengatakan bahwa pada hakekatnya kemahiran (atau 

keterampilan) berbicara merupakan kemahiran menggunakan bahasa yang paling 

rumit, yang dimaksud dengan kemahiran bahasa tersebut adalah mahir mengutarakan 

pikiran dan gagasan dengan kata dan kalimat yang benar. 

Dari pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterampilan berbicara itu 

merupakan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas 

kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran‟ gagasan 

dan perasaan kepada mitra bicara. Dan dari pengertian tersebut paling tidak ada 

empat komponen yang ada dalam melakukan perbuatan berbicara, yaitu: (1) 

pembicara, (2) penerima pesan (pendengar), (3) isi pesan/massage, (4) media yang 

disebut bahasa. 

  



19 
 

 

 

2.2.3 Percakapan (Muhadatsah) 

Percakapan merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua 

orang atau lebih dengan menggunakan bahasa lisan, yang secara langsung atau tidak 

langsung mempunyai efek terhadap salah satu atau kedua belah pihak partisipan 

(Sujanto 1988:190). Jika definisi tersebut dikaitkan kepada teori komunikasinya 

Laswell dengan dinyatakan dalam bentuk lima macam pertanyaan, maka Akan jelas 

komponen-komponen yang membangun setiap peristiwa komunikasi, termasuk 

peristiwa berbicara. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah : 

1) Siapa? (sebagai sumber informasi / source) 

2) Mengatakan apa? (informasi) 

3) Dengan media apa? 

4) Ditujukan kepada siapa? 

5) Efek apa yang ditimbulkan? 

Pada peristiwa percakapan paling tidak ada dua partisipan dan dalam hal itu baik 

sumber pengirim pesan maupun penerima pesan berfungsi ganda. Sumber pengirim 

berfungsi sebagai penerima balikan atau tanggapan yang berasal dari penerima. 

Sebaliknya tanggapan itu merupakan pesan balikan yang dikirim oleh penerima yang 

berubah fungsi sebagai sumber sebagaimana tergambar dalam bagan berikut : 
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Percakapan boleh dikatakan sebagai suatu tidakan berkomunikasi untuk 

menyampaikan maksud (pesan atau informasi) dengan menggunakan media (bahasa) 

yang ada dalam lingkungan percakapan tersebut dengan menimbulkan efek timbal 

balik antar partisipan dalam percakapan tersebut. 

 

 

2.2.4 Pengertian Isim dan Macamnya 

Kategori Kata (kalimah) dalam bahasa Arab terdiri dari tiga macam yaitu isim, fi‟il 

dan huruf (Ni‟mah tanpa tahun : 17). Dan dalam penelitian ini kategori kata yang 

akan dibahas adalah isim. 

Menurut Zakaria (2004:3) isim adalah kata yang mempunyai arti dan tidak disertai 

dengan waktu. Sementara menurut Ni‟mah (tanpa tahun:17) mendefinisikan isim 

sebagai berikut: 

EFEK 

MEDIA 

PESAN 

PENERIMA PESAN 

SUMBER PESAN 

SUMBER PESAN 

PENERIMA PESAN 

EFEK 
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ًّ وٍّح ذذّي ػٍٝ إٔغاْ أٚ ز١ٛاْ أٚ ٔثاخ أٚ خّاد أٚ ِىاْ  أٚ صِاْ أٚ صفح أٚ ِؼٕٝ ِدشد ِٓ  اإلعُ ٘ٛ و

. اٌضِاْ

“Isim adalah setiap kalimat yang menunjukkkan manusia, hewan, tumbuhan, jamad, 

tempat, waktu, sifat maupun makna tunggal dari waktu (suatu peristiwa)”. 

Contohnya : ًاعرمالي, ٔظ١ف, شٙش, اٌما٘شج, زائػ, ص٘شج, أعذ, سخ  

Ni‟mah juga membagi isim menjadi dua jenis berdasarkan tertentu tidaknya (tanpa 

tahun:10) yaitu isim nakiroh dan isim ma‟rifat. Isim nakiroh adalah setiap isim yang 

menunjukkan sesuatu tidak tertentu. Contohnya : ْص٘شج, أعذ, إٔغا  

Sementara isim ma‟rifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. 

Contohnya : ذ ّّ ص٘شج اٌثٕفغح, ٘زا األعذ, اإلٔغاْ, ِس  

Ni‟mah membagi Isim ma‟rifat menjadi tujuh macam, yaitu : 

1. isim dhomir 

2. isim alam 

3. isim isyaroh 

4. isim mawshul 

5. isim yang dima‟rifatkan dengan اي 

6. isim yang mudhof kepada isim ma‟rifat 

7. isim munada maqshur yang tertentu 

 

 

2.2.5.  Isim Dhomir dan Macamnya 
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2.2.5.1 Pengertian Isim dhomir 

Dalam bahasa Arab kata ganti disebut dengan isim dhomir (Hasanah 2012 : 27). Isim 

dhomir berfungsi sebagai pengganti sebuah kata atau digunakan untuk mewakili 

seseorang atau benda atau sekelompok orang atau benda. 

Ma‟arif  (2008:22) dalam bukunya mengatakan bahawa isim dhomir adalah kata yang 

menunjukkan kata ganti orang pertama, kedua dan ketiga. Sementara Ni‟mah (113) 

menyatakan hal yang sama dengan Ma‟arif terkait pengertian isim dhomir bahwa isim 

dhomir adalah :  

ّٟ ٠ذّي ػٍٝ ِرىٍُ أٚ ِخاغة أٚ غائة  إعُ ِثٕ

“Isim mabniy yang menunjukkan orang pertama (yang berbicara) atau orang kedua 

(yang diajak berbicara) atau orang ketiga (yang tidak hadir dalam pembicaraan.” 

Ketiga definisi di atas sudah memberikan gambaran jelas tentang pengertian isim 

dhomir. Kesimpulan dari definisi isim dhomir di atas adalah isim (atau kata benda) 

yang berfungsi sebagai kata ganti orang dalam bahasa Arab. Kata ganti orang tersebut 

menunjukkan orang pertama (ٍُِّرى), orang kedua (ِخاغة) dan orang ketiga (غائة). 

2.2.5.2 Macam Isim Dhomir 

Ma‟arif (2008:22) membagi isim dhomir menjadi empat bagian, yaitu : 

1. Isim Dhomir bariz : isim yang Nampak dalam lafadhnya, seperti خُ ورة . 

2. Isim Dhomir Mustatir : isim dhomir yang tidak nampak dalam lafadhnya, 

seperti lafadh  َأٔد pada kalimat إلشأ. 
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3. Isim Dhomir Muttashil : Isim Dhomir yang tidak bisa dijadikan permulaan 

kalimat atau jatuh setelah  إاّل seperti ٔا pada lafadh ٔاورة . 

4. Isim Dhomir Munfashil : isim dhomir yang bisa dijadikan permulaan 

kalimat dan jatuh setelah  إاّل seperti ٛ٘ pada lafadh ٛ٘ أعرارٌذ . 
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Adapun Isma‟i (1992:b) mendeskripsikan macam-macam dhomir sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Macam-macam dhomir menurut Isma’i 

No. 
Fi‟il Madhi Mabni dan 

Dhomirnya (سفغ ًّ (ِس  

Fi‟il Mudhori‟ dan 
Dhomirnya 

ًّ ٔصة) (ِس  

Dhomir 
Muttashil 

ًُّل خشٍّر )  (ِس

Dhomir Munfashil 

ًّ ٔصة) ًّ سفغ) (ِس (ِس  

فؼً  .1 ِمّذس ِفشد ِزّوش غائة " ٘ٛ" ِٗ  ِمّذس ِفشد ِزّوش غائة" ٘ٛ" ٠فؼً  ٘ٛ إ٠ّاٖ ت
ِّٙا ِزّوش غائةذث١ٕح " أٌف" ٠فؼالْ ِزّوش غائةذث١ٕح " أٌف" فؼال .2  ّ٘ا إ٠ّاّ٘ا ت
ا .3 ْٛ ُِٙ ِزّوش غائةخّغ " ٚاٚ" ٠فؼٍْٛ ِزّوش غائةخّغ " ٚاٚ" فؼٍ  ُ٘ إ٠ّاُ٘ ت
 ٟ٘ إ٠ّا٘ا تٙا ِمّذسج ِفشد ِؤّٔث غائثح" ٟ٘" ذفؼً ِمّذسج ِفش دِؤّٔث غائثح" ٟ٘" فؼٍدْ  .4
ِّٙا ذث١ٕح ِؤّٔث غائثح" أٌف" ذفؼالْ ذث١ٕح ِؤّٔث غائثح" أٌف" فؼٍرا .5  ّ٘ا إ٠ّاّ٘ا ت
َٓ  خّغ ِؤّٔث غائثح" ْٔٛ" فؼٍٓ .6 ّٓ  خّغ ِؤّٔث غائثح" ْٔٛ" ٠فؼٍ ّٓ  تٙ  ّٕ٘ا إ٠ّا٘
ِمّذسِفشد ِزوشِخاغة " أٔدَ " ذفؼً ِفشد ِزوش ِخاغة" ذاء" فؼٍدَ  .7  أٔدَ  إ٠ّانَ  تهَ 
 أٔرّا إ٠ّاوّا تىّا ذث١ٕح ِزوش ِخاغة" أٌف" ذفؼالْ ذث١ٕح ِزوش ِخاغة" أٌف" فؼٍرّا .8
 أٔرُ إ٠ّاوُ تىُ ِخاغةِزّوش خّغ " ٚاٚ" ذفؼٍْٛ خّغ ِزوش ِخاغة" ذاء" فؼٍرُ .9
ِفشد ِؤٔث ِخاغثح  "ذاء" فؼٍدِ  .10  أٔدِ  إ٠ّانِ  تهِ  ِفشد ِؤٔث ِخاغثح" ٠اء" ذفؼ١ٍٓ
 أٔرّا إ٠ّاوّا تىّا ِؤٔث ِخاغثحذث١ٕح " أٌف" ذفؼالْ ِؤٔث ِخاغثحذث١ٕح " أٌف" فؼٍرّا .11
12.  ّٓ َٓ  ِؤٔث ِخاغثحخّغ " ذاء" فؼٍر ّٓ  تىّٕا ِخاغثحخّغ ِؤٔث " ْٔٛ" ذفؼٍ ّٓ  إ٠ّاو  أٔر
ْٟ  ِمّذس ِرىٍُّ ٚزذٖ" أٔا" أفؼً ِرىٍُّ ٚزذٖ" ذاء" فؼٍدُ  13 َٞ  ت  أٔا إ٠ّا
 ٔسٓ إ٠ّأا تٕا ِمّذس ِرىٍُّ ِغ اٌغ١ش" ٔسٓ" ٔفؼً ِرىٍُّ ِغ اٌغ١ش ٚاٌّؼظُّ" ٔا" فؼٍٕا .14
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Ma‟shum (1992 : 36) juga membagi dhomir menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut : 

 Tabel 2.2 Macam-macam dhomir menurut Ma’shum 

No.  Fi‟il Madhi 
Dhomir-dhomir 

Rofa‟ 

Dhomir-dhomir 

Nashob 
Dhomir-dhomir Jar Fi‟il Mudhori‟ Fi‟il Amar 

1. 

 اٌغائة

 ًَ فؼ ْٕذَ  ِٖ بِ  إ٠ّاُٖ  ُٖ  ٘ٛ  ًُ   ُٖ ِػ  - - - ٠فؼ

ْٕذَ  ِّ٘ابِ  إ٠ّاُّ٘ا ُّ٘ا ّ٘ا ا فؼٍَ  .2  - - ِْ ا ٠فؼٍَ   ُّ٘اِػ

ْٕذَ  ُِ٘بِ  إ٠ّاُُ٘ ُُ٘ ُ٘ اْٚ  فؼٍَ  .3  - - َْ ْٚ  ٠فؼٍُ   ُُِ٘ػ

ْٕذَ  ٘ابِ  إ٠ّا٘ا َ٘ا ٟ٘  فؼٍُدْ  .4 ًُ   َ٘اِػ  - - - ذفؼ

ْٕذَ  ِّ٘ابِ  إ٠ّاُّ٘ا ُّ٘ا ّ٘ا ا فؼٍُرَ  .5  - - ِْ ا ذفؼٍَ   ُّ٘اِػ

6.  ٍْ ّٓ  َْ  فؼ ٘  ّٓ ٘  ّٓ ّٓ بِ  إ٠ّاُ٘ ْٕذَ  ِ٘ ّٓ ِػ ٘   ٍْ  - - َْ  ٠فؼ

7. 

 اٌّخاغة

 ٍْ ْٕذَ  نَ بِ  إ٠ّانَ  نَ  أٔدَ  خَ  فؼ ًُ   نَ ِػ ًْ  - ذفؼ   افؼ

8.  ٍْ ْٕذَ  وّابِ  إ٠ّاُوّا ُوّا أٔرّا ذّا فؼ  ا افؼٍَ  ِْ ا ذفؼٍَ   ُوّاِػ

9.  ٍْ ْٕذَ  وُبِ  إ٠ّاُوُ ُوُ أٔرُ ذُ فؼ  اْٚ  افؼٍُ  َْ ْٚ  ذفؼٍُ   ُوُِػ

10.  ٍْ ْٕذَ  نِ بِ  إ٠ّانِ  نِ  أٔدِ  خِ  فؼ  ْٞ  افؼٍِ  َْ ْٞ  ذفؼٍِ   نِ ِػ

11.  ٍْ ْٕذَ  وّابِ  إ٠ّاُوّا ُوّا أٔرّا ذّا فؼ  ا افؼٍَ  ِْ ا ذفؼٍَ   ُوّاِػ

12.  ٍْ ّٓ  فؼ ّٓ  ذ ّٓ  أٔر ّٓ  و ّٓ بِ  إ٠ّاُو ْٕذَ  و ّٓ ِػ ٍْ   و ٍْ  َْ  ذفؼ  َْ  افؼ

13 
 اٌّرىٍُّ

 ٍْ َٞ  ْٞ ْ أٔا خُ  فؼ ْٕذِ  ْٞ بِ  إ٠ّا ًُ  ْٞ ِػ  - - - أفؼ

14.  ٍْ ْٕذَ  ٔابِ  إ٠ّأا ٔا ٔسٓ َٔا فؼ ًُ   ٔاِػ  - - - ٔفؼ
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Sementara Ni‟mah (tanpa tahun:113) membagi isim dhomir menjadi tiga macam, 

yaitu : 

1. Dhomir Munfashil, yaitu : Kata ganti orang yang berdiri sendiri dalam 

pengucapannya (tidak bersambung dengan kata lainnya). Dhomir 

munfashilah dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Dhomir Rofa‟ Munfashil Yaitu kata ganti yang berdiri sendiri 

dan bermahal rofa‟nya mubtada‟, khobar, fa‟il dan naibul fa‟il. 

Contohnya : 

1) Untuk orang pertama (ٌٍٍُّّرى) :  ٔسٓ, أٔا  

2) Untuk orang kedua (ٌٍّخاغة) : َّٓ , أٔرُ, أٔرّا, أٔدِ ,  أٔدَ  أٔر  

3) Untuk orang ketiga (ٌٍغائة) : ّٓ , ُ٘, ّ٘ا, ٟ٘,  ٘ٛ ٘  

 

b. Dhomir Nashob Munfashil 

Yaitu kata ganti orang yang dii‟robkan dengan mahal nashobnya maf‟ul bih. 

Contohnya : 

1) Untuk orang pertama (ٌٍٍُّّرى) :  َٞ إ٠َّأَا, إ٠َّا  

2) Untuk orang kedua (ٌٍّخاغة) :  َإ٠َّاوُ, إ٠َّاوّا, إ٠َّانِ , إ٠َّان , َّٓ إ٠َّاو  

3) Untuk orang ketiga (ٌٍغائة) : َّٓ , إ٠َّاُ٘, إ٠َّاّ٘ا, إ٠َّا٘ا,  إ٠َّاُٖ  إ٠َّا٘  

 

2. Dhomir Muttashil 

Ada tiga macam dhomir muttashil : 
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a. Dhomir Rofa‟ Muttashil Yaitu kata ganti yang selamanya 

menempel pada fi‟il dan  .beserta saudara-saudaranya واْ 

Contohnya : 

1) Kata ganti pada fi‟il madhi berupa huruf ًذاء اٌفاػ : 

َّٓ , دسعرُُ, دسعرُّا, دسعدُ , دسعدِ , دسعدَ  دسعر  

2) Kata ganti pada fi‟il madhi berupa huruf  دسعَٕا  : َٔا 

3) Kata ganti pada fi‟il madhi, mudhori‟ dan amar berupa 

huruf ٓادسَعا, ذذسعاْ, ٠ذسعاْ, دسعرَا, دسَعا : أٌف اإلث١ٕ  

4) Kata ganti pada fi‟il madhi, mudhori‟ dan amar berupa 

huruf  إدسعٛا, ذذسعْٛ, ٠ذسعْٛ, دسعٛا : ٚاٚاٌدّاػح  

5) Kata ganti pada fi‟il mudhori‟ dan amar berupa huruf  ٠اء

ادسعٟ, ذذسع١ٓ : اٌّخاغثح  

6) Kata ganti pada fi‟il madhi, mudhori‟ dan amar berupa 

huruf  دسعٓ : ْٔٛ اٌدّاػح اٌّؤّٔث , َٓ َٓ , ٠ذسع َٓ , ذذسع ادسع  

Adapun dhomir muttashil yang menyambung pada fi‟il itu mabni dengan 

bermahal rofa‟nya fa‟il, contohnya : 

 yang menempel pada fi‟il) خُ  adalah fi‟il madhi yang mabni dan لشأ : لشأُخ اٌصسف

madhi terseubut) adalah dhomir muttashil mabni dhommah yang bermahal 

rofa‟nya fa‟il. 

 adalah fi‟il mudhori‟ yang marfu‟ (dirofa‟kan) dengan ٠غ١شاْ : اٌمطاساْ ٠غ١شاْ

tetapnya keberadaan nun. Sementara alif (pada fi‟il mudhori‟ tersebut) adalah 

dhomir muttashil sebagai fai‟l. 
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 َٓ َٓ  : اٌطاٌثاخ ََٔدْس َْ  adalah fi‟il madhi yang mabni dan ََٔدْس  (yang menempel pada  

fi‟il madhi tersebut) adalah dhomir muttashil yang mabni fathah yang bermahal 

rofa‟nya fail. 

Sementara dhomir muttashil yang menyambung dengan َْوا dan saudara-

saudaranya itu mabni dengan bermahal rafa‟ isimnya َْوا. Adapun َْوا merupakan 

fi‟il madhi naqish yang hanya bisa didapati bentuk fi‟il madhi dan mudhori‟nya 

saja (tidak ada bentuk fi‟il amar). Berbeda halnya dengan fi‟il tam yang memiliki 

bentuk fi‟il madhi, mudhori‟ dan amar. Adapun fi‟il tam dan naqish merupakan 

fi‟il mutashorrif. Fi‟il mutashorrif itu sendiri merupakan fi‟il yang tidak hanya 

memiliki satu bentuk fi‟il saja (Ni‟mah tanpa tahun:84). 

Contohnya : 

ح أخشخد ٌٍٍٕظ ِّ  fi‟il madhi naqish dan ta‟ (yang menempel pada fi‟il وٕرُ : وٕرُ خ١ش أُ

madhi tersebut) merupakan dhomir muttashil yang mabni dengan bermahal rofa‟ 

isimnya ْوا. Sementara خ١ش adalah khobarnya ْوا yang dinashobkan dengan 

fathah. 

ا ٚازذجًد  ا ٠ذًد ْٛ  fi‟il madhi naqish dan wawu (yang menempel pada fi‟il madhi : ُوُٕ

tersebut) adalah dhomir muttashil yang bermahal rofa‟ isimnya ْوا. Sementara ا  ٠ذًد

adalah khobarnya ْوا yang dinashobkan dengan fathah. 
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b. Dhomir Nashob Muttashil Yaitu kata ganti yang menempel 

pada fi‟il (sebagai maf‟ul bih) dan  ّْ -beserta saudara إ

saudaranya (sebagai isimnya  ّْ  : Contohnya .(إ

1) Kata ganti setelah fi‟il berupa huruf  ٍُِّ٠اءاٌّرى : ٟ  شىَشٔ

2) Kata ganti setelah fi‟il berupa huruf  ٍُِّشىَشٔا : ٔا اٌّرى 

3) Kata ganti setelah fi‟il berupa huruf شىَشنَ  : واف اٌّخاغة ,

ّٓ , شىشوُ, شىشوّا, شىشنِ  شىشو  

4) Kata ganti setelah fi‟il berupa شىش٘ا, شىشٖ : ٘اء اٌغائة ,

ّٓ , شىشُ٘, شىشّ٘ا شىش٘  

 

Adapun dhomir muttashil yang menempel pada fi‟il itu mabni yang bermahal 

nashobnya maf‟ul bih, contohnya : 

 adalah fi‟il madhi mabni, huruf wawu (yang زاصش : ذمّذَ اٌدٕٛد ٔسٛ اٌؼذٚ ٚزاصشٖٚ

menempel pada fi‟il madhi tersebut) adalah dhomir muttashil dengan bermahal 

rofa‟ karena berfungsi sebagai fa‟il, dan huruf ٖ adalah dhomir muttashil yang 

bermahal nashobnya maf‟ul bih. 

 adalah fi‟il mudhri‟ yang dirafa‟kan dengan dhomah dan ذٙضّ  : األٔاش١ذ اٌٛغ١ّٕح ذّٙضٔا

fa‟il nya berupa dhomir mustatir yang dikira-kirakan berupa ٟ٘. Sementara ٔا 

adalah dhomir muttashil yang mabni sukun dengan bermahal nashob karena 

berfungsi sebagai maf‟ul bih. 

Sementara dhomir muttashil yang menempel pada  ّْ  dan saudara-saudaranya itu إ

mabni yang dengan bermahal nashob isimnya  ّْ  : Contohnya .إ
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ّْ  : إّٔٗ ِٛخٛد   adalah huruf taukid dan nashob dan huruf ha‟(yang menempel pada إ

 ّْ  adalah dhomir muttashil yang mabni dhomah yang bermahal nashob sebagai (إ

isim  ّْ ّْ  merupakan khobarnya ِٛخٛد Sementara itu, lafadh .إ  .إ

c. Dhomir Jar Muttashil Kata ganti yang menempel pada isim 

sebagai mudhof ilaih dan huruf jar sebagai majrur. Beberapa 

contoh dhomir jar muttashil yaitu : 

a) Kata ganti setelah isim berupa huruf ٍُّوراتٟ : ٠اء اٌّرى 

b) Kata ganti setelah isim berupa huruf ٍُّوراتٕا : ٔا اٌّرى 

c) Kata ganti setelah isim berupa huruf وراتهَ  : واف اٌّخاغة  ,

َّٓ , وراتىُ, وراتىّا, وراتهِ  وراتى  

Adapun dhomir jar muttashil yang menempel pada isim itu mabni yang bermahal 

jar mudhof ilaih, contohnya : 

 merupakan dhomir فٛائذٖ  huruf ha‟ yang menempel setelah lafadh : اٌؼٍُ ٌٗ فٛائذٖ

muttashil yang mabni dhomah yang bermahal jarnya mudhof ilaih. 

Sementara dhomir jar muttashil yang menempel pada huruf jar itu mabni dan 

bermahal jar (sebagai isim majrur), contohnya : 

 adalah dhomir (muttashil) yang نَ  adalah huruf jar dan huruf ِٓ : أخزخ اٌمٍُ ِٕهَ 

mabni fathah yang bermahal jar. 

 

3. Dhomir Mustatir 

yaitu kata ganti orang yang tidak nampak bentuk lafadh aslinya. Ada dua macam 

Dhomir mustatir, yaitu: 

a. Dhomir Mustatir Wujuban 
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Yaitu kata ganti yang tidak bisa bermahal seperti isim dhohir (tidak bisa 

ditampilkan wujudnya/wajib tersimpan). Dhomir ini terdapat pada : 

1) Fi‟il amar أورةْ . : ٌٍٛازذ اٌّخاغة  Kalimat  ْأورة sendiri 

merupakan fi‟il amar yang mabni sukun dan failnya 

adalah berupa dhomir (kata ganti) yang wajib 

tersembunyi dengan kira-kira bentuk aslinya adalah أٔد. 

Dan dhomir ini tidak boleh dinampakkan pada kalimat 

!أورْة أٔدَ  Jika diucapkan .أورةْ   Maka lafadh  yang) أد 

terletak setelah fi‟il amar tersebut) itu berfungsi sebagai 

taukid atau penguat dhomir mustatir dari fi‟il amar  ْأورة. 

2) Fi‟il mudhori‟ yang dimulai dengan huruf mudhoro‟ah 

ٚإٌْٛ, ٚ اٌّٙضج,ذاء خطاب اٌٛازذ . Contohnya : 

a) ذشىش. Kalimat ذشىش sendiri menyimpan dhomir 

mustatir yang tidak boleh dinampakkan atau 

wajib disembunyikan pada kalimat tersebut. 

Adapun dhomir mustatir tersebut wajib dikira-

kirakan berupa أٔد. 

b) أٚافك. Kalimat أٚافك sendiri menyimpan dhomir 

mustatir yang tidak boleh dinampakkan atau 

wajib disembunyikan pada kalimat tersebut. 

Adapun dhomir mustatir tersebut wajib dikira-

kirakan berupa أٔا. 
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c) ٔىرة. Kalimat ٔىرة sendiri menyimpan dhomir 

mustatir yang tidak boleh dinampakkan atau 

wajib disembunyikan pada kalimat tersebut. 

Adapun dhomir mustatir tersebut wajib dikira-

kirakan berupa ٓٔس. 

b. Dhomir Mustatir Jawazan 

Yaitu kata ganti yang bisa dimahalkan seperti isim dhohir. Dhomir ini terdapat 

pada fi‟il madhi yang ghoib dan ghoibah serta pada fi‟il mudhori‟ yang ghoib dan 

ghoibah pula. Contohnya : 

 merupakan fi‟il madhi mabni لاَ Kalimat .اٌشخً لاَ (1

fathah. Sementara fa‟il dari fi‟il madhi tersebut berupa 

dhomir mustatir yang boleh dikira-kirakan berwujud ٛ٘. 

 sendiri merupakan fi‟il ذششق Kalimat .اٌشّظ ذششق  (2

mudhori‟ yang rafa‟ dengan tanda harokat dhommah. 

Sementara fa‟ilnya berupa dhomir mustatir yang boleh 

dikira-kirakan berwujud ٟ٘. 

Catatan : kebanyakan isimnya ْوا dan saudara-saudaranya berupa dhomir 

mustatir, khususnya pada jumlah yang dimulai dengan mubtada‟ yang setelahnya 

terdapat ْوا atau salah satu saudara-saudaranya. Contohnya adalah إٌداذ ١ٌظ عٙال. 

Dimana kalimat إٌداذ merupakan isim yang dibaca rofa‟ dengan harokat 

dhommah. Sementara ١ٌظ merupakan fi‟il madhi naqish yang mabni fathah yang 

merupakan saudaranya ْوا. Isimnya ١ٌظ adalah berupa dhomir mustatir yang 

dikira-kirakan berwujud ٛ٘. Dan kalimat عٙال merupakan khobarnya ١ٌظ yang 
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manshub. Kesimpulannya adalah jumlah dari fi‟il naqish ١ٌظ, isimnya serta 

khobarnya bermahal rofa‟ sebagai khobar dari mubtada‟ yang berupa إٌداذ. 

