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Analisis kontrastif merupakan ilmu bahasa yang digunakan untuk 
membandingkan dua bahasa atau lebih untuk memperoleh perbedaan atau pun 
persamaannya. BI dan BA mempunyai perbedaan pada ciri dan struktu menurut 
kaidah masing-masing bahasa. Untuk mengetahui struktur kedua bahasa dapat 
dibuktikan dengan cara membandingkan kedua bahasa tersebut. Dalam penelitian 
ini peneliti membatasi permasalahan membandingkan BI dan BA berdasarkan 
kala, jumlah, dan persona. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah apa perbedaan bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, 
dan persona. Tujuan dari penelitian ini yaitu, mendeskripsi perbedaan bentuk 
kosakata BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan 
teoretis dan metodologis. Secara teoretis penelitian ini menggunakan pendekatan 
sinkronis kontrastif, sedangkan secara metodologis penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif komparatif. Langkah-langkah penelitian ini didasarkan pada 
tiga tahap, yaitu (1) tahap penyediaan data, (2) tahap  analisis data, dan (3) tahap 
penyajian hasil analisis data.  

Hasil penelitian ini meliputi perbedaan kosakata BI dan BA berdasarkan 
kala, jumlah, dan persona. Pada tataran kala dalam BI terdapat tambahan 
keterangan waktu sudah, telah, beberapa saat lalu, semalam, sedang, dan akan, 
sedangkan dalam BA keterangan waktu tersebut sudah tersimpan dalam kosakata 
yang digunakan, seperti [fa’ala] ‘sudah bekerja’dan [żahaba] ‘telah pergi’. Pada 
tataran jumlah dalam BI terdapat jumlah tunggal dan jamak. Jumlah tunggal 
langsung ditunjukkan oleh kata bendanya, seperti meja ‘satu meja’ dan rumah 
‘satu rumah’, sedangkan jamak diulang atau diberi keterangan, seperti teman-
teman ‘banyak teman’, dua rumah ‘dua rumah’, dan para seniman ‘banyak 
seniman’. Jumlah dalam BA terdapat jumlah singularis, dualis, dan pluralis. 
Jumlah singularis menggunakan kosakata tunggalnya (mufrad), seperti [as-
ṣâdiku] ‘teman’, dan [at-tiflu] ‘anak’. Jumlah dualis menggunakan kosakata 
tunggal (mufrad) ditambah dengan alif dan nun atau nun dan ya, seperti [kitâbâni] 
atau [kitâbaini] ‘dua buku’. Jumlah pluralis menggunakan kosakata jamaknya dan 
diberi keterangan, seperti [al-aṭfâlu] ‘anak-anak’ dan [kullu an-nawâfiżi] ‘seluruh 
jendela’. Pada tataran persona, bentuk kosakata BI dan BA terdiri atas tiga 
macam, yaitu (1) orang pertama, (2) orang kedua, dan (3) orang ketiga, seperti 
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kosakata saya/aku [anâ]/[tu],  kosakata kami dan kita  [naḥnu], kamu [anta], 
kalian [antum], kosakata dia [huwa/hiya], dan mereka[hum]. 

Dari  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk kosakata BI dan 
BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona mempunyai perbedaan pada proses 
morfologis di masing-masing bahasa. Saran yang dapat direkomendasikan yaitu 
penelitian ini belum dapat menjawab secara tuntas bentuk kosakata dalam BI dan 
BA. Masih banyak permasalahan yang belum tergali, baik untuk jangkauan data 
maupun variasi-variasi yang lain, seperti aspek dan modalitas. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan penelitian lain yang lebih mendalam dengan kajian kontrastif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan lambang bunyi antaranggota masyarakat, berupa 

simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf  2001: 1). Sebagai 

alat komunikasi, bahasa dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Secara 

umum bahasa merupakan sarana berpikir manusia yang diungkapkan dalam suatu 

ujaran. 

Bahasa merupakan alat komunikasi sehari-hari. Bahasa sebagai media 

penyampaian maksud  karena bahasa memberikan kemungkinan yang sangat luas 

bila dibandingkan dengan cara-cara lain, misalnya gerak-gerik, isyarat-isyarat 

dengan bendera atau panji, asap, dan sebagainya. Oleh karena itu, bahasa 

merupakan alat komunikasi berupa sistem tanda atau sistem lambang yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia berupa bunyi yang diujarkan dan mengandung 

makna.  

Manusia mengungkapkan isi hati, pikiran, dan perasaannya dengan suatu 

alat yang dinamakan bahasa melalui proses pengujaran. Hasil pengujaran disebut 

ujar, yaitu kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan (Kridalaksana 1993: 22). 

Pengungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan melalui bahasa merupakan media 

yang sangat efektif untuk dapat dipahami oleh manusia.  
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Bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam prosesnya 

dihasilkan melalui ujaran secara lisan, dan selanjutnya diwujudkan oleh simbol 

atau lambang bunyi dalam bentuk bahasa tulisan. Oleh karena itu, bahasa 

merupakan suatu proses menyampaikan informasi yang diwujudkan dengan 

simbol-simbol secara arbitrari. 

Hal ini semakin dirasakan betapa pentingnya fungsi bahasa sebagai alat 

komunikasi. Semua orang menyadari bahwa interaksi dan segala bentuk kegiatan 

masyarakat akan lumpuh tanpa adanya bahasa. Oleh karena itu, pembelajaran 

bahasa baik formal maupun nonformal penting untuk ditingkatkan. Dalam era 

yang serba modern ini, seseorang tak mungkin berkembang tanpa kemampuan 

untuk menyampaikan gagasan dan pikirannya dalam bentuk ujaran yang dapat 

dimengerti oleh orang lain.  

Perkembangan bahasa dalam suatu peradaban mempunyai kaitan dengan 

fungsinya sebagai alat komunikasi. Semakin sering bahasa itu digunakan dalam 

komunikasi, maka semakin cepat bahasa itu berkembang. Tidak menutup 

kemungkinan suatu bahasa hilang karena ditinggalkan penuturnya. Hal itu juga 

yang memungkinkan bahasa-bahasa baru terbentuk.  

Bahasa merupakan sistem tanda atau sistem lambang yang dihasilkan oleh 

alat ucap manusia berupa bunyi bahasa, tetapi dalam perkembangannya dikenal 

juga bahasa tulis sebagai bahasa sekunder. Kridalaksana (1983: 142) 

menyebutkan bahwa bahasa tulis atau ragam tulis merupakan variasi bahasa yang 

dipergunakan dengan media tulisan dan sampai kepada sasaran secara visual. Oleh 
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karena itu, sebagai bahasa sekunder bahasa tulis dapat disimpan lama sampai 

waktu yang tak terbatas. Kita juga dapat memperoleh informasi dari masa lalu 

atau dari tempat yang sangat jauh melalui bahasa tulis ini, meliputi pengetahuan 

dan kebudayaan nenek moyang serta kebudayaan-kebudayaan yang lain. 

Kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, dibina, dan dikembangkan serta 

dapat diturunkan kepada generasi-generasi mendatang. Proses penyampaian 

kebudayaan itu menggunakan bahasa sebagai sarana penyampaian informasi dari 

satu generasi ke generasi-generasi selanjutnya. Proses penyerapan ilmu 

pengetahuan dengan bahasa sangat efektif untuk mengetahui kebudayaan-

kebudayaan nenek moyang pada zaman dahulu, berupa informasi yang dapat 

dipahami dari pengujaran kalimat-kalimat yang dilisankan. 

Bahasa juga dapat mempengaruhi kebudayaan suatu bangsa. Kemampuan 

menyampaikan informasi melalui pemakaian bahasa membuat orang mampu 

menggunakan pengetahuan nenek moyangnya dan menyerap pengetahuan orang 

lain serta kebudayaan yang lain. Misalnya, bahasa Arab yang terserap ke dalam 

bahasa Indonesia. Hal ini merupakan bukti bahwa pada zaman dahulu banyak 

pedagang dari Arab yang berdagang di Indonesia, sehingga mempengaruhi 

terserapnya bahasa tersebut. 

Bahasa Arab merupakan bahasa tertua di dunia, dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya tidak diketahui dengan pasti, tetapi teks bahasa Arab tertua 

ditemukan dua abad sebelum Islam datang, yaitu yang dikenal dengan sebutan 

sastra jahiliah (Al-Adab al-Jahiii). Penyebaran bahasa Arab ke luar jazirah Arabia 
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lebih kurang abad ke-7 masehi. Pada saat itu bahasa Arab menjadi bahasa resmi 

yang digunakan untuk sosialisasi agama, budaya, administrasi, dan ilmu 

pengetahuan. 

(http://fajristainjusi.blogspot.com/2009/12/perkembangan-pengajaran-bahasa-

arab.html) 

Bahasa Arab merupakan salah satu dari berbagai bahasa yang ada di dunia 

dan merupakan salah satu bahasa mayor yang digunakan di beberapa negara. 

Bahasa Arab juga merupakan bahasa Alquran dan bahasa para penghuni surga. 

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani. Dalam firman 

Allah juga disebutkan bahwa Alquran diturunkan dalam bahasa Arab, 

yaitu,“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya” (Q.S. Yusuf: 2). Hal ini menunjukkan bahwa 

Alquran berjalan sesuai dengan bahasa Arab (ditulis dengan bahasa Arab). Bahasa 

Arab mencakup sejumlah kosakata yang terdiri atas tiga jenis kata, yaitu (1) isim, 

(2) fi’il, dan (3) harf. Masing-masing jenis kata tersebut memiliki ciri tersendiri. 

Setiap jenis kata dapat diketahui berdasarkan ciri masing-masing melalui 

distribusi morfologis, distribusi sintaktis, dan makna leksikal-gramatikal sesuai 

dengan konteksnya masing-masing. 

Bahasa tulis mempunyai unsur-unsur pembentuk bahasa, di antaranya fon, 

fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Dalam penelitian ini 

dikhususkan pada unsur kata dengan alasan bahwa kata mempunyai persoalan 

yang kompleks baik pada kajian morfologi maupun sintaksis.  
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Kata dalam sintaksis merupakan satuan terkecil dan dapat menduduki 

salah satu fungsi sintaksis (subjek, predikat, objek, dan keterangan). Dalam 

morfologi kata merupakan satuan terbesar, dibentuk melalui salah satu proses 

morfologi (afiksasi, reduplikasi, komposisi, akronimisasi, dan konversi) (Chaer 

2008: 5). Oleh karena itu, kata merupakan unsur sentral pada morfologi maupun 

sintaksis. 

Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. 

Dalam bahasa Indonesia kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah 

satu fungsi sintaksis (subjek, predikat, objek, atau keterangan) dalam suatu 

kalimat. Dalam bahasa Arab kata adalah susunan huruf yang biasanya terdiri atas 

tiga huruf dan mempunyai suatu pengertian. 

Proses pembentukan kata (proses morfologis) pada masing-masing bahasa 

mempunyai ciri berbeda-beda. Sama halnya dengan pembentukan kata dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Oleh karena itu, penelitian tentang 

perbandingan kosakata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab berdasarkan 

kala, jumlah, dan persona ini dirasa penting untuk dilakukan. 

Fi’il merupakan salah satu jenis kata yang mengandung morfem rangkap 

dalam bahasa Arab. Letak fi’il dalam kalimat dapat menentukan jenis kalimat 

tersebut. Apabila diletakkan di awal kalimat atau mendahului isim, maka kalimat 

itu dinamakan kalimat verbal (jumlah fi’liyah). Sebaliknya, apabila fi’il terletak 

sesudah isim, maka kalimat itu disebut kalimat nominal (jumlah isimiyah). 
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Tabel 1. 

 Cantoh kalimat verbal dan kalimat nominal 

Kalimat Verbal (jumlah ismiyah) 
Kalimat Nominal (jumlah 

ismuyah) 

‘Qara’a al-muslimu al-qurâna’ 

   V              S                O 

“Seorang muslim (laki-laki/telah) 

membaca alquran” 

‘Al-muslimu qara’a al-qurâna’ 

         S               V          O 

“Seorang muslim (laki-laki/telah) 

membaca alquran” 

 

Perbedaan bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat BI) dan bahasa Arab 

(selanjutnya disingkat BA) berdasarkan kala, jumlah, dan persona dapat diketahui 

melalui kajian analisis kontrastif.   

Analisis kontrastif dalam kajian ilmu linguistik tentang perbandingan 

unsur-unsur yang dilihat dari sudut perbedaan dan persamaan pada dua bahasa 

atau lebih yang dijadikan objek perbandingan. Pada proses perbandingan dalam 

kajiannya adalah suatu hal yang memungkinkan untuk menemukan persamaan 

ataupun perbedaan. 

Kajian terhadap bahasa Arab dengan pendekatan linguistik dan 

mengontraskannya dengan bahasa Indonesia dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

segi perbedaan dan persamaan secara berkaidah antara kedua bahasa tersebut. 

Melalui pendekatan kontrastif ini akan diperoleh kekhasan bahasa masing-

masing.    
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Usaha membandingkan BI dan BA diperlukan dengan alasan, (1) 

BA banyak digunakan di Indonesia dari berbagai kalangan. Misalnya, (a) 

untuk masyarakat muslim, BA digunakan untuk keperluan beribadah, (b) 

untuk masyarakat nonmuslim, BA digunakan untuk kepentingan 

komunikasi dan pengetahuan, dan (c) BA saat ini banyak dipelajari oleh 

bangsa Indonesia untuk berbagai kepentingan berkaitan dengan ilmu 

ekonomi, sosial, dan budaya, (2) Untuk memahami secara reseptif bahasa 

diperlukan pengetahuan dan pembelajaran khusus. Salah satunya dengan 

cara membandingkan kedua bahasa untuk mengetahui perbedaan dan 

persamaannya. Selain   itu,  usaha  kajian kontrastif  ini didukung kebutuhan 

akademis untuk pengajaran bahasa, yaitu menjembatani pembelajar BI agar 

lebih mudah dalam mempelajari dan memahami BA sebagai bahasa asing 

yang saat ini banyak dipelajari di berbagai kalangan, dan (3) Banyaknya 

kosakata dari BA yang terserap dalam BI ada perubahan ada pula yang tidak. 