 

Adapun Empat pendapat para pakar di atas terkait macam isim dhomir dapat 

diringkas secara ringkas dengan memadukan teori isim dhomir yang telah ditulis 

oleh mereka. 
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1. Dhomir Munfashil 

Tabel 2.3 Ringkasan macam dhomir munfashil 

Dhomir Munfashil 
Dhomir Rofa‟ 

Munfashil 

Dhomir Nashob 

Munfashil 

Mufrod Mudzakar Ghoib ٛ٘ ٖإ٠ّا 

Tasniyah Mudzakar Ghoib إ٠ّاّ٘ا ّ٘ا 

Jama‟ Mudzakar Ghoib ُ٘ ُ٘إ٠ّا 

Mufrod Muannats Ghoibah إ٠ّا٘ا ٘ا 

Tatsniyah Muannats Ghoibah إ٠ّاّ٘ا ّ٘ا 

Jama‟ muannats Ghoibah  ّٓ ٘  ّٓ  إ٠ّا٘

Mufrod Mudzakar Mukhotob  َإ٠ّانَ  أٔد 

Tatsniyah Mudzakar Mukhotob إ٠ّاوّا أٔرّا 

Jama‟Mudzakar Mukhotob ُإ٠ّاوُ أٔر 

Mufrod Muannats Mukhotobah  ِإ٠ّانِ  أٔد 

Tatsniyah Muannats Mukhotobah إ٠ّاوّا أٔرّا 

Jama‟ Muannats Mukhotobah  ّٓ ّٓ  أٔر  إ٠ّاو

Mutakallim wahdah أٔا  َٞ  إ٠ّا

Mutakallim ma‟al Ghoir ٓإ٠ّأا ٔس 

 

2. Dhomir  Muttashil 

a. Dhomir Rofa‟ Muttashil 

Tabel 2.4 Ringkasan dhomir rofa’ muttashil 

Dhomir Muttashil 
Dhomir Rofa‟ 
Muttashi pada 

Fi‟il Madhi 

Dhomir Rofa‟ 
Muttashil pada 

Fi‟il Mudhori‟ 

Dhomir Rofa‟ 
Muttashil pada 

Fi‟il Amar 

Mufrod Mudzakar Ghoib -  -  -  

Tasniyah Mudzakar Ghoib Alif tatsniyah 

( اشىشَ  ) 

Alif tatsniyah 

( ْا٠شىش ) 
-  

Jama‟ Mudzakar Ghoib Wawu Jama‟  

( اْٚ شىشُ  ) 

Wawu Jama‟ 

( ْْٚ ٠شىش ) 
-  

Mufrod Muannats Ghoibah -  -  -  

Tatsniyah Muannats Ghoibah Alif tatsniyah 

اشىَشخ) ) 

Alif tatsniyah 

( ْاذشىش ) 
-  

Jama‟ muannats Ghoibah Nun Jama‟  

( َْ شىشْ  ) 

Nun Jama‟  

( َْ ٠شىشْ  ) 
-  

Mufrod Mudzakar Mukhotob  َخ Ta‟ Fa‟il 

( خَ شىشْ  ) 
-  -  

Tatsniyah Mudzakar Mukhotob Ta‟ Fa‟il 

( ذُّاشىشْ  ) 

Alif tatsniyah 

( ْاذشىش ) 

Alif tatsniyah 

( ااُشىش ) 

Jama‟Mudzakar Mukhotob Ta‟ Fa‟il 

 ( ُْ شىشْ  ذُ ) 

Wawu Jama‟ 

( ْْٚ ذشىش ) 

Wawu Jama‟ 

( اْٚ اُشىش ) 

Mufrod Muannats Mukhotobah Ta‟ Fa‟il 

 ( خِ شىش ) 

Ya‟ Mukotobah 

( ْْٞ ذشىشِ  ) 

Ya‟ Mukotobah 

( ْٞ اُشىش ) 

Tatsniyah Muannats Mukhotobah Ta‟ Fa‟il 

 ( ذُّاشىشْ  ) 

Alif tatsniyah 

( ْاذشىش ) 

Alif tatsniyah 

 (اُشىشا)

Jama‟ Muannats Mukhotobah Ta‟ Fa‟il ( َّٓ شىش ذُ ) Nun Jama‟ 

Mukhotobah 

Nun Jama‟ 

Mukhotobah 
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( َْ ذشىشْ  ) ( َْ اُشىشْ  ) 

Mutakallim wahdah Ta‟ Fa‟il 

( خُ شىشْ  ) 
-  -  

Mutakallim ma‟al Ghoir ٔا Mutakallim 
( َٔاشىشْ  ) 

-  -  

 

b. Dhomir Nashob Muttashil 

Tabel 2.5 Ringkasan dhomir nashob muttashil 

Dhomir 
Dhomir Nashob Muttashil 
(bermahal nashob sebagai 

Maf‟ul bih) 

Dhomir Nashob Muttashil 

(bermahal nashob sebagai 

Isimnya  ّْ -dan saudara إ
saudaranya) 

Mufrod Mudzakar Ghoib  ََٖشَىش   ّْ ٖإ  

Tasniyah Mudzakar Ghoib  َّ٘اَشَىش   ّْ ٘اإ  

Jama‟ Mudzakar Ghoib  ََُ٘شَىش   ّْ ُ٘إ  

Mufrod Muannats Ghoibah  َ٘اَشَىش   ّْ ٘اإ  

Tatsniyah Muannats Ghoibah  َّ٘اَشَىش   ّْ ّ٘اإ  

Jama‟ muannats Ghoibah  ََشَىش ّٓ ٘   ّْ ّٓ إ ٘  

Mufrod Mudzakar Mukhotob  َنَ َشَىش   ّْ نَ إ  

Tatsniyah Mudzakar Mukhotob  َوّاَشَىش   ّْ وّاإ  

Jama‟Mudzakar Mukhotob  َُوَُشَىش   ّْ وُإ  

Mufrod Muannats Mukhotobah  َنِ َشَىش   ّْ نِ إ  

Tatsniyah Muannats Mukhotobah  َوّاَشَىش   ّْ وّاإ  

Jama‟ Muannats Mukhotobah  ََشَىش ّٓ و   ّْ ّٓ إ و  

Mutakallim wahdah  ِْ ْٞ َشَىَش  ّْ / ْٞ إّٔٓ  ْٞ إ  

Jama‟  ََٔاَشَىش   ّْ ّٔاإ / ٔاإ  

 

  



36 
 

 

 

c. Dhomir Jar Muttashil 

Tabel 2.6 Ringkasan Dhomir jar muttashil 

Dhomir 

Dhomir Jar Muttashil 

(bermahal jar sebagai 

Mudhof ilah) 

Dhomir Jar Muttashil 

(bermahal jar sebagai 
isim majrur oleh huruf 

Jar) 

Mufrod Mudzakar Ghoib ٖوراب  ٖب 

Tasniyah Mudzakar Ghoib ّ٘اوراب ّ٘اب   

Jama‟ Mudzakar Ghoib ُ٘وراب ُ٘ب   

Mufrod Muannats Ghoibah ٘اوراب ٘اب   

Tatsniyah Muannats Ghoibah ّ٘اوراب ّ٘اب   

Jama‟ muannats Ghoibah وراب ّٓ ٘ ّٓ ب  ٘  

Mufrod Mudzakar Mukhotob نَ وراب نَ ب   

Tatsniyah Mudzakar Mukhotob وّاوراب وّاب   

Jama‟Mudzakar Mukhotob ُوُوراب ُوُب   

Mufrod Muannats Mukhotobah نِ وراب نِ ب   

Tatsniyah Muannats Mukhotobah وّاوراب وّاب   

Jama‟ Muannats Mukhotobah وراب ّٓ و ّٓ ب  و  

Mutakallim wahdah وراب ْٞ ْٞ ب   

Mutakallim ma‟al Ghoir َٔاوراب َٔاب   

 

3. Dhomir Mustatir 

a. Dhomir Mustatir Wujuban 

Tabel 2.7 Ringkasan dhomir mustatir wujuban 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Wujudnya 

(yang dikira-
kirakan) 

Fi‟il Madhi Fi‟il Mudhori‟ Fi‟il Amar 

Mufrod Mudzakar Mukhotob  َاشىش ذشىش - أٔد 

Mutakallim wahdah أشىش - أٔا - 

Mutakallim ma‟al Ghoir ٓٔشىش - ٔس - 

 

 

b. Dhomir Mustatir Jawazan 

Tabel 2.8 Ringkasan dhomir mustatir jawazan 

Dhomir Mustatir Jawazan 

Wujudnya 

(yang dikira-
kirakan) 

Fi‟il Madhi Fi‟il Mudhori‟ 

Mufrod Mudzakar Ghoib ٛ٘ ٠شىش شىش 

Mufrod Muannats Ghoibah ٟ٘  ْذشىش شىشخ 

Dari beberapa pendapat para pakar yang tersebut di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa isim dhomir adalah kata ganti yang menunjukkan orang 

pertama (ٍُِّرى), orang kedua (ِخاغة)  dan orang ketiga (غائة) dalam kalimat 
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berbahasa Arab yang digunakan dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis dimana 

terbagi menjadi dua yaitu dhomir bariz dan dhomir mustatir. 

 

2.2.6. Analisis kesalahan 

2.2.6.1 Hakikat Analisis Kesalahan 

Bahasa arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari oleh para 

pembelajara bahasa (siswa, mahasiswa, santri dan lain-lain) di indonesia. 

Banyaknya peminat bahasa Arab di Indonesia menjadikan metode-metode dalam 

pembelajarannya dari tahun ke tahun terus berkembang. Proses pembelajaran 

bahasa Arab dengan mengaplikasikan metode-metode pembelajaran bahasa Asing 

sudah banyak dilakukan. Namun demikian masih saja terdapat kesalahan-

kesalahan berbahasa Arab yang dilakukan oleh para pembelajaran bahasa Arab 

dalam proses pembelajarannya. Terutama pada penerapan kaidah-kaidah bahasa 

Arab ke dalam penulisan maupun pelafadhan kalimat berbahasa Arab.  

Menanggapi hal yang demikian, para guru tidak lantas harus langsung menegur 

dan membenarkan seluruh kesalahan yang dilakukan oleh siswanya pada saat itu 

juga. Melainkan guru harus lebih bersabar dengan menjelaskan dan membenarkan 

satu per satu kesalahan siswa pada saat siswa selesai menulis, membaca, 

mendengarkan ataupun berbicara dengan bahasa Arab. Hal ini dilakukan supaya 

siswa bebas berekspresi dalam berbahasa Arab. Khususnya dalam pembelajaran 

berbicara Walker (dalam Tarigan 1988:307) mengatakan bahwa para pelajar yakin 

dan percaya bahwa koreksi yang terlalu sering atau berkali-kali jelas 

menghancurkan kepercayaan (pada diri) mereka dan lebih menyukai apabila 
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diizinkan berkomunikasi secara bebas tanpa adanya campur tangan yang konstan 

dari pihak sang guru. 

 Dalam pengajaran berbicara dengan bahasa Arab, guru hendaknya 

mengajari para siswanya untuk bebas berekspresi menggunakan bahasa Arab 

kontekstual. Ini dimaksudkan agar para siswa lebih bebas dan kreatif dalam 

mengutarakan apa yang ada di pikirannya dengan bahasa arab terkait 

pengetahuannya tentang lingkungan sekitar. Konteks seperti inilah yang mendesak 

anak (siswa) untuk menggunakan bahasa, supaya ia betul-betul dapat 

berkomunikasi di tengah lingkungannya (Hakuta dalam Purwo 1990:88). Dalam 

hal ini adalah dalam menggunakan bahasa Arab pada praktek berbicara. 

 Purwo (1990:89) juga mengatakan bahwa proses penguasaan bahasa 

secara kreatif dirangsang oleh latihan-latihan yang kontekstual dan oleh 

kesempatan menggunakan bahasa secara natural. Terlepas dari hal itu, kesalahan-

kesalahan siswa khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab dalam hal berbicara 

dalam bahasa Arab masih sangat sering terjadi. Kesalahan siswa tidak hanya 

merupakan sesuatu yang terelakkan di dalam proses belajar tapi merupakan salah 

satu bukti kekreatifan dan kedinamisan siswa di dalam mengembangkan 

kemampuan berbahasa (Purwo 1990:91). Kesalahan yang dilakukan oleh 

pembelajar bahasa asing khususnya bahasa Arab disebabkan oleh 

kekurangpahaman mereka terhadap kaidah-kaidah serta kosa kata-kosa kata 

bahasa Arab. 

 Perlu adanya analisis tentang kesalahan berbahasa Arab terkait kasus di 

atas. Analisis kesalahan berbahasa Arab dimaksudkan agar para pembelajar 
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bahasa Arab dapat mengetahui tentang berbagai macam kesalahan bahasa Arab 

dan pembenaran atasnya. 

 Analisis berasal dari bahasa Yunani yaitu Analyein yang berarti 

menyelesaikan, menguraikan (Derrida dalam Siswantoro 2010 : 67). Analisis 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian, sebab kegiatan 

menguraikan ini yaitu memisah-misahkan sesuatu menjadi bagian-bagian yang 

lebih kecil di dalam suatu entitas dengan cara mengidentifikasi, membanding-

bandingkan, menemukan hubungan berdasarkan parameter tertentu adalah suatu 

upaya menguji atau membuktikan kebenaran (Siswantoro 2010 : 67). 

 Istilah kesalahan dalam berbahasa itu sendiri sering disamakan dengan 

kesilapan yang dipakai untuk error, yaitu penyimpangan kaidah bahasa yang 

dibuat oleh pelajar bahasa kedua/asing. Selanjutnya untuk error analasis dipakai 

analisis kesilapan (Kridalaksana dalam Arsyad 2010:161). 

Sementara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:43), analisis adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya ) 

untuk mengetahui yang sebenarnya. Sedangkan, kesalahan adalah bagian 

konservasi atau komposisi yang menyimpang dari beberapa norma baku (norma 

terpilih) dari performansi bahasa orang dewasa.  

 Tarigan (1988:272) mengatakan bahwa kesalahan merupakan sisi yang 

mempunyai cacat pada ujaran atau tulisan sang pelajar. Dulay et. al. (dalam 

Tarigan 1988:272) juga menyatakan pendapatnya tentang kesalahan dimana 

kesalahan adalah bagian konversasi atau komposisi yang menyimpang dari 

beberapa norma baku (atau norma terpilih) dari performansi orang dewasa. 
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 Ellis dalam Tarigan (1988:300) mengemukakan bahwasanya Analisis 

kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan 

para guru, yang mencakup pengumpulan sampel bahasa pelajar, pengenalan 

kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam sampel tersebut, pendeskripsian 

kesalahan-kesalahan itu, pengklasifikasiannya berdasarkan sebab-sebabnya yang 

telah dihipotesiskan, serta pengevaluasian keseriusannya. 

 Analisis kesalahan dapat diterapkan pada semua aspek pembelajaran 

bahasa., termasuk semua keterampilan bahasa. Dengan adanya analisis kesalahan 

tersebut dapat membantu pembelajar maupun pengajar memahami kesalahan dan 

mengetahui bagian mana dari materi pembelajaran yang belum terkuasai dengan 

baik untuk memperbaikinya dalam praktek berbahasa selanjutnya. 

 Menurut Parera (1997:270), yaitu sebagai berikut: “Analisis kesalahan 

adalah kajian dan analisis mengenai kesalahan-kesalahan berbahasa yang dibuat 

oleh siswa atau pelajar asing yang mempelajari bahasa kedua.” 

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

kesalahan merupakan uraian dari beberapa kesalahan yang terjadi pada proses 

pembelajaran bahasa asing dengan tujuan untuk mengurangi tingkat peserta 

pembelajar dalam melakukan kesalahan dan untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar tersebut.  

 Ada pakar yang membedakan tentang kesalahan berbahasa atas dua jenis 

(Tarigan 1988:273), yaitu : 

1. Kesalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor kesalahan, keletihan, dan 

kurangnya perhatian yang disebut faktor performasi atau disebut juga 
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kesalahan penampilan,  dalam beberapa kepustakaan disebut sebagai 

mistakes (kekeliruan) (Chomsky dalam Tarigan 1988:273). 

2. Chomsky (dalam Tarigan 1988:273) mengutarakan kesalahan yang kedua 

yaitu  Kesalahan yang diakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai 

kaidah-kaidah bahasa yang disebut faktor kompetensi. Diamana Corder 

(dalam Tarigan 1988:273) menyebutkan kesalahan semacam ini 

merupakan penyimpangan-penyimpangan sistematis yang disebabkan oleh 

pengetahuan pelajar yang sedang berkembang mengenai system B2 (atau 

bahasa kedua) disebut errors. 

 Dari tabel berikut di bawah ini dapat dilihat perbedaan yang lebih jelas 

antara kesalahan dan kekeliruan. Dasar perbandingan adalah enam sudut pandang, 

yaitu sumber, sifat, durasi, sistem linguistik, hasil, dan cara perbaikan. (Dapat 

dilihat pada tabel 2.1). 

 

Tabel 2.9 Perbandingan antara kesalahan dan kekeliruan (Tarigan, 1988:75) 

No. Sudut Pandang / 

kategori 

Kesalahan Kekeliruan 

1. Sumber Kompetensi Performansi 

2. Sifat Sistematis Tidak Sistematis 

3. Durasi Agak Lama Sementara 

4. Sistem Linguistik Belum Dikuasai Sudah Dikuasai 

5. Hasil Penyimpangan Penyimpangan 

6. Perbaikan Dibantu oleh 

guru:latihan, pengajaran 

remedial 

Siswa sendiri: 

pemusatan perhatian 
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 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu mistakes atau kekeliruan dan error atau kesalahan. 

Mistakes adalah penyimpangan yang terjadi karena adanya pengaruh situasi dari 

dalam pembelajar bahasa atau disebabkan oleh faktor performasi. Faktor 

performasi ini bisa berupa keletihan, kelelahan serta kurang konsentrasi pada tema 

yang dibahas, sehingga menyebabkan pembelajar bahasa lupa akan kaidah bahasa 

yang dipelajari. Mistakes tidak berlangsung lama karena tema yang dibahas telah 

dipelajari sebelumnya. Mistakes dapat diperbaiki oleh pembelajar sendiri, yaitu 

dengan pemusatan perhatian atau pikiran sehingga konsentrasi pada tema tidak 

terganggu. Sedangkan error adalah penyimpangan yang terjadi karena pembelajar 

bahasa belum memahami kaidah bahasa yang dipelajari.  

 Berdasarkan definisi di atas, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji 

kategori error sebagai pedoman penelitian kesalahan berbahasa para pembelajar 

bahasa. 

2.2.6.2 Tujuan Analisis Kesalahan 

 Menganalisis kesalahan yang dibuat oleh para siswa jelas memberikan 

manfaat tertentu, karena pemahaman terhadap kesalahan itu merupakan umpan 

balik yang sangat berharga bagi evaluasi dan perencanaan penyususnan materi 

pengajaran di kelas (Tarigan, 1995:69). Analisis kesalahan dilakukan dengan dua 

maksud utama yakni Dulay [et al] (dalam Tarigan 1995:142). 

1. Untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk membuat atau 

menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai hakikat proses belajar 

mengajar. 
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2. Untuk memberikan indikasi atau petunjuk kepada guru dan para 

pengembang kurikulum, bagian mana dari bahasa sasaran yang paling 

sukar untuk diproduksi oleh pelajar secara baik dan benar, serta tipe 

kesalahan nama yang paling menyukarkan atau mengurangi pelajar untuk 

berkomunikasi secara efektif.  

 Menurut Tarigan (1988:273) kita dapat mengatakan bahwa mengetahui 

(dengan menganalisis) kesalahan para pelajar mengandung beberapa keuntungan, 

antara lain : 

1. Untuk mengetahui penyebab kesalahan itu; untuk memahami latar 

belakang tersebut; 

2. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pelajar; 

3. Untuk mencegah atau menghindari kesalahan yang sejenis pada waktu 

yang akan datang, agar para pelajar dapat menggunakan bahasa dengan 

baik dan benar. 

 Analisis kesalahan merupakan suatu prosedur kerja. Sebagai prosedur 

kerja, analisis kesalahan mempunyai langkang-langkah dalam menganalisis suatu 

kesalahan. Untuk memaksimalkan hasil analisis, terdapat langkah-langkah yang 

menjadi acuan dalam melakukan analisis kesalahan. Langkah-langkah analisis 

kesalahan ini adalah sebuah proses yang sistematis dan jelas. Sehingga dari proses 

yang dianalisis tersebut diharapkan memberikan output berupa hasil dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Langkah-langkah melakukan analisis 

kesalahan menurut Tarigan (1995:7) sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data, berupa kesalahan berbahasa yang dibuat siswa  
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2. Mengidentififkasi dan mengklasifikasi kesalahan, yaitu mengenali dan 

memilah-milah kesalahan berdasarkan kategori kebahasaan, misalnya 

kesalahan-kesalahan pelafalan, pembentukan kata, penggabungan kata, 

dan penyusunan kalimat. 

3. Mengurutkan kesalahan berdasarkan frekuensinya. 

4. Menjelaskan kesalahan yaitu menggambarkan letak kesalahan dan 

penyebab kesalahan. 

5. Memprakirakan dan memprediksi daerah atau butir kebahasaan yang 

rawan, seperti meramalkan tataran bahasa yang potensial mendatangkan 

kesalahan. 

6. Mengoreksi kesalahan, seperti memperbaiki dan bila dapat menghilangkan 

kesalahan melalui penyususnan bahan yang tepat, buku pegangan yang 

baik, dan teknik pengajaran yang sesuai. 

 Dalam penelitian ini, tujuan analisis kesalahan adalah untuk mengetahui 

jenis dhomir yang salah dalam pemakaiannya pada film bahasa yang diteliti dan 

analisis serta pembenarannya serta sebagai masukan untuk mahasiswa yang 

mengikuti mata kuliah Tafaul Ittishaly agar secara bertahap mampu menerapkan 

kaidah-kaidah bahasa Arab (khususnya penerapan kaidah dhomir) dalam proses 

pembelajaran berbicara dengan bahasa Arab dengan meminimalisir kesalahan 

berbahasa semaksimal mungkin. Sementara bagi dosen, penelitian ini bertujuan 

memberikan masukan yang bermanfaat tentang kesalahan berbahasa tersebut guna 

meningkatkan kualitas pengajaran dalam mata kuliah Tafaul Ittishaly. 
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2.2.7 Tafa’ul Ittishaly 

2.2.7.1 Deskripsi Tafaul Ittishaly 

 Mata kuliah Tafaul Ittishaly merupakan  mata kuliah Ta‟bir Syafawi 2 

yang termasuk mata kuliah kelompok keterampilan berbahasa Arab yaitu 

khususnya keterampilan berbicara dan merupakan mata kuliah lanjutan dari Ta‟bir 

Syafawi 1. Pada mata kuliah ini dilatihkan keterampilan berkomunikasi dengan 

bahasa Arab secara lisan dengan  mengkreasi ujaran komunikasi berbahasa Arab 

secara spontan sesuai situasi komunikasi diawali dengan pemberian model dialog 

kemudian dikembangkan variannya. Kegiatan belajar mahasiswa pada mata kuliah 

ini diantaranya tanya jawab, substansi/transformasi model dialog, percakapan 

terpimpin, percakapan bebas, bercerita, wawancara dan lain sebagainya. 

2.2.7.2 Kompetensi 

2.2.7.2.1 Standar Kompetensi Mata Kuliah Tafaul Ittishaly 

Standar kompetensi mata kuliah Tafaul ittishaly adalah : 

1. Berkomunikasi secara lisan dengan bunyi dan intonasi yang benar 

sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. 

2. Mengkreasikan ujaran komunikasi secara spontan sesuai situasi 

komunikasi. 

2.2.7.2.2 Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar mata kuliah Tafaul Ittishaly adalah sebagai berikut : 

1. Menyampaikan ucapan-ucapan selamat, sapaan dan ajakan sesuai 

situasi dan kondisi tertentu. 

2. Memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. 



46 
 

 

 

3. Berkomunikasi dengan pegawai bandara (imigrasi dan bea cukai) 

saat keberangkatan dan kedatangan di bandara. 

4. Berkomunikasi dengan pegawai stasiun kereta api seputar 

perjalanan dengan kereta api. 

5. Berkomunikasi dengan sopir taxi dalam perjalanan mencari hotel. 

6. Berkomunikasi dengan resepsionis hotel untuk melakukan check 

in. 

7. Berkomunikasi dengan resepsionis hotel untuk melakukan check 

out. 

8. Memilih beberapa kebutuhan yang akan dibeli di super market. 

9. Bertransaksi dengan penjual pakaian. 

10. Bertransaksi dengan penjual sepatu. 

11. Berkomunikasi dengan dokter saat berobat ke dokter. 

12. Berkomunikasi dengan orang sakit saat menjenguk orang sakit. 

13. Melakukan percakapan seputar pengajuan lamaran pekerjaan. 

14. Melakukan percakapan seputar kegiatan/pekerjaan di kantor. 

15. Melakukan percakapan seputar nonton film di bioskop. 

16. Berkomunikasi dengan pelayan restoran saat makan. 

2.2.7.2.3 Tujuan Akhir Pembelajaran 

Tujuan Akhir dari pembelajaran Tafaul Ittishaly adalah tercapainya : 

1. Kemampuan mahasiswa dalam keterampilan berbicara bahasa 

Arab khususnya untuk ragam bicara bahasa Arab komunikasi 

interaktif secara lisan sesuai situasi komunikasi dngan bunyi, 
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intonasi, pola kata dan kalimat, idiomatika yang benar sesuai 

dengan kaidah bahasa Arab yang benar. 

2. Kemampuan mahasiswa dalam mengkreasi ujaran komunikasi 

dalam bahasa Arab secara spontan sesuai situasi dan kebutuhan 

komunikasi tertentu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena 

dalam pengumpulan data dan penafsirannya peneliti tidak menggunakan rumus-rumus 

statistik. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong 2007:6). Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik 

statistik (Ibnu, et all. dalam Ainin 2006:12). Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor 

(dalam Setiyadi 2006:219) bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia dan 

perilakunya yang dapat diamati sehingga tujuan penelitian ini adalah pemahaman 

individu tertentu dan latar belakangnya secara utuh. Analisis kualitatif dalam penelitian  

ini digunakan ketika kita mencari kesalahan-kesalahan pemakaian isim dhomir  pada 

muhadatsah dalam beberapa film berbahasa Arab karya Mahasiswa Unnes pada 2010 dan 

mengklasifikasikan masing-masing kesalahan tersebut menurut jenisnya sekaligus 

memberikan pembenaran dari kesalahan-kesalahan tersebut. 

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti mengamati masalah yang telah 

dirumuskan dengan cara mengumpulkan data-data tentang kesalahan pemakaian isim 
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domir, mengkaji dan menganalisis data kesalahan pemakaian isim dhomir tersebut, 

mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang telah 

 ditentukan, memberikan pembenaran atas data-data tersebut dan mengambil 

kesimpulan dari penelitian ini. 

 

3.1.2 Desain Penelitian 

Sementara itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini berbentuk dokumen yang 

berupa buku-buku dan film-film berbahasa Arab, sehingga penelitian ini menggunakan 

desain penelitian library research atau yang sering disebut dengan penelitian pustaka atau 

riset pustaka. 

Riset pustaka (library research) membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan 

koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed 2004:2). Riset pustaka 

memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Selain bahan 

cetak atau karya grafis berupa buku, jurnal, majalah, koran, pelbagai jenis laporan dan 

dokumen (baik yang belum maupun sudah diterbitkan), perpustakaan biasanya juga 

menyimpan karya non-cetak seperti hasil rekaman audio seperti kaset dan video film 

seperti mikrofilm (Zed 2004:6). 
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3.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah beberapa film berbahasa Arab karya mahasiswa 

Prodi Pendidikan Bahasa Arab Unversitas Negeri Semarang yang dibuat pada tahun 2010 

dan yang akan dianalisis adalah beberapa film yang berjudul : 

1. DVD Film 1 terdapat tiga judul, yaitu :  

؟"  تاورِٟٕذاال"ِا فٝ اٌّرسف  " (1  

"فٝ اٌّغدذ" (2  

"ششاء اٌّضسػح" (3  

2. VCD Film 2 berjudul : 

"ِا ت١ٕٟ ٚ ت١ٕٙا"  

3. VCD Film 3 berjudul : 

"فٝ فٛستا١ٌٕىا"  

4. VCD Film 5 berjudul : 

"عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج"  

5. VCD Film 6 berjudul : 

"دّواْ اٌّشوضٞ"  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu rangkaian penting dalam melaksanakan 

penelitian (Ainin 2006:113). Melalui pengumpulan data, akan diperoleh suatu informasi 

atau fenomena penting, shahih dan terpercaya, sehingga temuan yang dihasilkan oleh 

suatu penelitian secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini teknik 
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pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Karena informasi atau data yang 

akan dianalisis dalam penelitian ini berupa dokumen. 

Menurut Bambang Setiyadi (2006:249) dokumen merupakan salah satu sumber 

data dalam penelitian kualitatif yang mempunyai kelebihan dibanding dengan sumber 

data lain, karena datanya bersifat alamiah dan mudah diperoleh. Informasi (data) yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah bersumber dari dokumen. Kumpulan data verbal 

yang berbentuk tulisan disebut dokumen dalam arti yang sempit (Ainin 2006:122). 

Dokumen dalam arti sempit ini misalnya buku, jurnal, laporan kegiatan, majalah, daftar 

nilai, notulen rapat, transkip, prasasti, peraturan-peraturan, catatan harian dan sejenisnya. 

Sementara itu dokumen dalam arti yang luas meliputi foto, rekaman dalam kaset, video, 

disket, artefak, dan monumen (Ibnu et all dalam Ainin 2006:122) . 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan teknik 

pengumpulan data dokumentasi, artinya peneliti akan mendokumentasikan beberapa 

kesalahan pemakaian isim dhomir pada mudatsah dalam beberapa judul film yang 

tersebut di atas. 

Dalam mengumpulkan data peneliti juga akan menggunakan teknik sampling 

pertimbangan, yakni teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja, sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Teknik ini sangat cocok diterapkan dalam melakukan penelitian 

kualitatif. Teknik sampling pertimbangan, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel 

yang didasarkan pada suatu realitas, bahwa sampel yang dipilih atau ditetapkan peneliti 

didasarkan pada pertimbangan tertentu (Ainin 2007:98). Pertimbangan yang dimaksud 

terkait masalah dan tujuan penelitian. Teknik sampling pertimbangan ini disebut dengan 

purposive sampling dan teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif (Ainin 

2007:98). 
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3.4 Sumber Data 

Adapun beberapa sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa 5 kaset 

video (VCD/DVD) film berbahasa Arab karya mahasiswa prodi 

pendidikan bahasa Arab UNNES yang dibuat pada tahun 2010 sebagai 

tugas akhir dari mata kuliah Tafa‟ul ittshaly.  

b. Sumber data sekunder 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai sumber data 

sekunder adalah buku qowa‟idul lughoh al-„Arobiyah, , buku Nahwu 

Kilat, jadwalul huruf dan buku lainnya buku-buku tentang isim dhomir. 

c. Sumber data pendukung 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai sumber data 

pendukung adalah buku Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Prosedur 

Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Metode Penelitian untuk 

Pengajaran Bahasa Asing (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif) dan 

buku lainnya yang berhubungan dengan metode penelitian karya ilmiah. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Bentuk Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data agar dalam pengerjaannya lebih mudah dan hasilnya 
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lebih baik, lengkap dan sistematis sehingga data lebih mudah diolah (Arikunto 

2010:203). 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah berupa kartu data. 

Setiap kartu data dicantumkan masing-masing kata-kata yang akan dianalisis 

yang sebelumnya telah dilakukan melalui tahap pencatatan. Pada kartu data 

disertakan juga analisis yang akan dilakukan terhadap data tersebut. dalam hal ini 

analisis dari segi bentuk kalimat dan klasifikasinya. Adapun model kartu data 

seperti di bawah ini: 
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Tabel 3.1 Contoh kartu data 

Kartu Data 

No. Kartu 72. 

Judul Film  ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا

Waktu 43:51 

Penutur Nurul 

Kalimat ٛ٘أ١ٌٚاء  

Terjemah Dia Aulia 

Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Munfashil 

Pembenaran ٟ٘ أ١ٌٚاء 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ munfashil ٛ٘ -

(mufrod mudzakar ghoib-yang rofa‟ sebagai mubtada‟) yang 

menggantikan isim alam (nama) yaitu أ١ٌٚاء (Aulia) sebagai 

mufrod muannats ghoibah. Bentuk dhomir rofa‟ munfashil yang 

benar untuk menggantikan subyek tersebut adalah ٟ٘ (mufrod 

muannats ghoibah) karena menjadi mubtada‟.  

 

Keterangan : 

1. Nomor Kartu, merupakan urutan nomor kartu yang menunjukkan urutan 

dari data kesalahan pemakaian isim dhomir yang ditemukan pada 

muhadatsah dalam film berbahasa Arab yang diteliti. 

2. Judul Film, merupakan Judul dari Film yang diteliti yang di dalam 

Filmnya terdapat kesalahan pemakaian isim dhomir. 

3. Waktu, menunjukkan waktu terjadinya kesalahan. 

4. Penutur, merupakan orang yang melafadhkan kesalahan. 

5. Kalimat, merupakan kalimat (خٍّح) sebagai data yang diteliti. 

6. Terjemah, merupakan arti dari kalimat. 

7. Klasifikasi kesalahan, merupakan kolom pengklasifikasian kesalahan 

berdasarkan jenis isim dhomir. 
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8. Kolom pembenaran, merupakan kolom pembenaran terhadap jumlah yang 

salah yang diteliti. 

9. Analisis, merupakan analisis dari data terkait kesalahan pemakaian isim 

dhomir sekaligus pembenarannya. 

 

3.6  Uji Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan 

beberapa cara, salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui keabsahan 

hasil penelitian adalah dengan triangulasi. Dengan alasan tersebut, maka peneliti 

akan menggunakan triangulasi sebagai uji keabsahan data dalam penelitian ini.  

Menurut Sugiyono (2010:372) triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara hasil yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Perlu diketahui bahwa kebenaran 

dalam penelitian kualitatif bersifat jamak, dan tergantung pada kemampuan 

peneliti (Sugiyono, 2010:365). Cohen dan Manion (dalam Setiyadi 2006:246-247) 

membagi triangulasi menjadi beberapa jenis diantaranya; 1) triangulasi waktu, 2) 

triangulasi tempat, 3) triangulasi teori, 4) triangulasi metode, 5) triangulasi 

peneliti dan 6) triangulasi metodologi. 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi teori menganalisis 

data yang sama dengan beberapa dari beberapa pakar untuk menganalisis kesalahan 

pemakaian isim dhomir pada muhadatsah dalam beberapa film berbahasa Arab seperti 
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yang telah tersebut di atas. ditinjau dari segi kesalahannnya dengan menjadikan teori 

tentang kesalahan berbahasa sebagai teori utama dan teori tentang morfologi dan sintaksis 

Bahasa Arab (dalam hal ini adalah teori isim dhomir) sebagai sub kajiannya. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pilah Unsur 

Penentu (PUP) yaitu alat yang digunakan untuk memilah referen. Referen adalah 

unsur-unsur yang diteliti dalam setiap penelitian (Sudaryanto dalam Arifatun 

2012:37) dan dalam penelitian ini referennya adalah kesalahan (error) pemakaian 

isim dhomir pada muhadatsah. Jadi, semua kalimat bahasa Arab yang diucapkan oleh 

para pemeran mengandung kesalahan pemakaian isim dhomir dikumpulkan lalu di 

analisis satu persatu.  

Adapun langkah-langkah menganalisis dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini peneliti memilih tujuh judul film karya mahasiswa prodi 

pendidikan bahasa Arab Unnes pada tahun 2010, di mana ke tujuh film tersebut 

merupakan dokumen prodi pendidikan bahasa Arab yang sebelumnya dijadikan 

sebagai tugas akhir mahasiswa pada semester III dari perkuliahan tafaul 

itthishaly. kemudian memilih buku-buku yang akan dijadikan referensi dalam 

memperoleh teori tentang kesalahan berbahasa dan isim dhomir  serta beberapa 

skripsi yang dijadikan sebagai kajian pustaka. 

2. Tahap Pelaksanaan 
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a. Peneliti mencari kesalahan pemakaian isim dhomir pada muhadatsah dengan 

menyaksikan film-film berbahasa Arab tersebut dengan seksama dengan 

menggunakan media elektronik (DVD player internal/external) untuk 

membuka/membaca data film dalam VCD dan DVD film berbahasa Arab 

tersebut. Adapun DVD player yang digunakan peneliti berupa DVD player 

internal LG GH24 (Super Multi DVD Rewriter 24x) yang terintegrasi dengan 

sebuah komputer. 

b. Melakukan transkripsi data atau pencatatan. Proses ini dilakukan dengan cara 

mencatat seluruh kalimat (isim dhomir) yang salah ke dalam kartu data. 

c. Mengklasisfikasikan kesalahan berdasarkan jenis isim dhomir dan film. 

d. Memberikan analisis terhadap data-data (isim dhomir yang salah) yang telah 

diklasifikasikan. 

e. Memberikan saran pembenaran terhadap data  yang telah ditranskripsikan. 

3. Tahap Akhir 

Setelah peneliti menganalisis dengan berpedoman pada butir (1) dan (2) di 

atas, peneliti membuat kesimpulan akhir dari hasil yang diperoleh kemudian 

menyusun laporan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Jenis-jenis Dhomir yang Salah dalam Pemakaiannya pada Percakapan 

(Muhadatsah) dalam Film Berbahasa Arab Mahasiswa unnes tahun 2010 

Kesalahan pemakaian isim dhomir sangatlah beraneka ragam mengingat 

isim dhomir itu sendiri banyak jenisnya. Dan penelitian ini mengkhususkan 

pembahasannya tentang tentang analisis kesalahan pemakaian isim dhomir dalam 

muhadatsah dengan obyek penelitianya adalah film-film berbahasa Arab karya 

mahasiswa Unnes tahun 2010.  

Ada tujuh judul film berbahasa Arab yang dibuat pada tauhun 2010 oleh 

para mahasiswa Prodi pendidikan bahasa Arab Unnes yang diteliti oleh peneliti 

terkait kesalahan pemakaian pemakaian isim dhomir, yaitu :  

1. DVD Film 1 terdapat tiga judul, yaitu : 

؟"  تاورِٟٕذاال"ِا فٝ اٌّرسف  (1  

"فٝ اٌّغدذ" (2  

"ششاء اٌّضسػح" (3  

2. VCD Film 2 berjudul : 

"فٝ فٛستا١ٌٕىا"  

3. VCD Film 3 berjudul : 

"ِا ت١ٕٟ ٚ ت١ٕٙا"  

4. VCD Film 4 berjudul : 

"عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج"  
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5. VCD Film 5 berjudul : 

"اٌّشوضٞدّواْ "  

Dalam penelitian ini peneliti menemukan banyak kesalahan yang terjadi 

dalam pemakaian jenis-jenis isim dhomir yang terjadi pada muhadatsah dalam 

film berbahasa Arab Unnes yang tersebut di atas. Adapun kesalahan pemakaian 

jenis-jenis dhomir tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Kesalahan Pemakaian Dhomir Munfashil 

adalah kata ganti orang yang berdiri sendiri dalam pengucapannya (tidak 

bersambung dengan kata lainnya). Dan berikut adalah kesalahan 

pemakaian dhomir munfashil.  

a. Kesalahan Pemakaian Dhomir Rofa’ Munfashil 

Dhomir rofa‟ munfashil yaitu kata ganti yang berdiri sendiri dan 

bermahal rofa‟nya mubtada‟, khobar, fa‟il dan naibul fa‟il. 

Adapun kesalahannya pemakaian dhomir rofa‟ munfashil pada 

muhadatsah dalam film tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1.1 Data Kesalahan Pemakaian Dhomir Rofa’ 

Munfashil 

No. 

Kartu 

Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Rofa‟ 

Munfashil 

Judul Film Waktu Pelafadh 

10.  

 ٠ا ِششذ ؟ ِٟ٘ا , ٠ااٌغالَ

 .وأّٔٗ ِٓ خٕظ اٌّالتظ

 ِا فٝ اٌّرسف

 ؟" ِٕذاال تاورٟ "

11:23  Novi 

30. 
 خ١ًّ ٟ٘ٚواْ ٘زااٌّىاْ 

 .خّذا

 Muji 17:16 فٟ فٛستا١ٌٕىا

33. 
28:39 فٟ فٛستا١ٌٕىا .أٔدَ ٕٔظش أٔا ِغشٚس   Zaenal 

70. 
 Nurul 43:50 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا . ٔغاء٘ٛ
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71. 
 Nurul 43:51 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  أ١ٌٚاء٘ٛ

82. 
ّْ اٌٍغح اإلٔد١ٍض٠ّح  ُّ ٘ٛأ  أ٘

 .اٌٍغح فٝ اٌؼاٌُ

 Salisa 15:48 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج

83. 
 اٌرم١ٍذ ِٓ ػٍَٛ ٘ٛٚاٌغشت١ّح 

 .اٌؼشتٟ

 Aslam 16:19 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tujuh kesalahan pemakaian 

dhomir rofa‟ munfashil yang terjadi pada muhadatsah dalam  

empat dari tujuh film berbahasa Arab tersebut. Kesalahan 

pemakaian dhomir rofa‟ munfashil terjadi pada muhadatsah antar 

mahasiswa dalam empat film yang berjudul : 

؟" ِٕذاال تاورٟ"ِا فٝ اٌّرسف  (1  

Dalam film ini terdapat satu kesalahan pemakaian dhomir 

rofa‟ munfashil. 

فٛستا١ٌٕىافٟ  (2  

Dalam film ini terdapat dua kesalahan pemakaian dhomir 

rofa‟ munfashil. 

 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا (3

Dalam film ini terdapat dua kesalahan pemakaian dhomir 

rofa‟ munfashil. 

أعرارجعرّح اٌطاّلب ٚ  (4  

Dalam film ini terdapat dua kesalahan pemakaian dhomir 

rofa‟ munfashil. 

Sementara itu, berdasarka penelitian yang dilakukan, peneliti 

tidak menemukan adanya pemakaian dhomir nashob munfashil 



61 
 

 

 

yang dilafadhkan oleh para mahasiswa dalam  tujuh film berbahasa 

Arab tersebut. 

 

2. Keslahan Pemakaian Dhomir Muttashil 

Berikut adalah tiga macam dhomir muttashil beserta kesalahannya, yaitu 

: 

a. Kesalahan Pemakaian Dhomir Rofa’ Muttashil 

Dhomir rofa‟ muttashil adalah kata ganti yang selamanya 

tersambung pada fi‟il dan ْوا beserta saudara-saudaranya. Adapun 

kesalahannya pemakaian dhomir rofa‟ muttashil pada muhadatsah 

dalam film tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1.2 Data Kesalahan Pemakaian Dhomir Rofa’ 

Muttashil 

No. 

Kartu 

Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Rofa‟ 

Muttashil 

Judul Film Waktu Pelafadh 

43.  
 Tika 22:14 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا . ٠ا أخرٟعّسدَ ٌٛ

54. 
 ػششج ِٓ ِائح ذمطؼٟٔؼُ أْ 

 .فصاس أستغ ٚ خّغ١ٓ سٚت١ّح

30:25 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  Ismi 

63. 
ال,عّسدَ ٌٛ ّٚ  Fitri W 40:13 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا . أٔا أخشج أ

69. 
 Ardhi 42:40 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا ؟خجدَ ِٓ أ٠ٓ , ٠أٛسي

78. 
الًد أُدخٍُٛا ّٚ  Ardhi 47:41 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  إٌٝ داخً أ

92. 
؟وٕدَ ِٚارا اٌغثة  21:49 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج  ِرأّخشًد  Salisa 

100. 
 خثش ِٓ زصٛي ػشفدُ ً٘ 

إٌّالشح تاألِظ ٠ا أخٟ؟ 

 Yuli 24:33 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tujuh kesalahan pemakaian 

dhomir rofa‟ muttashil yang terjadi pada muhadatsah dalam dua 

dari tujuh film berbahasa Arab tersebut. Kesalahan pemakaian 

dhomir rofa‟ muttashil terjadi pada muhadatsah antar mahasiswa 

dalam dua film yang berjudul : 

  ٚت١ٕٙاِات١ٕٟ (1

Dalam film ini terdapat lima kesalahan pemakaian dhomir 

rofa‟ muttashil. 
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 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج (2

Dalam film ini terdapat dua kesalahan pemakaian dhomir 

rofa‟ muttashil. 

 

b. Kesalahan Pemakaian Dhomir Nashob Muttashil 

Dhomir nashob muttashil adalah kata ganti yang menempel 

pada fi‟il (sebagai maf‟ul bih) dan  ّْ  beserta saudara-saudaranya إ

(sebagai isimnya  ّْ  Adapun kesalahannya pemakaian dhomir .(إ

nashob muttashil pada muhadatsah dalam film tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1.3 Data Kesalahan Pemakaian Dhomir Nashob 

Muttashil 

No. 

Kartu 

Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Nashob 

Muttashil 

Judul Film Waktu Pelafadh 

11. 
ٚوزاٌه ِظٍّح ١٘ذس١ٌٚه وّا 

 .اٌىث١شجوُ ٔشا 

 Fachrudien 2:59 فٝ اٌّغدذ

12. 
ػٍٝ ِا لاد أػط١َد وُ ٔشىش

 إ١ٌٕا ِٓ اٌّؼٍِٛاخ تٙزااٌّغدذ

4:33 فٝ اٌّغدذ  Anny 

14. 
 ًّ 4:47 فٝ اٌّغدذ .. تض٠اسج ٕ٘ا ٚلرا أخشوٌُؼ  Fachrudien 

68. 
 Ardhi 41:36 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا نَ ػغٝ هللا أْ ٠شفٟ

75. 
 Bekti 47:02 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا هللا نَ شفٝ 

77. 
 Fitri W 47:30 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا هللا نَ شفٝ 

90. 
 أْ أشاسن ٘زٖ وُأعرأرْ

إٌّالشح 

 Rutina 21:25 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج

111. 
 .Siti F 16:50 فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ ِّشج أخشٜ نَ ٔشأذّّٕٝ أذّّش أْ 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat delapan kesalahan pemakaian 

dhomir nashob muttashil yang terjadi pada muhadatsah dalam lima 
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dari tujuh film berbahasa Arab tersebut. Kesalahan pemakaian 

dhomir nashob muttashil terjadi pada muhadatsah antar mahasiswa 

dalam lima film yang berjudul : 

 فٝ اٌّغدذ (1

Dalam film ini terdapat tiga kesalahan pemakaian dhomir 

nashob muttashil. 

 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا (2

Dalam film ini terdapat tiga kesalahan pemakaian dhomir 

nashob muttashil. 

 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج (3

Dalam film ini terdapat satu kesalahan pemakaian dhomir 

nashob muttashil. 

 فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ (4

Dalam film ini terdapat satu kesalahan pemakaian dhomir 

nashob muttashil. 

 

c. Kesalahan Pemakaian Dhomir Jar Muttashil 

Dhomir jar muttashil adalah kata ganti yang menempel pada 

isim sebagai mudhof ilaih dan huruf jar sebagai majrur. Adapun 

kesalahannya pemakaian dhomir jar muttashil pada muhadatsah 

dalam film tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1.4 Data Kesalahan Pemakaian Dhomir Jar 

Muttashil 
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No. 

Kartu 

Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Jar Muttashil 
Judul Film Waktu Pelafadh 

7.  
 ِٓ اٌذسخح اٌّغفٍٝ ٖفٟ, ٔؼُ

 .زرّٝ اٌؼ١ٍا

ِا فٝ اٌّرسف 

 ؟" ِٕذاال تاورٟ"

10:20  Fachrudien 

8. 
 فضادخ ٖوٍّّا صادخ إٌدَٛ فٟ

 اٌذسخح ػا١ٌح

ِا فٝ اٌّرسف 

 ؟" ِٕذاال تاورٟ"

10:27  Fachrudien 

13. 
 ؤُؼُ شىشا أ٠عا ػٍٝ ص٠اسخ

 .اٌؼظ١ّح تٙزااٌّغدذ

4:45 فٝ اٌّغدذ  Fachrudien 

15. 
ِغشٚسذاْ , تئرْ هللا ٠اع١ّذ

 .وُػٍٝ غا٠ٍح تاٌٍماء ب

4:55 فٝ اٌّغدذ  Dida 

20. 
لذ ٚخذخ , ٔؼُ أخٟ أوثش

 ؟وُو١ف ِغ. ِضسػح ِث١ؼح

3:37 ششاء اٌّضسػح  Novi 

26. 
10:48 ششاء اٌّضسػح .نأٔا ِغشٚس ٌٍغا٠ح ِٓ اٌٍماء ب  Taufik 

34. 
ٖ اعُ! أٔظشٚا ز١ّح غ٠ٍٛح

"King Cobra" 

 Wawan 35:37 فٟ فٛستا١ٌٕىا

39. 
 Laili 19:21 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  ػٓ ٘زا؟نَ ِا سأ٠ْد

41. 
 Tika 21:08 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  ٠ٕاعثٕٟ٘اثّٓ

47. 
 Laili 26:09 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا . أستؼْٛ أٌف سٚت١ح٘اثّٓ(اي)

58. 
ًُّل   Tika 36:33 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا ؟ٖوُ و

59. 
 ًّ  Karina 36:35 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا ٖو

61. 
 Fitri W 39:35 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا .وُأ٘ال ٚ عٙال تسعٛس

67. 
 Ardhi 41:30 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا نَ ػٕذٞ ِشض وّثً

79. 
 Nurul 47:58 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا وُشىشا ػٍٝ ص٠اسخ

81. 
 غ١شاٌصؼة ٠ا ٘اأسخٛ ػٍٟ

 س٠ش٠ٗ

 Yuli 3:23 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج

84. 
 Salisa 17:28 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج وُشىشا ػٍٝ إ٘رّاَ

88. 
 Salisa 20:45 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج وُشىشا ػٍٝ إ٘رّاَ

91. 
ُّ ي ّْ ٘زاا١ٌَٛ ِٙ  Rutina 21:30 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج ٔاأ

102. 
 Rutina 27:39 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج  ٠ا ٠ٌٛٝوُأ٘ال ٚ عٙال تمذَٚ

104. 
12:44 فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ  ِالتظ خ١ّذجنَ ػٕذ, ٔؼُ  Dewi F. 

107. 
 Ulfah 13:43 فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ ٖأٔا إٌٟ
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat dua puluh dua kesalahan 

pemakaian dhomir jar muttashil yang terjadi pada muhadatsah 

dalam tujuh film berbahasa Arab tersebut. Kesalahan pemakaian 

dhomir jar muttashil terjadi pada muhadatsah antar mahasiswa 

dalam dua film yang berjudul : 

؟" ِٕذاال تاورٟ"ِا فٝ اٌّرسف  (1  

Dalam film ini terdapat dua kesalahan pemakaian dhomir jar 

muttashil. 

 فٝ اٌّغدذ (2

Dalam film ini terdapat dua kesalahan pemakaian dhomir jar 

muttashil. 

 ششاء اٌّضسػح (3

Dalam film ini terdapat dua kesalahan pemakaian dhomir jar 

muttashil. 
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 فٟ فٛستا١ٌٕىا (4

Dalam film ini terdapat satu kesalahan pemakaian dhomir 

jar muttashil. 

 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا (5

Dalam film ini terdapat delapan kesalahan pemakaian 

dhomir jar muttashil. 

 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج (6

Dalam film ini terdapat lima kesalahan pemakaian dhomir 

jar muttashil. 

 فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ (7

Dalam film ini terdapat dua kesalahan pemakaian dhomir jar 

muttashil. 

 

3. Kesalahan Pemakaian Dhomir Mustatir 

Dhomir mustatir adalah kata ganti orang yang tidak nampak bentuk 

lafadh aslinya. Ada dua macam Dhomir mustatir beserta kesalahan 

pemakaiannya dalam film berbahasa Arab Unnes yang diteliti : 

a. Kesalahan Pemakaian Dhomir Mustatir Wujuban 

Dhomir mustatir wujuban adalah kata ganti yang tidak bisa 

dimahalkan seperti isim dhohir. Adapun kesalahan pemakaian 

dhomir mustatir wujuban pada muhadatsah dalam film tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1.5 Data Kesalahan Pemakaian Dhomir Mustatatir 

Wujuban 
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No. 

Kartu 

Kesalahan 

Pemakaian Dhomir 

Mustatatir Wujuban 

Judul Film Waktu Pelafadh 

1.  

ذفّعً أْ ذغرأرْ إٌٝ ِماتٍح 

ٚاألخشْٚ , !اٌظ١ٛف

ذفّعٍٛا أْ ذعاػٛ زم١ثرىُ 

ًْ ! فٝ اٌسضأح   !!ذفّع

ِا فٝ اٌّرسف 

2:46 ؟" ِٕذاال تاورٟ"  

Fachrudien 

2. 

ًْ , ع٠ّٛا ٘اٟ٘ ذزوشذٕا! ذفّع  
ِا فٝ اٌّرسف 

 ؟" ِٕذاال تاورٟ"
3:23  

Harsono 

3. 

  أٔرٌُٚىٓ إرا . أ٠ٖٛ التجظ

ّٟ اخثشْ ذسراخْٛ ش١جا ف ! إٌ ِا فٝ اٌّرسف  

 ؟" ِٕذاال تاورٟ"
3:50  

Qoni‟ 

4. 

ًَد ِخ١فحأٔظشْ  و١ف , ! أصٕا

ِا فٝ اٌّرسف  إرا وأد األعٕاَ ِرسّشوح ؟

 ؟" ِٕذاال تاورٟ"
4:30 

Luluk 

5. 

 ًْ !ذفّع  
ِا فٝ اٌّرسف 

 ؟" ِٕذاال تاورٟ"
8:02  

Taufik 

6. 

 ذَِٛظَسدَ ٔا ٚأسافكٔشخٛ أْ 

.ذاس٠َخ األثاس ِا فٝ اٌّرسف  

 ؟" ِٕذاال تاورٟ"
8:50  

Taufik 

9. 

!ذفّعً, ٔؼُ  
ِا فٝ اٌّرسف 

 ؟" ِٕذاال تاورٟ"
11:13  

Fachrudien 

16. 
 ًْ ّٟ !.   ٠ا أٔغحذفّع ! ز  فٝ اٌّغدذ 

7:39  
Abdul Qodir 

17. 
 ًْ !ذفّع  فٝ اٌّغدذ 

8:38  
Abdul Qodir 

18. 
!إٔرظشْ   فٝ اٌّغدذ 

9:50  
Abdul Qodir 

19 
٘ا ػ١ٍىّا أْ ذغرف١ذُ لثً أْ 

.ذذافؼا أٌفًدا سٚت١ح  

 فٝ اٌّغدذ
9:52  

Abdul Qodir 

21. 
ًْ , زغٕا يذفّع ّٛ ! ترد  ششاء اٌّضسػح 

6:02  
Novi 

22. 
ًْ , ٌٛعّسرُ !ذفّع  ششاء اٌّضسػح 

6:33  
Maidah 

23. 
 ًْ اػرثشٚا ٘زااٌث١د , !ذفّع

!واٌث١رىُ  

 ششاء اٌّضسػح
6:38 

Taufik 

24. 
 ًْ ! تاٌرٕاٚيذفّع  ششاء اٌّضسػح 

6:42 
Taufik 

25. 
 ششاء اٌّضسػح ! ٌسظحأرظشْ 

7:24 
Maidah 

27. 
 ٕ٘ا ٔدٍظِارا ذؼًّ ٠ا أخٟ 

 ؟

 فٟ فٛستا١ٌٕىا
3:31 

Ikhlas 

28. 
 فٟ فٛستا١ٌٕىا أْ ٔش٠ذأٚافك خذاّ ألّٕٟٔ 

14:01 
Chusnil 
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– أْ ٍٔؼة ع١ّاسج  – ٍٔؼة

  ٠ّىٓٔغثرع١اسج اٌصغ١ش ٚ 

29. 

 إٌّظش أظشْ – أظْش , ٔؼُ

 !ِىاْ اٌغثازح

 فٟ فٛستا١ٌٕىا
15:46, 

15:47 

Muji 

31. 
ِارا ! ٠اِٛخٟ ٠ا ٚاٚاْ

  ٕ٘ان؟ذؼًّ

 فٟ فٛستا١ٌٕىا
18:22 

Zaenal 

32. 

!  ٕ٘انأظشْ !  ٕ٘انأظشْ 

!ٕ٘ان ع٠ّٛا!  ٕ٘انأظشْ   

 ,28:13 فٟ فٛستا١ٌٕىا

28:14, 

28:15 

Lambang 

33. 
 فٟ فٛستا١ٌٕىا  أٔدَ ٕٔظشأٔا ِغشٚس 

28:39  
Zaenal 

35. 
,  ذأو١ذا أّٔٗ أسضِ ذأّوذ٠ّىٓ ي

!ٖذّٛصً أْ ذفّعً  

ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
6:50 

Zidnie 

36. 
ال عىٕٟ إٌٝ ذز٘ةال ّٚ ؟أ ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

7:27 
Makeline 

37. 

!ال ذرشن! ٟٔأرظشْ ٠ا ١ٌا  ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  
11:15, 

11:16 

Makeline 

38. 
!ذفّعً, ٔؼُ ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

16:28 
Makeline 

40. 
تً , اٌّماص ٘زا صغ١شج

  اٌىث١شج؟ذثسثُ 

ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
19:56 

Laili 

42. 
ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا   ٌٟ ثّٕٙا ل١ٍالًد ذمطغُ ٠ّىٕه 

21:21 
Tika 

44. 
؟أذٛاخٗٔسٓ  (ِارا)تؼذ ٘زا  ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

23:23 
Tika 

45. 
؟ذسةّ ال ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

24:29 
Makeline 

46. 
؟ذدّشبو١ف ال ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

24:52 
Makeline 

48. 
 اٌٝ أ٠ٓ ٠ا ذز٘ةتؼذ٘زٖ ط

 ذ١َِىا؟

ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
26:35 

Aulia 

49. 
 ّٟ .(ِؼٕاًد ) ذَز٘ة (خَ )ز ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

26:46 
Tika 

50. 
ا  ّّ أ١ٔغح؟(اي) ٠اذثسثػ ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

27:15 
Ismi 

51. 
.ِٓ فعٍه! ذفّعً ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

27:31 
Ismi 

52. 
ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  ! ذفّعً

28:52 
Tika 

53. 
!ذفّعً, ٔؼُ ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

29:48 
Ismi 

55. 
ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا   !ذفّعً

30:48 
Tika 

56. 
ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا   فٟ ِش٠ط؟أر٘ةً٘ 

32:03 
Makeline 
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57. 
ٟٔ ذمطغُ ٠ّىِٕه , ِا أغٍٝ 

 ثّٕٙا ل١ٍال؟

ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
35:15 

Tika 

60. 
؟ذأوًٌّارا ِا أسدِخ أْ  ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

38:36 
Fitri W 

62. 
! تاٌدٍٛطذفّعً ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

40:01 
Fitri W 

64. 
؟ذزٚق٘زا ِا  ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

40:29 
Vita 

65. 
. فٝ األوًذرأّخشٚأِٔد  ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

40:35 
Vita 

66. 
ُْ ف ! تّٕطك ا١ٌَٛذرؼٍّ ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

40:36 
Vita 

72. 
! ع٠ّٛا ٠اػض٠ضذٟإصثشْ  ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

44:53 
Ardhi 

73. 
الإخٍظْ  ّٚ ! أ ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

44:54 
Ardhi 

74. 
الًد إصثش ّٚ !إعّؼٟ!  أ ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

46:03 
Ardhi 

76. 
 ًْ !ذفّع ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

47:10 
Nurul 

80. 
!ذفّعً, ٔؼُ ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا  

48:08 
Nurul 

85. 
عرّح اٌطاّلب ٚ   ٘زا اٌغائك؟ذدشِٜرٝ 

 أعرارج
18:50 

Rutina 

86. 
!الذخفْ , ٠ا ٠ٌٟٛ عرّح اٌطاّلب ٚ  

 أعرارج
19:16 

Salisa 

87. 

 شؼثح اٌٍغح ذخراسٌّارا 

 شؼثح اٌٍغح ١ٌظاٌؼشت١ّح 

 األخش؟

عرّح اٌطاّلب ٚ 

 أعرارج
19:48 

Salisa 

89. 
!ذؼٍُّ تاٌدذّ ال ذَٕغٝ ٚ عرّح اٌطاّلب ٚ  

 20:49 أعرارج
Salisa 

95. 
!ال ذ١جظْ  عرّح اٌطاّلب ٚ  

23:42 أعرارج  
Rereh 

96. 
 ْْ !ال ذسض عرّح اٌطاّلب ٚ  

23:58 أعرارج  
Rereh 

97. 
ٟٔ أخٛاب ٔرؼٍُّ الذغادسْ 

!تٕفظ اٌداِؼح ِؼه  

عرّح اٌطاّلب ٚ 

 أعرارج
24:06 

Yuli 

98. 
ِٛطْ  ع َٛ ! الذُ عرّح اٌطاّلب ٚ 

 أعرارج
24:11 

Rereh 

101. 
فٝ  ٔأشافكٟ٘ ٌُ , أ٠ٖٛ

 اٌرؼٍُّل١ُ

عرّح اٌطاّلب ٚ 

 أعرارج
26:29 

B.Hanif 

103. 
 ًْ ! تاٌدٍٛطذفّع  فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ 

27:41 
Rutina 

105. 
 ًْ !أٔظشٞ! ذفّع  فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ 

12:54 
Dewi F. 

106. 
ب !  فٝ اٌغشفح ل١اطأَُخشِّ  فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ 

13:36 
Dewi F. 
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108. 
! أخّشب!ذفّعً  ,14:35 فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ 

14:36 

Dewi F. 

109. 
. . . إٌٝ ذفَّعً أعجً  فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ 

15:07 
Dewi F. 

110. 
 فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ  ٌٝ ثّٓ ل١ًٍ؟ذمطغفًٙ 

15:19 
Ulfah 

111. 
 ِّشج ٔشنَ أذّّٕٝ أذّّش أْ 

 أخشٜ

 فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ
16:50 

Siti F. 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tujuh puluh tiga kesalahan 

pemakaian dhomir mustatir wujuban yang terjadi pada muhadatsah 

dalam tujuh film berbahasa Arab tersebut. Kesalahan pemakaian 

dhomir mustatir wujuban terjadi pada muhadatsah antar mahasiswa 

dalam dua film yang berjudul :  

؟" ِٕذاال تاورٟ"ِا فٝ اٌّرسف  (1  

Dalam film ini terdapat tujuh kesalahan pemakaian dhomir 

mustatir wujuban. 

 

 فٝ اٌّغدذ (2

Dalam film ini terdapat empat kesalahan pemakaian dhomir 

mustatir wujuban. 

 ششاء اٌّضسػح (3

Dalam film ini terdapat lima kesalahan pemakaian dhomir 

mustatir wujuban. 

 فٟ فٛستا١ٌٕىا (4

Dalam film ini terdapat sembilan kesalahan pemakaian 

dhomir mustatir wujuban. 

 ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا (5
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Dalam film ini terdapat tiga puluh satu kesalahan pemakaian 

dhomir mustatir wujuban. 

 عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج (6

Dalam film ini terdapat sembilan kesalahan pemakaian 

dhomir mustatir wujuban. 

 فٝ اٌّذّواْ اٌّشوضٞ (7

Dalam film ini terdapat sembilan kesalahan pemakaian 

dhomir mustatir wujuban. 
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b. Kesalahan Pemakaian Dhomir Mustatir Jawazan 

Dhomir mustatir jawazan adalah  kata ganti yang bisa 

dimahalkan seperti isim dhohir. Adapun kesalahannya pemakaian 

dhomir mustatir wujuban pada muhadatsah dalam film tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1.6 Data Kesalahan Pemakaian Dhomir Mustatir 

Jawazan 

No. 

Kartu 

Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Mustatir 

Jawazan 

Judul Film Waktu Pelafadh 

87.  
 شؼثح اٌٍغح اٌؼشت١ّح ذخراسٌّارا 

  شؼثح اٌٍغح األخش؟١ٌظ

عرّح اٌطاّلب ٚ 

 19:51 أعرارج
Salisa 

93. 
 اٌغ١ّاسج َسِوةَ إرا  ,وزا ٠ا أعرارج

ا  واْ اٌغائك ِٕرظشًد

عرّح اٌطاّلب ٚ 

 أعرارج
21:51 

Rutina 

94. 
٠ا ٠ٌٟٛ أٔظشٞ ِٓ األعّاء 

  فٝ ٘زا اٌمشغاط ػٕذ٘ا٠َىرُة

عرّح اٌطاّلب ٚ 

 23:14 أعرارج
Rereh 

99. 

,  تٕفظ اٌداِؼح١ٌظٌٚٛ أٔا

وأد فشصح األخشٜ ٌٍّٛاخٙح 

 ٍٓ ٍْ ِؼ١ِّ  .تٛلٍد ٚ ِىا

عرّح اٌطاّلب ٚ 

 أعرارج

24:13 Rereh 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat kesalahan pemakaian 

dhomir mustatir jawazan yang terjadi pada muhadatsah dalam satu 

dari tujuh film berbahasa Arab tersebut dalam penelitian ini. 

Kesalahan pemakaian dhomir mustatir wujuban terjadi pada 

muhadatsah antar mahasiswa dalam film yang berjudul  ٚ عرّح اٌطاّلب

 Dalam film ini terdapat empat kesalahan pemakaian dhomir .أعرارج

mustatir jawazan. 

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan pemakaian dhomir yang terjadi pada 

muhadatsah dalam tujuh film bahasa Arab Unnes yang diteliti tersebut adalah : 
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Tabel 4.1.7 Jumlah keseluruhan kesalahan pemakaian Jenis 

dhomir pada tujuh film yang diteliti 

No. 
Jenis dhomir Jumlah kesalahan 

1. 
Dhomir Rofa‟ Munfashil 7 

2. 
Dhomir Nashob Munfashil 0 

3. 
Dhomir Rofa‟ Muttashil 7 

4. 
Dhomir Nashob Muttashil 8 

5. 
Dhomir Jar Muttashil 22 

6. 
Dhomir Mustatir Wujuban 73 

7. 
Dhomir Mustatir Jawazan 4 

Jumlah 
121 

 

Kesalahan pemakaian dhomir terbanyak terjadi pada jenis dhomir rofa‟ 

muttashil sebanyak tujuh puluh empat kesalahan. Sementara itu kesalahan 

pemakaian dhomir terkecil terjadi pada jenis dhomir mustatir jawazan. Dan ada 

pula jenis dhomir yang tidak terjadi kesalahan dalam pemakaiannya yaitu dhomir 

nashob munfashil. 
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4.2 Pembenaran Jenis-Jenis Dhomir yang salah dalam pemakiannya pada 

Percakapan (Muhadatsah) dalam Film Berbahasa Arab Mahasiswa Unnes 

Tahun 2010 

1. Analisis dan Pembenaran Dhomir Munfashil 

a. Dhomir Rofa’ Munfashil 

Dari uaian di atas, dapat diketahui bahwasanya terdapat tujuh 

kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ munfashil. Dan berikut adalah 

pembenarannya sekaligus analisisnya. 