Setiap bahasa memiliki ciri khusus terutama pada struktur dan maknannya. 

Begitu pula dalam BI dan BA. Kedua bahasa itu memiliki persamaan dan 

perbedaan struktur menurut kaidah masing-masing. Untuk mengetahui struktur 

kedua bahasa dapat dibuktikan dengan cara membandingkan kedua bahasa 

tersebut. Untuk itu peneliti membandingkan BI dan BA. Dalam penelitian ini 

peneliti membatasi permasalahan membandingkan BI dan BA berdasarkan kala, 

jumlah, dan persona. 

Analisis berdasarkan kala, jumlah, dan persona diperlukan dengan alasan, 

(1) kala, jumlah, dan persona merupakan sistem-sistem yang merupakan gejala 
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tata bahasa yang universal dalam semua bahasa di dunia, dan (2) kala, jumlah, dan 

persona dalam BI mempunyai perbedaan dengan BA pada struktur dan maknanya. 

Selain itu, analisis berdasarkan kala, jumlah, dan persona dalam BI dan 

mengontraskannya dengan BA dilakukan untuk lebih mengetahui proses 

perubahan dan ciri-ciri kedua bahasa, karena tujuan analisis kontrastif adalah 

untuk mencari persamaan dan perbedaan bentuk-bentuk yang digunakan oleh 

kedua bahasa. 

Penelitian ini dilakukan guna mengkaji perbedaan yang ditemukan pada 

kosakata yang sama. Perbedaan tersebut meliputi bentuk kosakata dalam BI dan 

BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini. 

(1) Apa perbedaan bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan kala? 

(2) Apa perbedaan bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan jumlah? 

(3) Apa perbedaan bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan persona?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

(1) mendeskripsi perbedaan bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan kala. 
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(2) mendeskripsi perbedaan bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan 

jumlah. 

(3) mendeskripsi perbedaan bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan 

persona. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini meliputi manfaat teoretis 

maupun manfaat praktis.  

Secara teoretis, (1) penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

khazanah pengetahuan kosakata, khususnya kata dari BA yang terserap ke dalam 

BI, dan (2) penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk 

penelitian linguistik selanjutnya, terutama pada kajian kontrastif. 

Secara praktis, (1) penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang bentuk kosakata BI yang bersumber dari BA, dan (2) penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang bentuk kosakata BI dan BA 

berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS  

 

Bab ini berisi tentang kajian pustaka dan landasan teoretis. Kajian pustaka 

berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, supaya 

orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Landasan teoretis berisi 

tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.  

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka digunakan untuk mengetahui relevansi penelitian yang 

sudah pernah dilakukan berkaitan dengan analisis kontrastif dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan topik penelitian ini di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Steffensen 

dkk. (1999), Kusdiyana (2002), Shalihat (2002), Evianty (2004), Suhardi dan 

Suyata (2010), Sitanggang (2011), dan Franciscar dan Phylis (2012). 

Steffensen dkk. (1999) dalam artikel jurnal internasional dengan judul A 

Cross-Linguistic Perspective on Imagery and Affect in Reading: Dual Coding in 

Chinese and English. Dalam penelitian ini dideskripsikan perbandingan tiga 

penelitian atas tanggapan pembaca multibahasa nonverbal dalam pembacaan dan 

penghayatan teks bahasa Inggris dan China. Hasil dari penelitian tersebut terdapat, 

(1) pembaca yang melaporkan lebih sedikit gambaran/tanggapan emosional versi 

10
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Inggris, kemudian melaporkan lebih banyak gambaran/tanggapan emosional di 

versi China, (2) pembaca Inggris yang diizinkan untuk menulis laporan di versi 

China, tetapi tidak ada peningkatan kemampuan dalam laporan, dan (3) pembaca 

Inggris yang telah menulis laporan versi China, tetapi tidak ada perubahan 

signifikan yang ditemukan dalam penilaian atau penyampaian laporan.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Steffensen dengan 

penelitian ini terletak pada metode analisis yang digunakan untuk melakukan 

penelitian, yaitu dengan metode deskriptif kualitatif.  

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh Steffensen dengan 

penelitian ini adalah pada objek penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh 

Steffensen menggunakan objek penelitian bahasa Inggris dan China, yaitu 

membandingkan penghayatan pada teks berbahasa Inggris dan China, sedangkan 

penelitian ini membandingkan BI dengan BA berdasarkan kala, jumlah, dan 

persona. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusdiyana (2002) dengan judul Kontrastif 

antara Bahasa Jepang dengan Bahasa Indonesia Ditinjau dari Segi Preposisi. 

Dalam penelitian ini dideskripsikan persamaan dan perbedaan preposisi yang 

digunakan dalam bahasa Jepang dengan BI berdasarkan strukturnya dalam 

kalimat. Perbedaan itu tampak pada preposisi /di/ dalam BI dengan preposisi ni 

dan de dalam bahasa Jepang. Preposisi ni digunakan untuk menunjukkan tempat 

di mana ada sesuatu, sedangkan de digunakan untuk menyatakan di mana 

terjadinya perbuatan. Dalam BI baik yang menunjukkan tempat di mana ada 

sesuatu maupun yang menunjukkan di mana terjadinya perbuatan tidak 
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mengalami perubahan preposisi, yaitu hanya menggunakan preposisi /di/. 

Perbedaan itu tampak pada contoh frasa, ‘Di Bandung’, ‘Bandung ni’, ‘Bandung 

de’. Selain itu, dalam penelitian tersebut juga ditemukan perbedaan dan 

persamaan preposisi dalam BI dan bahasa Jepang, misalnya preposisi /ke/ dalam 

BI dan e dalam bahasa Jepang, preposisi /dari/ dan /sejak/ dalam BI dan kara 

dalam bahasa Jepang, preposisi /dengan/ dalam BI dan to dalam bahasa Jepang, 

preposisi /oleh/, /untuk/, /buat/, /bagi/, /guna/, dan /pada/ dalam BI dan ni dalam 

bahasa Jepang, preposisi /karena/ dan /sebab/ dalam BI dan kara dan de dalam 

bahasa Jepang, dan preposisi /tentang/ dalam BI dan o dalam bahasa Jepang. 

Perbedaan itu secara berturut-turut dapat dilihat pada contoh frasa, ‘Ke ladang’ 

dan ‘Hatake e’, ‘Dari sekolah’ dan ‘Gakko kara’, ‘Dengan Gina’ dan ‘Ginasan 

to’, ‘Oleh guru’, ‘Chiisai kara’ dan ‘Sejak kecil’, dan ‘Sensei ni’, dan ‘Tentang 

kebudayaan’ dan ‘Bunka o’. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kusdiyana dengan penelitian ini 

adalah pada metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode dalam 

penelitian tersebut  menggunakan deskriptif komparatif, yaitu membandingkan 

dua bahasa antara bahasa Jepang dan BI. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kusdiyana dengan penelitian ini 

terletak pada objek kajiannya. Jika Kusdiyana membandingkan bahasa Jepang dan 

BI ditinjau dari segi preposisi, sedangkan penelitian ini membandingkan BI dan 

BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shalihat (2002) dengan judul Analisis 

Kontrastif Sistem Penulisan Arab Melayu dalam Buku Pembelajaran pada 
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Sekolah Menengah Pertama (SLTP) dan Madrasah Diniah Awaliyah (MDA) di 

Medan. Dalam penelitian ini dideskripsikan persamaan dan perbedaan sistem 

penulisan Arab-Melayu yang dikaji dari buku pembelajaran yang dipergunakan 

pada sekolah umum- SMP dan sekolah khusus- MDA. Dalam penelitian ini 

ditemukan perbedaan sistem penulisan Arab-Melayu pada sekolah umum- SMP 

dan sekolah khusus- MDA yaitu pada, (1) penulisan suku kata vokal (selanjutnya 

disingkat V) dan vokal konsonan (selanjutnya disingkat VK), (2) penulisan suku 

kata terbuka KV dan KKV, (3) penulisan suku kata tertutup KVK, KVKK, 

KKVK, dan (4) penulisan berdasarkan kelompok kata (kata majemuk, kata ulang, 

dan kata serapan). 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Shalihat dengan penelitian ini 

terletak pada teori yang digunakan. Secara umum teori yang digunakan dalam 

penelitian tersebut sama dengan penelitian ini, yaitu berkaitan dengan kajian 

kontrastif. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Shalihat dengan penelitian ini 

terletak pada objek kajian yang akan diteliti. Jika Shalihat membandingkan sistem 

penulisan Arab-Melayu dalam buku pembelajaran pada sekolah umum- SMP dan 

sekolah khusus- MDA, sedangkan penelitian ini membandingkan BI dan BA 

berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 

Penelitian yang dilakukan oleh Evianty (2004) dengan judul Analisis 

Kontrastif Tindak Tutur Bahasa Indonesia dan Bahasa Jerman. Dalam penelitian 

ini dideskripsikan persamaan dan perbedaan tindak tutur dalam BI dan bahasa 
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Jerman. Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain dalam mengucapkan janji, 

mengundang, meminta tolong, mengucapkan terima kasih, dan melarang. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Evianty dengan penelitian ini 

adalah pada teori yang digunakan. Secara umum teori yang digunakan dalam 

penelitian tersebut sama dengan penelitian ini berkaitan dengan kajian kontrastif. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Evianty dengan penelitian ini 

terletak pada objek kajian. Jika Evianty membandingkan tindak tutur BI dan 

bahasa Jerman, sedangkan penelitian ini membandingkan BI dan BA berdasarkan 

kala, jumlah, dan persona. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suhardi dan Suyata (2010) dengan judul 

Analisis Kontrastif Bahasa Lio-Indonesia dan Pengimplementasiannya dalam 

Model Pembelajaran Bahasa Kedua. Dalam penelitian ini dideskripsikan 

persamaan dan perbedaan bahasa Lio dan BI. Penelitian tersebut dilakukan karena 

bahasa Lio dan BI mempunyai banyak kemiripan, baik dalam sistem fonem, 

kelompok kata, maupun struktur kalimat. Persamaan bahasa Lio dan BI antara 

lain, (1) pola struktur frasa, pada struktur diterangkan-menerangkan (D-M) dan 

menerangkan-diterangkan (M-D), dan (2) struktur kalimat, yakni pada struktur 

kalimat subjek, verba, dan objek (SVO). Perbedaan bahasa Lio dan BI terletak 

pada pola suku kata, suku kata bahasa Lio hanya V dan KV, sehingga pola suku 

kata pada bahasa Lio tidak ada konsonan di akhir kata, sedangkan pola suku kata 

pada BI ada delapan jenis, yaitu V, KV, VK, KVK, KKV, VKK, KKKV, dan 

KKKVK. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suhardi dan Suyata dengan 

penelitian ini pada teknik analisis data, yaitu menggunakan analisis kontrastif 

yang dilakukan secara deskriptif komparatif dengan menggunakan metode 

sinkronis. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suhardi dan Suyata dengan 

penelitian ini terletak pada objek kajian. Jika Suhardi dan Suyata membandingkan 

bahasa Lio dan BI, sedangkan penelitian ini membandingkan BI dan BA 

berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang (2011) dengan judul Analisis 

Kontrastif Istilah Kekerabatan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Batak 

Toba. Dalam penelitian ini dideskripsikan perbedaan istilah kekerabatan yang 

digunakan dalam BI dengan bahasa Batak Toba, yang meliputi hubungan saudara 

yang sedarah dan hubungan kekerabatan secara umum. Dalam penelitian ini 

ditemukan perbedaan dalam sistem kekerabatan. Perbedaan itu terletak pada 

sebutan sepupu yang dalam BI tidak dibedakan, baik berdasarkan jenis kelamin 

maupun usia, sedangkan dalam bahasa Batak Toba sebutan terhadap saudara 

supupu ditentukan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Misalnya, istilah 

abang/haha (sebutan saudara supupu laki-laki terhadap saudara sepupu laki-laki 

yang lebih tua), sedangkan istilah anggi (sebutan saudara laki-laki yang lebih 

muda).  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang dengan penelitian 

ini yaitu pada metode yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode 

deskriptif komparatif. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang dengan penelitian ini 

yaitu pada objek kajiannya. Jika Sitanggang membandingkan istilah kekerabatan 

dalam BI dan bahasa Batak Toba, sedangkan dalam penelitian ini 

membandingkan BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 

Franciscar dan Phylis (2012) dalam artikel jurnal internasional yang 

berjudul The Morpho-syntactic Differences among Kalenjin Dialects: An Analysis 

of Kipsigis, Tugen and Pokot. Dalam jurnal ini dideskripsikan perbedaan dan 

persamaan dialek Kipsigis, Tugen, dan Pokot sebagai bagian dari dialek Kalenjin 

di Kenya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini memakai metode 

linguistik komparatif, yaitu membandingkan ketiga dialek berdasarkan struktur 

morfosintaksis. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa antara dialek Kipsigis dan 

Pokot mempunyai kemiripan sebanyak 40%, antara dialek Tugen dan Pokot 

sebanyak 42%, dan antara Kipsigis dan Tugen sebanyak 98%. Hasil ini diperoleh 

dari 55 morfem yang diteliti dari ketiga dialek tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa struktur morfosintaksis dialek Tugen lebih dekat dengan dialek Pokot 

daripada Kipsigis ke Pokot. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Franciscar dan Phylis dengan 

penelitian ini yaitu, (1) penelitian tentang perbandingan dua bahasa (atau lebih), 

dan (2) pendekatan penelitiannya menggunakan linguistik komparatif. 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan Franciscar dan Phylis dengan 

penelitian ini adalah pada objek penelitian. Jika Franciscar dan Phylis 

membandingkan dialek Kipsigis, Tugen, dan Pokot, sedangkan penelitian ini 

membandingkan BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis di bawah ini berisi tentang teori-teori yang akan 

digunakan untuk menunjang penelitian ini, meliputi (1) kata, (2) kala, (3) jumlah, 

(4) persona, (5) analisis kontrastif, (6) bahasa Indonesia, (7) bahasa Arab, dan (8) 

kerangka berpikir. 

2.2.1 Kata 

Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem 

tunggal (Kridalaksana 1983: 76). Dalam tataran morfologi kata merupakan satuan 

terbesar, dibentuk melalui proses morfologi, sedangkan dalam tataran sintaksis 

kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen 

pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar (Chaer 1994: 219).  

Kata dapat terbentuk dari morfem tunggal atau gabungan morfem 

(Kridalaksana 1983: 76). Morfem tunggal dapat disebut juga kata tunggal atau 

morfem bebas yang tanpa keterkaitan dengan morfem lain, sedangkan seluruhnya 

berstatus sebagai pola yang mempunyai pola fonologis. 

Nurhadi (1995: 305) mengatakan bahwa suatu morfem bebas sudah 

merupakan kata. Seperti dijelaskan bahwa morfem tidak dapat dibagi lagi menjadi 

unsur yang lebih kecil yang bermakna, sehingga setiap bentuk bebas yang paling 

kecil dan tidak dapat dibagi lagi ke bagian kecil lainnya disebut kata. Maka dari 

itu, kata adalah satu kesatuan yang utuh yang mengandung arti atau makna.  
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Crystal (dalam Ba’dulu 2005: 4) menyebutkan bahwa kata adalah satuan 

ujaran yang mempunyai pengenalan instuitif universal oleh penutur asli, baik 

dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis.  

Parera (dalam Putrayasa 2010: 44) mendefinisikan kata antara lain: 

a) Kata mendapatkan tempat yang penting dalam analisis bahasa. Kata adalah 

satu kesatuan sintaksis dalam tuturan atau kalimat. 

b) Kata dapat merupakan satu kesatuan penuh dan komplet dalam ujaran 

sebuah bahasa, kecuali partikel. 

c) Kata dapat disendirikan. Hal tersebut berarti sebuah kata dalam kalimat 

dapat dipisahkan dari yang lain dan juga dipindahkan. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata adalah 

bentuk bebas terkecil yang mempunyai kesatuan fonologis dan kesatuan gramatis 

yang mengandung suatu pengertian atau makna. 

2.2.1.1 Kata Leksikal 

Kata leksikal adalah satuan bahasa yang dianggap satuan terkecil dan 

menjadi unsur dari leksikon suatu bahasa, dan jika dalam kamus disebut juga 

sebagai entri (Kridalaksana 1983: 77). Kata leksikal disebut juga kata pokok, 

yaitu kata yang belum mendapatkan imbuhan atau kata kepala yg merupakan 

bagian kosakata suatu bahasa. Contoh: besar ‘lebih dari ukuran sedang; lawan 

dari kecil’, rumah ‘bangunan untuk tempat tinggal’, duduk ‘meletakkan tubuh 

dengan bertumpu pada pantat’, dsb. 



19 
 

   

2.2.1.2 Kata Gramatikal 

Kata gramatikal adalah satuan gramatikal yang ada diantara morfem dan 

frasa yang mempunyai ciri keutuhan intern dan diapit oleh jeda potensial dan yang 

terjadi atas morfem atau gabungan morfem (Kridalaksana 1983: 76). Disebut kata 

gramatikal karena makna yang dihasilkan berubah bergantung pada morfem 

pembentuknya. 

Contoh: 

jalan (N) ‘tempat untuk lalu lintas orang/kendaraan’ menjadi berjalan (V) (ber 

+ D) ‘melangkahkan kaki bergerak maju’. 

tari (N) ‘gerakan badan yang berirama’ menjadi menari (V) (meng + D) 

‘memainkan tari’. 

cangkul (N) ‘alat untuk menggali dan mengaduk tanah’ menjadi mencangkul 

(V)  (meng + D) ‘menggali atau mengaduk tanah dengan cangkul’. 

2.2.2 Kala 

Kala (tense) merupakan salah satu cara untuk menyatakan temporal diektis 

melalui perubahan kategori gramatikal verba berdasarkan waktu. Kategori 

temporal sendiri dapat dinyatakan pula dengan nomina temporal seperti jika 

dalam BI yaitu: sekarang, baru-baru ini, kemarin, dst. (Nugraha 2005:48). Jika 

dibagankan sebagaimana berikut ini. 
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Bagan 1. 

Temporalitas 

 

 

(Waktu ujaran) 

kemarin/dulu   hari ini/ sekarang  besok/ nanti 

 

(Sumber: Tadjuddin 2005: 13) 

2.2.2.1 Kala dalam BI 

Chaer (1994: 260) menyebutkan kala atau tenses adalah informasi dalam 

kalimat yang menyatakan waktu terjadinya perbuatan, kejadian, tindakan, atau 

pengalaman yang disebutkan dalam predikat. Kala lazimnya menyatakan waktu 

sekarang, sudah lampau, dan akan datang. 

Adapun kala yang lazim dalam BI yaitu, (1) kala sekarang adalah bentuk 

kala dari verba yang menunjukkan perbuatan terjadi pada waktu pengujaran (masa 

kini), (2) kala lampau adalah bentuk kala dari verba yang menunjukkan perbuatan 

terjadi sebelum pengujaran, dan (3) kala mendatang adalah bentuk kala dari verba 

yang menyatakan perbuatan akan berlangsung dalam waktu mendatang 

(Kridalaksana 1983: 71). 

Contoh: 

- Nenek sudah memasak nasi. (frasa sudah memasak merupakan kala yang 

mempunyai makna lampau atau terjadi sebelum pengujaran) 

- Mereka sedang belajar di kamar. (frasa sedang belajar merupakan kala 

yang mempunyai makna sekarang) 
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- Ibu akan pergi ke Jakarta. (frasa akan pergi merupakan kala yang 

mempunyai makna yang akan datang) 

2.2.2.2 Kala dalam BA 

Kala atau keterkaitan waktu terjadinya perbuatan dalam BA disebut juga 

kalimat fi’il atau kata kerja. Kalimat fi’il tersebut dalam BA dibagi menjadi 

empat, yaitu (1) waktu lampau/pekerjaan yang telah dikerjakan (f’il madhi/ مضى 

 waktu sekarang dan akan datang/pekerjaan yang sedang atau akan (2) ,(فعل

dikerjakan (fi’il mudhari’/ فعل مضارع), (3) waktu yang akan datang berhubungan 

dengan arti perintah (fi’il amr/ فعل امر), dan (4) waktu akan datang yang 

berhubungan dengar arti larangan (fi’il nahi/فعل ناهى). 

Contoh: 

- Fi’il Madhi :  ضرب  (dhoroba) ‘(telah) memukul’  

- Fi’il Mudhori’ : يضرب  (yad’ribu) ‘(sedang) memukul’ 

- Fi’il Amr  : اضرب  (id’rib) ‘(akan) memukul’ 

- Fi’il Nahi  : التضرب (la;tad’rib) ‘(jangan) memukul’ 

 

2.2.3 Jumlah 

Jumlah adalah kategori gramatikal yang membeda-bedakan jumlah dalam 

suatu bahasa (Kridalaksana 1983: 69). Dalam BI jumlah paling umum berkaitan 

dengan singularis dan pluralis, sedangkan dalam BA jumlah dibedakan atas (1) 

singularis (mufrad), (2) dualis (mutsanna), dan (3) pluralis (jamak). 

Contoh: 

- Dua buah mangga itu besar. (dua buah mangga = dualis/ bermakna dua) 
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- Sepuluh rumah terisolasi. (sepuluh rumah= jamak/ lebih dari satu) 

-  Meja dan kursi itu rusak. (meja dan kursi = singularis) 

- Muslimu ‘seorang muslim’.(muslimu = mufrad/singularis) 

2.2.3.1 Jumlah dalam BI 

Jumlah paling umum pada perbedaan antara singularis dan pluralis. 

Jumlah merupakan kategori nomina, karena dikenal berdasarkan orang, binatang, 

dan barang yang dapat dihitung atau dibilang ( satu atau lebih dari satu) dan diacu 

sendiri-sendiri atau secara kelompok dengan nomina (Lyons 1995: 276). 

Contoh: 

- Laki-laki itu sedang membaca koran. (laki-laki = bermakna tunggal/ 

singularis) 

- Dua orang pencuri dipukuli massa. (dua orang = bermakna ganda/ dualis) 

- Buku-buku itu banyak diminati pelajar. (buku-buku = bermakna jamak/ 

pluralis) 

2.2.3.2 Jumlah dalam BA 

Jumlah (number) adalah jenis kategori gramatikal yang membedakan 

tunggal, dua, dan jamak (singular, dual, dan plural). BA misalnya mempunyai 

tiga kategori yang tentunya akan mempengaruhi pemilihan bentuk kata kerjanya. 

Kategori jumlah ini akan mempunyai dampak morfologis dalam kelompok 

verbalnya (Alwasilah 2011: 150). 

Fahri dan Haryati (2007: 42), membagi isim/ nama benda atas tiga bagian, 

yaitu mufrat (tunggal), mutsanna (dual), dan jamak (plural). 
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(1) Isim mufrad, yaitu kata benda yang merujuk pada satu bilangan, 

contoh: ‘zdalika kita;bun’ (Itu kitab/ jumlahnya hanya satu). 

(2) Isim mutsanna, yaitu kata benda yang merujuk pada dua bilangan, 

contoh: ‘al-kita;ba;ni fi al-mahfazdati’,(Dua buku itu di dalam tas/ 

berjumlah dua). 

(3) Jamak, yaitu kata benda yang merujuk pada lebih dari dua, contoh: 

‘muslimu;na’, (Muslim-muslim/ berjumlah lebih dari dua macam; 

pluralis) 

Untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang pembagian isim atau nama 

benda tersebut, perhatikan contoh lain di bawah ini. 

Tabel 2. 

Contoh Jumlah dalam BA 

Jenis Isim 

(nomina) 

Mufrad 

(singular) 

Mutsanna 

(dual) 

Jamak  

(plural) 

Makna 

Mudzakkar 

(maskulinum) 

 مسلم

‘Muslimun’ 

 مسلما ن

‘Muslima;ni’ 

 مسلمو ن

‘Muslimu;na’ 

Orang islam 

(laki-laki) 

Muannas 

(femininum) 

 مسلمة

‘Muslimatun’ 

 مسلمتا ن

‘Muslimata;ni’ 

 مسلما ت

‘Muslima;tun’ 

Orang islam 

(perempuan) 

 

2.2.4 Persona 
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Istilah persona berasal dari kata latin persona sebagai terjemahan dari kata 

Yunani prosopon yang berarti topeng (topeng yang dipakai seorang pemain 

sandiwara), atau berarti juga peranan/watak yang dibawakan oleh seorang pemain 

drama. Istilah persona dipilih oleh ahli bahasa waktu itu disebabkan oleh adanya 

kemiripan antara peristiwa bahasa dan pemain sandiwara (Lyons dalam Nugraha 

2005: 51). 

Persona mengacu pada peranan yang dibawakan oleh pelaku tindak ujar. 

Orang yang sedang berbicara mendapat peranan yang disebut orang pertama. 

Apabila ia tidak berbicara lagi, dan kemudian menjadi pendengar maka ia berganti 

memakai topeng yang disebut persona kedua. Orang yang tidak hadir di tempat 

terjadinya pembicaraan (tetapi menjadi bahan pembicaraan), atau yang hadir dekat 

dengan tempat pembicaraan tetapi tidak terlibat dalam pembicaraan secara aktif 

diberi topeng yang disebut persona ketiga (Nugraha 2005: 51). 

2.2.4.1 Persona dalam BI 

Kategori jenis terdapat dalam bahasa Indo-Eropa, yaitu maskulin, feminin, 

dan netral. Hal ini ada kaitannya dengan tata bahasa tradisional tentang seks dan 

jenis (Lyons 1995: 277-278). Kategori jenis digolongkan atas faktor biologis sejak 

lahir atau disebut juga faktor bawaan.  

Persona dalam BI direalisasikan melalui pronomina persona (kata ganti 

orang). Sistem pronomina persona meliputi sistem tutur sapa (terms of addres see) 

dan sistem tutur acuan (terms of reference). Djajasudarma (1993: 43) 

menyebutkan sistem pronomina persona di dalam BI sebagai berikut ini. 

Tabel 3. 
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 Pronomina Persona dalam BI 

Persona Tunggal Jamak 

Pertama 

Kedua 

Ketiga 

aku, saya 

engkau, kamu, anda 

dia, ia, beliau 

kami, kita 

kalian 

mereka 

(Sumber: Djadjasudarma 1993: 43) 

BI hanya mengenal pembagian pronomina persona menjadi tiga. Istilah 

pronomina persona disebut juga kata ganti persona (Purwo dalam Djajasudarma 

1993: 43). Beberapa contoh persona dalam BI dapat dilihat di bawah ini. 

Persona Pertama: Saya baru mendengar kabar meninggalnya Ustad Jefry. 