Tabel 4.2.1 Analisis dan Pembenaran Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Rofa’ Munfashil 

No. 

Kartu 

Kesalahan 

Pemakaian 

Dhomir Rofa‟ 

Munfashil 

Analisis Pembenaran 

10.  
 ٠ا ِٟ٘ا , ٠ااٌغالَ

ِششذ ؟ وأّٔٗ ِٓ 

 .خٕظ اٌّالتظ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir rofa‟ 

munfashil ٟ٘ (mufrod muannats 

ghoibah) yang menurut 

pelafadh dhomir tersebut 

menggantikan isim mudzakar 

yang berupa خٕظ (mufrod 

mudzakar ghoib). Bentuk 

dhomir rofa‟ munfashil yang 

benar untuk menggantikan isim 

mudzakar tersebut adalah ٛ٘ 

(mufrod mudzakar ghoib) yang 

rofa‟ karena menjadi khobar. 

٠ا ٘ٛ ِا , ٠ااٌغالَ

ِششذ ؟ وأّٔٗ ِٓ 

.خٕظ اٌّالتظ  

30. 
ٚواْ ٘زااٌّىاْ 

 . خ١ًّ خّذاٟ٘

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir nashob 

munfashil ٟ٘ (mufrod muannats 

ghoibah) yang menggantikan 

isim mudzakar yang berupa 

 .(mufrod mudzakar ghoib) اٌّىاْ

Bentuk dhomir rofa‟ munfashil 

yang benar untuk isim 

mudzakar tersebut adalah ٛ٘ 

(mufrod mudzakar ghoib) yang 

rofa‟ karena menjadi mubtada‟. 

Adapun ٛ٘خ١ًّ خّذا  merupakan 

ٚواْ ٘زااٌّىاْ 

. خ١ًّ خّذا٘ٛ  
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jumlah yang menjadi 

khobarnyanya ْوا. 

33. 
ٕٔظش أٔا ِغشٚس 

 .أٔدَ 

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir rofa‟ 

munfashil  َأٔد (mufrod 

mudzakar mukhotob) untuk 

menggantikan isim alam isim 

alam (nama) yaitu Lambang 

(mufrod mudzakar mukhotob) 

sebagai maf‟ul bih. Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

menggunakan dhomir nashob 

muttashil  َه  (mufrod mudzakar 

mukhotob) karena menjadi 

maf‟ul bih dari fi‟il mudhori‟ 

 .أٔظش

 أٔا ِغشٚس

 ألٔظَشن

70. 
 Kesalahannya berupa . ٔغاء٘ٛ

pemakaian dhomir rofa‟ 

munfashil ٛ٘ (mufrod mudzakar 

ghoib-yang rofa‟ sebagai 

mubtada‟) yang menggantikan 

isim alam (nama) yaitu ٔغاء 

(Makeline) sebagai mufrod 

muannats ghoibah. Bentuk 

dhomir rofa‟ munfashil yang 

benar untuk menggantikan 

subyek tersebut adalah ٟ٘ 

(mufrod muannats ghoibah) 

yang rofa‟ karena menjadi 

mubtada‟. 

  ٔغاءٟ٘

71. 
 Kesalahannya berupa  أ١ٌٚاء٘ٛ

pemakaian dhomir rofa‟ 

munfashil ٛ٘ (mufrod mudzakar 

ghoib-yang rofa‟ sebagai 

mubtada‟) yang menggantikan 

isim alam (nama) yaitu أ١ٌٚاء 

(Aulia) sebagai mufrod 

muannats ghoibah. Bentuk 

dhomir rofa‟ munfashil yang 

benar untuk menggantikan 

subyek tersebut adalah ٟ٘ 

(mufrod muannats ghoibah) 

yang rofa‟ karena menjadi 

mubtada‟. 

  أ١ٌٚاءٟ٘

82. 
ّْ اٌٍغح اإلٔد١ٍض٠ّح  أ

ُّ اٌٍغح فٝ ٘ٛ  أ٘

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir rofa‟ 

ّْ اٌٍغح اإلٔد١ٍض٠ّح  أ

ُّ اٌٍغح فٝ ٟ٘  أ٘
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 munfashil ٛ٘ (mufrod mudzakar .اٌؼاٌُ

ghoib) yang menggantikan isim 

muannats yang berupa اٌٍغح 

(mufrod muannats ghoibah). 

Bentuk dhomir rofa‟ munfashil 

yang benar untuk menggantikan 

isim muannats tersebut adalah 

ٟ٘ (mufrod muannats ghoibah) 

yang rofa‟ karena menjadi 

khobarnya  ّْ  .أ

 اٌؼاٌُ

83. 
 اٌرم١ٍذ ٘ٛٚاٌغشت١ّح 

 .ِٓ ػٍَٛ اٌؼشتٟ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir rofa‟ 

munfashil ٛ٘ (mufrod mudzakar 

ghoib) yang menggantikan isim 

muannats yang berupa اٌغشت١ّح 

(mufrod muannats ghoibah). 

Bentuk dhomir rofa‟ munfashil 

yang benar untuk menggantikan 

isim muannats tersebut adalah 

ٟ٘ (mufrod muannats ghoibah) 

yang rofa‟ karena menjadi 

khobar. 

 اٌرم١ٍذ ٟ٘ٚاٌغشت١ّح 

.ِٓ ػٍَٛ اٌؼشتٟ  

 

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa kesalahan pemakaian 

dhomir rofa‟ munfashil hanya tujuh kesalahan saja. Kesalahan-

kesalahan tersebut terjadi pada empat jenis dhomir rofa‟ munfashil, 

agar lebih jelasnya lihatlah tabel berikut : 
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1) Dhomir rofa‟ munfashil ٛ ٘ (mufrod mudzakar ghoib) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ munfashil ٛ٘ 

(mufrod mudzakar ghoib) dalam penelitian ini adalah empat 

kesalahan. 

2) Dhomir rofa‟ munfashil ٟ٘ (mufrod muannats ghoibah) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ munfashil ٟ٘ 

(mufrod muannats ghoibah) dalam penelitian ini adalah dua 

kesalahan. 

3) Dhomir rofa‟ munfashil  َأٔد (mufrod mudzakar mukhotob) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ munfashil  َأٔد 

(mufrod mudzakar mukhotob) dalam penelitian ini adalah 

satu kesalahan. 

Berdasarkan delapan analisis kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ 

munfashil di atas, maka diketahui bahwasanya tujuh di antaranya 

merupakan kesalahan pemakaian dhomir yang berupa 

ketidaksesuaian antara dhomir dengan isim yang digantikan, yaitu 

berupa kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ munfashil ٛ٘ (mufrod 

mudzakar ghoib) sebanyak empat kesalahan dan ٟ٘ (mufrod 

muannats ghoibah) sebanyak dua kesalahan. 

Sementera sisanya merupakan kesalahan dalam penempatan 

dhomir yang tidak sesuai dengan kaidah nahwu yaitu berupa dhomir 

rofa‟ munfashil  َأٔد (mufrod mudzakar mukhotob) sebanyak satu 

kesalahan. 
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2. Analisis dan Pembenaran Dhomir Muttashil 

a. Dhomir Rofa’ Muttashil 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya terdapat 

delapan kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ muttashil. Dan berikut 

adalah analisis sekaligus pembenarannya. 

Tabel 4.2.2 Analisis dan Pembenaran Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Rofa’ Muttashil 

No. 

Kartu 

Kesalahan 

Pemakaian 

Dhomir Rofa‟ 

Muttashil 

Analisis Pembenaran 

43.  
 Kesalahannya berupa . ٠ا أخرٟعّسدَ ٌٛ

pemakaian dhomir rofa‟ 

muttashil yaitu ta‟fa‟il  َد  

(mufrod mudzakar mukhotob) 

yang tersambung dalam fi‟il 

madhi  َعّسد untuk 

menggantikan fa‟il yang 

berwujud isim alam (nama) 

yaitu Laili (mufrod muannats 

mukhotobah). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil ta‟ fa‟il  ِد  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il madhi 

 .عّسدِ 

. ٠ا أخرٟعّسدِ ٌٛ  

54. 
 ذمطؼٟٔؼُ أْ 

ػششج ِٓ ِائح 

فصاس أستغ ٚ 

 .خّغ١ٓ سٚت١ّح

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ 

mukhotobah  ْٞ  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٟذمطؼ untuk 

menggantikan fa‟il yang 

berwujud isim alam (nama) 

yaitu Ismi (mutakallim 

wahdah). Bentuk dhomir yang 

benar adalah dhomir mustatir 

 ألطغأْ , ٔؼُ

ػششج ِٓ ِائح 

فصاس أستغ ٚ 

.خّغ١ٓ سٚت١ّح  
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wujuban أٔا (mutakallim 

wahdah) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟   َألطغ. 

63. 
 أٔا ,عّسدَ ٌٛ

ال ّٚ  .أخشج أ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ta‟fa‟il  َد  

(mufrod mudzakar mukhotob) 

yang tersambung dalam fi‟il 

madhi  َعّسد untuk 

menggantikan fa‟il yang 

berwujud isim alam (nama) 

yaitu Nurul (mufrod muannats 

mukhotobah). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil ta‟ fa‟il  ِد  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il madhi 

 .عّسدِ 

 أٔا ,عّسدِ ٌٛ

ال ّٚ .أخشج أ  

69. 
ِٓ أ٠ٓ , ٠أٛسي

 ؟خجدَ 

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ta‟fa‟il  َد  

(mufrod mudzakar mukhotob) 

yang tersambung dalam fi‟il 

madhi  َخجد untuk menggantikan 

fa‟il yang berwujud isim alam 

(nama) yaitu Nurul (mufrod 

muannats mukhotobah). Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il 

 mufrod mudzakar)  دَ 

mukhotob) yang benar adalah 

ta‟ fa‟il  ِد  (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung 

dalam fi‟il madhi  ِخجد. 

ِٓ أ٠ٓ , ٠أٛسي

؟خجدِ   

78. 
 إٌٝ داخً أُدخٍُٛا

الًد  ّٚ  أ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir rofa‟ 

muttashil wawu jama‟ (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

tersambung dalam fi‟il amar 

 untuk meggantikan dua أُدخٍُٛا

isim alam (nama) yaitu Ardhi 

dan Vita (mutakallim ma‟al 

ghoir). Bentuk dhomir yang 

benar adalah dhomir mustatir 

wujuban ٓٔس (mutakallim ma‟al 

ghoir). Sementara itu, bentuk 

ًُ ,األْ  إٌٝ  ٔذخ

الًد  ّٚ  داخً أ
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fi‟il yang tepat adalah fi‟il 

mudhori‟  ًُ  yang ٔذخ

mengandung dhomir mustatir 

wujuban ٓٔس (mutakallim ma‟al 

ghoir) karena dalam konteks ini 

bukanlah merupakan kalimat 

(jumlah) perintah, melainkan 

kalimat ajakan yang 

menggunakan fi‟il mudhori‟. 

92. 
 وٕدَ ِٚارا اٌغثة 

؟  ِرأّخشًد

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir rofa‟ 

muttashil ta‟ fa‟il  َد  (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

tersambung dalam fi‟il madhi 

 untuk menggantikan isim وٕدَ 

alam (nama) yaitu Rutina 

(mufrod muannats 

mukhotobah). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil ta‟ fa‟il  ِد  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il madhi 

 .وٕدِ 

 وٕدِ ِٚارا اٌغثة 

؟  ِرأّخشًد

100. 
 خثش ػشفدُ ً٘ 

ِٓ زصٛي 

إٌّالشح تاألِظ 

٠ا أخٟ؟ 

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir rofa‟ 

muttashil ta‟ fa‟il  ُد  

(mutakallim wahdah) yang 

tersambung dalam fi‟il madhi 

 untuk menggantikan isim ػشفدُ 

alam (nama) yaitu Hanif 

(mufrod mudzakar mukhotob). 

Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil 

ta‟ fa‟il  َد  (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang tersambung 

dalam fi‟il madhi  َػشفد. 

 خثش ػشفدَ ً٘ 

ِٓ زصٛي 

إٌّالشح تاألِظ ٠ا 

 أخٟ؟

 

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa kesalahan pemakaian 

dhomir rofa‟ muttashil hanya tujuh kesalahan saja. Kesalahan-

kesalahan tersebut terjadi pada empat jenis dhomir rofa‟ muttashil, 

yaitu : 
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1) Dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il  َد  (mufrod mudzakar 

mukhotob) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il 

 dalam penelitian ini adalah (mufrod mudzakar mukhotob)  دَ 

empat kesalahan. 

2) Dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il  ُد  (mutakallim wahdah) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il 

 dalam penelitian ini adalah satu (mutakalli wahdah)  دُ 

kesalahan. 

3) Dhomir rofa‟ muttashil ya‟ mukhotobah  ْٞ  (mufrod 

muannats mukhotobah) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ muttashil  ْٞ  

(mufrod muannats mukhotobah) dalam penelitian ini adalah 

satu kesalahan. 

4) Dhomir rofa‟ muttashil wawu jama‟ ٛ  (mufrod mudzakar 

mukhotob) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ muttashil ٛ  

(jama‟ mudzakar mukhotob) dalam penelitian ini adalah satu 

kesalahan. 

Berdasarkan tujuh analisis kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ 

muttashil di atas, maka diketahui bahwasanya enam di antaranya 

merupakan kesalahan pemakaian dhomir yang berupa 

ketidaksesuaian antara dhomir dengan isim yang digantikan yaitu 
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berupa empat kesalahan  َد  (mufrod mudzakar mukhotob), satu 

kesalahan ta‟ fa‟il  ُد  (mutakallim wahdah), dan satu kesalahan  ْٞ  

(mufrod muannats mukhotobah). Dan sisanya adalah satu kesalahan 

yang merupakan kesalahan pemakaian fi‟il yang salah beserta 

pemakaian dhomirnya yang salah yaitu ٛ  wawu jama‟ (jama‟ 

mudzakar mukhotob). 

 

b. Dhomir Nashob Muttashil 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya terdapat 

delapan kesalahan pemakaian dhomir nashob muttashil. Dan berikut 

adalah analisis sekaligus pembenarannya.  

Tabel 4.2.3 Analisis dan Pembenaran Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Nashob Muttashil 

No. 

Kartu 

Kesalahan 

Pemakaian 

Dhomir 

Nashob 

Muttashil 

Analisis Pembenaran 

11. 
ٚوزاٌه ِظٍّح 

١٘ذس١ٌٚه وّا ٔشا 

 .اٌىث١شجوُ 

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir nashob 

muttashil ُو (jama‟ mudzakar 

mukhotob) yang manshub 

karena menjadi ma‟ul bih dari 

fi‟il madhi ٜٔش untuk 

menggantikan isim muannats 

yaitu ِظٍّح.. Bentuk dhomir yang 

benar adalah dhomir nashob 

muttashil  ٘ا (mufrod muannats 

ghoibah). 

ٚوزاٌه ِظٍّح 

١٘ذس١ٌٚه وّا ٔشا 

 .اٌىث١شج ٘ا

12. 
ػٍٝ ِا وُ ٔشىش

لاد أػط١َد إ١ٌٕا 

ِٓ اٌّؼٍِٛاخ 

 تٙزااٌّغدذ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir nashob 

muttashil ُو (jama‟ mudzakar 

mukhotob) yang manshub 

menjadi maf‟ul bih dari fi‟il 

ػٍٝ ِا لاد  نَ ٔشىش

أػط١َد إ١ٌٕا ِٓ 

اٌّؼٍِٛاخ 

 تٙزااٌّغدذ
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mudhori‟ ٔشىش untuk 

menggantikan isim alam (nama) 

yaitu Fachrudien (mufrod 

nudzakar mukhotob). Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir nashob muttashil  َن 

(mufrod mudzakar mukhotob). 

14. 
 ًّ  تض٠اسج ٕ٘ا وٌُؼ

 .ٚلرا أخش

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir nashob 

muttashil ُو (jama‟ mudzakar 

mukhotob) yang dikira-kirakan 

bermahal nashob sebagai 

isimnya  ًّ ّْ  saudaranya) ٌؼ  (إ

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Anny dan Dida 

(tatsniyah muannats 

mukhotobah).  Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir 

nashob  muttashil وّا (tatsniyah 

muannats mukhotobah). 

 ًّ  تض٠اسج ٕ٘ا وّاٌؼ

 .ٚلرا أخش

68. 
ػغٝ هللا أْ 

 نَ ٠شفٟ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir nashob 

muttashil  َن (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang manshub 

karena menjadi maf‟ul bih dari 

fi‟il mudhori‟ ٟ٠شف. Bentuk 

dhomir nashob muttashil yang 

benar adalah  ِن (mufrod 

muannats mukhotobah) karena 

dhomir tersebut menggantikan 

isim alam (nama) yaitu Nurul 

(mufrod muannats 

mukhotobah). 

 نِ ػغٝ هللا أْ ٠شفٟ

75. 
 Kesalahannya berupa هللا نَ شفٝ 

pemakaian dhomir nashob 

muttashil  َن (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang manshub 

karena menjadi maf‟ul bih dari 

fi‟il madhi‟ ٝشف. Bentuk dhomir 

jar muttashil yang benar adalah 

 mufrod muannats) نِ 

mukhotobah) karena dhomir 

tersebut menggantikan isim 

alam (nama) yaitu Nurul 

(mufrod muannats 

mukhotobah). 

  هللانِ شفٝ 
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77. 
 Kesalahannya berupa هللا نَ شفٝ 

pemakaian dhomir nashob 

muttashil  َن (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang manshub 

karena menjadi maf‟ul bih dari 

fi‟il madhi‟ ٝشف. Bentuk dhomir 

jar muttashil yang benar adalah 

 mufrod muannats) نِ 

mukhotobah) karena dhomir 

tersebut menggantikan isim 

alam (nama) yaitu Nurul 

(mufrod muannats 

mukhotobah). 

 هللا نِ شفٝ 

90. 
 أْ وُأعرأرْ

أشاسن ٘زٖ 

إٌّالشح 

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir nashob 

muttashil ُو (jama‟ mudzakar 

mukhotob) yang dikira-kirakan 

bermahal nashob karena 

menjadi maf‟ul bih dari fi‟il 

mudhori‟ ْأعرأر. Bentuk dhomir 

nashob muttashil yang benar 

adalah   ِن (mufrod muannats 

mukhotobah) karena dhomir 

tersebut menggantikan isim 

alam (nama) Salisa (mufrod 

muannats mukhotobah). 

 أْ أشاسن نِ أعرأرْ

 ٘زٖ إٌّالشح

111. 
أذّّٕٝ أذّّش أْ 

 ِّشج أخشٜ ٔشنَ 

Kesalahannya pemakaian 

dhomir nashob muttashil  َن 

(mufrod mudzakar mukhotob) 

yang manshub karena menjadi 

maf‟ul bih dari fi‟il madhi ٜٔش. 

Bentuk dhomir nashob 

muttashil yang benar adalah  ِن 

(mufrod muannats mukhotobah) 

karena menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Ulfah (mufrod 

muannats mukhotobah). 

 ِّشج نِ أسأذّّٕٝ أْ 

 أخشٜ

  

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa kesalahan pemakaian 

dhomir nashob muttashil hanya delapan kesalahan saja. Kesalahan-

kesalahan tersebut terjadi pada tiga jenis dhomir nashob muttashil, 

yaitu : 
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1) Dhomir nashob muttashil  َه  (mufrod mudzakar mukhotob) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir nashob muttashil  َه  

(mufrod mudzakar mukhotob) dalam penelitian ini adalah 

empat kesalahan. 

2) Dhomir nashob muttashil ُُى  (jama‟ mudzakar mukhotob) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir nashob muttashil ُُى  

(jama‟ mudzakar mukhotob) dalam penelitian ini adalah 

penelitian ini adalah empat kesalahan. 

Berdasarkan delapan analisis kesalahan pemakaian dhomir 

nashob munfashil di atas, maka diketahui bahwasanya delapan di 

antaranya merupakan kesalahan pemakaian dhomir yang berupa 

ketidaksesuaian antara dhomir dengan isim yang digantikannya 

yaitu kesalahan pemakaian dhomir rofa‟ muttashil  َه  (mufrod 

mudzakar mukhotob) sebanyak empat kesalahan dan  ُُى  (jama‟ 

mudzakar mukhotob) sebanyak empat kesalahan. 

 

c. Dhomir Jar Muttashil 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya terdapat 

delapan kesalahan pemakaian dhomir jar munfashil. Dan berikut 

adalah analisis sekaligus pembenarannya. 

Tabel 4.2.4 Analisis dan Pembenaran Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Jar Muttashil 

No. 

Kartu 

Kesalahan 

Pemakaian 

Dhomir Jar 

Analisis Pembenaran 
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Muttashil 

7.  
 ِٓ ٖفٟ, ٔؼُ

اٌذسخح اٌّغفٍٝ 

 .زرّٝ اٌؼ١ٍا

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir Jar muttashil 

 ِٗ   (mufrod mudzakar ghoib) 

yang majrur oleh huruf jar ٟف. 

Bentuk dhomir jar muttashil 

yang benar adalah  َٙا (mufrod 

muannats ghoibah) karena 

dhomir tersebut menggantikan 

isim muannats yaitu شاسج. 

 ِٓ ٘افٟ, ٔؼُ

اٌذسخح اٌّغفٍٝ 

.زرّٝ اٌؼ١ٍا  

8. 
وٍّّا صادخ إٌدَٛ 

 فضادخ اٌذسخح ٖفٟ

 ػا١ٌح

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir Jar muttashil 

 ِٗ   (mufrod mudzakar ghoib) 

yang dikira-kirakan bermahal 

jar yang dijarkan oleh huruf jar 

berupa ٟف. Bentuk dhomir jar 

muttashil  َٙا (mufrod muannats 

ghoibah) karena isim dhomir 

tersebut menggantikan isim 

muannats yaitu شاسج. 

وٍّّا صادخ إٌدَٛ 

 فضادخ اٌذسخح ٘افٟ

.ػا١ٌح  

13. 
ٔؼُ شىشا أ٠عا 

 وُػٍٝ ص٠اسخ

اٌؼظ١ّح 

 .تٙزااٌّغدذ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (jama‟ mudzakar mukhotob) وُ

yang dikira-kirakan bermahal 

jar sebagai mudhof ilaih dari 

lafadh ص٠اسج untuk menggantikan 

dua isim alam (nama) yaitu 

Anny dan Dida (tatsniyah 

muannast mukhotobah). Bentuk 

dhomir jar muttashil yang benar 

adalah  وّا (tatsniyah muannats 

mukhotobah). 

ٔؼُ شىشا أ٠عا 

 وّاػٍٝ ص٠اسخ

اٌؼظ١ّح 

.تٙزااٌّغدذ  

15. 
, تئرْ هللا ٠اع١ّذ

ِغشٚسذاْ ػٍٝ 

 .وُغا٠ٍح تاٌٍماء ب

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (jama‟ mudzakar mukhotob) وُ

yang majrur oleh huruf jar  ت ِ 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Fachrudien 

(mufrod mudzakar mukhotob). 

Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir jar muttashil   َن 

(mufrod mudzakar mukhotob). 

, تئرْ هللا ٠اع١ّذ

ٔسٓ ِغشٚسذاْ 

ػٍٝ غا٠ٍح تاٌٍماء 

.نَ ب  

20. 
لذ , ٔؼُ أخٟ أوثش

ٚخذخ ِضسػح 

 ؟وُو١ف ِغ. ِث١ؼح

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (jama‟ mudzakar mukhotob) وُ

yang majrur oleh huruf jar   ِغ

لذ , ٔؼُ أخٟ أوثش

ٚخذخ ِضسػح 

؟نَ و١ف ِغ. ِث١ؼح  
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untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Akbar  (mufrod 

mudzakar mukhotob). Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir jar muttashil adalah   َن 

(mufrod mudzakar mukhotob). 

26. 
أٔا ِغشٚس ٌٍغا٠ح 

 .نِٓ اٌٍماء ب

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (mufrod mudzakar mukhotob) ن

yang majrur oleh huruf  jar  ِت 

untuk menggantikan beberapa 

isim alam (nama) yaitu Luluk, 

Harsono dan Akbar (jama‟ 

mukhotob). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir jar 

muttashil  ُو (jama‟ mudzakar 

mukhotob). 

أٔا ِغشٚس ٌٍغا٠ح 

.وُِٓ اٌٍماء ب  

34. 
أٔظشٚا ز١ّح 

ٖ اعُ! غ٠ٍٛح

"King Cobra" 

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir Jar muttashil 

ٗ  (mufrod mudzakar ghoib) 

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaihnya lafadh ُاع 

untuk menggantikan isim 

muannats  ز١ّح.. Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir jar 

muttashil ٙا  (mufrod muannats 

ghoibah). 

أٔظشٚا ز١ّح 

٘ا اعُ! غ٠ٍٛح

"arboC gniK" 

39. 
 Kesalahannya berupa  ػٓ ٘زا؟نَ ِا سأ٠ْد

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (mufrod mudzakar mukhotob) نَ 

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaih dari lafadh سأ٠ْح 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Tika (mufro 

muannats mukhotobah). Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir jar muttashil   ِن karena 

dhomir tersebut menggantikan 

isim alam (nama) yaitu Tika 

(mufrod muannats 

mukhotobah). 

  ػٓ ٘زا؟نِ ِا سأ٠د

41. 
 Kesalahannya berupa  ٠ٕاعثٕٟ٘اثّٓ

pemakaian dhomir jar muttashil 

(mufrod muannats ghoibah)  ٙا  

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaih dari lafadh ّٓث 

  ٠ٕاعثٕٟٖثّٓ
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untuk menggantikan isim 

mudzakar berupa اٌثٛب. Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir jar muttashil ٗ  (mufrod 

mudzakar ghoib). 

47. 
 أستؼْٛ ٘اثّٓ(اي)

 .أٌف سٚت١ح

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

(mufrod muannats ghoibah)  ٙا  

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaih dari lafadh ّٓث 

untuk menggantikan isim 

mudzakar berupa اٌسّاس. Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir jar muttashil  ٗ  (mufrod 

mudzakar ghoib). 

 أستؼْٛ أٌف ٖثّٓ

.سٚت١ح  

58. 
ًُّل   Kesalahannya berupa ؟ٖوُ و

pemakaian dhomir jar muttashil 

ٗ  (mufrod mudzakar ghoib)  

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaih dari lafadh ًو 

untuk menggantikan isim yang 

jama‟ yang tidak berakal berupa 

تضٚساخ, ذفّساخ, تٛسذماالخ . Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir jar muttashil ٙا  (mufrod 

muannats ghoibah). 

ًُّل  ؟٘اوُ و  

59. 
 ًّ  Kesalahannya berupa ٖو

pemakaian dhomir jar muttashil 

ٗ  (mufrod mudzakar ghoib)  

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaih dari lafadh ًو 

untuk menggantikan isim yang 

jama‟ yang tidak berakal berupa 

تضٚساخ, ذفّساخ, تٛسذماالخ . Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir jar muttashil ٙا  (mufrod 

muannats ghoibah). 

 ًّ ٘او  

61. 
أ٘ال ٚ عٙال 

 .وُتسعٛس

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (jama‟ mudzakar mukhotob) وُ

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaihnya زعٛس untuk 

menggantikan dua orang 

(tatsniyah mukhotob) yaitu 

Ardhi dan Vita.. Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir jar 

أ٘ال ٚ عٙال 

.وّاتسعٛس  



90 
 

 

 

muttashil وّا (tatsniyah 

mudzakar mukhotob/muannats 

mukhotobah). 

67. 
ػٕذٞ ِشض 

 نَ وّثً

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (mufrod mudzakar mukhotob) نَ 

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaih dari lafadh ًِث 

untuk menggantikan isim alam 

Nurul dan dalam konteks ini 

Nurul menjadi mufrod 

muannats mukhotobah.. Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir jar muttashil  ِن (mufrod 

muannats mukhotobah). 

ػٕذٞ ِشض 

نِ وّثً  

79. 
شىشا ػٍٝ 

 وُص٠اسخ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (jama‟ mudzakar mukhotob) وُ

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaihnya lafadh ص٠اسج  

untuk menggantikan dua isim 

Alam sebagai tatsniyah 

mukhotob yaitu Ardhi dan 

Vita.. Bentuk dhomir yang 

benar adalah dhomir jar 

muttashil وّا (tatsniyah 

mudzakar mukhotob/muannats 

mukhotobah). 

شىشا ػٍٝ 

وّاص٠اسخ  

81. 
 ٘اأسخٛ ػٍٟ

غ١شاٌصؼة ٠ا 

 س٠ش٠ٗ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (mufrod muannats ghoibah)  ٙا

yang majrur oleh huruf jar ٍٝػ 

untuk menggantikan isim 

mudzakar berupa ْاإلِرسا. 

Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir jar muttashil  ٗ  

(mufrod mudzakar ghoib). 

 ٖأسخٛ ػٍٟ

غ١شاٌصؼة ٠ا 

 س٠ش٠ٗ

84. 
شىشا ػٍٝ 

 وُإ٘رّاَ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (jama‟ mudzakar mukhotob) وُ

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaihnya lafadh َإزرّا 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Aslam (mufrod 

mudzakar mukhotob). Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

شىشا ػٍٝ 

نَ إ٘رّاَ  
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dhomir jar muttashil   َن (mufrod 

mudzakar mukhotob). 

88. 
شىشا ػٍٝ 

 وُإ٘رّاَ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 jama‟ mudzakar) وُ

mukhotobah) yang majrur 

karena menjadi mudhof ilaihnya 

lafadh َإ٘رّا untuk 

menggantikan isim alam (nama) 

yaitu Yuli (mufrod muannats 

mukhotobah). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir jar 

muttashil   ِن (mufrod muannats 

mukhotobah). 

شىشا ػٍٝ 

نِ إ٘رّاَ  

91. 
 ُّ ّْ ٘زاا١ٌَٛ ِٙ أ

 ٔاي

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 mutakallim (mutakallim ma‟al ٔا

ghoir) yang majrur oleh huruf 

jar   ٌ  untuk menggantikan isim 

alam (nama) yaitu Rutina 

(mufrod muannats 

mukhotobah). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir jar 

muttashil   ْٞ  mutakallim 

(mutakallim wahdah). 

ُّ ي ّْ ٘زاا١ٌَٛ ِٙ ْٞ أ  

102. 
أ٘ال ٚ عٙال 

  ٠ا ٠ٌٛٝوُتمذَٚ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 jama‟ mudzakar) وُ

mukhotobah) yang majrur 

karena menjadi mudhof ilaih 

dari lafadh َٚلذ untuk 

menggantikan isim alam (nama) 

yaitu Yuli (mufrod muannats 

mukhotobah). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir jar 

muttashil  mufrod muannats) نِ   

mukhotobah). 

أ٘ال ٚ عٙال 

  ٠ا ٠ٌٛٝنِ تمذَٚ

104. 
 ِالتظ نَ ػٕذ, ٔؼُ

 خ١ّذج

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir jar muttashil 

 (mufrod mudzakar mukhotob) نَ 

yang majrur karena menjadi 

mudhof ilaih dari ػٕذ untuk 

menggantikan isim alam (nama) 

yaitu Yuli (mufrod muannats 

mukhotobah). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir jar 

 ِالتظ نِ ػٕذ, ٔؼُ

 خ١ّذج
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muttashil  ِن (Mufrod Muannats 

Mukhotobah). 

107. 
 Kesalahannya berupa ٖأٔا إٌٟ

pemakaian dhomir jar muttashil 

ٗ  (mufrod mudzakar ghoib) 

yang majrur oleh huruf jar  ٌٝإ 

untuk menggantikan isim 

muannats yaitu غشفح. Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir jar muttashil  ٙا  

(mufrod muannats ghoibah). 

٘اأٔا إٌٟ  

 

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa kesalahan pemakaian 

dhomir jar muttashil sebanyak dua puluh dua kesalahan. Kesalahan-

kesalahan tersebut terjadi pada beberapa jenis dhomir jar muttashil, 

yaitu : 

1) Dhomir Jar Muttashil  ٗ  (mufrod mudzakar ghoib) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir jar muttashil ٗ  

(mufrod mudzakar ghoib) dalam penelitian ini adalah enam 

kesalahan. 

2) Dhomir Jar Muttashil ٙا  (mufrod muannats ghoibah) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir jar muttashil ٙا  

(mufrod muannats ghoibah) dalam penelitian ini adalah tiga 

kesalahan. 

3) Dhomir Jar muttasil  َه  (mufrod mudzakar mukhotob) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir jar muttashil  َه  

(mufrod mudzakar mukhotob) dalam penelitian ini adalah 

empat kesalahan. 
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4) Dhomi Jar Muttashil ُى  (jama‟ mudzakar mukhotob) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir jar muttashil ُى  (jama‟ 

mudzakar mukhotob) dalam penelitian ini adalah delapan 

kesalahan. 

5) Dhomir Jar Muttashil ٕا  (mutakallim ma‟al ghoir) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir jar muttashil ٕا  

(mutakallim ma‟al ghoir) dalam penelitian ini adalah satu 

kesalahan. 

Berdasarkan dua puluh dua analisis kesalahan pemakaian 

dhomir jar muttashil di atas, maka dapat diketahui bahwasanya 

keseluruhan kesalahan pemakaian dhomir jar muttashil yang diteliti 

merupakan kesalahan yang berupa ketidaksesuaian antara dhomir 

jar muttashil dengan isim yang digantikannya. 

 

3. Analisis dan Pembenaran Dhomir Mustatir 

a. Dhomir Mustatir Wujuban 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya terdapat 

delapan kesalahan pemakaian dhomir mustatir wujuban. Dan 

berikut adalah analisis sekaligus pembenarannya. 
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Tabel 4.2.5 Analisis dan Pembenaran Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Mustatir Wujuban 

No. 

Kartu 

Kesalahan 

Pemakaian 

Dhomir 

Mustatatir 

Wujuban 

Analisis Pembenaran 

1.  
ذفّعً أْ ذغرأرْ 

إٌٝ ِماتٍح 

, !اٌظ١ٛف

ٚاألخشْٚ ذفّعٍٛا 

أْ ذعاػٛ زم١ثرىُ 

ًْ ! فٝ اٌسضأح  ذفّع

!! 

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ًْ  untuk ذفّع

menggantikan beberapa isim 

alam (nama) yaitu Tuti‟, 

Maidah, Lulu dan Abdul Qodir 

(jama‟ mukhotob). Dhomir 

yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa wawu 

jama‟ (jama‟ mudzakar 

mukhotob) yang tersambung 

dalam fi‟il amar ا ْٛ  .ذفّعٍ

ذفّعً أْ ذغرأرْ 

إٌٝ ِماتٍح 

, !اٌظ١ٛف

ٚاألخشْٚ ذفّعٍٛا 

أْ ذعاػٛ زم١ثرىُ 

 ! فٝ اٌسضأح

ا  ْٛ  !!ذفّعٍ

2. 
ًْ , ع٠ّٛا ! ذفّع

 ٘اٟ٘ ذزوشذٕا

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ًْ  untuk ذفّع

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Qoni‟(mufrod 

muannats mukhothobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il amar 

 ْٟ  .ذفّعٍ

ْٟ , ع٠ّٛا ! ذفّعٍ

 ٘اٟ٘ ذزوشذٕا

3. 
ٌٚىٓ . أ٠ٖٛ التجظ

  ذسراخْٛ أٔرُإرا 

ّٟ اخثشْ ش١جا ف ! إٌ  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ْاخثِشuntuk 

menggantikan beberapa isim 

alam (nama) yaitu Harsono, 

Tuti‟, Maidah, Luluk dan 

Abdul Qodir (jama‟ 

mukhotob). Dhomir yang 

ٌٚىٓ . أ٠ٖٛ التجظ

  ذسراخْٛ وٕرُإرا 

اش١جا ف ْٚ ّٟ اخثِش  ! إٌ
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benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa wawu jama‟ 

(jama‟ mudzakar mukhotob) 

yang tersambung dalam fi‟il 

amar ا ْٚ  .اخثِش

4. 
ًَد ِخ١فحأٔظشْ  ,  أصٕا

و١ف إرا وأد 

 األعٕاَ ِرسّشوح ؟

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ْأظُش untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Tuti‟ (mufrod 

muannats mukhothobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il amar 

 ْٞ  .أظُِش

 ْٞ ًَد أظُِش  أصٕا

و١ف إرا , ِخ١فح

وأد األعٕاَ 

 ِرسّشوح ؟

 

5. 
 ًْ !ذفّع  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ًْ  untuk ذفّع

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Qoni‟(mufrod 

muannats mukhothobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il amar 

 ْٟ  .ذفّعٍِ

 

6. 
ٔا أسافكٔشخٛ أْ 

 ذاس٠َخ خَ ذَِٛظرَ ٚ

.األثاس  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban أٔا (mutakallim 

wahdah) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ أسافك 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Fachrudien 

(mufrod mudzakar mukhotob). 

Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir muistatir 

wujuban yang dikira-kirakan 

 mufrod mudzakar) أٔدَ 

mukhotob) yang terkandung 

ٔا ذشافكٔشخٛ أْ 

 ذاس٠َخ ذُِٛظَسٕاٚ

 .األثاس
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dalam fi‟il mudhori‟ ذشافك. 

9. 
!ذفّعً, ٔؼُ  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ًْ  untuk ذفّع

menggantikan beberapa isim 

alam (nama) yaitu Novi, Anny, 

Dida dan Taufik (jama‟ 

mukhotob). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa wawu 

jama‟ (jama‟ mudzakar 

mukhotob) yang tersambung 

dalam fi‟il amar ا ْٛ  .ذفّعٍ

ا, ٔؼُ ْٛ !ذفّعٍ  

16. 
 ًْ !.   ٠ا أٔغحذفّع

 ّٟ ! ز  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan dua isim alam 

(nama) yaitu Tuti‟ dan Qoni‟ 

(tastniyah muannats 

mukhotobah). Dhomir yang 

benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa alif tatsniyah 

(tastniyah muannats 

mukhotobah) yang tersambung 

dalam fi‟il amar  ذفّعاَل. 

!.   ٠ا أٔغراْذفّعاَل 

 ّٟ ! ز  

17. 
 ًْ !ذفّع  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan dua isim alam 

(nama) yaitu Tuti‟ dan Qoni‟ 

(tastniyah muannats 

mukhotobah). Dhomir yang 

benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa alif tatsniyah 

(tastniyah muannats 

mukhotobah) yang tersambung 

dalam fi‟il amar  ذفّعاَل. 

!ذفّعاَل   

18. 
!إٔرظشْ   Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

!أرظَشا  
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mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ْأرظش untuk 

menggantikan dua isim alam 

(nama) yaitu Tuti‟ dan Qoni‟ 

(tastniyah muannats 

mukhotobah). Dhomir yang 

benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa alif tatsniyah 

(tastniyah muannats 

mukhotobah) yang tersambung 

dalam fi‟il amar أرظَشا. 

19 
٘ا ذغرف١ذُ لثً أْ 

ػ١ٍىّا أْ ذذافؼا 

.أٌفًدا سٚت١ح  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ُذغرف١ذ untuk 

menggantikan dua isim alam 

(nama) yaitu Tuti‟ dan Qoni‟ 

(tastniyah muannats 

mukhotobah). Dhomir yang 

benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa alif tatsniyah 

(tastniyah muannats 

mukhotobah) yang tersambung 

dalam fi‟il amar ذغرف١َذا. 

Sementara fi‟il mudhori‟ 

tersebut manshub oleh  ْْ  أ

mashdariyah dengan 

membuang nun alamat rofa‟. 

٘ا ذغرف١َذالثً أْ 

ػ١ٍىّا أْ ذذافؼا أٌفًدا 

.سٚت١ح  

21. 
 ذفّعً, زغٕا

ي ّٛ !ترد  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ًْ  untuk ذفّع

menggantikan beberapa isim 

alam (nama) yaitu Harsono, 

Luluk dan Akbar (jama‟ 

mukhotob). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa wawu 

jama‟ (jama‟ mudzakar 

mukhotob) yang tersambung 

dalam fi‟il amar ا ْٛ  .ذفّعٍ

ا, زغٕا ْٛ  ذفّعٍ

ي ّٛ !ترد  

22. 
!ذفّعً, ٌٛعّسرُ  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

ا, ٌٛعّسرُ ْٛ !ذفّعٍ  



98 
 

 

 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ًْ  untuk ذفّع

menggantikan beberapa isim 

alam (nama) yaitu Taufik, 

Novi, Harsono, Luluk dan 

Akbar (jama‟ mukhotob). 

Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil 

berupa wawu jama‟ (jama‟ 

mudzakar mukhotob) yang 

tersambung dalam fi‟il amar 

ا ْٛ  .ذفّعٍ

23. 
اػرثشٚا , !ذفّعً

!٘زااٌث١د واٌث١رىُ  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ًْ  untuk ذفّع

menggantikan beberapa isim 

alam (nama) yaitu Novi, 

Harsono, Luluk dan Akbar 

(jama‟ mukhotob). Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

wawu jama‟ (jama‟ mudzakar 

mukhotob) yang tersambung 

dalam fi‟il amar ا ْٛ  .ذفّعٍ

ا ْٛ اػرثشٚا , !ذفّعٍ

!٘زااٌث١د وث١رىُ  

24. 
 ًْ ! تاٌرٕاٚيذفّع  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ًْ  untuk ذفّع

menggantikan beberapa isim 

alam (nama) yaitu Novi, 

Harsono, Luluk dan Akbar 

(jama‟ mukhotob). Bentuk 

dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

wawu jama‟ (jama‟ mudzakar 

mukhotob) yang tersambung 

dalam fi‟il amar ا ْٛ  .ذفّعٍ

ا ْٛ ! تاٌرٕاٚيذفّعٍ  

25. 
 Kesalahannya berupa ! ٌسظحأرظشْ 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ْأرظش untuk 

menggantikan beberapa isim 

ا ْٚ  ! ٌسظحأرظش
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alam (nama) yaitu Taufik, 

Novi, Harsono, Luluk dan 

Akbar (jama‟ mukhotob). 

Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil 

berupa wawu jama‟ (jama‟ 

mudzakar mukhotob) yang 

tersambung dalam fi‟il amar 

ا ْٚ  .أرظش

27. 
ِارا ذؼًّ ٠ا أخٟ 

  ٕ٘ا ؟ٔدٍظ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban أٔا (mutakallim ma‟al 

ghoir) yang terkandung dalam 

fi‟il mudhori‟ َٔدٍِظ untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Muji (mufrod 

mudzakar mukhotob). Dhomir 

yang benar adalah dhomir 

mustatir wujuban berupa  َأٔد 

(mufrod mudzakar mukhotob) 

yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ذَدٍِظ. 

ِارا ذؼًّ ٠ا أخٟ 

  ٕ٘ا ؟ذَدٍِظ

28. 
أٚافك خذاّ ألّٕٟٔ 

أْ  – ٍٔؼة أْ ٔش٠ذ

– ٍٔؼة ع١ّاسج 

ع١اسج اٌصغ١ش ٚ 

  ٠ّىٓٔغثر

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban ٓٔس (mutakallim 

ma‟al ghoir) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ٔش٠ذ untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Chusnil 

(mutakallim wahdah). Dhomir 

yang benar adalah dhomir 

mustatir wujuban berupa أٔا 

(mutakallim wahdah) yang 

terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ أس٠ذ. 

أٚافك خذاّ ألّٕٟٔ 

أْ  – ٍٔؼة أْ أس٠ذ

– ٍٔؼة ع١ّاسج 

ع١اسج اٌصغ١ش ٚ 

  ٠ّىٓٔغثر

29. 
 أظشْ – أظْش , ٔؼُ

إٌّظش ِىاْ 

 !اٌغثازح

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔدَ -أٔد  (mufrod 

mudzakar mukhotob- mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

terkandung dalam fi‟il amar  

أظُشْ – أظُْش   untuk menggantikan 

beberapa isim alam (nama) 

yaitu Ikhlas, Wawan, Chusnil, 

Lambang dan Zaenal. (jama‟ 

mudzakar mukhotob). Bentuk 

ا , ٔؼُ ْٚ  –أظش

ا ْٚ  إٌّظش أظش

 !ِىاْ اٌغثازح
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dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

wawu jama‟ (jama‟ mudzakar 

mukhotob) yang tersambung 

dalam fi‟il amar  ا ْٚ ا –أظُش ْٚ أظُش . 

31. 
! ٠اِٛخٟ ٠ا ٚاٚاْ

  ٕ٘ان؟ذؼًِّارا 

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ًّذؼ untuk 

menggantikan dua isim alam 

(nama) yaitu Muji dan Wawan 

(tatsniyah mudzakar 

mukhotob). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa alif 

tatsniyah (tatsniyah mudzakar 

mukhotob) yang tersambung 

dalam fi‟il mudhori‟ ْذؼّال. 

! ٠اِٛخٟ ٠ا ٚاٚاْ

  ٕ٘ان؟ذؼّالِْارا 

32. 
 أظشْ !  ٕ٘انأظشْ 

!  ٕ٘انأظشْ ! ٕ٘ان

!ٕ٘ان ع٠ّٛا  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأدَ -أٔدَ -أٔد  (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

terkandung dalam fi‟il amar 

tiga kali  أظُشْ - أظُشْ - أظُْش  untuk 

menggantikan beberapa isim 

alam (nama) yaitu Muji, 

Wawan, Chusnil, Ikhlas dan 

Zaenal. Dhomir yang benar 

adalah dhomir mustatir 

wujuban berupa wawu jama‟, 

wawu jama‟ dan wawu jama‟ 

(jama‟ mudzakar mukhotob) 

yang tersambung dalam tiga 

fi‟il amar  ا ْٚ ا- أظُش ْٚ  -  أظُش

ا ْٚ  .أظُش

ا ْٚ  ! ٕ٘انأظُش

ا ْٚ !  ٕ٘انأظُش

ا ْٚ ٕ٘ان !  ٕ٘انأظُش

!ع٠ّٛا  

33. 
ٕٔظش أٔا ِغشٚس 

 أٔدَ 

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban ٓٔس (mutakallim 

ma‟al ghoir) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟  ٕٔظُش 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Zaenal 

(mutakallim wahdah). Dhomir 

yang benar adalah dhomir 

mustatir wujuban berupa أٔا 

  ألٔظَُشنأٔا ِغشٚس
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(mutakallim wahdah) yang 

terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ أٔظُش.  

Kemudian ditambah lam ta‟lil 

agar memperoleh ma‟na yang 

mafhum/patut sehingga 

menjadi  َألٔظَُشن. 

35. 
 ذأو١ذا ذأّوذ٠ّىٓ ي

 ذفّعً, أّٔٗ أسضِ 

!ٖذّٛصًأْ   

1. Kesalahannya pertama 

dalam lafadh di atas berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟  َذ  untuk ذأوَّ

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu 

Nisa‟/Makeline (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil 

berupa ya‟ mukhotobah 

yang tersambung dala fi‟il 

mudhori‟  ْٞ  Fi‟il .ذأّوِذ

mudhori‟  ْٞ  dinashobkan ذأّوِذ

oleh huruf lam ta‟lil 

bima‟na kay (yang terletak 

sebelum fi‟il tersebut) 

dengan membuang huruf 

nun alamat rofa'. 

2. Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

terkandung dalam fi‟il 

amar   ًْ  untuk ذفعَّ

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu 

Nisa‟/Makeline (mufrod 

muannats mukhotobah) 

untuk menggantikan isim 

alam (nama) yaitu Nisa‟ 

(mufrod muannats 

mukhothobah). Dhomir 

yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa ya‟ 

mukhotobah (mufrod 

ْٞ ٠ّىٓ ي  ذأو١ذا ذأّوِذ

ْٟ , أّٔٗ أسضِ   ذفّعٍِ

ْٟ أْ  !ٖذّٛصٍِ  



102 
 

 

 

muannats mukhothobah) 

yang tersambung dalam 

fi‟il amar  ْٟ  .ذفّعٍِ

3. Kesalahan lainnya dalam 

lafadh di atas berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  mufrod)  أَٔد 

mudzakar mukhotob)   

yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ً  untuk ذٛصِّ

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu 

Nisa‟/Makeline (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil 

berupa ya‟ mukhotobah 

yang tersambung dalam 

fi‟il mudhori‟  ْٟ ٍِ  Fi‟il .ذٛصِّ

mudhori‟ tersebut 

dinashobkan oleh huruf ْأ 

masdariyyah (yang terletak 

sebelum fi‟il tersebut) 

dengan membuang huruf 

nun alamat rofa' . 

36. 
 عىٕٟ إٌٝ ذز٘ةال

ال ّٚ ؟أ  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ذَز٘ة 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Zidnie (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah yang yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذز٘ث١ِْ.  

Adapun huruf ال nafi sebelum 

fi'il mudhori‟ di atas 

menjadikan jumlah pertanyaan 

di atas menjadi berma‟na 

nafi/negatif. 

 عىٕٟ إٌٝ ذز٘ث١ِْٓال

ال ّٚ ؟أ  

37. 
ال ! ٟٔأرظشْ ٠ا ١ٌا 

!ذرشن  

1. Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

ْٞ ٠ا ١ٌا  ال ! ٟٔأرِظش

 ْٟ !ذرشِو  
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wujuban  َأٔد (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

terkandung dalam fi‟il 

amar   ْأرظش untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Aulia (mufrod 

muannats mukhothobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil 

berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats 

mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

amar  ْٞ   .أرظِش

2. Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

terkandung dalam fi‟il nahi  

 untuk menggantikan ال ذرشنْ 

isim alam (nama) yaitu 

Aulia (mufrod muannats 

mukhothobah). Dhomir 

yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa ya‟ 

mukhotobah (mufrod 

muannats mukhothobah) 

yang tersambung dalam 

fi‟il nahi  ْٟ  .ال ذرشِو

38. 
!ذفّعً, ٔؼُ  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar   ًْ  untuk ذفعَّ

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Aulia (mufrod 

muannats mukhothobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il amar 

 ْٟ  .ذفّعٍِ

ْٟ , ٔؼُ !ذفّعٍِ  

40. 
اٌّماص ٘زا 

 ذثسثُ تً , صغ١شج

 اٌىث١شج؟

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

اٌّماص ٘زا 

 ذثسث١ِْٓتً , صغ١شج

 اٌىث١شج؟
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mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟  ُذثسث 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Tika (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dohomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذثسث١ِْ. 

42. 
 ٌٟ ذمطغُ ٠ّىٕه 

 ثّٕٙا ل١ٍالًد 

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟  ُذمطغ untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Laili (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dohomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhothobah)  yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذمطِؼ١. 

Dan untuk membentuk 

susunan yang benar dan 

memahamkan maka ditambah 

 mashdariyah sebelum fi‟il أْ

mudhori‟ ٓذمطِؼ١ sehingga 

menjadi   ْٟ  yang mana أْ ذمطِؼ

fi‟il mudhori‟ tersebut 

manshub oleh ْأ mashdariyah 

dengan membuang nun alamat 

rofa‟. 

ْٟ   أ٠ّْىٕهِ   ذمطِؼ

 ٌٟ ثّٕٙا ل١ٍالًد 

44. 
ٔسٓ  (ِارا)تؼذ ٘زا 

؟أذٛاخٗ  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban أٔا (mutakallim 

wahda) yang terkandung dalam 

fi‟il mudhori‟ ٗأذٛاَخ untuk 

menggantikan beberapa isim 

alam (nama) yaitu Bekti, Aulia 

dan Nisa‟ (mutakallim ma‟al 

ghoir). Dhomir yang benar 

adalah dhomir mustatir 

wujuban berupa ٓٔس 

ٔسٓ  (ِارا)تؼذ ٘زا 

؟ٔرٛاَخٗ  
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(mutakallim wahdah) yang 

terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ٗٔرٛاَخ . 

45. 
؟ذسةّ ال  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟  ّذِسة untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Aulia (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

rofa‟ muttashil berupa ya‟ 

mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذسث١ِّْ. 

Adapun huruf ال nafi sebelum 

fi'il mudhori‟ di atas 

menjadikan jumlah pertanyaan 

di atas menjadi berma‟na 

nafi/negatif. 

 ؟ذسث١ِّْٓال

46. 
؟ذدّشبو١ف ال  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ب  ذدشِّ

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Aulia (mufrod 

muannats mukhotobah), 

dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذدّشت١ِْ. 

؟ذدّشت١ِْٓو١ف ال  

48. 
 اٌٝ ذز٘ةتؼذ٘زٖ ط

 أ٠ٓ ٠ا ذ١َِىا؟

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ذَز٘ة 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Tika. Dhomir 

yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa ya‟ 

mukhotobah (mufrod 

 اٌٝ ذز٘ث١ٓتؼذ٘زٖ ط

 أ٠ٓ ٠ا ذ١َِىا؟
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muannats mukhothobah)  yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذز٘ث١ِْ. 

49. 
 ّٟ  ذَز٘ة (خَ )ز

.(ِؼٕاًد )  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  yang terkandung أَٔد 

dalam fi‟il mudhori‟ ذَز٘ة 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Tika, Aulia dan 

Nisa‟ (mutakallim ma‟al 

ghoir). Dhomir yang benar 

adalah dhomir mustatir 

wujuban berupa ٓٔس 

(mutakallim ma‟al ghoir) yang 

terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ َٔز٘ة. 

 ّٟ اًد َٔز٘ةز . ِؼًد  

50. 
ا  ّّ  ذثسثػ

أ١ٔغح؟(اي)٠ا  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟  ُذَثسث 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Tika (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dohmir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhothobah)   yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذَثسث١ِْ. 

ا  ّّ   ٠اأ١ٔغح؟ذثسث١ِْٓػ

51. 
.ِٓ فعٍه! ذفّعً  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Aulia (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Amar 

 ْٟ  .ذفّعٍِ

 ْٟ .ِٓ فعٍه! ذفّعٍِ  

52. 
 Kesalahannya berupa ! ذفّعً

pemakaian dhomir mustatir 

 ْٟ  ! ذفّعٍِ
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wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Ismi (mufrod 

muannats mukhothobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il amar 

 ْٟ  .ذفّعٍِ

53. 
!ذفّعً, ٔؼُ  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Aulia (mufrod 

muannats mukhothobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil yang 

berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats 

mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Amar 

 ْٟ  .ذفّعٍِ

!ذفّعٍِٟ, ٔؼُ  

55. 
 Kesalahannya berupa  !ذفّعً

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Aulia (mufrod 

muannats mukhothobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil yang 

berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats 

mukhothobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Amar 

 ْٟ  .ذفّعٍ

 ْٟ   !ذفّعٍِ

56. 
 فٟ أر٘ةً٘ 

 ِش٠ط؟

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban أٔا (mutakallim 

wahdah) yang terkandung 

 فٟ ذز٘ث١ًِْٓ٘ 

 ِش٠ط؟
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dalam fi‟il mdhori‟ أر٘ة untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Tika (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذز٘ث١ِْ. 

57. 
٠ّىِٕه , ِا أغٍٝ 

ٟٔ ثّٕٙا ل١ٍال؟ذمطغُ   

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟  ُذمطغ untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Karina (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil yang 

berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersabung 

dalam fi‟il mudhori‟ ٓذمطِؼ١ْ.  

Dan dengan penambahan ْأ 

masdariyyah sebelum fi‟il 

mudhori‟ ٓذمطِؼ١ْ sehingga fi‟il 

mudhori‟ tersebut menjadi 

nashob yaitu  ْٟ  Supaya .أْ ذمطِؼ

didapatkan jumlah yang benar 

dan mafhum. 

 أ٠ّْىِٕه , ِا أغٍٝ 

ٟٔ ثّٕٙا ذمطِؼ١ْٓ

 ل١ٍال؟

60. 
ٌّارا ِا أسدِخ أْ 

؟ذأوً  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ًذأو untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Nisa‟ (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adlah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟  ْٟ  .ذأوٍِ

Adapun fi‟il mudhori‟  ْٟ  ذأوٍِ

ٌّارا ِا أسدِخ أْ 

 ْٟ ؟ذأوٍِ  
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dinashobkan oleh huruf ْأ 

masdariyyah yang terletak 

sebelum fi‟il tersebut dengan 

membuang huruf nun alamat 

rofa'. 

62. 
! تاٌدٍٛطذفّعً  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan dua isim alam 

(nama) yaitu Ardhi dan Vita 

(tatsniyah mukhotob). Dhomir 

yang benar adalah dhomur 

rofa‟ muttashil berupa alif 

tatsniyah (tatsniyah 

muannats/mudzakar 

mukhotob)yang tersambung 

dalam fi‟il Amar  ذفّعاَل. 

! تاٌدٍٛطذفّعاَل   

64. 
.ذزٚق٘زا ِا   Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ذَزٚق untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Nurul (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah ya‟ 

mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذَزٚل١ِْ. 

؟ذزٚل١ِْٓ٘زا ِا   

65. 
 فٝ ذرأّخشٚأِٔد 

.األوً  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ذرأخَّش 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Nurul (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذرأّخِش٠ْ. 

 فٝ ذرأّخِش٠ْٓٚأِٔد 

.األوً  



110 
 

 

 

66. 
ُْ ف ! تّٕطك ا١ٌَٛذرؼٍّ  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il Amar  ُْ  untuk ذرؼٍّ

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Nurul (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Amar 

 ْٟ ِّ  .ذرؼٍّ

ْٟ ف ِّ  تّٕطك ذرؼٍّ

!ا١ٌَٛ  

72. 
 ع٠ّٛا إصثشْ 

!٠اػض٠ضذٟ  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban أٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ْاصثِش untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Nisa‟. Dhomir 

yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa ya‟ 

mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Amar 

 ْٞ  .اصثِش

 ْٞ  ع٠ّٛا اصثِش

!٠اػض٠ضذٟ  

73. 
الإخٍظْ  ّٚ ! أ  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban أٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ْإخٍِظ untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Nisa‟ (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Amar 

 ْٟ  .إخٍِغ

 ْٟ الإخٍِغ ّٚ ! أ  

74. 
الًد إصثش ّٚ !  أ

!إعّؼٟ  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban أٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ْإصثِش untuk 

 ْٞ الًد إصثِش ّٚ !  أ

!إعّؼٟ  
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menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Dyah RS (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

berupa dhomir rofa‟ muttashil 

yang berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung 

dalam fi‟il Amar  ْٞ  .إصثِش

76. 
 ًْ !ذفّع  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban أٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan dua isim alam 

(nama) yaitu Aulia dan Tika 

(tatsniyah muannats 

mukhotobah). Dhomir yang 

benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil yang tersambung 

dalam fi‟il Amar  ذفّعاَل. 

!ذفّعاَل   

80. 
!ذفّعً, ٔؼُ  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan dua isim alam 

(nama) yaitu Ardhi dan Vita 

(tatsniyah mukhotob). Dhomir 

yang benar adalah dhomur 

rofa‟ muttashil berupa alif 

tatsniyah (tatsniyah 

muannats/mudzakar 

mukhotob)yang tersambung 

dalam fi‟il Amar  ذفّعاَل. 

!ذفّعاَل , ٔؼُ  

85. 
 ٘زا ذدشِٜرٝ 

 اٌغائك؟

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ٜذَدش 

untuk menggantikan isim 

mudzakar اٌغائك (mufrod 

mudzakar ghoib). Dhomir 

yang benar adalah dhomir 

mustatir jawazan berupa ٛ٘ 

(mufrod mudzakar ghoib) yang 

 ٘زا ٠دشِٜرٝ 

 اٌغائك؟
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terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٜ٠َدش. 

86. 
!الذخفْ , ٠ا ٠ٌٟٛ  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد  (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

terkandung dalam fi‟il nahi 

 untuk menggantikan isim الذَخفْ 

alam (nama) yaitu Yuli 

(mufrod muannats 

mukhotobah). Dhomir yang 

benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil  berupa ya‟ 

mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Nahi 

 ْٟ  .الذخفِ

ْٟ , ٠ا ٠ٌٟٛ !الذخفِ  

87. 
 شؼثح ذخراسٌّارا 

 ١ٌظاٌٍغح اٌؼشت١ّح 

 شؼثح اٌٍغح األخش؟

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ذَخراس 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Yuli (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذَخراِس٠ْ. 

 شؼثح ذَخراِس٠ٌّْٓارا 

 ١ٌغدْ اٌٍغح اٌؼشت١ّح 

 شؼثح اٌٍغح األخش؟

89. 
ذؼٍُّ ال ذَٕغٝ ٚ

!تاٌدذّ   

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il nahi ٝال ذَٕغ untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Yuli (mufrod 

muannats 

mukhotobah).Dhomir yang 

benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ 

mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Nahi  ال

 ْٟ  .ذَٕغ

ٚ ْٟ  ذؼٍُّ ال ذَٕغ

!تاٌدذّ   
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95. 
!ال ذ١جظْ   Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il nahi  ْال ذ١جَظ untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Yuli. Dhomir 

yang benar adlah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ 

mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Nahi  ال

 ْٟ  .ذ١جِغ

 ْٟ !ال ذ١جِغ  

96. 
 ْْ !ال ذسض  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il nahi  ْْ  untuk ال ذسَض

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Yuli (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adlah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhotobah   yang 

tersambung dalam fi‟il Nahi  ال

 ْٟ  .ذسضِٔ

 ْٟ !ال ذسضِٔ  

97. 
ٟٔ أخٛاب الذغادسْ 

ٔرؼٍُّ تٕفظ اٌداِؼح 

!ِؼه  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il nahi  ْالذغاِدس untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Rereh (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhotobah)  yang 

tersambung dalam fi‟il Nahi 

 ْٞ  .الذغادِس

 ْٞ ٟٔ أخٛاب الذغادِس

ٔرؼٍُّ تٕفظ اٌداِؼح 

!ِؼه  

98. 
ِٛطْ  ع َٛ ! الذُ Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il nahi  ِْٛط ع َٛ  untuk الذُ

 ْٟ ِع ِٛ ع َٛ ! الذُ
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menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Yuli (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Nahi 

 ْٟ ِع ِٛ ع َٛ  .الذُ

101. 
 ٔأشافكٟ٘ ٌُ , أ٠ٖٛ

 فٝ اٌرؼٍُّل١ُ

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban ٓٔس (mutakallim 

ma‟al ghoir) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ٔشافك 

untuk menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Yuli (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟  ْٟ  .ذشافمِ

ْٟ ٟ٘ ٌُ , أ٠ٖٛ  ٔاذشافمِ

 فٝ اٌرؼٍُّل١ُ

103. 
 ًْ ! تاٌدٍٛطذفّع  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Yuli (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ nuttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il Amar 

 ْٟ  .ذفّعٍِ

 ْٟ ! تاٌدٍٛطذفّعٍِ  

105. 
 ًْ !أٔظشٞ! ذفّع  Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung 

dalam fi‟il amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Ulfah (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adlah 

 ْٟ !أٔظشٞ! ذفّعٍِ  
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dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il amar 

 ْٟ  .ذفّعٍِ

106. 
ب  فٝ اٌغشفح أَُخشِّ

! ل١اط  

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban أٔا (mutakallim 

wahdah) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ب  yang أَُخشِّ

mengandung dhomir mustatir 

wujuban أٔا (mutakallim 

wahdah) untuk menggantikan 

isim alam (nama) yaitu Ulfah 

(mufrod muannats 

mukhotobah). Dhomir yang 

benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ 

mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il amar 

 ْٟ ت  .َخشِّ

Pembenarannya memakai fi‟il 

amar  ْٟ ت  karena dalam hal ini َخشِّ

pelafadh mengutarakan hafadh 

kalimat perintah. 