 Kami merupakan generasi penerus perjuangan bangsa. 

 Kata saya dan kami pada contoh di atas merupakan pronomina persona 

pertama atau yang sedang berbicara.  

Persona Kedua : Engkau bagaikan bidadari di hatiku. 

Apakah anda mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia. 

Kata engkau dan anda pada contoh di atas merupakan pronomina persona 

kedua atau yang sedang mendengarkan) 

Persona Ketiga: Dia menjadi siswa paling rajin di kelasnya 

Mereka sangat mencintai negeri ini. 

 Kata dia dan mereka pada contoh di atas merupakan pronomina persona 

ketiga atau yang sedang dibicarakan. 

2.2.4.2 Persona dalam BA 
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Persona dapat disebut juga pronomina persona. Dalam BA pronomina 

persona tersebut disebut dengan ‘Isim Dhomir’ atau kata ganti. Untuk mengetahui 

lebih jelas tentang macam-macam pronomina persona dalam BA dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Macam-macam Persona dalam BA 

Kata Ganti 

 الضمير

 Laki-laki 

 (muzdakkar) مذآر

Perempuan 

 (muannats) مئنث

Orang Pertama 

 متكلم

(mutakallim) 

Tunggal 

 (mufrad) مفرد

(Ana) انا 

‘Saya’ 

(Ana) انا 

‘Saya’ 

Jamak 

 (jamak) جمع

(Nahnu)  نحن  

‘Kami/kita’ 

(Nahnu)  نحن  

‘Kami/kita’ 

 

 

Orang Kedua 

 مخا طب

(mukhotob) 

Tunggal 

 (mufrad) مفرد 

Kamu  

 (Anta) انت

 Kamu  

انت  (Anti) 

Orang Kedua 

 (tatsniyah) تثنية

Kamu Berdua 

انتما  (Antuma) 

Kamu Berdua 

انتما  (Antuma) 

Jamak 

 (jamak) جمع

Kalian  

انتم  (Antum) 

Kalian 

انتن  (Antunna) 

 

 

Orang Ketiga 

  غا ئب

(ghoib) 

Tunggal 

 (mufrad) مفرد

Dia  

هو  (Huwa) 

Dia 

هي  (Hiya)  

Orang Kedua 

 (tatsniyah) تثنية

Dia berdua  

هما  (Huma) 

Dia berdua 

هما  (Huma) 

Jamak 

 (jamak) جمع

Mereka 

هم  (Hum)  

Mereka 

 (Hunna) هن 
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Munawari (2002: 10A) menyebutkan pembagian dhomir yang terdiri atas 

tiga macam, yaitu (1) dhomir munfasil, yaitu dhomir yang terpisah (berdiri 

sendiri), (2) dhomir muttashil, yaitu dhomir yang melekat pada isim, fiil, atau 

huruf, dan (3) dhomir mustatir, yaitu dhomir yang tersimpan dalam fiil. 

Contoh: 

- Munfasil : هو  مدرس (Huwa Mudarrisun) ‘dia (laki-laki) seorang 

guru; هي مدرسة (Hiya Mudarrisatun) ‘dia (perempuan) seorang guru. 

- Muttashil : آتبت الدرس (Katabta Ad-darsa) ‘kamu (laki-laki) telah 

menulis pelajaran’; آتبت الدرس (Katabti Ad-darsa) ‘kamu (perempuan) 

telah menulis pelajaran. 

- Mustatir :  dia (perempuan) sedang‘ (Taktubu Ad-darsa) / تكتب الدرس  

menulis pelajaran’; يكتب الدرس  (Yaktubu Ad-darsa) ‘dia (laki-laki) sedang 

menulis pelajaran’. 

2.2.5 Analisis Kontrastif 

Analisis kontrastif disebut pula linguistik kontrastif (Hamied dalam 

Pranowo 1996: 42). Kridalaksana (1983: 11) mengungkapkan bahwa analisis 

kontrastif merupakan metode sinkronis dalam analisis bahasa untuk menunjukkan 

persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari 

prinsip yang dapat diterapkan dalam masalah praktis, seperti pengajaran bahasa 

dan penerjemahan.  

Analisis kontrastif dalam kajian linguistik adalah suatu cabang ilmu 

bahasa yang tugasnya membandingkan secara sinkronis dua bahasa sedemikian 

rupa sehingga kemiripan dan perbedaan kedua bahasa itu dapat terlihat (Lado 
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dalam Pranowo 1996: 42). Pada proses perbandingan sendiri adalah suatu hal 

yang memungkinkan untuk menemukan persamaan atau perbedaan. 

Analisis kontrastif berkaitan dengan dua aspek penting, yakni aspek 

linguistik dan aspek psikolinguistik. Aspek linguistik berkaitan dengan masalah 

perbandingan dua bahasa. Dalam hal ini, tersirat dua hal penting, yaitu (1) apa 

yang akan diperbandingkan, dan (2) bagaimana cara memperbandingkannya. 

Aspek psikolinguistik, analisis kontrastif menyangkut kesukaran belajar, cara 

menyusun bahan pengajaran, dan cara menyampaikan bahan pengajaran (Tarigan 

2009: 19)   

Analisis kontrastif, berupa prosedur kerja, yaitu aktivitas atau kegiatan 

yang mencoba membandingkan struktur B1 dengan struktur B2 untuk 

mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara kedua bahasa. Perbedaan-perbedaan 

antara dua bahasa yang diperoleh dan dihasilkan melalui anakon, dapat digunakan 

sebagai landasan dalam meramalkan atau memprediksi kesulitan-kesulitan atau 

kendala-kendala belajar berbahasa yang akan dihadapi para siswa di sekolah, 

terlebih-lebih dalam belajar B2 (Tarigan 2009: 5). 

Analisis kontrastif dikembangkan dan dipraktikkan pada tahun 1950-an 

dan 1960-an, sebagai suatu aplikasi linguisik struktural pada pengajaran bahasa, 

dan didasarkan pada asumsi-asumsi berikut ini. 

1) Kesukaran-kesukaran utama dalam mempelajari suatu bahasa baru 

disebabkan oleh inteferensi dari bahasa pertama. 
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2) Kesukaran-kesukaran tersebut dapat diprediksi atau diprakirakan oleh 

analisis kontrastif. 

3) Materi atau bahan pengajaran dapat memanfaatkan analisis kontrastif 

untuk mengurangi efek-efek interferensi. (Richard [et al] 1987: 63 dalam 

Tarigan 2009: 5). 

Dalam penelitian ini akan dibandingkan BI dan BA yang dibatasi pada 

perbandingan kosakata berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 

2.2.6 Bahasa Indonesia 

BI merupakan bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam 

berkomunikasi. BI menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. 

Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu tua, yaitu bahasa Melayu yang sampai 

sekarang masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau (Mulyati dkk. 

2008: 1.3). Sejak tanggal 28 Oktober 1928, BI resmi digunakan oleh bangsa 

Indonesia sebagai bahasa nasional. 

Selain itu, BI juga dapat dikatakan sebagai bahasa pemersatu bangsa. 

Artinya, BI merupakan bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berkomunikasi 

yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah 

di Indonesia.  

2.2.7 Bahasa Arab 

BA merupakan bahasa untuk berkomunikasi bangsa Arab di Timur 

Tengah. Berbicara mengenai sejarah lahirnya BA sebagai bahasa komunikasi 

bangsa yang ada di Jazirah Arab juga tidak bisa dilepaskan dari bahasa lain yang 
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terlebih dahulu sudah ada dan polular, yaitu bahasa akkad. Bahasa akkad adalah 

bahasa orang-orang Babilonia (Faruqi dalam Fahri 2007: 19). 

BA merupakan bahasa Alquran. Dalam bentuk itu BA digunakan semua 

penduduk Jazirah Arabia seribu tahun sebelun islam datang (Fahri 2007: 21). BA 

berkembang dan mengambil kata-kata dari bahasa Persia, Mesir, dan Sanksekerta 

sehingga kebendaharaan dari BA semakin beragam. 

2.2.8 Kerangka Berpikir 

Analisis kontrastif merupakan ilmu bahasa yang digunakan untuk 

membandingkan dua bahasa atau lebih secara sinkronis untuk menemukan 

perbedaan-perbedannya. Analisis kontrastif dalam ilmu linguistik tentang 

perbandingan unsur-unsur yang dilihat dari sudut perbedaan-perbedaan pada dua 

bahasa atau lebih yang dijadikan objek perbandingan.  

Kajian terhadap BI dan mengontraskannya dengan BA dimaksudkan 

untuk mendeskripsikan segi perbedaan secara berkaidah antara kedua bahasa 

tersebut. Melalui pendekatan kontrastif ini akan diperoleh kekhasan bahasa 

masing-masing. 

Setiap bahasa memiliki ciri khusus terutama pada struktur dan maknannya. 

Begitu pula dalam BI dan BA. Kedua bahasa itu memiliki persamaan dan 

perbedaan struktur menurut kaidah masing-masing. Untuk mengetahui struktur 

kedua bahasa dapat dibuktikan dengan cara membandingkan kedua bahasa 

tersebut. Untuk itu peneliti membandingkan BI dan BA. Dalam penelitian ini 
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peneliti membatasi permasalahan membandingkan BI dan BA berdasarkan kala, 

jumlah, dan persona. 

Kata merupakan unsur sentral dalam kajian morfologi dan sintaksis. 

Sebagai unsur sentral bahasa, kata mempunyai karakteristik khusus dalam bahasa 

tertentu sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa tersebut.begitu pula 

dalam BI dan BA. Oleh karena itu, analisis kosakata BI dan BA berdasarkan kala, 

jumlah, dan persona penting untuk dilakukan mengingat bahwa kata merupakan 

unsur pokok dalam kajian morfologi dan sintaksis.  

Untuk lebih mengetahui gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti tentang analisis kontrastif BA dan BI berdasarkan kala, jumlah, dan 

persona perhatikan bagan di bawah ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini dipaparkan secara berurutan pendekatan penelitian, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, serta 

penyajian hasil analisis data. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang dan landasan teoretis, 

secara teoretis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

pendekatan teoretis dan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam 

meneliti perbedaan kosakata dalam BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan 

persona adalah sinkronis kontrastif. Pendekatan sinkronis kontrastif adalah kajian 

bahasa yang dikaji dari sudut pandang satu waktu tertentu antara dua bahasa yang 

diperbandingkan untuk memperoleh perbedaan-perbedaannya. 

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif komparatif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan berdasarkan fakta 

yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada pengguna-penggunanya 

(Sudaryanto 1988: 62). Selain itu, Suryabrata (2006: 75) juga berpendapat bahwa 

pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang bertujuan untuk membuat deskripsi 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, fenomena-fenomena yang 

33 
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ada pada kosakata dalam BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona 

dideskripsikan sebagaimana adanya. 

 Pendekatan deskriptif dalam suatu penelitian memiliki tujuan sebagai 

berikut ini. 

(1) untuk mencari informasi faktual mendetail dan mendeskripsi gejala yang 

ada. 

(2) untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan praktik yang sedang 

berlangsung. 

(3) untuk membuat komparasi dan evaluasi. 

(4) untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain dalam 

menangani masalah dan situasi yang sama, agar dapat belajar dari mereka 

untuk kepentingan perbuatan rencana dan pengambilan keputusan di 

masa depan (Suryabrata dalam Shalihat 2002: 32). 

 Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan perbedaan-

perbedaan yang terdapat pada kosakata BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan 

persona. Perbedaan-perbedaan tersebut diperoleh dari hasil perbandingan kosakata 

BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona menggunakan pendekatan 

komparatif. 

Pendekatan komparatif (copparative method) adalah pendekatan yang 

digunakan untuk persamaan atau perbedaan antara bahasa-bahasa yang 

diperbandingkan (Tarigan 1990: 190). Kosakata berdasarkan kala, jumlah, dan 

persona pada BI dan BA dibandingkan sehingga diperoleh persamaan atau 
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perbedaannya. Kegiatan membandingkan persamaan atau perbedaan itu disebut 

pendekatan komparatif. 

Dari segi dasar kegiatan penelitian, jenis penelitian ini menggunakan studi 

kasus tata bahasa sistemik. Pengelompokan ini didasarkan pada analisis 

gramatikal yang didasarkan pada serangkaian sistem-sistem bahasa yang akan 

diteliti. Tarigan (1990: 8) mendeskripsikan tata bahasa sistemik adalah suatu 

pendekatan terhadap analisis gramatikal yang didasarkan pada serangkaian 

sistem-sistem. Setiap sistem merupakan seperangkat pilihan yang harus dipilih 

oleh seorang. Seperti halnya penelitian ini, kala, jumlah, dan persona merupakan 

sistem-sistem yang mempunyai peranan pokok dalam sebuah kalimat. Sistem-

sistem tersebut juga mempunyai perbedaan pada masing-masing bahasa, seperti 

halnya BI dan BA. 

3.2 Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini adalah kalimat yang diduga menunjukkan makna 

kala, jumlah, dan persona dalam BI dan BA.  

Sumber data penelitian ini adalah kalimat BI dan BA yang diperoleh dari 

buku pelajaran, media massa, dan percakapan dalam BI dan BA. Kalimat tersebut 

terdapat dalam BI yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam BA.  

Data yang sudah diperoleh dibatasi sebanyak 100 kosakata berdasarkan 

kala, jumlah, dan persona. Pembatasan tersebut karena dianggap sudah mewakili 

BI dan BA.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak dilakukan dengan 

menyimak, yaitu menyimak penggunaan kosakata berdasarkan kala, jumlah, dan 

persona dalam BI dan BA. Teknik simak dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) yaitu peneliti tidak terlibat dalam proses 

pertuturan (Sudaryanto 1993: 134). 