 ْٟ ت  فٝ غشفح َخشِّ

 ! اٌم١اط

108. 
! أخّشب!ذفّعً  1. Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

terkandung dalam fi‟il 

amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Ulfah (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adlah 

dhomir rofa‟ muttashil 

berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats 

mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

amar  ْٟ  .ذفّعٍِ

2. Kesalahannya kedua 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban أٔا (mutakallim 

wahdah) yang terkandung 

 ْٟ ْٟ  !ذفّعٍِ !خّشتِ  
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dalam fi‟il mudhori‟ ب  أَُخشِّ

yang mengandung dhomir 

mustatir wujuban أٔا 

(mutakallim wahdah) untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Ulfah (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil 

berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats 

mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

amar  ْٟ تِ  .َخشِّ

Pembenarannya memakai 

fi‟il amar  ْٟ تِ  karena َخشِّ

dalam hal ini pelafadh 

mengutarakan hafadh 

kalimat perintah. 

109. 
. .  إٌٝ ذفَّعً أعجً

. 

1. Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang 

terkandung dalam fi‟il 

amar  ًْ  untuk ذفّع

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Ulfah (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adlah 

dhomir rofa‟ muttashil 

berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats 

mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

amar  ْٟ  .ذفّعٍِ

2. Kesalahan selanjutnya 

adalah penggunaan dhomir 

mustatir wujuban أٔا 

(mutakallim wahdah) yang 

terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ًَأعج untuk 

menggantikan isi alam 

(nama) yaitu Ulfah (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil 

 ْٟ ْٟ أْ ذغجٍِ ذفَّعٍِ

. . .إٌٝ   
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berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats 

mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذغج١ٍِْ.  

Supaya didapatkan jumlah 

yang benar dan mafhum, 

maka perlu Penambahan ْأ 

masdariyyah sebelum fi‟il 

mudhori‟ ٓذغج١ٍِْ sehingga 

fi‟il mudhori‟ tersebut 

menjadi nashob yaitu  ْأ

 ْٟ  .ذغجٍِ

110. 
 ٌٝ ثّٓ ذمطغفًٙ 

 ل١ًٍ؟

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

wujuban  َأٔد (mutakallim 

wahdah) yang terkandung 

dalam fi‟il mudhori‟ ذمطغ untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Yuli (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Dhomir  yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذمطِؼ١ْ. 

 ٌٝ ثّٓ ذمطِؼ١ْٓفًٙ 

 ل١ًٍ؟

111. 
 ٔشنَ أذّّٕٝ أذّّش أْ 

 ِّشج أخشٜ

Kesalahannya yang pertama 

berupa pemakaian dhomir 

mustatir wujuban ٓٔس 

(mutakallim ma‟al ghoir) yang 

terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٔش untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Siti F 

(mutakallim wahdah). Dhomir 

yang benar adalah Dhomir 

mustatitir wujuban berupa أٔا 

(mutakallim wahdah) yang 

terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟أس . 

Fi‟il mudhori‟ أسٜ   manshub 

oleh ْأ mashdariyyah dengan 

membuang huruf ilat berupa 

alif. Sehingga menjadi أس. 

 ِّشج أسنِ أذّّٕٝ أْ 

 أخشٜ
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Pada tabel di atas dijelaskan bahwa kesalahan pemakaian 

dhomir mustatir wujuban merupakan kesalahan yang palaing 

banyak terjadi dalam tujuh film yang diteliti oleh peneliti yaitu 

sebanyak tujuh puluh tiga kesalahan pemakaian dhomir mustatir 

wujuban. Kesalahan-kesalahan tersebut terjadi pada tiga jenis 

dhomir mustatir wujuban, yaitu : 

1) Dhomir mustatir wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar mukhotob) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 

(mufrod mudzakar mukhotob) dalam penelitian ini adalah 

enam puluh tiga kesalahan. 

2) Dhomir mustatir wujuban أٔا (mutakallim wahdah) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir mustatir wujuban  أٔا 

(mutakallim wahdah) dalam penelitian ini adalah lima 

kesalahan. 
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3) Dhomir mustatir wujuban ٓٔس (mutakallim ma‟al ghoir) 

Jumlah kesalahan pemakaian dhomir mustatir wujuban ٓٔس 

(mutakallim ma‟al ghoir) dalam penelitian ini adalah lima 

kesalahan. 

Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwasannya 

keseluruhan kesalahan pemakaian dhomir mustatir wujuban di atas 

merupakan kesalahan yang berupa ketidaksesuaian antara dhomir 

dengan isim yang digantikannya.  

 

b. Dhomir Mustatir Jawazan 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya terdapat 

delapan kesalahan pemakaian dhomir mustatir jawazan. Dan berikut 

adalah analisis sekaligus pembenarannya. 

Tabel 4.2.6 Analisis dan Pembenaran Kesalahan Pemakaian 

Dhomir Mustatir Jawazan 

No. 

Kartu 

Kesalahan 

Pemakaian 

Dhomir 

Mustatir 

Jawazan 

Analisis Pembenaran 

87. 
 شؼثح ذخراسٌّارا 

 ١ٌظاٌٍغح اٌؼشت١ّح 

 شؼثح اٌٍغح األخش؟

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

jawazan ٛ٘ (mufrod mudzakar 

ghoib) yang terkandung dalam 

fi‟il madhi naqish ١ٌظ 

(saudaranya  ّْ (إ  untuk 

menggantikan isim muannats 

yaitu شؼثح. Dhomir yang benar 

adalah dhomir mustatir 

jawazan berupa ٟ٘ (mufrod 

muannats ghoibah) yang 

terkandung dalam fi‟il madhi 

 شؼثح ذخراس٠ٌّٓارا 

 ١ٌغدْ اٌٍغح اٌؼشت١ّح 

 شؼثح اٌٍغح األخشٜ؟
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naqih  ْ١ٌغد. 

93. 
إرا  ,وزا ٠ا أعرارج

 اٌغ١ّاسج واْ َسِوةَ 

ا  اٌغائك ِٕرظشًد

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

jawazan ٛ٘ (mufrod mudzakar 

ghoib) yang terkandung dalam 

fi‟il madhi  ََسِوة untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Rutina 

(mutakallim ma‟al ghoir). 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ta‟ fa‟il  ُد  (mutakallim 

wahdah) yang tersambung 

dalam fi‟il madhi  َُسِوْثد. 

إرا  ,وزا ٠ا أعرارج

 اٌغ١ّاسج واْ َسِوْثدُ 

ا  اٌغائك ِٕرظشًد

94. 
٠ا ٠ٌٟٛ أٔظشٞ ِٓ 

 فٝ ٠َىرُةاألعّاء 

 ٘زا اٌمشغاط ػٕذ٘ا

Kesalahannya berupa dhomir 

mustatir jawazan ٛ٘ (mufrod 

mudzakar ghoib) yang 

terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٠َىرُة untuk 

menggantikan isim jama‟ yang 

tidak berakal yaitu األعّاء. 

Dhomir yang benar adalah 

dhomir mustatir jawazan 

berupa ٟ٘ (mufrod muannats 

ghoibah) yang terkandung 

dalam fi‟il madhi majhul yaitu 

 .ُورِثَدْ 

٠ا ٠ٌٟٛ أٔظشٞ 

 ُورِثَدْ األعّاء اٌرٟ 

فٝ ٘زا اٌمشغاط 

 ػٕذ٘ا

99. 
 تٕفظ ١ٌظٌٚٛ أٔا

وأد , اٌداِؼح

فشصح األخشٜ 

ٌٍّٛاخٙح تٛلٍد ٚ 

 ٍٓ ٍْ ِؼ١ِّ  .ِىا

Kesalahannya berupa 

pemakaian dhomir mustatir 

jawazan ٛ٘ (mufrod mudzakar 

ghoib) yang terkandung dalam 

fi‟il amar naqish ١ٌظ 

(saudaranya  ّْ (إ  untuk 

menggantikan isim alam 

(nama) yaitu Rereh 

(mutakallim wahdah). Dhomir 

yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa ta‟ fa‟il 

 yang(mutakallim wahdah)  دُ 

tersambung dalam fi‟il madhi 

naqish  ُ١ٌغد. 

 تٕفظ ٌغدُ ٌٚٛ أٔا

وأد , اٌداِؼح

فشصح األخشٜ 

ٌٍّٛاخٙح تٛلٍد ٚ 

 ٍٓ ٍْ ِؼ١ِّ .ِىا  

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa kesalahan pemakaian 

dhomir mustatir jawazan merupakan kesalahan yang paling sedikit 
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terjadi yaitu terdapat empat kesalahan dalam penelitian ini. 

Kesalahan-kesalahan tersebut terjadi pada satu jenis dhomir 

mustatir jawazan, yaitu dhomir mustatir jawazan ٛ٘ (mufrod 

mudzakar ghoib). Jumlah kesalahan pemakaian dhomir mustatir 

jawazan ٛ٘ (mufrod mudzakar ghoib) dalam penelitian ini adalah 

empat kesalahan.  

Seluruh kesalahan pemakaian dhomir mustatir jawazan 

merupakan kesalahan yang tidak sesuai dengan isim yang 

digantikannya. Tiga kesalahan pemakaian dhomir tersebut 

merupakan murni kesalahan pemakaian dhomir mustatir jawazan ٛ٘ 

(mufrod mudzakar ghoib) yang tidak sesuai dengan isim yang 

digantikannya. Sementara sisanya adalah satu kesalahan pemakaian 

dhomir mustatir jawazan yang lainnya yaitu ٛ٘ (mufrod mudzakar 

ghoib)  yang tidak sesuai dengan isim yang digantikannya beserta 

kesalahan fi‟ilnya yang digunakan. 

Berdasarkan seluruh analisis kesalahan (error) di atas maka 

dapat disimpulkan bahwasanya terdapat seratus dua puluh kesalahan 

yang merupakan kesalahan pemakaian dhomir yang tidak sesuai 

dengan isim yang digantikannya. 

Adapun dhomir-dhomir dari analisis di atas yang tidak sesuai 

dengan isim yang digantikannya dapat diringkas sebagai berikut : 

Tabel 4.2.7 Rincian kesalahan Dhomir yang tidak sesuai dengan 

isim yang digantikannya. 

No. Dhomir Jumlah Rincian Kesalahan Jenis Dhomir 
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1 
Mufrod Mudzakar 

Ghoib 
14 

4 Dhomir Rofa‟ Munfashil, 6 

Dhomir Jar Muttashil, dan 4 

Dhomir Mustatir Jawazan. 

2 
Mufrod Muannats 

Ghoibah 
5 

2 Dhomir Rofa‟ Munfashil, dan 3 

Dhomir Jar Muttashil. 

3 
Mufrod Mudzakar 

Mukhotob 
75 

4 Dhomir Rofa‟ Muttashil, 4 

Dhomir Nashob Muttashil, 4 

Dhomir Jar Muttashil dan 63 

Dhomir Mustatir Wujuban. 

4 
Jama‟ Mudzakar 

Mukhotob 
13 

1 Dhomir Rofa‟ Muttashil, 4 

Dhomir Nashob Muttashil dan 8 

Dhomir Jar Muttashil. 

5 
Mufrod Muannats 

Mukhotobah 
1 1 Dhomir Rofa‟ Muttasil. 

6 

 

Mutakallim 

Wahdah 
6 

1 Dhomir Rofa‟ Muttashil, dan 5 

Dhomir Mustatir Wujuban. 

7 
Mutakallim ma‟al 

Ghoir 
6 

1 Dhomir Jar Muttasil, dan 5 

Dhomir Mustatir Wujuban. 

Total 120 

Dan sisanya berjumlah satu kesalahan merupakan kesalahan 

dhomir rofa‟ muttashil (mufrod mudzakar mukhotob) yang terdiri 

dari satu kesalahan pemakaian dhomir yang tidak sesuai dengan 

kaidah  nahwu. Total jumlah kesalahan yang telah dianalisis dan 

diberikan pembenaranya adalah seratus dua puluh satu. Sementara 

itu, saran pembenaran yang telah diberikan tersebut disusun oleh 

peneliti dengan membenarkan dhomir yang salah dan memberikan 

beberapa tambahan pembenaran terhadap beberapa kalimat (jumlah) 

yang rancu dari tujuh film yang diteliti supaya dapat dimengerti. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwasanya terdapat 121 

kesalahan (error) pada muhadatsah dari tujuh film yang diteliti. Adapun 

kesalahan pemakaian isim dhomir tersebut tersebar pada tujuh film yang 

diteliti yang terdiri dari 7 dhomir rofa‟ munfashil, 7 dhomir rofa‟ muttashil, 8 

dhomir rofa‟ nashob muttashil, 22 dhomir jar muttashil, 73 dhomir mustatir 

wujuban, dan 4 dhomir mustatir jawazan. Adapun kesalahan pemakaian 

dhomir nashob munfashil tidak terdapat dalam tujuh film tersebut. Sementara 

berdasarkan analisisnya terdapat sebanyak 121 kesalalahan pemakian isim 

dhomir yang kesalahan yang terdiri dari 120 kesalahan dalam pemakaian isim 

dhomir yang tidak sesuai dengan isim yang digantikannya. Dan 1 kesalahan 

pemakaian dhomir yang salah dilihat dari kaidah nahwu. Adapun saran 

pembenarannya disertai dengan pembenaran jumlah yang dilafadhkan pula 

agar dapat menjadi jumlah yang mafhum. 

Adapun 121 kesalahan (error) pemakaian dhomir di atas terjadi karena 

mahasiswa yang melakukan  kesalahan  yang berperan dalam film tersebut 

tidak memahami kaidah pemakaian dhomir secara mendalam. Sehingga 

terjadi kesalahan pemakaian dhomir yang tidak sesuai dengan isim yang 

digantikannya dan kesalahan dhomir dilihat dari kaidah nahwu. 

5.2 Saran 
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Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti 

menganjurkan beberapa saran ,yaitu: 

1. Bagi mahasiswa bahasa Arab, untuk lebih memperdalam 

pengetahuannya tentang kaidah isim dhomir dan banyak berlatih 

muhadatsah dengan menerapkan pemakaian isim dhomir yang sesuai 

dengan isim yang digantikannya pada saat bermuhadatsah ketika 

pembuatan film berbahasa Arab dan dalam praktek muhadatsah dalam 

setiap kesempatan. 

2. Bagi dosen bahas Arab, dengan mengetahui kesalahan pemakaian isim 

dhomir pada muhadatsah mahasiswa dalam film tersebut, para dosen 

bahasa Arab hendaknya untuk memberikan penekanan kepada para 

mahasiswanya dalam pengajaran mata kuliah Tafa‟ul Ittishaly terkait 

penerapan pemakaian isim dhomir yang sesuai dengan isim yang 

digantikannya dan yang sesuai dengan kaidah nahwu-shorof dalam 

bermuhadatsah. 

3. Bagi pembaca, memberikan wawasan terhadap mereka terkait 

kesalahan berbahasa, khususnya kesalahan berbahasa Arab dalam 

pemakaian isim dhomir. Dan hendaknya para pembaca untuk belajar 

lebih terkait pemakaian isim dhomir yang sesuai dengan isim yang 

digantikannya dan kaidah-kaidah nahwu-shorof  yang masih berkaitan 

dengan kaidah dhomir dalam bermuhadatsah. 
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No. Kartu 1. 

Judul Film ؟" ِٕذاال تاورٟ" ِا فٝ اٌّرسف 
Waktu 2:46  

Pelafadh Fachrudien 

Lafadh ٚاألخشْٚ ذفّعٍٛا أْ ذعاػٛ , !ذفّعً أْ ذغرأرْ إٌٝ ِماتٍح اٌظ١ٛف

ًْ ! زم١ثرىُ فٝ اٌسضأح   !!ذفّع
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 ًْ  untuk menggantikan beberapa isim alam (nama) yaitu ذفّع

Tuti‟, Maidah, Lulu dan Abdul Qodir (jama‟ mukhotob). Dhomir 

yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa wawu jama‟ 

(jama‟ mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam fi‟il amar 

ا ْٛ  .ذفّعٍ
Pembenaran ٚاألخشْٚ ذفّعٍٛا أْ ذعاػٛ , !ذفّعً أْ ذغرأرْ إٌٝ ِماتٍح اٌظ١ٛف

ا ! زم١ثرىُ فٝ اٌسضأح ْٛ !! ذفّعٍ  
 

No. Kartu 2. 

Judul Film ؟" ِٕذاال تاورٟ" ِا فٝ اٌّرسف 
Waktu 3:23  

Pelafadh Harsono 

Lafadh ع٠ّٛا , ًْ ٘اٟ٘ ذزوشذٕا! ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Qoni‟(mufrod ذفّع

muannats mukhothobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il amar  ْٟ  .ذفّعٍ
Pembenaran ع٠ّٛا , ْٟ ٘اٟ٘ ذزوشذٕا! ذفّعٍ  
 

No. Kartu 3. 

Judul Film ؟" ِٕذاال تاورٟ" ِا فٝ اٌّرسف 
Waktu 3:50  

Pelafadh Qoni‟ 

Lafadh اخثِشْ   ذسراخْٛ ش١جا فأٔرٌُٚىٓ إرا . أ٠ٖٛ التجظ ّٟ ! إٌ  
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Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban, 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 untuk menggantikan beberapa isim alam (nama) yaituاخثِشْ 

Harsono, Tuti‟, Maidah, Luluk dan Abdul Qodir (jama‟ 

mukhotob). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil 

berupa wawu jama‟ (jama‟ mudzakar mukhotob) yang 

tersambung dalam fi‟il amar ا ْٚ  .اخثِش
Pembenaran ا  ذسراخْٛ ش١جا فوٕرٌُٚىٓ إرا . أ٠ٖٛ التجظ ْٚ ّٟ اخثِش ! إٌ  
 

No. Kartu 4. 

Judul Film ؟" ِٕذاال تاورٟ" ِا فٝ اٌّرسف 
Waktu 4:30 

Pelafadh Luluk 

Lafadh  ًَْد ِخ١فحأظُش و١ف إرا وأد األعٕاَ ِرسّشوح ؟,  أصٕا  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Tuti‟ (mufrod أظُشْ 

muannats mukhothobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il amar  ْٞ  .أظُِش
Pembenaran  ْٞ ًَد ِخ١فحأظُِش و١ف إرا وأد األعٕاَ ِرسّشوح ؟,  أصٕا  
 

No. Kartu 5. 

Judul Film ؟" ِٕذاال تاورٟ" ِا فٝ اٌّرسف 
Waktu 8:02  

Pelafadh Taufik 

Lafadh  ًْ !ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Qoni‟(mufrod ذفّع

muannats mukhothobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il amar  ْٟ  .ذفّعٍِ
Pembenaran  ْٟ !ذفّعٍِ  
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No. Kartu 6. 

Judul Film ؟" ِٕذاال تاورٟ" ِا فٝ اٌّرسف 
Waktu 8:50 8:51 

Pelafadh Taufik 

Lafadh  ْذاس٠َخ األثاسذَِٛظَسدَ ٔا ٚأَُسافِكَ ٔشخٛ أ .  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban,  

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban أٔا 

(mutakallim wahdah) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ أسافك 
untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Fachrudien (mufrod 

mudzakar mukhotob). Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir 

mustatir wujuban yang dikira-kirakan  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ ذشافك. 
Pembenaran  ْذاس٠َخ األثاسذُِٛظَسٕأا ٚذشافكٔشخٛ أ .  
 

No. Kartu 7. 

Judul Film ؟" ِٕذاال تاورٟ" ِا فٝ اٌّرسف 
Waktu 10:20  

Pelafadh Fachrudien 

Lafadh ُاٌذسخح اٌّغفٍٝ زرّٝ اٌؼ١ٍاٖفٟ, ٔؼ ِٓ .  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir Jar muttashil  ِٗ   (mufrod 

mudzakar ghoib) yang majrur oleh huruf jar ٟف. Bentuk dhomir 

jar muttashil yang benar adalah  َٙا (mufrod muannats ghoibah) 

karena dhomir tersebut menggantikan isim muannats yaitu شاسج. 

Pembenaran ُاٌذسخح اٌّغفٍٝ زرّٝ اٌؼ١ٍا٘افٟ, ٔؼ ِٓ .  
 

No. Kartu 8. 

Judul Film ؟" ِٕذاال تاورٟ" ِا فٝ اٌّرسف 
Waktu 10:27  

Pelafadh Fachrudien 

Lafadh ٟفضادخ اٌذسخح ػا١ٌحٖوٍّّا صادخ إٌدَٛ ف .  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir Jar muttashil  ِٗ   (mufrod 

mudzakar ghoib) yang dikira-kirakan bermahal jar yang dijarkan 

oleh huruf jar berupa ٟف. Bentuk dhomir jar muttashil  َٙا (mufrod 

muannats ghoibah) karena isim dhomir tersebut menggantikan 

isim muannats yaitu شاسج. 
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Pembenaran ٟفضادخ اٌذسخح ػا١ٌح٘اوٍّّا صادخ إٌدَٛ ف .  
 

No. Kartu 9. 

Judul Film ؟" ِٕذاال تاورٟ" ِا فٝ اٌّرسف 
Waktu 11:13 

Pelafadh Fachrudien 

Lafadh ُٔؼ , ًْ !ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 ًْ  untuk menggantikan beberapa isim alam (nama) yaitu ذفّع

Novi, Anny, Dida dan Taufik (jama‟ mukhotob). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa wawu jama‟ 

(jama‟ mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam fi‟il amar 

ا ْٛ  .ذفّعٍ
Pembenaran ُا, ٔؼ ْٛ !ذفّعٍ  
 

No. Kartu 10. 

Judul Film ِا فٝ اٌّرسف 

 ؟" ِٕذاال تاورٟ" 
Waktu 11:23 

Pelafadh Novi 

Lafadh َ٠ا ِششذ ؟ وأّٔٗ ِٓ خٕظ اٌّالتظِٟ٘ا , ٠ااٌغال  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Munfashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ munfashil ٟ٘ 
(mufrod muannats ghoibah) yang menurut pelafadh dhomir 

tersebut menggantikan isim mudzakar yang berupa خٕظ (mufrod 

mudzakar ghoib). Bentuk dhomir rofa‟ munfashil yang benar 

untuk menggantikan isim mudzakar tersebut adalah ٛ٘ (mufrod 

mudzakar ghoib) yang rofa‟ karena menjadi khobar. 

Pembenaran َ٠ا ِششذ ؟ وأّٔٗ ِٓ خٕظ اٌّالتظ٘ٛ ِا , ٠ااٌغال  
 

No. Kartu 11. 

Judul Film فٝ اٌّغدذ 
Waktu 2:59 

Pelafadh Fachrudien 

Lafadh  اٌىث١شجوُ ٚوزاٌه ِظٍّح ١٘ذس١ٌٚه وّا ٔشا.  
Klasifikasi Dhomir Nashob Muttashil 
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Kesalahan 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir nashob muttashil ُو 
(jama‟ mudzakar mukhotob) yang manshub karena menjadi 

ma‟ul bih dari fi‟il madhi ٜٔش untuk menggantikan isim 

muannats yaitu ِظٍّح.. Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir 

nashob muttashil  ٘ا (mufrod muannats ghoibah).  

Pembenaran  اٌىث١شج ٘اٚوزاٌه ِظٍّح ١٘ذس١ٌٚه وّا ٔشا.  
 

No. Kartu 12. 

Judul Film فٝ اٌّغدذ 
Waktu 4:33  

Pelafadh Anny 

Lafadh أػط١َد إ١ٌٕا ِٓ اٌّؼٍِٛاخ تٙزااٌّغدذ ػٍٝ ِا لادوُ ٔشىش  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Nashob Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir nashob muttashil ُو 
(jama‟ mudzakar mukhotob) yang manshub menjadi maf‟ul bih 

dari fi‟il mudhori‟ ٔشىش untuk menggantikan isim alam (nama) 

yaitu Fachrudien (mufrod nudzakar mukhotob). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir nashob muttashil  َن (mufrod mudzakar 

mukhotob). 

Pembenaran أػط١َد إ١ٌٕا ِٓ اٌّؼٍِٛاخ تٙزااٌّغدذ ػٍٝ ِا لاد نَ ٔشىش  
 

No. Kartu 13. 

Judul Film فٝ اٌّغدذ 
Waktu 4:45  

Pelafadh Fachrudien 

Lafadh اٌؼظ١ّح تٙزااٌّغدذؤُؼُ شىشا أ٠عا ػٍٝ ص٠اسخ .  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ُو (jama‟ 

mudzakar mukhotob) yang dikira-kirakan bermahal jar sebagai 

mudhof ilaih dari lafadh ص٠اسج untuk menggantikan dua isim alam 

(nama) yaitu Anny dan Dida (tatsniyah muannast mukhotobah). 

Bentuk dhomir jar muttashil yang benar adalah  وّا (tatsniyah 

muannats mukhotobah). 

Pembenaran اٌؼظ١ّح تٙزااٌّغدذوّأؼُ شىشا أ٠عا ػٍٝ ص٠اسخ .  
 

No. Kartu 14. 

Judul Film فٝ اٌّغدذ 
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Waktu 4:47 

Pelafadh Fachrudien 

Lafadh  ًّ . تض٠اسج ٕ٘ا ٚلرا أخشوٌُؼ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Nashob Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir nashob muttashil ُو 
(jama‟ mudzakar mukhotob) yang dikira-kirakan bermahal 

nashob sebagai isimnya  ًّ ّْ  saudaranya) ٌؼ  untuk menggantikan (إ

isim alam (nama) yaitu Anny dan Dida (tatsniyah muannats 

mukhotobah). Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir nashob 

muttashil وّا (tatsniyah muannats mukhotobah). 

Pembenaran  ًّ . تض٠اسج ٕ٘ا ٚلرا أخشوّاٌؼ  
 

No. Kartu 15. 

Judul Film فٝ اٌّغدذ 
Waktu 4:55  

Pelafadh Dida 

Lafadh وُِغشٚسذاْ ػٍٝ غا٠ٍح تاٌٍماء ب, تئرْ هللا ٠اع١ّذ.  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ُو (jama‟ 

mudzakar mukhotob) yang majrur oleh huruf jar ِ ت untuk 

menggantikan isim alam (nama) yaitu Fachrudien (mufrod 

mudzakar mukhotob). Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir 

jar muttashil   َن (mufrod mudzakar mukhotob). 

Pembenaran نَ ٔسٓ ِغشٚسذاْ ػٍٝ غا٠ٍح تاٌٍماء ب, تئرْ هللا ٠اع١ّذ.  
 

No. Kartu 16. 

Judul Film فٝ اٌّغدذ 
Waktu 7:39  

Pelafadh Abdul Qodir 

Lafadh  ًْ ّٟ !.   ٠ا أٔغحذفّع ! ز  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan dua isim alam (nama) yaitu Tuti‟ dan ذفّع

Qoni‟ (tastniyah muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa alif tatsniyah (tastniyah 

muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il amar  ذفّعاَل. 
Pembenaran  ٠ا أٔغراْذفّعاَل   .! ّٟ ! ز  
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No. Kartu 17. 

Judul Film فٝ اٌّغدذ 
Waktu 8:38 

Pelafadh Abdul Qodir 

Lafadh  ًْ !ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan dua isim alam (nama) yaitu Tuti‟ dan ذفّع

Qoni‟ (tastniyah muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa alif tatsniyah (tastniyah 

muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il amar  ذفّعاَل. 
Pembenaran  ذفّعاَل!  

 

No. Kartu 18. 

Judul Film فٝ اٌّغدذ 
Waktu 9:50 

Pelafadh Abdul Qodir 

Lafadh  ْإٔرظش!  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 untuk menggantikan dua isim alam (nama) yaitu Tuti‟ dan أرظشْ 

Qoni‟ (tastniyah muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa alif tatsniyah (tastniyah 

muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il amar أرظَشا. 
Pembenaran أرظَشا!  

 

No. Kartu 19. 

Judul Film فٝ اٌّغدذ 
Waktu 9:52 

Pelafadh Abdul Qodir 

Lafadh  ْ٘ا ػ١ٍىّا أْ ذذافؼا أٌفًدا سٚت١حذغرف١ذُ لثً أ.  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 
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 untuk menggantikan dua isim alam (nama) yaitu Tuti‟ dan ذغرف١ذُ 

Qoni‟ (tastniyah muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa alif tatsniyah (tastniyah 

muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il amar ذغرف١َذا. 

Sementara fi‟il mudhori‟ tersebut manshub oleh  ْْ  mashdariyah أ

dengan membuang nun alamat rofa‟. 

Pembenaran  ْ٘ا ػ١ٍىّا أْ ذذافؼا أٌفًدا سٚت١حذغرف١َذالثً أ.  
 

No. Kartu 20. 

Judul Film ششاء اٌّضسػح 
Waktu 3:37 

Pelafadh Novi 

Lafadh  .؟وُو١ف ِغ. لذ ٚخذخ ِضسػح ِث١ؼح, ٔؼُ أخٟ أوثش  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ُو (jama‟ 

mudzakar mukhotob) yang majrur oleh huruf jar  untuk  ِغ

menggantikan isim alam (nama) yaitu Akbar  (mufrod mudzakar 

mukhotob). Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir jar 

muttashil adalah   َن (mufrod mudzakar mukhotob). 

Pembenaran  .؟نَ و١ف ِغ. لذ ٚخذخ ِضسػح ِث١ؼح, ٔؼُ أخٟ أوثش  
 

No. Kartu 21. 

Judul Film ششاء اٌّضسػح 
Waktu 6:02 

Pelafadh Novi 

Lafadh زغٕا , ًْ يذفّع ّٛ ! ترد  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 ًْ  untuk menggantikan beberapa isim alam (nama) yaitu ذفّع

Harsono, Luluk dan Akbar (jama‟ mukhotob). Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa wawu jama‟ 

(jama‟ mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam fi‟il amar 

ا ْٛ  .ذفّعٍ
Pembenaran ا, زغٕا ْٛ يذفّعٍ ّٛ ! ترد  

 

No. Kartu 22. 

Judul Film ششاء اٌّضسػح 
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Waktu 6:33 

Pelafadh Maidah 

Lafadh ٌُٛعّسر , ًْ !ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 ًْ  untuk menggantikan beberapa isim alam (nama) yaitu ذفّع

Taufik, Novi, Harsono, Luluk dan Akbar (jama‟ mukhotob). 

Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa 

wawu jama‟ (jama‟ mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam 

fi‟il amar ا ْٛ  .ذفّعٍ
Pembenaran ُا, ٌٛعّسر ْٛ !ذفّعٍ  

 

No. Kartu 23. 

Judul Film ششاء اٌّضسػح 
Waktu 6:38 

Pelafadh Taufik 

Lafadh  ًْ !اػرثشٚا ٘زااٌث١د واٌث١رىُ, !ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 ًْ  untuk menggantikan beberapa isim alam (nama) yaitu ذفّع

Novi, Harsono, Luluk dan Akbar (jama‟ mukhotob). Bentuk 

dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa wawu 

jama‟ (jama‟ mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam fi‟il 

amar ا ْٛ  .ذفّعٍ
Pembenaran ا ْٛ !اػرثشٚا ٘زااٌث١د وث١رىُ, !ذفّعٍ  

 

No. Kartu 24. 

Judul Film ششاء اٌّضسػح 
Waktu 6:42 

Pelafadh Taufik 

Lafadh  ًْ ! تاٌرٕاٚيذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 ًْ  untuk menggantikan beberapa isim alam (nama) yaitu ذفّع

Novi, Harsono, Luluk dan Akbar (jama‟ mukhotob). Bentuk 
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dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa wawu 

jama‟ (jama‟ mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam fi‟il 

amar ا ْٛ  .ذفّعٍ
Pembenaran ا ْٛ ! تاٌرٕاٚيذفّعٍ  

 

No. Kartu 25. 

Judul Film ششاء اٌّضسػح 
Waktu 7:24 

Pelafadh Maidah 

Lafadh  ٌْسظحأرظش ! 
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 untuk menggantikan beberapa isim alam (nama) yaitu أرظشْ 

Taufik, Novi, Harsono, Luluk dan Akbar (jama‟ mukhotob). 

Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa 

wawu jama‟ (jama‟ mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam 

fi‟il amar ا ْٚ  .أرظش
Pembenaran ا ْٚ  ! ٌسظحأرظش

 

No. Kartu 26. 

Judul Film ششاء اٌّضسػح 
Waktu 10:48 

Pelafadh Taufik 

Lafadh نأٔا ِغشٚس ٌٍغا٠ح ِٓ اٌٍماء ب.  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ن (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang majrur oleh huruf  jar  ِت untuk 

menggantikan beberapa isim alam (nama) yaitu Luluk, Harsono 

dan Akbar (jama‟ mukhotob). Bentuk dhomir yang benar adalah 

dhomir jar muttashil  ُو (jama‟ mudzakar mukhotob).  

Pembenaran وُأٔا ِغشٚس ٌٍغا٠ح ِٓ اٌٍماء ب.  
 

No. Kartu 27. 

Judul Film فٟ فٛستا١ٌٕىا 
Waktu 3:31 

Pelafadh Ikhlas 

Lafadh  ٟٕ٘ا ؟ٔدٍظِارا ذؼًّ ٠ا أخ  
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Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban أٔا 
(mutakallim ma‟al ghoir) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ 

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Muji (mufrod َٔدٍِظ

mudzakar mukhotob). Dhomir yang benar adalah dhomir mustatir 

wujuban berupa  َأٔد (mufrod mudzakar mukhotob) yang 

terkandung dalam fi‟il mudhori‟ ذَدٍِظ. 
Pembenaran  ٟٕ٘ا ؟ذَدٍِظِارا ذؼًّ ٠ا أخ  

 

No. Kartu 28. 

Judul Film فٟ فٛستا١ٌٕىا 
Waktu 14:01 

Pelafadh Chusnil 

Lafadh  ّٟٕٔع١اسج اٌصغ١ش ٚ – أْ ٍٔؼة ع١ّاسج – ٍٔؼة أْ ٔش٠ذأٚافك خذاّ أل 

  ٠ّىٓٔغثر
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban ٓٔس 
(mutakallim ma‟al ghoir) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ 

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Chusnil ٔش٠ذ

(mutakallim wahdah). Dhomir yang benar adalah dhomir mustatir 

wujuban berupa أٔا (mutakallim wahdah) yang terkandung dalam 

fi‟il mudhori‟ أس٠ذ. 
 

Pembenaran  ّٟٕٔع١اسج اٌصغ١ش ٚ – أْ ٍٔؼة ع١ّاسج – ٍٔؼة أْ أس٠ذأٚافك خذاّ أل 

  ٠ّىٓٔغثر
 

No. Kartu 29. 

Judul Film فٟ فٛستا١ٌٕىا 
Waktu 15:46,15:47 

Pelafadh Muji 

Lafadh ُإٌّظش ِىاْ اٌغثازح أظُشْ –أظُْش , ٔؼ ! 
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد-

 (mufrod mudzakar mukhotob- mufrod mudzakar mukhotob) أٔدَ 

yang terkandung dalam fi‟il amar   أظُشْ –أظُْش  untuk 

menggantikan beberapa isim alam (nama) yaitu Ikhlas, Wawan, 

Chusnil, Lambang dan Zaenal. (jama‟ mudzakar mukhotob). 
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Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa 

wawu jama‟ (jama‟ mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam 

fi‟il amar  ا ْٚ ا –أظُش ْٚ أظُش . 

Pembenaran ُا , ٔؼ ْٚ ا –أظش ْٚ  ! إٌّظش ِىاْ اٌغثازحأظش
 

No. Kartu 30. 

Judul Film فٟ فٛستا١ٌٕىا 
Waktu 17:16 

Pelafadh Muji 

Lafadh  ْخ١ًّ خّذاٟ٘ٚواْ ٘زااٌّىا .  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Munfashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir nashob munfashil ٟ٘ 
(mufrod muannats ghoibah) yang menggantikan isim mudzakar 

yang berupa ْاٌّىا (mufrod mudzakar ghoib). Bentuk dhomir 

rofa‟ munfashil yang benar untuk isim mudzakar tersebut adalah 

ٛ٘ (mufrod mudzakar ghoib) yang rofa‟ karena menjadi 

mubtada‟. 

Adapun ٛ٘خ١ًّ خّذا  merupakan jumlah yang menjadi 

khobarnyanya ْوا. 
Pembenaran  ْخ١ًّ خّذا٘ٛٚواْ ٘زااٌّىا .  

 

No. Kartu 31. 

Judul Film فٟ فٛستا١ٌٕىا 
Waktu 18:22 

Pelafadh Zaenal 

Lafadh ْٕ٘ان؟ذؼًِّارا ! ٠اِٛخٟ ٠ا ٚاٚا  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ًّذؼ untuk menggantikan dua isim alam (nama) yaitu 

Muji dan Wawan (tatsniyah mudzakar mukhotob). Bentuk 

dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa alif 

tatsniyah (tatsniyah mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam 

fi‟il mudhori‟ ْذؼّال. 
Pembenaran ْٕ٘ان؟ذؼّالِْارا ! ٠اِٛخٟ ٠ا ٚاٚا  

 

No. Kartu 32. 

Judul Film فٟ فٛستا١ٌٕىا 
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Waktu 28:13, 28:14, 28:15 

Pelafadh Lambang 

Lafadh  ْٕ٘ان ع٠ّٛا!  ٕ٘انأظُشْ !  ٕ٘انأظُشْ !  ٕ٘انأظُش!  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد-

أدَ -أٔدَ   (mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam 

fi‟il amar tiga kali  أظُشْ - أظُشْ - أظُْش  untuk menggantikan 

beberapa isim alam (nama) yaitu Muji, Wawan, Chusnil, Ikhlas 

dan Zaenal. Dhomir yang benar adalah dhomir mustatir wujuban 

berupa wawu jama‟, wawu jama‟ dan wawu jama‟ (jama‟ 

mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam tiga fi‟il amar 
ا  ْٚ ا- أظُش ْٚ ا -  أظُش ْٚ أظُش . 

Pembenaran ا ْٚ ا! ٕ٘انأظُش ْٚ ا!  ٕ٘ان أظُش ْٚ !ٕ٘ان ع٠ّٛا!  ٕ٘انأظُش  
 

No. Kartu 33. 

Judul Film فٟ فٛستا١ٌٕىا 
Waktu 28:39 ,28:39 

Pelafadh Zaenal 

Lafadh  أٔدَ ٕٔظُشأٔا ِغشٚس  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban, Dhomir Rofa‟ Munfashil 

Analisis 1. Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban 

 yang terkandung dalam fi‟il (mutakallim ma‟al ghoir) ٔسٓ

mudhori‟  ٕٔظُش untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu 

Zaenal (mutakallim wahdah). Dhomir yang benar adalah 

dhomir mustatir wujuban berupa أٔا (mutakallim wahdah) 

yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ أٔظُش. 
2. Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ munfashil  َأٔد 

(mufrod mudzakar mukhotob) untuk menggantikan isim alam 

isim alam (nama) yaitu Lambang (mufrod mudzakar 

mukhotob) sebagai maf‟ul bih. Bentuk dhomir yang benar 

adalah menggunakan dhomir nashob muttashil  َه  (mufrod 

mudzakar mukhotob) karena menjadi maf‟ul bih dari fi‟il 

mudhori‟ أٔظش. 

Kemudian ditambah lam ta‟lil agar memperoleh ma‟na yang 

mafhum/patut sehingga menjadi  َألٔظَُشن. 
Pembenaran ألٔظَُشنأٔا ِغشٚس  

 

No. Kartu 34. 

Judul Film فٟ فٛستا١ٌٕىا 
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Waktu 35:37 

Pelafadh Wawan 

Lafadh ٖاعُ! أٔظشٚا ز١ّح غ٠ٍٛح "King Cobra"  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir Jar muttashil ٗ  (mufrod 

mudzakar ghoib) yang majrur karena menjadi mudhof ilaihnya 

lafadh ُاع untuk menggantikan isim muannats  ز١ّح.. Bentuk 

dhomir yang benar adalah dhomir jar muttashil ٙا  (mufrod 

muannats ghoibah). 

Pembenaran ٘ااعُ! أٔظشٚا ز١ّح غ٠ٍٛح "arboC gniK"   
 

No. Kartu 35. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 6:49, 6:50, 6:51 

Pelafadh Zidnie 

Lafadh ذأو١ذا أّٔٗ أسضِ ذأّوذَ ٠ّىٓ ي  , ًْ ًَ  أْ ذفّع !ٖذٛصِّ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban; Dhomir Mustatir Wujuban; 

Dhomir Mustatir Wujuban; 

Analisis 4. Kesalahannya pertama dalam lafadh di atas berupa 

pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد (mufrod mudzakar 

mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟  َذ  untuk ذأوَّ

menggantikan isim alam (nama) yaitu Nisa‟/Makeline 

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah yang 

tersambung dala fi‟il mudhori‟  ْٞ ْٞ  ‟Fi‟il mudhori .ذأّوِذ  ذأّوِذ
dinashobkan oleh huruf lam ta‟lil bima‟na kay (yang terletak 

sebelum fi‟il tersebut) dengan membuang huruf nun alamat 

rofa'. 

5. Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban 

 yang terkandung dalam (mufrod mudzakar mukhotob) أٔدَ 

fi‟il amar   ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu ذفعَّ

Nisa‟/Makeline (mufrod muannats mukhotobah) untuk 

menggantikan isim alam (nama) yaitu Nisa‟ (mufrod 

muannats mukhothobah). Dhomir yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il amar  ْٟ  .ذفّعٍِ
6. Kesalahan lainnya dalam lafadh di atas berupa pemakaian 

dhomir mustatir wujuban أَٔد  (mufrod mudzakar mukhotob)  

 yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ ً  untuk ذٛصِّ

menggantikan isim alam (nama) yaitu Nisa‟/Makeline 

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah 
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dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah yang 

tersambung dalam fi‟il mudhori‟  ْٟ ٍِ  ‟Fi‟il mudhori .ذٛصِّ

tersebut dinashobkan oleh huruf ْأ masdariyyah (yang 

terletak sebelum fi‟il tersebut) dengan membuang huruf nun 

alamat rofa' . 

Pembenaran ٠ّىٓ ي ْٞ ْٟ ,  ذأو١ذا أّٔٗ أسضِ ذأّوِذ ْٟ  أْ ذفّعٍِ !ٖذّٛصٍِ  
 

No. Kartu 36. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 7:27 

Pelafadh Makeline 

Lafadh ال عىٕٟ إٌٝ ذَز٘ةال ّٚ ؟أ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ذَز٘ة untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu 

Zidnie (mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah yang yang 

tersambung dalam fi‟il mudhori‟  ِ٠ْٓذز٘ة .  

Adapun huruf ال nafi sebelum fi'il mudhori‟ di atas menjadikan 

jumlah pertanyaan di atas menjadi berma‟na nafi/negatif. 

Pembenaran ال عىٕٟ إٌٝ ٠ْٓذز٘ةِ ال ّٚ ؟أ  
 

 

 

No. Kartu 37. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 11:15,11:16 

Pelafadh Makeline 

Lafadh  ال ذرشنْ ! ٟٔأرظشْ ٠ا ١ٌا!  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban; Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis 1. Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

amar   ْأرظش untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Aulia 

(mufrod muannats mukhothobah). Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il amar 
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 ْٞ   .أرظِش

2. Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

nahi   ْال ذرشن untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu 

Aulia (mufrod muannats mukhothobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il nahi  ال

 ْٟ   .ذرشِو
Pembenaran  ٠ا ١ٌا ْٞ ْٟ ! ٟٔأرِظش !ال ذرشِو  

 

No. Kartu 38. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 16:28 

Pelafadh Makeline 

Lafadh ُذفّعً, ٔؼ!  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar  

 ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Aulia (mufrod ذفعَّ

muannats mukhothobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il amar  ْٟ  .ذفّعٍِ
Pembenaran ُٔؼ , ْٟ !ذفّعٍِ  

 

No. Kartu 39. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 19:21 

Pelafadh Laili 

Lafadh ػٓ ٘زا؟نَ ِا سأ٠ْد  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil  َن (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang majrur karena menjadi mudhof  ilaih 

dari lafadh سأ٠ْح untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Tika 

(mufro muannats mukhotobah). Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir jar muttashil   ِن karena dhomir tersebut 

menggantikan isim alam (nama) yaitu Tika (mufrod muannats 

mukhotobah). 

Pembenaran ػٓ ٘زا؟نِ ِا سأ٠د  
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No. Kartu 40. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 19:56 

Pelafadh Laili 

Lafadh اٌىث١شج؟ذثسثُ تً , اٌّماص ٘زا صغ١شج  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟  ُذثسث untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Tika 

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟ ٓذثسث١ِْ. 
Pembenaran اٌىث١شج؟ذثسث١ِْٓتً , اٌّماص ٘زا صغ١شج  
 

No. Kartu 41. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 21:08 

Pelafadh Tika 

Lafadh ّٓ٠ٕاعثٕٟ٘اث  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil  ٘ا  (mufrod 

muannats ghoibah) yang majrur karena menjadi mudhof ilaih dari 

lafadh ّٓث untuk menggantikan isim mudzakar berupa اٌثٛب. 

Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir jar muttashil ٗ  
(mufrod mudzakar ghoib). 

Pembenaran ّٓ٠ٕاعثٕٟٖث  
 

No. Kartu 42. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 21:21 

Pelafadh Tika 

Lafadh  ثّٕٙا ل١ٍالًد ذمطغُ ٠ّىِٕه ٌٟ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟  ُذمطغ untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Laili 

(mufrod muannats mukhotobah). Dohomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 
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mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟ ٓذمطِؼ١. 
Dan untuk membentuk susunan yang benar dan memahamkan 

maka ditambah ْأ mashdariyah sebelum fi‟il mudhori‟ ٓذمطِؼ١ 

sehingga menjadi   ْٟ  yang mana fi‟il mudhori‟ tersebut أْ ذمطِؼ

manshub oleh ْأ mashdariyah dengan membuang nun alamat 

rofa‟. 

Pembenaran  ِأ٠ّْىٕه   ْٟ   ٌٟ ثّٕٙا ل١ٍالًد ذمطِؼ
 

No. Kartu 43. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 22:14 

Pelafadh Tika 

Lafadh ٌٛ َ٠ا أخرٟعّسد  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ muttashil yaitu ta‟ 

fa‟il  َد  (mufrod mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam 

fi‟il madhi  َعّسد untuk menggantikan fa‟il yang berwujud isim 

alam (nama) yaitu Laili (mufrod muannats mukhotobah). Bentuk 

dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il  ِد  
(mufrod muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il 

madhi  ِعّسد. 

Pembenaran ٌٛ ِ٠ا أخرٟعّسد  
 

No. Kartu 44. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 23:23 

Pelafadh Tika 

Lafadh  ؟أذٛاَخٗٔسٓ  (ِارا)تؼذ ٘زا  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban أٔا 

(mutakallim wahda) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ ٗأذٛاَخ 
untuk menggantikan beberapa isim alam (nama) yaitu Bekti, 

Aulia dan Nisa‟ (mutakallim ma‟al ghoir). Dhomir yang benar 

adalah dhomir mustatir wujuban berupa ٓٔس (mutakallim 

wahdah) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ٗٔرٛاَخ . 
Pembenaran  ؟ٔرٛاَخٗٔسٓ  (ِارا)تؼذ ٘زا  

 

No. Kartu 45. 
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Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 24:29 

Pelafadh Makeline 

Lafadh ؟ذِسةّ ال  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟  ّذِسة untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Aulia 

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟ ٓذسث١ِّْ. 

Adapun huruf ال nafi sebelum fi'il mudhori‟ di atas menjadikan 

jumlah pertanyaan di atas menjadi berma‟na nafi/negatif. 

Pembenaran ؟ذسث١ِّْٓال  
 

No. Kartu 46. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 24:52 

Pelafadh Makeline 

Lafadh بو١ف ال ؟ذدشِّ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ذدشِّب untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu 

Aulia (mufrod muannats mukhotobah), dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟ ٓذدّشت١ِْ. 
Pembenaran ؟ذدّشت١ِْٓو١ف ال  

 

No. Kartu 47. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 26:09 

Pelafadh Laili 

Lafadh (اي)ّٓأستؼْٛ أٌف سٚت١ح٘اث .  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil  ٘ا  (mufrod 

muannats ghoibah) yang majrur karena menjadi mudhof ilaih dari 

lafadh ّٓث untuk menggantikan isim mudzakar berupa اٌسّاس. 
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Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir jar muttashil  ٗ  
(mufrod mudzakar ghoib). 

Pembenaran (اي)ّٓأستؼْٛ أٌف سٚت١حٖث .  
 

No. Kartu 48. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 26:35 

Pelafadh Aulia 

Lafadh اٌٝ أ٠ٓ ٠ا ذ١َِىا؟ذز٘ةتؼذ٘زٖ ط  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ذَز٘ة untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Tika. 

Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ 

mukhotobah (mufrod muannats mukhothobah) yang tersambung 

dalam fi‟il mudhori‟ ٓذز٘ث١ِْ. 
Pembenaran اٌٝ أ٠ٓ ٠ا ذ١َِىا؟ذز٘ث١ٓتؼذ٘زٖ ط  

 

No. Kartu 49. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 26:46 

Pelafadh Tika 

Lafadh  ّٟ .(ِؼٕاًد ) ذَز٘ة (خَ )ز  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban   أٔدَ 

yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ ذَز٘ة untuk menggantikan 

isim alam (nama) yaitu Tika, Aulia dan Nisa‟ (mutakallim ma‟al 

ghoir). Dhomir yang benar adalah dhomir mustatir wujuban 

berupa ٓٔس (mutakallim ma‟al ghoir) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ َٔز٘ة. 
Pembenaran  ّٟ اًد َٔز٘ةز . ِؼًد  

 

No. Kartu 50. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 27:15 

Pelafadh Ismi 

Lafadh  ا ّّ أ١ٔغح؟(اي) ٠اذَثسثػ  
Klasifikasi Dhomir Mustatir Wujuban 
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Kesalahan 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟  ُذَثسث untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Tika 

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah)  yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟ ٓذَثسث١ِْ. 
Pembenaran  ا ّّ   ٠اأ١ٔغح؟ذثسث١ِْٓػ

 

No. Kartu 51. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 27:31 

Pelafadh Ismi 

Lafadh  ًْ .ِٓ فعٍه! ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Aulia (mufrod ذفّع

muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il Amar  ْٟ  .ذفّعٍِ
Pembenaran  ْٟ .ِٓ فعٍه! ذفّعٍِ  

 

No. Kartu 52. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 28:52 

Pelafadh Tika 

Lafadh  ًْ  ! ذفّع
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Ismi (mufrod ذفّع

muannats mukhothobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il amar  ْٟ  .ذفّعٍِ
Pembenaran  ْٟ  ! ذفّعٍِ

 

No. Kartu 53. 
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Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 29:48 

Pelafadh Ismi 

Lafadh ُٔؼ , ًْ !ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Aulia (mufrod ذفّع

muannats mukhothobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil yang berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il Amar  ْٟ  .ذفّعٍِ
Pembenaran ُذفّعٍِٟ, ٔؼ!  

 

No. Kartu 54. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 30:25 

Pelafadh Ismi 

Lafadh  ْػششج ِٓ ِائح فصاس أستغ ٚ خّغ١ٓ سٚت١ّحذمطؼٟٔؼُ أ .  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ya‟ mukhotobah  ْٞ  (mufrod muannats mukhotobah) yang 

tersambung dalam fi‟il mudhori‟ ٟذمطؼ untuk menggantikan fa‟il 

yang berwujud isim alam (nama) yaitu Ismi (mutakallim 

wahdah). Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir mustatir 

wujuban أٔا (mutakallim wahdah) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟   َألطغ. 
Pembenaran ُػششج ِٓ ِائح فصاس أستغ ٚ خّغ١ٓ سٚت١ّحألطغأْ , ٔؼ .  

 

No. Kartu 55. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 30:48 

Pelafadh Tika 

Lafadh  ًْ   !ذفّع
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Aulia (mufrod ذفّع

muannats mukhothobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 
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muttashil yang berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhothobah) yang tersambung dalam fi‟il Amar  ْٟ  .ذفّعٍ
Pembenaran  ْٟ   !ذفّعٍِ

 

No. Kartu 56. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 32:03 

Pelafadh Makeline 

Lafadh  ً٘فٟ ِش٠ط؟أر٘ة  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban أٔا 

(mutakallim wahdah) yang terkandung dalam fi‟il mdhori‟ أر٘ة 
untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Tika (mufrod 

muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟ ٓذز٘ث١ِْ. 
Pembenaran  ً٘ٓفٟ ِش٠ط؟ذز٘ث١ِْ  

 

No. Kartu 57. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 35:15 

Pelafadh Tika 

Lafadh  ٍٝثّٕٙا ل١ٍال؟ذمطغُ ٠ّىِٕه , ِا أغ ٟٔ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟  ُذمطغ untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu 

Karina (mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil yang berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٓذمطِؼ١ْ.  

Dan dengan penambahan ْأ masdariyyah sebelum fi‟il mudhori‟ 

 sehingga fi‟il mudhori‟ tersebut menjadi nashob yaitu ذمطِؼ١ْٓ

 ْٟ  .Supaya didapatkan jumlah yang benar dan mafhum .أْ ذمطِؼ
Pembenaran  ٍٝثّٕٙا ل١ٍال؟ذمطِؼ١ْٓ أ٠ّْىِٕه , ِا أغ ٟٔ  

 

No. Kartu 58. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
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Waktu 36:33 

Pelafadh Tika 

Lafadh  ًُّل ؟ٖوُ و  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ٗ  (mufrod 

mudzakar ghoib) yang majrur karena menjadi mudhof ilaih dari 

lafadh ًو untuk menggantikan isim yang jama‟ yang tidak 

berakal berupa تضٚساخ, ذفّساخ, تٛسذماالخ . Bentuk dhomir yang 

benar adalah dhomir jar muttashil ٙا  (mufrod muannats ghoibah). 

Pembenaran  ًُّل ؟٘اوُ و  
 

No. Kartu 59. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 36:35 

Pelafadh Karina 

Lafadh  ًّ ٖو  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ٗ  (mufrod 

mudzakar ghoib) yang majrur karena menjadi mudhof ilaih dari 

lafadh ًو untuk menggantikan isim yang jama‟ yang tidak 

berakal berupa تضٚساخ, ذفّساخ, تٛسذماالخ . Bentuk dhomir yang 

benar adalah dhomir jar muttashil ٙا  (mufrod muannats ghoibah). 

Pembenaran  ًّ ٘او  
 

No. Kartu 60. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 38:36 

Pelafadh Fitri W 

Lafadh  ْ؟ذأوًٌّارا ِا أسدِخ أ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ًذأو untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Nisa‟ 

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adlah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟  ْٟ  .ذأوٍِ

Adapun fi‟il mudhori‟  ْٟ  أْ dinashobkan oleh huruf ذأوٍِ
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masdariyyah yang terletak sebelum fi‟il tersebut dengan 

membuang huruf nun alamat rofa'. 

Pembenaran  ٌّْارا ِا أسدِخ أ ْٟ ؟ذأوٍِ  
 

No. Kartu 61. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 39:35 

Pelafadh Fitri W 

Lafadh وُأ٘ال ٚ عٙال تسعٛس.  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ُو (jama‟ 

mudzakar mukhotob) yang majrur karena menjadi mudhof  

ilaihnya زعٛس untuk menggantikan dua orang (tatsniyah 

mukhotob) yaitu Ardhi dan Vita. Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir jar muttashil وّا (tatsniyah mudzakar 

mukhotob/muannats mukhotobah). 

Pembenaran وّاأ٘ال ٚ عٙال تسعٛس.  
 

No. Kartu 62. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 40:01 

Pelafadh Fitri W 

Lafadh  ًْ ! تاٌدٍٛطذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan dua isim alam (nama) yaitu Ardhi dan ذفّع

Vita (tatsniyah mukhotob). Dhomir yang benar adalah dhomur 

rofa‟ muttashil berupa alif tatsniyah (tatsniyah 

muannats/mudzakar mukhotob)yang tersambung dalam fi‟il 

Amar  ذفّعاَل. 
Pembenaran  تاٌدٍٛطذفّعاَل !  

 

No. Kartu 63. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 40:13 

Pelafadh Fitri W 

Lafadh ٌٛ َال,عّسد ّٚ . أٔا أخشج أ  
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Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ta‟fa‟il  َد  (mufrod mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam 

fi‟il madhi  َعّسد untuk menggantikan fa‟il yang berwujud isim 

alam (nama) yaitu Nurul (mufrod muannats mukhotobah). 

Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il 

 yang tersambung dalam fi‟il (mufrod muannats mukhotobah)  دِ 

madhi  ِعّسد. 

Pembenaran ٌٛ ِال,عّسد ّٚ . أٔا أخشج أ  
 

No. Kartu 64. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 40:29 

Pelafadh Vita 

Lafadh  ؟ذزٚق٘زا ِا  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ذَزٚق untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Nurul 

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah ya‟ 

mukhotobah (mufrod muannats mukhotobah) yang tersambung 

dalam fi‟il mudhori‟ ٓذَزٚل١ِْ. 
Pembenaran  ؟ذزٚل١ِْٓ٘زا ِا  

 

No. Kartu 65. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 40:35 

Pelafadh Vita 

Lafadh  فٝ األوًذرأّخشٚأِٔد .  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ش  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu ذرأخَّ

Nurul (mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟ 

 .ذرأّخِش٠ْٓ
Pembenaran  فٝ األوًذرأّخِش٠ْٓٚأِٔد .  
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No. Kartu 66. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 40:36 

Pelafadh Vita 

Lafadh ف ُْ ! تّٕطك ا١ٌَٛذرؼٍّ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il Amar 

 ُْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Nurul (mufrod ذرؼٍّ

muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il Amar  ْٟ ِّ  .ذرؼٍّ
Pembenaran ف ْٟ ِّ ! تّٕطك ا١ٌَٛذرؼٍّ  

 

No. Kartu 67. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 41:30 

Pelafadh Ardhi 

Lafadh ًنَ ػٕذٞ ِشض وّث  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil  َن (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang majrur karena menjadi mudhof ilaih 

dari lafadh ًِث untuk menggantikan isim alam Nurul dan dalam 

konteks ini Nurul menjadi mufrod muannats mukhotobah. Bentuk 

dhomir yang benar adalah dhomir jar muttashil  ِن (mufrod 

muannats mukhotobah).  

Pembenaran ًنِ ػٕذٞ ِشض وّث  
 

No. Kartu 68. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 41:36 

Pelafadh Ardhi 

Lafadh ٟنَ ػغٝ هللا أْ ٠شف  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Nasob Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir nashob muttashil  َن 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang manshub karena menjadi 
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maf‟ul bih dari fi‟il mudhori‟ ٟ٠شف. Bentuk dhomir nashob 

muttashil yang benar adalah  ِن (mufrod muannats mukhotobah) 

karena dhomir tersebut menggantikan isim alam (nama) yaitu 

Nurul (mufrod muannats mukhotobah). 

Pembenaran ٟنِ ػغٝ هللا أْ ٠شف  
 

No. Kartu 69. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 42:40 

Pelafadh Ardhi 

Lafadh ؟خجدَ ِٓ أ٠ٓ , ٠أٛسي  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ muttashil berupa 

ta‟fa‟il  َد  (mufrod mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam 

fi‟il madhi  َخجد untuk menggantikan fa‟il yang berwujud isim 

alam (nama) yaitu Nurul (mufrod muannats mukhotobah). 

Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il 

  دِ  yang benar adalah ta‟ fa‟il (mufrod mudzakar mukhotob)  دَ 
(mufrod muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il 

madhi  ِخجد. 

Pembenaran ؟خجدِ ِٓ أ٠ٓ , ٠أٛسي  
 

No. Kartu 70. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 43:50 

Pelafadh Nurul 

Lafadh ٛ٘ٔغاء  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Munfashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ munfashil ٛ٘ -
(mufrod mudzakar ghoib-yang rofa‟ sebagai mubtada‟) yang 

menggantikan isim alam (nama) yaitu ٔغاء (Makeline) sebagai 

mufrod muannats ghoibah. Bentuk dhomir rofa‟ munfashil yang 

benar adalah ٟ٘ (mufrod muannats ghoibah) yang rofa‟ karena 

menjadi mubtada‟. 

Pembenaran ٟ٘ٔغاء  
 

No. Kartu 71. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
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Waktu 43:51 

Pelafadh Nurul 

Lafadh ٛ٘أ١ٌٚاء  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Munfashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ munfashil ٛ٘ -
(mufrod mudzakar ghoib-yang rofa‟ sebagai mubtada‟) yang 

menggantikan isim alam (nama) yaitu أ١ٌٚاء (Aulia) sebagai 

mufrod muannats ghoibah. Bentuk dhomir rofa‟ munfashil yang 

benar untuk menggantikan subyek tersebut adalah ٟ٘ (mufrod 

muannats ghoibah) karena menjadi mubtada‟. 