Teknik catat dilakukan dengan pencatatan pada kartu data berukuran 15 x 

7 cm yang dilanjutkan dengan pengklasifikasian dan pengelompokan. Pencatatan 

dilakukan setelah teknik pertama selesai (teknik simak) dan dengan menggunakan 

alat tulis tertentu (Sudaryanto 1993: 135). Komponen-komponen yang mengisi 

kartu data adalah penomoran data, kalimat BI dan BA, dan analisis. Secara 

lengkap kartu data yang dimaksud berisi hal-hal seperti berikut ini. 

Data: 
Kosakata: Kala, Jumlah, Persona BI-BA 

Kalimat: 
BI 

......................... 
             
 
Sumber: 

Kalimat: 

BA 

........................ 

Analisis      : ............. 
BI               : ............. 
BA             :  ............. 

 

Keterangan: 

(a) Penomoran data, berisi nomor data dan pengklasifikasian berdasarkan 

kala, jumlah, atau persona. 
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(b) Kalimat BI dan BA, berisi kosakata dalam kalimat yang akan diteliti 

(per kalimat), berupa kalimat dalam BI dan kalimat dalam BA yang 

akan dibandingkan. 

(c) Analisis, berisi analisis dari perbandingan kosakata dalam BI dan BA. 

3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan untuk membandingkan kosakata BI 

dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona adalah metode deskriptif 

kontrastif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsi permasalahan yang 

menjadi topik dalam penelitian ini, sehingga diperoleh pembahasan yang lebih 

terperinci. Metode kontrastif digunakan untuk menbandingkan kosakata BI dan 

BA agar memperoleh perbedaan bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan kala, 

jumlah, dan persona. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sehingga 

permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini dapat terselesaikan. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagaimana berikut ini. 

(1) mengklasifikasikan kosakata berdasarkan kala, jumlah, dan persona BI 

dan BA. 

(2) menemukan wujud perbedaan kosakata dalam BI dan BA. 

(3) mendeskripsikan wujud perbedaan kosakata dalam BI dan BA 

berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 

3.5 Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

informal. Metode informal adalah cara memaparkan dengan menggunakan kata-
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kata biasa (Sudaryanto 1993:145). Metode informal digunakan untuk 

mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini. Permasalahan tersebut meliputi wujud perbedaan kosakata dalam BI dan BA 

berdasarkan kala, jumlah, dan persona. 
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BAB IV 

ANALISIS KONTRASTIF BENTUK KOSAKATA  

BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ARAB  

BERDASARKAN KALA, JUMLAH, DAN PERSONA 

 

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan kosakata BI dan 

BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona. Sebagaimana disebutkan bahwa 

masing-masing bahasa mempunyai ciri berbeda-beda dalam pembentukan 

kosakata, seperti BI dan BA. Dalam BI pembentukan kosakata disebut juga proses 

morfologis yang terdiri atas afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Dalam BA 

pembentukan kosakata disebut dengan tasrifiyyah atau proses perubahan bentuk 

kosakata asal kepada bentuk lain untuk mencapai arti yang dikehendaki. 

Pembentukan kata dalam BA biasanya sekurang-kurangnya terdiri atas susunan 

tiga huruf dan mempunyai suatu pengertian. Dalam masing-masing proses 

tersebut akan menghasilkan bentuk kosakata berbeda berdasarkan kala, jumlah, 

dan persona. Untuk memberikan gambaran yang jelas bagaimana bentuk kosakata 

BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona, maka dipaparkan sebagaimana 

berikut ini. 

4.1 Bentuk Kosakata BI dan BA Berdasarkan Kala 

Kala  merupakan salah satu cara untuk menyatakan temporal diektis 

melalui perubahan kategori gramatikal verba berdasarkan waktu. Dalam BI dan 

BA terdapat ciri-ciri tersendiri dalam pembentukan kosakata berdasarkan kala 

39 
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tersebut. Adapun kala dalam BI lazimnya menyatakan waktu sekarang, sudah 

lampau, dan akan datang. Seperti halnya dalam BI, kala atau keterkaitan waktu 

terjadinya perbuatan dalam BA disebut juga kalimat fi’il atau kata kerja. Kalimat 

fi’il tersebut dalam BA dibagi menjadi empat, yaitu (1) waktu lampau/pekerjaan 

yang telah dikerjakan (fi’il madhi/ فعل مضى), (2) waktu sekarang dan akan 

datang/pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan (fi’il mudhari’/ فعل مضارع), (3) 

waktu yang akan datang berhubungan dengan arti perintah (fi’il amr/ فعل امر), dan 

(4) waktu akan datang yang berhubungan dengan arti larangan (fi’il nahi/فعل ناهى). 

Kosakata berdasarkan kala dalam BI dan BA mempunyai perbedaan pada 

proses pembentukannya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat diketahui jika 

dilihat secara seksama bagaimana proses pembentukan pada masing-masing 

bahasa. Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan-perbedaan kosakata berdasarkan 

kala dalam BI dan BA tersebut, dapat dilihat di bawah ini. 

4.1.1 Kala Lampau BI 

Berdasarkan hasil analisis data, dalam BI kosakata berdasarkan kala yang 

mempunyai arti lampau umumnya diikuti dengan kata yang menunjukkan 

keterangan telah, sudah, beberapa saat yang lalu, dan semalam.  

Kosakata bermakna lampau dalam BI dinyatakan dengan penambahan 

keterangan waktu bertujuan untuk memperjelas bahwa peristiwa tersebut terjadi 

sebelum pengujaran. Hasil analisis data diperoleh tiga klasifikasi bentuk kosakata 

lampau yaitu, (1) bentuk kosakata dengan keterangan lampau, dan (2) bentuk 

kosakata yang bermakna lampau. 



41 
 

   

4.1.1.1 Bentuk Kosakata dengan Keterangan Lampau 

Bentuk kosakata dengan keterangan lampau adalah kata yang memiliki 

keterangan waktu sudah, telah, beberapa saat yang lalu, dan semalam. 

Keterangan waktu tersebut melekat pada predikat di masing-masing kalimat 

dalam BI, sehingga kata tersebut jika ditiadakan dapat mengubah makna kata 

yang ada di depannya. Contoh kosakata tersebut adalah berikut ini. 

(1) Panitia sudah menyusun acara seminar.    (data 12) 

(2) Tamu-tamu sudah berdatangan.     (data 5) 

(3) Siswa telah menyelesaikan bacaannya.    (data 28) 

(4) Sang mesin pembunuh telah kembali.    (data 23) 

(5) Beberapa saat yang lalu saya pergi ke Subang dan Sukamandi (data 32) 

(6) Pertokoan di pusat kota terbakar semalam.   (data 35) 

Kosakata-kosakata di atas merupakan kosakata kala lampau yang melekat 

pada predikat dalam masing-masing kalimat pembentuknya, tetapi jika  

keterangan waktu yang mengiringi predikat tersebut dihilangkan, makna predikat 

akan berubah.  

Keterangan waktu sudah pada kalimat (1) dan (2) merupakan kata yang 

bermakna lampau. Keterangan waktu sudah melekat pada kata verbalnya, dan 

menjadikan kata tersebut bermakna bahwa kejadian tersebut sudah berlalu serta 

sudah dilakukan. Apabila keterangan waktu sudah ditiadakan dari kata yang 

mengikutinya, maka kata tersebut akan mengalami perubahan makna dari kala 

lampau menjadi kala sekarang. 
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Keterangan waktu telah pada kalimat (2) dan (3) merupakan kosakata yang 

mempunyai makna selesai melakukan sesuatu. Kosakata menyelesaikan dan 

kembali mempunyai makna bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan. 

Maka dari itu, keterangan telah di atas jika dihilangkan tidak akan mengubah 

makna kosakata di depannya, meskipun keterangan telah merupakan kala lampau 

yang mempunyai keterangan sudah berlalu. Kosakata menyelesaikan dan kembali 

pada kalimat (3) dan (4) merupakan kosakata yang sudah mempunyai makna 

‘sudah diselesaikan’ dan ‘sudah kembali/balik kepada keadaan yang lalu’. Jadi, 

jika keterangan telah yang melekat pada kata menyelesaikan dan kembali 

dihilangkan, tidak akan mengubah makna yang dimaksudkan. 

Keterangan waktu beberapa saat yang lalu pada kalimat (5) merupakan 

kata yang bermakna lampau. Keterangan waktu tersebut melekat pada kata yang 

mengikutinya, dan menjadikan kata tersebut bermakna bahwa kejadian tersebut 

sudah berlalu serta sudah dilakukan. Apabila keterangan waktu beberapa saat 

yang lalu ditiadakan dari kata yang mengikutinya, maka kata tersebut akan 

mengalami perubahan makna dari kala lampau menjadi kala sekarang. 

Selain itu, terdapat juga keterangan waktu semalam pada kalimat (6) yang 

merupakan kata yang mempunyai makna lampau. Prefik /se-/ pada kata semalam 

merupakan bentuk terikat yang mempunyai makna gramatikal ‘malam kemarin; 

malam sebelum hari ini; malam tadi’. Keterangan waktu tersebut melekat pada 

kata yang mengiringinya, dan menjadikan kata tersebut bermakna bahwa kejadian 

tersebut sudah berlalu serta sudah dilakukan. Apabila keterangan waktu semalam 
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ditiadakan dari kata yang mengikutinya, maka kata terbakar tersebut akan 

mengalami perubahan makna dari kala lampau menjadi kala sekarang. 

4.1.1.2 Bentuk Kosakata Bermakna Lampau 

Bentuk kosakata bermakna lampau adalah kosakata yang sudah 

menyimpan makna bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum pengujaran. Contoh 

kosakata tersebut adalah berikut ini.  

(7) Pintu itu tertutup.      (data 7) 

(8) Adi dibelikan ayah sepatu baru.    (data 16) 

Kosakata di atas merupakan kosakata yang sudah mempunyai makna 

bahwa peristiwa itu terjadi sesudah pengujaran. Afiksasi bentuk kosakata lampau 

dengan prefiks /ter-/ dan konfiks /di-kan/ mempunyai makna gramatikal bahwa 

kata yang disebutkan mempunyai sifat sudah lampau, seperti pada kosakata 

tertutup dan dibelikan. Kosakata tertutup bermakna gramatikal ‘sudah terkunci; 

sudah tidak terbuka’, dari kosakata tersebut dapat dilihat bahwa peristiwa itu 

sudah terjadi atau bermakna lampau. Kosakata dibelikan bermakna gramatikal 

‘sudah dibelikan’, dari kosakata tersebut dapat dilihat bahwa peristiwa itu sudah 

terjadi atau bermakna lampau. 

4.1.2 Kala Lampau BA 

Kala lampau dalam BA atau disebut juga fi’il madhi adalah kosakata yang 

terdiri atas akar tiga huruf konsonan dan belum mendapat imbuan (masih asli). 

Untuk mengetahui bentuk kosakata BA kala lampau adalah sebagai berikut. 
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َذاِلَك الطِّبُّ اْلَمِرْيَض َفَحَص (9)  “Dokter itu telah memeriksa pasien” (data 9) 

‘faḥaṣa żâlika aṭtibbu al-mmarîḍa’ 

احمد القرأن رأِق (10)  “Ahmad telah membaca Alquran”          (data 117) 

‘qara’a aḥmad al-qur’âna’ 

المد رس السبورة ضرب  (11)    “Guru itu telah memukul papan tulis “   (data 118) 

‘ḍaraba al-mudarrisu as-sabburata’ 

 Berdasarkan data di atas, kosakata lampau dalam BA bentuknya tidak 

mengalami perubahan, yaitu masih seperti fi’il madhi pada umumnya yang tidak 

perlu ada penambahan keterangan yang menunjukkan bahwa kosakata tersebut 

terjadi sebelum pengujaran. 

Selain kosakata di atas, terdapat kosakata seperti [naẓama] kalimat (1), 

[ḥaḍara] kalimat (2), dan [żahaba] kalimat (3). Kosakata tersebut juga merupakan 

kala lampau yang bentuknya masih asli dan tidak mengalami perubahan. Jadi, 

dalam BA tidak perlu ada penambahan keterangan yang menunjukkan bahwa 

kosakata tersebut terjadi sebelum pengujaran. Makna lampau sudah ditunjukkan 

oleh kosakata fi’il madhi yang digunakan sebagai akar dari fi’il mudhori’ dan fi’il 

amr. 
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4.1.3 Perbandingan Kala Lampau BI dan BA 

Setelah diketahui bagaimana bentuk kosakata kala lampau dalam BI dan 

BA yang sudah dipaparkan di atas, maka perbandingan kosakata kala lampau 

dalam BI dan BA dapat dideskripsikan sebagaimana berikut ini. 

Tabel 5. 

Perbandingan Kala Lampau BI dan BA 

Deskripsi 

BI 
Kalimat BI Kalimat BA 

Deskripsi 

BA 

[V + sudah] 

 

[V+ sudah] 

 

Panitia sudah menyusun 

acara seminar. (12) 

 

 

Tamu-tamu sudah 

berdatangan. (5) 

 

   اللَّْجَنُة اْلَبْرَناِمَج ِللنَّْدَوِة َنظََّمْت

‘naẓamat al-lajnatu al-

barnâmija linnadwati’

       

        الضُُّيْوُف َحَضَرْت

ḥaḍarat ad-ḍuyûfu         

 

[V] 

[V+ 

beberapa 

saat yang 

Beberapa saat yang lalu 

saya pergi ke Subang dan 

ِإَلى ُسْوَبانْج َوُسْوَآاَمْنِدى  َذَهْبُت

اْلَقِدْيِمِفى اُألْسُبْوِع   

‘żahabat ila sûbânj wa 

[V] 
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lalu] Sukamandi. (32) sukâmandî fi al-usbû’i 

al-qadîmi’ 

[V+ 

semalam] 

Pertokoan di pusat kota 

terbakar semalam. (35) 

الدََّآاِآْيُن فى َمْرَآِز اْلَمِدْيَنِة 

ِفى اْلَباِرَحِة َمْحُرْوَقٌة  

‘Ad-dakâkînu fi 

markazi al-madînati 

maḥruqatu fi al-

bâriḥati.’ 

[V] 

[V+ telah] 

 

 

[V+ telah] 

Siswa telah 

menyelesaikan 

bacaannya. (28) 

Sang mesin pembunuh 

telah kembali. (23) 

    الطَّاِلُب ِقَراَءَتُه َأَتمَّ

‘atamma at-ṭôlibu 

qirâatahu’

    الَقاِتُل َرَجَع

‘raja’a al-qâtilu’ 

[V] 

 

[V] 

 

 

[V] 

Pintu itu tertutup. (7)

Adi dibelikan ayah 

sepatu baru.(16) 

   َذِلَك اْلَباُب ْنَغَلَقِا

‘ingalaqa żâlika al-

bâbu’ 

اَألُب اْلِحَذاَء اْلَجِدْيَد  ِإْشَتَرى

 ِلَعاِدى

‘isytara al-abu al-

ḥidhâ’a al-jadîda 

li’âdî’ 

 

[V] 

 

 

[V] 

 

 



47 
 

   

 

4.1.4 Kala Sekarang BI 

Kala sekarang adalah bentuk kala dari verba yang menunjukkan perbuatan 

terjadi pada waktu pengujaran (masa kini). Kala sekarang dalam BI adalah bentuk 

kala dari verba yang menunjukkan perbuatan terjadi pada waktu pengujaran. 

Berdasarkan hasil analisis data, bentuk kala sekarang dalam BI meliputi, (1)  

bentuk kosakata yang bermakna sedang, dan (2) bentuk kosakata sekarang dengan 

keterangan sedang dan mulai. 

4.1.4.1 Bentuk Kosakata yang Bermakna Sedang 

Kosakata bermakna sekarang adalah kala sekarang yang menunjukkan 

makna sedang melakukan pekerjaan (makna sedang, langsung ditunjukkan oleh 

verbanya), seperti pada kosakata berlari [yajri], adalah kosakata yang 

menunjukkan makna ‘sedang melakukan pekerjaan lari/sedang berjalan kencang’.  

Bntuk kosakata berdasarkan kala sekarang yang menyimpan makna 

sedang adalah berikut ini. 

(12) Dia berlari mengitari lapangan.    (data 4) 

‘sedang berlari’     

(13) Saya menggunting kertas itu.     (data 8) 

‘sedang menggunting’    

(14) Anak-anak bermain di halaman.    (data 11) 

 ‘sedang bermain’    

(15) Bayi itu memasukkan jarinya ke mulut.   (data 14) 
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 ‘sedang memasukkan’ 

(16) Ibu mendudukkan adik di tikar.    (data 15) 

 ‘sedang mendudukkan’  

Kosakata-kosakata di atas merupakan kala sekarang yang masing-masing-

masing menunjukkan makna sedang melakukan pekerjaan. Dalam BI kosakata 

seperti ini banyak dijumpai karena tujuan untuk keefektifan penggunaan kalimat.  

4.1.4.2 Bentuk Kosakata dengan Keterangan Sedang dan Mulai 

Kala sekarang dalam BI dengan keterangan sedang dan mulai, seperti pada 

kosakata sedang merokok [tudakhinu], adalah kala sekarang yang bentuknya 

terdapat keterangan sedang sebelum kata merokok sebagai kosakata verbalnya. 

Berikut ini dipaparkan secara berurutan hasil analisis data kosakata berdasarkan 

kala sekarang dengan keterangan sedang dan mulai. 

(17) Seorang isteri sedang berunding dengan suaminya.  (data 13) 

(18) Kapal-kapal tersebut sedang menuju ke timur tengah. (data 22) 

(19) Film terminator 3: the rise of mechines  mulai dirilis.  (data 24) 

(20) Virna dan Santy sedang merokok sambil bergosip.  (data 37) 

(21) Anak-anak sedang bekerja di ladang.              (data107) 

Selain kosakata berdasarkan kala sekarang yang menyimpan makna 

sedang, juga terdapat kosakata berdasarkan kala sekarang yang verbanya diikuti 

dengan keterangan sedang dan mulai atau kosakata-kosakata yang telah 

dipaparkan di atas. Kosakata-kosakata di atas merupakan kala sekarang yang 

diikuti oleh keterangan sedang dan mulai di depan verbanya.  
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4.1.5 Kala Sekarang BA 

Kala sekarang dalam  BA disebut juga fi’il mudhori’ adalah bentuk kata 

kerja yang mempunyai makna sedang melakukan pekerjaan atau akan dikerjakan 

di masa mendatang. Contoh: yajri/ يجري (sedang berlari), Aqussu / َُّأُقص (sedang 

menggunting). Untuk mengetahui lebih jelas bentuk kata kerja masa sekarang/ 

fi’il mudhari’, berikut ini dipaparkan hasil analisis data berkaitan dengan bentuk 

kosakata kala sekarang dalam BA. 

َوَيُدْوُر َعَلى اْلَمْيَداِنَيْجِرْي  ُهَو (22)   “Dia berlari mengitari lapangan”

 (data 4) 

‘huwa yajrî wayadûru ala al-maidâni’ 

اَألْطَفاُل ِفى السَّاَحِة َتْلَعُب (23)  “Anak-anak bermain di halaman” (data 11) 

‘tal’abu al-aṭfâlu fî as-sâḥati’ 

الصَِّبيُّ ِإْصَبَعُه ِفى ِفْيِه َاْدَخَل (24)   “Bayi itu memasukkan jarinya ke mulut”  

(data 14) 

‘adḥala as-ṣobiyyu iṣba’ahu fî fîhi’ 

الزَّْوَجُة َمَع َزْوِجَها ُتَشاِوُر (25)   “Seorang isteri sedang berunding dengan 

suaminya” (data 13) 

‘tusyâwiru az-zaujatu ma’a zaujihâ’ 

َوَيْغَتاَباِنُتَدخَِّناِن  ِفْرَنا َوَسْنِتى (26)   “Virna dan Santy sedang merokok sambil 

bergosip” (data 37) 

‘Firnâ wa Santî tudakkhinâni wayagtâbâni’ 
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ِفى اْلَحِدْيَقِة َيْعَمُلْوَناَألْطَفاُل  (27)   “Anak-anak sedang bekerja di ladang”  

(data 107) 

‘Al-aṭfâlu ya’malûna fî al-ḥadîqati’ 

Data di atas menunjukkan bahwa kata kerja sekarang/ fi’il mudhari’ 

mengalami perubahan dari kosakata aslinya yaitu fi’il madhi. Namun, 

perubahannya tetap dan tidak menggunakan tambahan keterangan sedang seperti 

pada salah satu bentuk kata kerja sekarang dalam BI.  Dalam BA bentuk tersebut 

digunakan sesuai dengan siapa yang melakukan pekerjaan itu, jika yang 

melakukan pekerjaan itu ana/انا ‘saya’ huruf ya’ berubah menjadi alif di depan, 

seperti  yadkhulu/يدخل berubah menjadi  adkhulu/َاْدَخل. Jika yang melakukan 

pekerjaan itu anta/انت ‘engkau’ huruf ya’ berubah menjadi ta, seperti yaf’alu/يفعل 

berubah menjadi taf’alu/ تفعل(huruf ta pada kata kerja fa’ala/فعل adalah tanda 

pelakunya adalah orang kedua tunggal yaitu engkau).  

4.1.6 Perbandingan Kala Sekarang BI dan BA 

Setelah diketahui bagaimana bentuk kosakata kala sekarang dalam BI dan 

BA yang sudah dipaparkan di atas, maka perbandingan kosakata kala sekarang 

dalam BI dan BA dapat dideskripsikan sebagaimana berikut ini. 

Tabel 6. 

Perbandingan Kala Sekarang BI dan BA 

Deskripsi Kalimat BI Kalimat BA Deskripsi 
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BI BA 

[V] 

Dia berlari mengitari 

lapangan.(4) 

 

 

Anak itu tertidur di 

kursi.(6) 

 

 

Saya menggunting 

kertas itu.(8) 

Anak-anak bermain di 

halaman.(11) 

 

Bayi itu memasukkan 

jarinya ke mulut. (14) 

 

Ibu mendudukkan adik 

َوَيُدْوُر َعَلى اْلَمْيَداِنَيْجِرْي  ُهَو  

‘huwa yajrî wayadûru 

ala al-maidâni’ 

َعَلى اْلُكْرِسيَِّيُنْوُم  َذاِلَك اْلَوَلُد  

‘żalika al-waladu 

yanûmu ‘alâ al-

kursiyyi’ 

َذاِلَك اْلِقْرَطاُس َأُقصُّ  

‘aqussu żâlika al-

qirṭâsu’ 

اَألْطَفاُل ِفى السَّاَحِة َتْلَعُب  

‘tal’abu al-aṭfâlu fî as-

sâḥati’ 

الصَِّبيُّ ِإْصَبَعُه ِفى ِفْيِه َاْدَخَل  

‘adḥala as-ṣobiyyu 

iṣba’ahu fî fîhi’ 

َأِخْي الصَِّغْيَر َعَلى  اُألمُّ َاْجَلَسْت

 اْلَحِصْيَرة

‘ajlasat al-ummu akhi 

as-ṣagîra ‘ala al-

[V+ ya’] 
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di tikar.(15) 

 

 

Aisyah membaca buku 

sejarah baru.(31) 

ḥasîrati’ 

َعاِئَشُة ِآَتاَب التَّاِرْيِخ  َقَرَأْت

 اْلَجِدْيَد

‘qara’at ‘âisyatu kitâba 

at-târikhi al-jadîda’ 

[V+ 

Sedang] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seorang isteri sedang 

berunding dengan 

suaminya.(13) 

 

Kapal-kapal tersebut 

sedang menuju ke timur 

tengah.(22) 

 

Virna dan Santy sedang 

merokok sambil 

bergosip.(37) 

Anak-anak sedang 

bekerja di ladang.(107) 

 

ْوَجُة َمَع َزْوِجَهاالزَّ ُتَشاِوُر  

‘tusyâwiru az-zaujatu 

ma’a zaujihâ’ 

َالسُُّفُن إَلى الشَّْرِق  ِإتََّجَهْت 

 األْوَسِط

‘ittajahat as-sufunu ila 

asy-syarqi al-ausaṭi’ 

َوَيْغَتاَباِن ُتَدخَِّناِنِفْرَنا َوَسْنِتى   

‘firnâ wa santî 

tudakkhinâni 

wayagtâbâni’ 

ِفى اْلَحِدْيَقِة َيْعَمُلْوَناَألْطَفاُل   

‘al-aṭfâlu ya’malûna fî 

al-ḥadîqati’ 

 

[V+ ya’] 
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[V + Mulai] 

Film terminator 3: the 

rise of mechines  mulai 

dirilis.(24) 

" اْلِفْلُم ِتْرِمْيَناُتوْر الثَّاِلُث  ُيْعَرُض

"ُطُلْوُع الَمِكنَِّة  

‘yu’raḍu al-filmu 

tirmînâtûr ats-tsâlitsu 

“ṭulû’u al-makinnati”’ 

 

4.1.7 Kala akan Datang BI 

Kala mendatang dalam BI adalah bentuk kala dari verba yang menyatakan 

perbuatan akan berlangsung dalam waktu mendatang. Kala akan datang 

merupakan kata kerja yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum 

dikerjakan dan akan segera dikerjakan. Berikut ini dipaparkan bentuk kala akan 

datang dalam BI. 

(28) Ayah berniat akan naik haji tahun depan.  (data 1) 

(29) Aku berjanji akan belajar.    (data 3) 

(30) Agaknya hari akan hujan.    (data 18) 

Data di atas merupakan kosakata yang menunjukkan makna akan datang. 

Dalam BI kosakata tersebut merupakan kosakata yang mempunyai makna bahwa 

pekerjaan tersebut belum dilakukan atau akan segera dilakukan, misalnya akan 

naik haji, akan belajar, dan akan hujan. 

4.1.8 Kala akan Datang BA 
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Kala akan datang dalam BA disebut juga dengan  fi’il amr yaitu kata kerja 

waktu yang akan datang berhubungan dengan arti perintah. Tetapi dalam BI, yang 

dimaksud dengan kala akan datang adalah bentuk kala dari verba yang 

menyatakan perbuatan akan berlangsung dalam waktu mendatang. Oleh karena 

itu, maksud dari kala akan datang dalam BI dan BA berbeda. Perbedaan tersebut 

meliputi, (1) dalam BI kala akan datang ditandai keterangan akan di depan kata 

yang menjadi predikatnya, serta termasuk dalam klasifikasi kala akan datang atau 

belum dilakukan, dan (2) dalam BA kosakata seperti itu merupakan bagian dari 

fi’il mudhori’ (kala sekarang) yang mustaqbal (mempunyai makna akan) atau 

bukan termasuk fi’il amr (kata kerja akan datang yang berhubungan dengan arti 

perintah). Berikut ini dipaparkan bentuk kosakata akan datang dalam BA. 