Pembenaran ٟ٘ أ١ٌٚاء 

 

No. Kartu 72. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 44:53 

Pelafadh Ardhi 

Lafadh  ْع٠ّٛا ٠اػض٠ضذٟاصثِش !  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban أٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Nisa‟. Dhomir اصثِشْ 

yang benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il 

Amar  ْٞ  .اصثِش
Pembenaran  ْٞ ! ع٠ّٛا ٠اػض٠ضذٟاصثِش  

 

No. Kartu 73. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 44:54 

Pelafadh Ardhi 

Lafadh  ْالإخٍِظ ّٚ ! أ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban أٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Nisa‟ (mufrod إخٍِظْ 

muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il Amar  ْٟ  .إخٍِغ
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Pembenaran  ْٟ الإخٍِغ ّٚ ! أ  
 

No. Kartu 74. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 46:03 

Pelafadh Ardhi 

Lafadh  ْالًد إصثِش ّٚ !إعّؼٟ!  أ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban أٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Dyah RS إصثِشْ 

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah 

berupa dhomir rofa‟ muttashil yang berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il 

Amar  ْٞ  .إصثِش
Pembenaran  ْٞ الًد إصثِش ّٚ !إعّؼٟ!  أ  

 

No. Kartu 75. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 47:02 

Pelafadh Bekti 

Lafadh  ٝهللانَ شف  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Nashob Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir nashob muttashil  َن 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang manshub karena menjadi 

maf‟ul bih dari fi‟il madhi‟ ٝشف. Bentuk dhomir jar muttashil 

yang benar adalah  ِن (mufrod muannats mukhotobah) karena 

dhomir tersebut menggantikan isim alam (nama) yaitu Nurul 

(mufrod muannats mukhotobah). 

Pembenaran  ٝهللانِ شف  
 

No. Kartu 76. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 47:10 

Pelafadh Nurul 

Lafadh  ًْ !ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 
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Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban أٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan dua isim alam (nama) yaitu Aulia dan ذفّع

Tika (tatsniyah muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil yang tersambung dalam fi‟il Amar 
 .ذفّعاَل 

Pembenaran  ذفّعاَل!  
 

No. Kartu 77. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 47:30 

Pelafadh Fitri W 

Lafadh  ٝهللا نَ شف  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Nashob Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir nashob muttashil  َن 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang manshub karena menjadi 

maf‟ul bih dari fi‟il madhi‟ ٝشف. Bentuk dhomir nashob muttashil 

yang benar adalah  ِن (mufrod muannats mukhotobah) karena 

dhomir tersebut menggantikan isim alam (nama) yaitu Nurul 

(mufrod muannats mukhotobah). 

Pembenaran  ٝهللا نِ شف  
 

No. Kartu 78. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 47:41 

Pelafadh Ardhi 

Lafadh ْالًد أُدخٍُٛا, األ ّٚ   إٌٝ داخً أ
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Muttashil 

Analisis 
Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ muttashil wawu 

jama‟ (mufrod mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam fi‟il 

amar أُدخٍُٛا untuk meggantikan dua isim alam (nama) yaitu Ardhi 

dan Vita (mutakallim ma‟al ghoir). Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir mustatir wujuban ٓٔس (mutakallim ma‟al ghoir). 

Sementara itu, bentuk fi‟il yang tepat adalah fi‟il mudhori‟  ًُ  ٔذخ

yang mengandung dhomir mustatir wujuban ٓٔس (mutakallim 

ma‟al ghoir) karena dalam konteks ini bukanlah merupakan 

kalimat (jumlah) perintah, melainkan kalimat ajakan yang 

menggunakan fi‟il mudhori‟. 
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Pembenaran ْاأل, ًُ الًد  ٔذخ ّٚ   إٌٝ داخً أ
 

No. Kartu 79. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 47:58 

Pelafadh Nurul 

Lafadh وُشىشا ػٍٝ ص٠اسخ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ُو (jama‟ 

mudzakar mukhotob) yang majrur karena menjadi mudhof 

ilaihnya lafadh ص٠اسج   untuk menggantikan dua isim Alam sebagai 

tatsniyah mukhotob yaitu Ardhi dan Vita. Bentuk dhomir yang 

benar adalah dhomir jar muttashil وّا (tatsniyah mudzakar 

mukhotob/muannats mukhotobah). 

Pembenaran وّاشىشا ػٍٝ ص٠اسخ  
 

No. Kartu 80. 

Judul Film ِات١ٕٟ ٚت١ٕٙا 
Waktu 48:08 

Pelafadh Nurul 

Lafadh ُٔؼ , ًْ !ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan dua isim alam (nama) yaitu Ardhi dan ذفّع

Vita (tatsniyah mukhotob). Dhomir yang benar adalah dhomur 

rofa‟ muttashil berupa alif tatsniyah (tatsniyah 

muannats/mudzakar mukhotob) yang tersambung dalam fi‟il 

Amar  ذفّعاَل. 
Pembenaran ُذفّعاَل , ٔؼ!  

 

No. Kartu 81. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 3:23 

Pelafadh Yuli 

Lafadh ٍٟغ١شاٌصؼة ٠ا س٠ش٠ٗ٘اأسخٛ ػ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 
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Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil  ٘ا  (mufrod 

muannats ghoibah) yang majrur oleh huruf jar ٍٝػ untuk 

menggantikan isim mudzakar berupa ْاإلِرسا. Bentuk dhomir 

yang benar adalah dhomir jar muttashil  ٗ  (mufrod mudzakar 

ghoib). 

Pembenaran ٍٟغ١شاٌصؼة ٠ا س٠ش٠ٖٗأسخٛ ػ  
 

No. Kartu 82. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 15:48 

Pelafadh Salisa 

Lafadh  اٌٍغح اإلٔد١ٍض٠ّح ّْ ُّ اٌٍغح فٝ اٌؼاٌُ٘ٛأ   أ٘
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Munfashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ munfashil ٛ٘ 
(mufrod mudzakar ghoib) yang menggantikan isim muannats 

yang berupa اٌٍغح (mufrod muannats ghoibah). Bentuk dhomir 

rofa‟ munfashil yang benar untuk menggantikan isim muannats 

tersebut adalah ٟ٘ (mufrod muannats ghoibah) yang rofa‟ karena 

menjadi khobarnya  ّْ  .أ

Pembenaran  اٌٍغح اإلٔد١ٍض٠ّح ّْ ُّ اٌٍغح فٝ اٌؼاٌُٟ٘أ   أ٘
 

No. Kartu 83. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 16:19 

Pelafadh Aslam 

Lafadh  اٌرم١ٍذ ِٓ ػٍَٛ اٌؼشتٟ٘ٛٚاٌغشت١ّح .  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Munfashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ munfashil ٛ٘ -
(mufrod mudzakar ghoib) yang menggantikan isim muannats 

yang berupa اٌغشت١ّح (mufrod muannats ghoibah). Bentuk dhomir 

rofa‟ munfashil yang benar untuk menggantikan isim muannats 

tersebut adalah ٟ٘ (mufrod muannats ghoibah) yang rofa‟ karena 

menjadi khobar. 

Pembenaran  اٌرم١ٍذ ِٓ ػٍَٛ اٌؼشتٟٟ٘ٚاٌغشت١ّح .  
 

No. Kartu 84. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
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Waktu 17:28 

Pelafadh Salisa 

Lafadh َوُشىشا ػٍٝ إ٘رّا  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ُو (jama‟ 

mudzakar mukhotob) yang majrur karena menjadi mudhof 

ilaihnya lafadh َإزرّا untuk menggantikan isim alam (nama) 

yaitu Aslam (mufrod mudzakar mukhotob). Bentuk dhomir yang 

benar adalah dhomir jar muttashil   َن (mufrod mudzakar 

mukhotob). 

Pembenaran َنَ شىشا ػٍٝ إ٘رّا  
 

No. Kartu 85. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 18:50 

Pelafadh Rutina 

Lafadh  ٝ٘زا اٌغائك؟ذدشِٜر  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ٜذَدش untuk menggantikan isim mudzakar اٌغائك 
(mufrod mudzakar ghoib). Dhomir yang benar adalah dhomir 

mustatir jawazan berupa ٛ٘ (mufrod mudzakar ghoib) yang 

terkandung dalam fi‟il mudhori‟ ٜ٠َدش. 
Pembenaran  ٝ٘زا اٌغائك؟٠دشِٜر  

 

No. Kartu 86. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 19:16 

Pelafadh Salisa 

Lafadh ٌٟٛالذخفْ , ٠ا ٠!  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد  
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il nahi 

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Yuli (mufrod الذَخفْ 

muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil  berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il Nahi  ْٟ  .الذخفِ
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Pembenaran ٌٟٛ٠ا ٠ , ْٟ !الذخفِ  
 

No. Kartu 87. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 19:48,19:51 

Pelafadh Salisa 

Lafadh  شؼثح اٌٍغح األخش؟١ٌظ شؼثح اٌٍغح اٌؼشت١ّح ذَخراسٌّارا  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban, Dhomir Mustatir Jawazan 

Analisis 1. Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ذَخراس untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu 

Yuli (mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟ 

 .ذَخراِس٠ْٓ

2. Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir jawazan ٛ٘ 
(mufrod mudzakar ghoib) yang terkandung dalam fi‟il madhi 

naqish ١ٌظ (saudaranya  ّْ  untuk menggantikan isim (إ

muannats yaitu شؼثح. Dhomir yang benar adalah dhomir 

mustatir jawazan berupa ٟ٘ (mufrod muannats ghoibah) yang 

terkandung dalam fi‟il madhi naqih  ْ١ٌغد. 
Pembenaran  شؼثح اٌٍغح األخش؟١ٌغدْ  شؼثح اٌٍغح اٌؼشت١ّح ذَخراِس٠ٌّْٓارا  

 

No. Kartu 88. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 20:45 

Pelafadh Salisa 

Lafadh َوُشىشا ػٍٝ إ٘رّا  
Klasifikasi 

Kesalahan 

 Dhomir Jar Muttashil  

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ُو (jama‟ 

mudzakar mukhotobah) yang majrur karena menjadi mudhof 

ilaihnya lafadh َإ٘رّا untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu 

Yuli (mufrod muannats mukhotobah). Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir jar muttashil   ِن (mufrod muannats mukhotobah). 
Pembenaran َنِ شىشا ػٍٝ إ٘رّا  

 

No. Kartu 89. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
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Waktu 20:49 

Pelafadh Salisa 

Lafadh ٚ ٝذؼٍُّ تاٌدذّ ال ذَٕغ!  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 

(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il nahi  ال

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Yuli (mufrod ذَٕغٝ

muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il Nahi  ْٟ  .ال ذَٕغ

Pembenaran ٚ ْٟ ! ذؼٍُّ تاٌدذّ ال ذَٕغ  
 

No. Kartu 90. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 21:25 

Pelafadh Rutina 

Lafadh ْأْ أشاسن ٘زٖ إٌّالشحوُأعرأر  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Nashob Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir nashob muttashil ُو 
(jama‟ mudzakar mukhotob) yang dikira-kirakan bermahal 

nashob karena menjadi maf‟ul bih dari fi‟il mudhori‟ ْأعرأر. 

Bentuk dhomir nashob muttashil yang benar adalah   ِن (mufrod 

muannats mukhotobah) karena dhomir tersebut menggantikan 

isim alam (nama) Yuli (mufrod muannats mukhotobah). 

Pembenaran ْأْ أشاسن ٘زٖ إٌّالشحنِ أعرأر  
 

No. Kartu 91. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 21:30 

Pelafadh Rutina 

Lafadh ي ُّ ّْ ٘زاا١ٌَٛ ِٙ ٔاأ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ٔا 

mutakallim (mutakallim ma‟al ghoir) yang majrur oleh huruf jar  ٌِ
  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Rutina (mufrod 

muannats mukhotobah). Bentuk dhomir yang benar adalah 

dhomir jar muttashil   ْٞ  mutakallim (mutakallim wahdah). 
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Pembenaran ي ُّ ّْ ٘زاا١ٌَٛ ِٙ ْٞ أ  
 

No. Kartu 92. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 21:49 

Pelafadh Salisa 

Lafadh  ؟وٕدَ ِٚارا اٌغثة   ِرأّخشًد
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il 

 yang tersambung dalam fi‟il (mufrod mudzakar mukhotob)  دَ 

madhi  َوٕد untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Rutina 

(mufrod muannats mukhotobah). Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il  ِد  (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il madhi  ِوٕد. 

Pembenaran  ؟وٕدِ ِٚارا اٌغثة   ِرأّخشًد
 

No. Kartu 93. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 21:51 

Pelafadh Rutina 

Lafadh اَسِوةَ إرا  ,وزا ٠ا أعرارج   اٌغ١ّاسج واْ اٌغائك ِٕرظشًد
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Jawazan 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir jawazan ٛ٘ 
(mufrod mudzakar ghoib) yang terkandung dalam fi‟il madhi 

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Rutina َسِوةَ 

(mutakallim ma‟al ghoir). Dhomir yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil berupa ta‟ fa‟il  ُد  (mutakallim wahdah) yang 

tersambung dalam fi‟il madhi  َُسِوْثد. 

Pembenaran اَسِوْثدُ إرا  ,وزا ٠ا أعرارج   اٌغ١ّاسج واْ اٌغائك ِٕرظشًد
 

No. Kartu 94. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 23:14 

Pelafadh Rereh 

Lafadh  فٝ ٘زا اٌمشغاط ػٕذ٘ا٠َىرُة٠ا ٠ٌٟٛ أٔظشٞ ِٓ األعّاء  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Jawazan 
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Analisis Kesalahannya berupa dhomir mustatir jawazan ٛ٘ (mufrod 

mudzakar ghoib) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ ٠َىرُة 

untuk menggantikan isim jama‟ yang tidak berakal yaitu األعّاء. 

Dhomir yang benar adalah dhomir mustatir jawazan berupa ٟ٘ 
(mufrod muannats ghoibah) yang terkandung dalam fi‟il madhi 

majhul yaitu  ُْورِثَد. 

Pembenaran  ٟفٝ ٘زا اٌمشغاط ػٕذ٘اُورِثَدْ ٠ا ٠ٌٟٛ أٔظشٞ األعّاء اٌر  

 

No. Kartu 95. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 23:42 

Pelafadh Rereh 

Lafadh  ْال ذ١جظ!  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 

(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il nahi  ال

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Yuli. Dhomir ذ١جَظْ 

yang benar adlah dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il 

Nahi  ْٟ  .ال ذ١جِغ

Pembenaran  ْٟ !ال ذ١جِغ  
 

No. Kartu 96. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 23:58 

Pelafadh Rereh 

Lafadh  ْْ !ال ذسض  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 

(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il nahi  ال

 ْْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Yuli (mufrod ذسَض

muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adlah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats mukhotobah 

 yang tersambung dalam fi‟il Nahi  ْٟ  .ال ذسضِٔ

Pembenaran  ْٟ !ال ذسضِٔ  
 

No. Kartu 97. 
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Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 24:06 

Pelafadh Yuli 

Lafadh  ْأخٛاب ٔرؼٍُّ تٕفظ اٌداِؼح ِؼهالذغادس ٟٔ!  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il nahi 

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Rereh الذغاِدسْ 

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il Nahi  ْٞ  .الذغادِس

Pembenaran  ْٞ !ٟٔ أخٛاب ٔرؼٍُّ تٕفظ اٌداِؼح ِؼهالذغادِس  
 

No. Kartu 98. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 24:11  

Pelafadh Rereh 

Lafadh  ِْٛط ع َٛ  !الذُ
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il nahi 

ِْٛط  ع َٛ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Yuli الذُ

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il Nahi  ْٟ ِِٛع ع َٛ  .الذُ

Pembenaran  ْٟ ِِٛع ع َٛ  !الذُ
 

No. Kartu 99. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 24:13 

Pelafadh Rereh 

Lafadh تٕفظ اٌداِؼح١ٌظٌٚٛ أٔا  , ٍْ وأد فشصح األخشٜ ٌٍّٛاخٙح تٛلٍد ٚ ِىا

 ٍٓ .ِؼ١ِّ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Jawazan 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir jawazan ٛ٘ 
(mufrod mudzakar ghoib) yang terkandung dalam fi‟il madhi 

naqish ١ٌظ (saudaranya  ّْ  untuk menggantikan isim alam (إ

(nama) yaitu Rereh (mutakallim wahdah). Dhomir yang benar 
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adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa ta‟ fa‟il  ُد  (mutakallim 

wahdah)yang tersambung dalam fi‟il madhi naqish  ُ١ٌغد. 
Pembenaran تٕفظ اٌداِؼحٌغدُ ٌٚٛ أٔا  , ٍْ وأد فشصح األخشٜ ٌٍّٛاخٙح تٛلٍد ٚ ِىا

 ٍٓ .ِؼ١ِّ  
 

No. Kartu 100. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 24:33 

Pelafadh Yuli 

Lafadh  ً٘ ُخثش ِٓ زصٛي إٌّالشح تاألِظ ٠ا أخٟ؟ػشفد  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Rofa‟ Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il 

 yang tersambung dalam fi‟il madhi (mutakallim wahdah)  دُ 

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Hanif (mufrod ػشفدُ 

mudzakar mukhotob). Bentuk dhomir yang benar adalah dhomir 

rofa‟ muttashil ta‟ fa‟il  َد  (mufrod mudzakar mukhotob) yang 

tersambung dalam fi‟il madhi  َػشفد. 

Pembenaran  ً٘ َخثش ِٓ زصٛي إٌّالشح تاألِظ ٠ا أخٟ؟ػشفد  
 

No. Kartu 101. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 26:29 

Pelafadh B.Hanif 

Lafadh ٖٛفٝ اٌرؼٍُّل١ُ ٔأشافكٟ٘ ٌُ , أ٠  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban ٓٔس 

(mutakallim ma‟al ghoir) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ 

 untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Yuli (mufrod ٔشافك

muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟  ْٟ  .ذشافمِ
Pembenaran ٖٛأ٠ , ٌُ ٟ٘ ْٟ فٝ اٌرؼٍُّل١ُ ٔاذشافمِ  

 

No. Kartu 102. 

Judul Film عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج 
Waktu 27:39 

Pelafadh Rutina 
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Lafadh َٚ٠ا ٠ٌٛٝوُأ٘ال ٚ عٙال تمذ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil ُو (jama‟ 

mudzakar mukhotobah) yang majrur karena menjadi mudhof ilaih 

dari lafadh َٚلذ untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Yuli 

(mufrod muannats mukhotobah). Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir jar muttashil   ِن (mufrod muannats mukhotobah). 
Pembenaran َٚ٠ا ٠ٌٛٝنِ أ٘ال ٚ عٙال تمذ  

 

No. Kartu 103. 

Judul Film ٞفٝ اٌّذّواْ اٌّشوض 
Waktu 27:41 

Pelafadh Rutina 

Lafadh  ًْ ! تاٌدٍٛطذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Yuli (mufrod ذفّع

muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah dhomir rofa‟ 

nuttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats mukhotobah) 

yang tersambung dalam fi‟il Amar  ْٟ  .ذفّعٍِ
Pembenaran  ْٟ ! تاٌدٍٛطذفّعٍِ  

 

No. Kartu 104. 

Judul Film ٞفٝ اٌّذّواْ اٌّشوض 
Waktu 12:44 

Pelafadh Dewi F. 

Lafadh ُِالتظ خ١ّذجنَ ػٕذ, ٔؼ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil  َن (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang majrur karena menjadi mudhof ilaih 

dari ػٕذ untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Yuli 

(mufrod muannats mukhotobah). Bentuk dhomir yang benar 

adalah dhomir jar muttashil  ِن (Mufrod Muannats Mukhotobah). 

Pembenaran ُِالتظ خ١ّذجنِ ػٕذ, ٔؼ  
 

No. Kartu 105. 
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Judul Film ٞفٝ اٌّذّواْ اٌّشوض 
Waktu 12:54 

Pelafadh Dewi F. 

Lafadh  ًْ !أٔظشٞ! ذفّع  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il amar 

 ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Ulfah (mufrod ذفّع

muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adlah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il amar  ْٟ  .ذفّعٍِ
Pembenaran  ْٟ !أٔظشٞ! ذفّعٍِ  

 

No. Kartu 106. 

Judul Film ٞفٝ اٌّذّواْ اٌّشوض 
Waktu 13:36 

Pelafadh Dewi F. 

Lafadh فٝ اٌغشفح ل١اطأَُخشِّب  !  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban أٔا 
(mutakallim wahdah) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ 

 أٔا yang mengandung dhomir mustatir wujuban أَُخشِّب
(mutakallim wahdah) untuk menggantikan isim alam (nama) 

yaitu Ulfah (mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il amar  ْٟ ت  .َخشِّ

Pembenarannya memakai fi‟il amar  ْٟ ت  karena dalam hal ini َخشِّ

pelafadh mengutarakan kalimat perintah. 

Pembenaran  ْٟ ت  !  فٝ غشفح اٌم١اطَخشِّ

 

No. Kartu 107. 

Judul Film ٞفٝ اٌّذّواْ اٌّشوض 
Waktu 13:43 

Pelafadh Ulfah 

Lafadh ٌٟٖأٔا إ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Jar Muttashil 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir jar muttashil  ٖ  (mufrod 
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mudzakar ghoib) yang majrur oleh huruf jar ٌٝإ  untuk 

menggantikan isim muannats yaitu غشفح. Dhomir yang benar 

adalah dhomir jar muttashil  ٙا  (mufrod muannats ghoibah). 

Pembenaran ٌٟ٘اأٔا إ  
 

No. Kartu 108. 

Judul Film ٞفٝ اٌّذّواْ اٌّشوض 
Waktu 14:35,14:36 

Pelafadh Dewi F. 

Lafadh  ًْ ب!ذفّع ! أخشِّ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban; Dhomir Mustatir Wujuban; 

Analisis 3. Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 

amar  ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Ulfah ذفّع

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il amar 
 ْٟ  .ذفّعٍِ

4. Kesalahannya kedua pemakaian dhomir mustatir wujuban أٔا 
(mutakallim wahdah) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ 

 أٔا yang mengandung dhomir mustatir wujuban أَُخشِّب
(mutakallim wahdah) untuk menggantikan isim alam (nama) 

yaitu Ulfah (mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang 

benar adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah 

(mufrod muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il 

amar  ْٟ تِ  .َخشِّ

Pembenarannya memakai fi‟il amar  ْٟ تِ  karena dalam hal ini َخشِّ

pelafadh mengutarakan kalimat perintah. 

Pembenaran  ْٟ ْٟ  !ذفّعٍِ !خّشتِ  
 

No. Kartu 109. 

Judul Film ٞفٝ اٌّذّواْ اٌّشوض 
Waktu 15:07 

Pelafadh Dewi F. 

Lafadh ًإٌٝ ذفَّعً أعج . . .  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban; Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis 1. Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 
(mufrod mudzakar mukhotob) yang terkandung dalam fi‟il 
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amar  ًْ  untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Ulfah ذفّع

(mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar adalah 

dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il amar 
 ْٟ  .ذفّعٍِ

2. Kesalahan selanjutnya adalah penggunaan dhomir mustatir 

wujuban أٔا (mutakallim wahdah) yang terkandung dalam fi‟il 

mudhori‟ ًَأعج untuk menggantikan isi alam (nama) yaitu 

Ulfah (mufrod muannats mukhotobah). Dhomir yang benar 

adalah dhomir rofa‟ muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod 

muannats mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟ 

  .ذغج١ٍِْٓ
Supaya didapatkan jumlah yang benar dan mafhum, maka 

perlu Penambahan ْأ masdariyyah sebelum fi‟il mudhori‟ 

أْ  sehingga fi‟il mudhori‟ tersebut menjadi nashob yaitu ذغج١ٍِْٓ

 ْٟ   .ذغجٍِ
Pembenaran  ْٟ ْٟ أْ ذغجٍِ . . .إٌٝ ذفَّعٍِ  

 

No. Kartu 110. 

Judul Film ٞفٝ اٌّذّواْ اٌّشوض 
Waktu 15:19 

Pelafadh Ulfah 

Lafadh  ًٙثّٓ ل١ًٍ؟ذمطغف ٌٝ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban 

Analisis Kesalahannya berupa pemakaian dhomir mustatir wujuban  َأٔد 

(mutakallim wahdah) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ ذمطغ 
untuk menggantikan isim alam (nama) yaitu Yuli (mufrod 

muannats mukhotobah). Dhomir  yang benar adalah dhomir rofa‟ 

muttashil berupa ya‟ mukhotobah (mufrod muannats 

mukhotobah) yang tersambung dalam fi‟il mudhori‟ ٓذمطِؼ١ْ. 
Pembenaran  ًٙثّٓ ل١ًٍ؟ذمطِؼ١ْٓف ٌٝ  

 

No. Kartu 111. 

Judul Film ٞفٝ اٌّذّواْ اٌّشوض 
Waktu 16:50 

Pelafadh Siti F. 

Lafadh  ِّْشج أخشٜنَ ٔشأذّّٕٝ أذّّش أ  
Klasifikasi 

Kesalahan 

Dhomir Mustatir Wujuban, Dhomir Nashob Muttashil 

Analisis 1. Kesalahannya yang pertama berupa pemakaian dhomir 



172 
 

 

 

mustatir wujuban ٓٔس (mutakallim ma‟al ghoir) yang 

terkandung dalam fi‟il mudhori‟ ٔش untuk menggantikan isim 

alam (nama) yaitu Siti F (mutakallim wahdah). Dhomir yang 

benar adalah Dhomir mustatitir wujuban berupa أٔا 
(mutakallim wahdah) yang terkandung dalam fi‟il mudhori‟ 

 .أس

Fi‟il mudhori‟ أسٜ   manshub oleh ْأ mashdariyyah dengan 

membuang huruf ilat berupa alif. Sehingga menjadi أس. 

2. Kesalahannya pemakaian dhomir nashob muttashil  َن (mufrod 

mudzakar mukhotob) yang manshub karena menjadi maf‟ul 

bih dari fi‟il madhi ٜٔش. Bentuk dhomir nashob muttashil yang 

benar adalah  ِن (mufrod muannats mukhotobah) karena 

menggantikan isim alam (nama) yaitu Ulfah (mufrod 

muannats mukhotobah). 

Pembenaran  ِّْشج أخشٜأسنِ أذّّٕٝ أ  
 

 

 

 

 
Daftar nama para mahasiswa yang bermuhadatsah dengan bahasa Arab dalam film-

film yang diteliti. 

 Peneliti menggunakan nama singkat para pelafadh dhomir yang salah agar 

memudahkan dalam proses analisis. Dan berikut adalah nama lengkap beserta nama 

singkatn dari para mahasiswa bahasa Arab Unnes yang sebagian besar di antaranya 

mamakai dhomir yang salah pada saat bermuhadatsah dalam tujuh film berbahasa Arab 

yang diteliti, yaitu : 

1. DVD Film 1 terdapat tiga judul, yaitu :  

؟"  تاورِٟٕذاال"ِا فٝ اٌّرسف  " (1  

 Film ini menceritakan tentang kunjungan dua rombongan 

pengunjung ke Museum Mandala Bhakti di Semarang. Adapun 

para pemeran dalam film ini, yaitu : 

1) Ahmad Abdul Qodir Al „Alawiy (Abdul Qodir) 

2) Harsono (Harsono) 
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3) Maidatul Khusna (Maidah) 

4) Tuti‟ Alawiyyah (Tuti‟) 

5) Ryana Lulu‟ Khoiriyah (Lulu‟) 

6) Ahmad Fachruddien Imam (Fachruddien) 

7) Akbar Syamsul Arifin (Akbar) 

8) Taufik Akbar (Taufik) 

9) Anny Setyowati (Anny) 

10) Khomsa Rozida (Dida) 

11) Novia Arifatun (Novi) 

 

"فٝ اٌّغدذ" (2  

 Film ini menceritakan dua rombongan yang berkunjung ke 

masjid Agung Jawa tengah. Adapun para pemerannya dalam 

film ini yaitu: 

1) Ahmad Fachruddien Imam (Fachruddien) 

2) Khomsa Rozida (Dida) 

3) Anny Setyowati (Anny) 

4) Ahmad Abdul Qodir Al „Alawiy (Abdul Qodir) 

5) Tuti‟ Alawiyah (Tuti‟) 

6) Qoni‟atun Nihlah (Qoni‟) 

 

"ششاء اٌّضسػح" (3  

 Film ini menceritakan tentang seorang pengusaha dari kota 

yang membeli lahan persawahan di sebuah desa untuk didirikan 

sebuah rumah. Adapun pemeran dalam film ini yaitu : 

1) Akbar Syamsul Arifin (Akbar) 

2) Novia Arifatun (Novi) 

3) Ryana Lulu‟ Khoiriya (Lulu‟) 

4) Taufik Akbar (Taufik) 

5) Harsono (Harsono) 
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6) Maidatul Khusna (Maidah) 

 

2. VCD Film 2 berjudul : 

"ِا ت١ٕٟ ٚ ت١ٕٙا"  

 Film ini menceritakan tentang kisah cinta segitiga tiga orang 

mahasiwa dengan diselingi dngan beberapa adegan yang di ambil pada 

beberapa lokasi yang berbeda, di antaranya adalah taman, toko baju, 

toko buah, toko sepatu dan rumah sakit. Dan berikurt adalah pemeran-

pemerannya : 

1) Rizka Nur sheha Ardhi (Ardhi) 

2) Makeline Nisa‟ Assilmi (Makeline/Nisa‟) 

3) Dyah Rovita Sari (Dyah RS) 

4) Aulia Ahijjatul Abidah (Aulia) 

5) Zidnie Karimatan Nisa‟ (Zidnie) 

6) Bekti Kartika Ayu Ningrum (Bekti/Tika) 

7) Ismi Hamidah Ihsaniyah (Ismi) 

8) Laily Farda (Laily) 

9) Karina Oktaviani (Karina) 

10)  Nurul Mufidah (Nurul) 

11)  Fitri Widyawati (Wiwit) 

 

3. VCD Film 3 berjudul : 

"فٝ فٛستا١ٌٕىا"  

 Film ini menceritakan tentang enam orang mahasiswa yang 

berlibur di beberapa tempat wisata di Kabupaten Purbalingga. 

Pemeran-pemerannya adalah : 

1) Zaenal Muttaqin (Zaenal) 

2) Arlambang Robbani Jati Kusuma (Lambang) 

3) Ikhlas Shobara (Ikhlas) 

4) Chusnil Ibad (Chusnil) 
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5) Mujianto (Muji) 

6) Rodzi Kurniawan (Wawan) 

 

4. VCD Film 4 berjudul : 

"عرّح اٌطاّلب ٚ أعرارج"  

 Film ini menceritakan tentang enam orang calon mahasiswa yang 

sedang mendaftar pada sebuah perguruan tinggi. Setelah melewati tes 

wawancara dengan sorang dosen ternyata salah satu dari mereka tidak 

lulus tes wawancara dan gagal diterima di perguruan tinggi yang 

bersangkutan. Adapun pemeran-pemerannya adalah sebagai berikut : 

1) Bernardi Hanif (Hanif) 

2) Mustika Aslam Baiq (Aslam) 

3) Nur Asnah Novitri (Asnah) 

4) Rutina Sianjar Qoni‟ah (Rutina) 

5) Khilyatul Fitri Salisa (Salisa) 

6) Rereh Utami (Rereh) 

7) Yulinah (Yuli) 

 

5. VCD Film 5 berjudul : 

اٌّشوضٞدّواْ "  

 Dalam film ini diceritakan tentang beberapa tempat pembelanjaan, 

di antaranya yaitu : Toko sepatu, Toko baju dan mini market. Adapun 

para pemerannya adalah sebagai berikut : 

1) Cismanto (Cismanto) 

2) Luthfi Firdaus (Luthfi) 

3) Eko Heri Utomo (Eko) 

4) Muhammad Ihsanuddin (Ihsan) 

5) Siti Fathimah (Siti F) 

6) Ulfah Nur Hazizah (Ulfah) 

7) Dewi Fitriyani (Dewi) 
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