ِفى السََّنِة الَقاِدَمِةأْن َيُحجَّ ُيِرْيُد األُب  (31)   “Ayah berniat akan naik haji tahun 

depan”  (data 1) 

‘yurîdu al-Abu an-yuḥajja fî as-sanati al-qâdimati’ 

َأْن َأَتَعلََّمَوَعْدُت  (32)   “Aku berjanji akan belajar”  (data 3) 

‘wa’adtu an-ata’allama’ 

اْلَمَطُر اْلَيْوَم َسَيْنِزُل ُمْمِكٌن (33)  “Agaknya hari akan hujan”  (data 18) 

‘mumkinun sayanzilu al-maṭoru al-yauma’ 

Data di atas merupakan bentuk kosakata akan datang yang dalam BA 

merupakan kosakata fi’il mudhori’ (kala sekarang) yang mustaqbal (mempunyai 

makna akan atau segera terjadi). Huruf an/ ان dan sin/ ( س  ) yang ada di depan 

kosakata sekarang adalah tanda bahwa bermakna ‘akan’ atau ‘segera’ terjadi. 
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4.1.9 Perbandingan Kala akan Datang BI dan BA 

Setelah diketahui bagaimana bentuk kosakata kala akan datang dalam BI 

dan BA yang sudah dipaparkan di atas, maka perbandingan kosakata kala akan 

datang dalam BI dan BA dapat dilihat dari perbedaannya, yaitu  (1) dalam BI kala 

akan datang ditandai keterangan akan di depan kata yang menjadi predikatnya, 

serta termasuk dalam klasifikasi kala akan datang atau belum dilakukan, dan (2) 

dalam BA kosakata seperti itu merupakan bagian dari fi’il mudhori’ (kala 

sekarang) yang mustaqbal (mempunyai makna akan) atau bukan termasuk fi’il 

amr.  

Berikut ini adalah bagaimana bentuk kosakata kala akan datang dalam BI 

dan BA. 

Tabel 7. 

Perbandingan Kala Akan Datang BI dan BA 

Deskripsi 

BI 
Kalimat BI Kalimat BA 

Deskripsi 

BA 

[ akan + V ] 

Ayah berniat akan naik 

haji tahun depan. (1) 

 

Aku berjanji akan 

األُب أْن َيُحجَّ ِفى السََّنِة  ُيِرْيُد 

 الَقاِدَمِة

‘yurîdu al-Abu an-

yuḥajja fî as-sanati al-

qâdimati’ 

[V] 
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belajar. (3) 

 

Malam ini akan 

diadakan pertunjukan. 

(10) 

 

Agaknya hari akan 

hujan. (18) 

 

Kami akan menyajikan 

berita-berita yang aktual 

dan menarik. (20) 

 

Saya akan 

menolongmu. (29) 

Televisi juga akan 

memperluas wawasan 

masyarakat. (33) 

 

َأْن َأَتَعلََّم َوَعْدُت  

‘wa’adtu an-

ata’allama’ 

اْلَمْعَرُض َهَذا اّلَلْيَل َسُيقاُم  

‘sayuqâmu al-ma’raḍu 

hażâ al-laila’ 

اْلَمَطُر اْلَيْوَمَسَيْنِزُل  ُمْمِكٌن  

‘mumkinun sayanzilu 

al-maṭoru al-yauma’ 

 

اْلَجّذَاَبَة اَألْخَباَر اْلَجِدْيَدَة َسُنَقدُِّم   

‘sanuqaddimu al-

akhbâra al-jadîdata al-

jaddâbata’ 

 َسُأَساِعُدَك

‘sausâ’iduka’ 

اْلَمْعِرَفَة  َسُيِزُيُدن التِّْلِفْيِزيُّْو

 ِلْلُمْجَتَمِع

‘at-tilifîziyyûn sayuzîdu 

al-ma’rifata 

lilmujtama’i’ 
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Pendaftaran calon 

Pegawai Negeri Sipil 

akan dibuka bulan 

September.(34) 

 

 

 

Saya akan membantu 

anda sesuai dengan 

kemampuan yang saya 

miliki.(36) 

Habis magrib Abi akan 

les mengaji. (113) 

 

Pemerintah akan tetap 

mengimpor beras.(114) 

التَّْسِجْيُل ِلُمَرشَِّح  َسُتْفَتُح

اْلُحُكْوِميِّ ِفى الشَّْهِر  اْلُمَوظَِّف

 ِسْبِتْمِبْير

‘satuftaḥu at-tasjîlu 

limurasyaḥi al-

mufadẓafi al-ḥukûmiyyi 

fi syahri sibtimbiiri’ 

َك ِبَقْدِر َطاَقِتْيَسُأَساِعُد  

‘sausâiduka biqadri 

ṭôqatî’ 

 

اَألُب اْلُقْرَأَن َبْعَد اْلَمْعِرِب َسَيَتَعلَُّم  

‘sayata’allamu al-‘âbu 

al-qur’âna ba’da al-

magribi’ 

اْلُحُكْوَمُة َتْسَتْوِرُد الرُّزََّلا َتَزاُل   

‘lâ tazâlu al-ḥukûmatu 

tastauridu ar-ruzza’ 

 

4.2 Bentuk Kosakata BI dan BA Berdasarkan Jumlah 

Jumlah merupakan kategori gramatikal yang membeda-bedakan jumlah. 

Jumlah yang dimaksud adalah kategori nomina atau kata benda yang dikenal 
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berdasarkan orang, binatang, dan barang yang dapat dihitung jumlahnya. 

Berdasarkan hasil analisis data, bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan jumlah 

dapat dilihat di bawah ini. 

4.2.1 Jumlah Singularis BI 

Singularis adalah kata benda yang merujuk pada satu bilangan. Dalam BI 

kosakata seperti ini mempunyai bentuk tunggal sesuai dengan kata benda yang 

dimaksud. Kata benda tersebut biasanya terdiri atas nama orang, nama benda, dan 

lain sebagainya. Berikut merupakan bentuk kosakata jumlah singular dalam BI. 

(34) Orang yang duduk di bawah pohon itu saudaraku. (data 46) 

(35) Anak itu beberapa hari yang lalu datang ke tempat kosnya. (data 69) 

(36) Lelaki ini terbilang produktif dalam menulis.  (data 76) 

Pada kosakata di atas, dapat diberi deskripsi bahwa jumlah singular dalam 

BI merupakan kosakata yang masih asli atau kosakata nominal yang menjadi entri 

(belum berubah menjadi jamak). Kosakasa seperti orang (kalimat 34), anak 

(kalimat 35), dan lelaki (kalimat 36) pada data di atas merupakan kosakata yang 

mempunyai makna tunggal. 

4.2.2 Jumlah Singularis (mufrad) BA 

Singularis adalah kata benda yang merujuk pada satu bilangan. Dalam BA 

kosakata seperti ini mempunyai bentuk tunggal sesuai dengan kata benda yang 

dimaksud. Kata benda tersebut biasanya terdiri atas nama orang, nama benda, dan 
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lain sebagainya yang bukan merupakan bentuk jamak dalam BA. Berikut 

merupakan bentuk kosakata jumlah singular dalam BA. 

الصَّاِدُقَتَشكَّى  (37)   “Seorang teman mengeluh”  (data 41) 

‘tasyakkâ as-ṣôdiqu’ 

إَلى َمْسَكِنِه ِفى اَأليَّاِم اْلَماِضيَِّة الطِّْفُلَحَضَر  (38)  “Anak itu beberapa hari yang lalu 

datang ke tempat kosnya” (data 69) 

‘ḥadara aṭiflu ila maskanihi fî al-ayyâmi al-mâdiyyati’ 

َآِثْيُر الِإلْنَتاِج ِفى اْلِكَتاَبة الرَُّجُلَهَذا (39)  “Lelaki ini terbilang produktif dalam 

menulis” (data 76) 

‘hażâ ar-rojulu katsîru al-intâji fî al-kitâbati’ 

اِإلْنُدْوِنْيِسيُّ ُذْو َقْلٍب َجيٍِّد الصَّاِحُب (40)  “Sahabat Indonesia yang baik hatinya”

 (data 96) 

‘aṣôḥibu al-indûnîsiyyu żû qalbin’ 

ُمَعاَمَلُة ِتَجاِريٌَّة ِفى َقاِئَمِة ِحَساِبَها ِللشُّْرَطِة (41)  “Seorang polisi mempunyai 

transaksi dalam rekeningnya”  (data 103) 

‘lissyurṭoti mu’âmalatun tijâriyyatun fî qâ’imati ḥisâbihâ’ 

Pada kosakata di atas, dapat diberi deskripsi bahwa jumlah singular dalam 

BA merupakan kosakata yang masih asli atau kosakata nominal yang mufrad 

(bukan yang jamak). Dalam BA kosakata nominal seperti data di atas ketika 

menunjukkan makna tunggal dalam konteks kalimat, maka yang digunakan adalah 

kosakata mufradnya. Seperti kosakata [as-ṣâdiku] ‘seorang teman’, [at-tiflu] ‘anak 
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itu’, [ar-rajulu] ‘laki-laki’, [as-sâḥibu] ‘sahabat’, dan [as-surṭatu] ‘seorang 

polisi’. 

4.2.3 Perbandingan Jumlah Singularis (mufrad) dalam BI dan BA 

Jumlah singularis dalam BI dan BA merupakan kosakata yang masih asli 

atau kosakata nominal yang menjadi entri atau kosakata yang bermakna tunggal. 

Dalam BI kosakasa seperti orang (kalimat 34), anak (kalimat 35), dan lelaki 

(kalimat 36), sahabat (kalimat 40), dan polisi (kalimat 41) pada kalimat di atas 

merupakan kosakata yang mempunyai makna tunggal. Dalam BA kosakata 

nominal ketika menunjukkan makna tunggal dalam konteks kalimat, maka yang 

digunakan adalah kosakata mufradnya. Seperti kosakata [as-ṣâdiku] ‘seorang 

teman’, [man-yaj’lisu] ‘orang yang duduk’, [at-tiflu] ‘anak itu’, [as-sâḥibu] 

‘sahabat’, [hażar-rajulu] ‘lelaki ini’, dan [as-surṭatu] ‘seorang polisi’. Untuk 

mengetahui lebih jelas perbandingan jumlah singularis dalam BI dan BA 

dipaparkan sebagaimana berikut ini. 

Tabel 8. 

Perbandingan Kosakata Singularis BI dan BA 

Deskripsi BI Kalimat BI Kalimat BA Deskripsi BA 

[Seorang+N] Seorang teman 

mengeluh. 

الصَّاِدُق َتَشكَّى

‘tasyakkâ as-

ṣôdiqu’ 

[M] 
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[N] Orang yang duduk di 

bawah pohon itu 

saudaraku. 

َيْجِلُس َتْحَت الشََّجَرِة  َمْن

ُهَو َأِخْي

‘man yajlisu taḥta 

asyajaroti huwa 

akhi’ 

[M] 

[N] Anak itu beberapa hari 

yang lalu datang ke 

tempat kosnya. 

إَلى َمْسَكِنِه  الطِّْفُل َحَضَر

ِفى اَأليَّاِم اْلَماِضيَِّة

‘ḥadara aṭiflu ila 

maskanihi fî al-

ayyâmi al-

mâdiyyati’ 

[M] 

[N] Sahabat Indonesia 
yang baik hatinya. 

 

اِإلْنُدْوِنْيِسيُّ ُذْو  الصَّاِحُب

َقْلٍب َجيٍِّد

[M] 

[N] Lelaki ini terbilang 

produktif dalam 

menulis. 

َآِثْيُر الِإلْنَتاِج  الرَُّجُلَهَذا

ِفى اْلِكَتاَبة

[M] 

[seorang+N] Seorang polisi 

mempunyai transaksi 

dalam rekeningnya. 

ُمَعاَمَلُة ِتَجاِريٌَّة ِللشُّْرَطِة 

 ِفى َقاِئَمِة ِحَساِبَها

‘aṣôḥibu al-

indûnîsiyyu żû 

qalbin jayyidin’ 

[M] 
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4.2.4 Jumlah Pluralis (jamak) BI 

Bentuk jumlah pluralis adalah bentuk morfologis yang merupakan kata 

benda berjumlah dua atau lebih. Dalam BI, bentuk kosakata pluralis mempunyai 

beberapa kategori, diantaranya, (1) penggunaan kata ulang, (2) penggunaan 

keterangan para,(3) penggunaan keterangan seluruh/semua, (4) penggunaan 

keterangan kelompok, dan (5) penggunaan kosakata jumlah (angka). Bentuk 

kosakata tersebut dipaparkan sebagaimana berikut ini. 

1) Bentuk Kata Ulang   

(42) Jalan-jalan utama di dalam kota dan kawasan pemukiman terendam air.

 (data 42) 

(43) Mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air. (data 44) 

(44) Anak-anak sedang bekerja di ladang. (data 107) 

2) Bentuk dengan Keterangan para 

(45) Danar sedang mendengarkan kisah para pahlawan.  (data 45) 

(46) Yang saya hormati para menteri dan  anggota kabinet Indonesia Bersatu.

 (data 48) 

(47) Buah penanya menjadi buah bibir di antara para seniman. (data 56) 

3) Bentuk dengan Keterangan seluruh/semua  

(48) Seluruh jendela rumahnya terbuat dari kayu jati.  (data 47) 

(49) Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia.   (data 52) 

(50) Kita semua marah.      (data 62) 
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4) Bentuk dengan Keterangan kelompok 

(51) Kelompok remaja adalah fenomena yang biasa.           (data 104) 

5) Bentuk dengan Jumlah Bilangan 

(52) Tembang menggema di dua kaki.    (data 57) 

(53) Tiga penumpang yang turun disambut oleh kakek.  (data 71) 

(54) Keseratus tokoh ini mencakup tokoh pendiri agama-agama besar dunia, 

ilmuwan, seniman, pelukis, dll.   (data 75) 

Data di atas merupakan beberapa bentuk kosakata berdasarkan jumlah 

pluralis dalam BI. Dalam BI, kata ulang atau dapat disebut dengan reduplikasi 

merupakan bentuk kata yang mempunyai makna lebih dari dua (banyak). Hal 

tersebut dapat dilihat pada penggunaan kosakata anak-anak (kalimat 44), barang-

barang (kalimat 43), dan jalan-jalan (kalimat 42). Ketiga kosakata tersebut 

mempunyai makna lebih dari dua (banyak).  

Makna plural juga dapat ditemukan pada data yang menggunakan 

keterangan para mengiringi kata nominalnya. Bentuk kosakata tersebut dalam BI  

seperti pada kosakata para pahlawan (kalimat 45), para menteri (kalimat 46), dan 

para seniman (kalimat 47).  

Selain itu, ditemukan juga jumlah plural yang menggunakan keterangan 

seluruh/semua dan kelompok. Hal tersebut ditemukan pada data yang terdapat 

kosakata seluruh/semua dan kelompok mengikuti atau mengiringi kosakata 

nominalnya. Bentuk kosakata seperti itu mempunyai makna lebih dari dua atau 

bermakna jamak. 
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Bentuk kosakata BI berdasarkan jumlah dua atau lebih (banyak) juga 

menggunakan jumlah bilangan untuk menyatakan makna banyak. Kosakata-

kosakata tersebut antara lain, dua (kalimat 52), tiga (kalimat 53), dan keseratus 

(kalimat 54). Kosakata tersebut dalam BI mempunyai makna bahwa kata tersebut 

lebih dari dua dan maknanya sesuai dengan jumlah yang dimaksudkan. 

 

 

4.2.5 Jumlah Pluralis (jamak) BA  

Jumlah pluralis dalam BA disebut juga dengan jamak yaitu kata benda 

yang merujuk pada  lebih dari dua. Dalam BA, bentuk jumlah pluralis adalah 

sebagaimana berikut ini. 

الرَِّئْيِسيَُّة ِفى َداِخِل اْلَمِدْيَنِة َو ِفى اْلَمَواِطِن َمْغُرْوَقٌة الشََّواِرُع (55)   “Jalan-jalan utama 

di dalam kota dan kawasan pemukiman terendam air” (data 42) 

‘asyawâri’u ar-ra’îsiyyatu fi dâkhili al-madînati wa fî al-mawâtini 

magrûqatun’ 

َيْعَمُلْوَن ِفى اْلَحِدْيَقِة اُلاَألْطَف (56)   “Anak-anak sedang bekerja di lading”

 (data 107) 

‘al-aṭfâlu ya’malûna fî al-ḥadîqati’ 

اْلَبَطِلإْسَتَمَع َداَناْر ِقصََّة  (57)  “Danar sedang mendengarkan kisah para 

pahlawan” (data 45) 

‘istama’a dânâr qiṣota al-baṭali’ 
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اِإلْنُدْوِنْيِسَيا اْلُمْحَتَرُمْوَنُوَزَراِء  ِإتَِّحاِد َها َمْجِلَسَايُّ (58)   “Yang saya hormati para 

menteri dan  anggota kabinet Indonesia Bersatu” (data 48) 

‘Ayyuhâ majlisa ittiḥâdi wuzarâ’i al-indunîsiyya al-muḥtaramûna’ 

اْلَخَشِب َجاِتْي ِفى َبْيِتَها ِمْنُآلُّ الّنَواِفِذ  (59)   “Seluruh jendela rumahnya terbuat 

dari kayu jati”  (data 47) 

‘kullu an-nawâfiżi fi baitihâ min al-khosyabi jâtî’ 

َظاِهَرٌة َعاِديٌَّةِفْرَقُة الشََّباِب  (60)   “Kelompok remaja adalah fenomena yang 

biasa”  (data 104) 

‘firqotu asy-syabâbi ẓôhiratun ‘âdiyyatun’ 

الثَّاِنَيُة َعْشَرُة إْنَتاِجيٍَّة َجذَّاِبيٍَّة اْلَعْشَرُة (61)  “Sepuluh yang kedua adalah sepuluh produk 

potensial” (data 51) 

‘al-‘asyratu at-tâniyyatun ‘asyratu intâjiyyatin jaddâbiyyatin’ 

ِمَن السَّيَّاَرِةَتْخُرُج  َثَلا َثَة ُرآَّاٍب ُيَرحُِّب اْلَجدُّ (62)  “Tiga penumpang yang turun 

disambut oleh kakek” (data 71) 

‘yuraḥḥhibu al-jaddu tsalâtsata rukkâbin takhruju mina as-sayyârati’ 

Dari data di atas, dapat dideskripsi bahwa bentuk kosakata pluralis dalam 

BA adalah sebagaimana berikut ini. Pertama, bentuk kosakata yang langsung 

menggunakan kosakata bermakna jamak, seperti [asy-syawâri’u] ‘jalan-jalan 

raya’, [al-aṭfâlu] ‘anak-anak’[al-baṭali] ‘para pahlawan’, dan [wuzarâ’i] ‘para 

menteri’.  
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Kedua, bentuk kosakata yang menggunakan keterangan [kullun] dan 

[firqatun], seperti [kullu an-nawâfiżi] ‘seluruh jendela’ dan [firqatu asy-syabâbi] 

‘kelompok remaja’. 

Ketiga, bentuk kosakata yang menggunakan angka jumlah, seperti [al-

asyratu] ‘sepuluh’, [tsalâtsatu rukâbin] ‘tiga penumpang’, [mutaṣâdiqâni] ‘dua 

sahabat’, [ar-rijlaini] ‘dua kaki’, dan [al-farîqaini] ‘dua kubu’. 

Pada klasifikasi ketiga di atas terdapat perbedaan antara jumlah BI dan 

BA, yaitu keterangan jumlah dua dalam BI sudah masuk dalam jamak, sedangkan 

dalam BA terdapat jumlah muṡanna (jumlah dualis), seperti dua kaki, dua 

sahabat, dan dua kubu. 

Dalam BA isim mutsanna yang merujuk pada dua bilangan bentuknya 

adalah singular (mufrad) ditambah dengan alif dan nun atau singular (mufrad) 

ditambah dengan nun dan ya. Perubahan bentuk jumlah dualis dalam BA adalah 

sebagaimana berikut ini. 

Pertama, ketika isim mutsanna tersebut diberi tanda rafa’ /dommah, karena ia 

sebagai subjek, maka tandanya berupa alif dan nun. 

Kedua, ketika isim mutsanna diberi tanda nasab/fathah, karena ia berfungsi 

sebagai objek (maf’ul bihi) atau kata benda yang didahului partikel, maka 

tandanya berupa ya’ dan nun. 

Contoh kosakata jumlah dualis dalam BA adalah sebagai berikut ini. 
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َحِمْيَماِنُمَتَصاِدَقاِن  َعاِدي َو َباْي (63)  “Adi dan Boy merupakan dua sahabat 

akrab”  (data 38) 

‘âdi wa bâi mutaṣâdiqâni khamîmâni’ 

َجَماَعًة ُآلَّ َيْوٍم َمْرِئيََّتاِنِآَلاُهما  (64)  “Setiap hari keduanya selalu kelihatan 

bersama” (data 39) 

‘kilâ humâ martiyyatâni jamâatan kulla yaumin’ 

الرِّْجَلْيِناْلِغَناُء َيُعْوُد ِفى  (65)  “Tembang menggema di dua kaki” (data 57) 

‘al-ghinâ’u ya’ûdu fî ar-rijlaini’ 

اْلَفِرْيَقْيِنَمِجْيُئ السَّْهِم ِمْن ِآال  (66)   “Hujan anak panah itu berasal dari dua 

kubu” (data 63) 

‘majî’u as-sahmi min killâ al-farîqaini’ 

Kosakata di atas merupakan bentuk dualis dalam BA yang mengalami 

perubahan bentuk dari kosakata singularnya. Kosakata  mutaṣâdiqâni/ ُمَتَصاِدَقاِن 

dan martiyyatâni merupakan kosakata yang berubah dari mufradnya yaitu 

mendapatkan tambahan alif dan nun. Penambahan alif dan nun dikarenakan 

kosakata tersebut menjadi subjek. Kosakata ar-rijlaini/ الرِّْجَلْيِن   dan al-farîqaini/ 

 merupakan kosakata yang berubah dari mufradnya yaitu mendapatkan اْلَفِرْيَقْيِن

tambahan ya dan nun. Penambahan ya dan nun dikarenakan kosakata tersebut 

menjadi objek. 

4.2.6 Perbandingan Jumlah Pluralis (jamak) BI dan BA 

Setelah diketahui bagaimana bentuk kosakata pluralis dalam BI dan BA 

yang sudah dipaparkan di atas, maka perbandingan kosakata jumlah pluralis 
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dalam BI dan BA dapat dideskripsikan sebagaimana berikut ini. (1) penggunaan 

kata ulang dalam BI untuk menunjukkan bahwa bermakna banyak yang tidak ada 

dalam BA, (2) penggunaan keterangan para sebelum kosakata nominalnya dalam 

BI yang tidak digunakan dalam BA, (3) penggunaan keterangan seluruh/semua 

[kullu] sebelum kosakata nominalnya dalam BI dan BA, (4) penggunaan 

keterangan kelompok [firqatun] dalam BI dan BA, serta (5) penggunaan kata 

jumlah (angka) untuk menyatakan bahwa benda lebih dari dua dalam BI dan BA. 

Perbedaan kosakara tersebut dijelaskan sebagaimana berikut ini. 

 

 

 

Tabel 10.  Perbandingan Kosakata Plural BI dan BA 

Deskripsi BI Kalimat BI Kalimat BA Deskripsi BA 

[D+D] 

Anak-anak sedang 

bekerja di ladang. 

 

 

Mengubur barang-

barang bekas yang 

َيْعَمُلْوَن ِفى اْلَحِدْيَقِة اَألْطَفاُل  

‘al-aṭfâlu ya’malûna fî 

al-ḥadîqati’ 

ُتَؤثُِّر إَلى السَّْيِل  اْلَمْزَبَلِةَدْفُن   

‘dafnu al-mazbalati 

tuattiru ilâ as-saili’ 

الرَِّئْيِسيَُّة ِفى َداِخِل  الشََّواِرُع

[D] 
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bisa menampung air. 

  

Jalan-jalan utama di 

dalam kota dan 

kawasan pemukiman 

terendam air. 

 ٌةاْلَمِدْيَنِة َو ِفى اْلَمَواِطِن َمْغُرْوَق

‘asyawâri’u ar-

ra’îsiyyatu fi dâkhili 

al-madînati wa fî al-

mawâtini 

magrûqatun’ 

[para+D] 

Danar sedang 

mendengarkan kisah 

para pahlawan. 

 

Yang saya hormati 

para menteri dan  

anggota kabinet 

Indonesia Bersatu. 

 

Buah penanya menjadi 

buah bibir di antara 

para seniman. 

اْلَبَطلإْسَتَمَع َداَناْر ِقصََّة   

‘istama’a dânâr qiṣota 

al-baṭali’ 

 

 ُوَزَراِءَايَُّها َمْجِلَس ِإتَِّحاِد 

 اِإلْنُدْوِنْيِسَيا اْلُمْحَتَرُمْوَن

‘ayyuhâ majlisa 

ittiḥâdi wuzarâ’i al-

indunîsiyya al-

muḥtaramûna’ 

اْلَفنَّا َثًة َبْيَن َصاَرْت ِآَتاَبُتُه َحِدْي

 ِنْيَن

‘ṣârat kitâbatuhu 

khadîtsatan baina al-

fannânîna’ 

[D] 
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[seluruh+D] 

 

 

 

[semua+D] 

 

[kelompok+D] 

Seluruh jendela 

rumahnya terbuat dari 

kayu jati. 

 

Saya mengajak seluruh 

rakyat Indonesia.  

 

Kita semua marah. 

 

Kelompok remaja 

adalah fenomena yang 

biasa. 

ِفى َبْيِتَها ِمْن  ُآلُّ الّنَواِفِذ

 اْلَخَشِب َجاِتْي

‘kullu an-nawâfiżi fi 

baitihâ min al-

khosyabi jâtî’

 ُآلَّ الُمْجَتَمِعَأْطُلُب 

 اإلْنُدْوِنْيِسيِّْيَن

‘aṭlubu kulla al-

mujtama’i al-

indûnîsiyyîna’

َنْغَضُبُآلٌّ ِمنَّا   

‘kullun minnâ 

nagdabu’ 

َظاِهَرٌة َعاِديٌَّة ِفْرَقُة الشََّباِب  

‘firqotu asy-syabâbi 

ẓôhiratun ‘âdiyyatun’ 

 

 

 

[kullu+D] 

 

 

[firqatu=D] 

 

 

 

 

[bilangan+D] 

Sepuluh yang kedua 

adalah sepuluh prodek 

potensial. 

 

 

الثَّاِنَيُة َعْشَرُة إْنَتاِجيٍَّة  اْلَعْشَرُة

 َجذَّاِبيٍَّة

‘al-‘asyratu at-

tâniyyatun ‘asyratu 

intâjiyyatin 

jaddâbiyyatin’ 

 َلا َثَة ُرآَّاٍبَث ُيَرحُِّب اْلَجدُّ

 

 

 

[bilangan+D] 
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[bilangan+D] 

Tiga penumpang yang 

turun disambut oleh 

kakek. 

 

 

Keseratus tokoh ini 

mencakup tokoh 

pendiri agama-agama 

besar dunia, ilmuwan, 

seniman, pelukis, dll. 

 َتْخُرُج ِمَن السَّيَّاَرِة

‘yuraḥḥhibu al-jaddu 

tsalâtsata rukkâbin 

takhruju mina as-

sayyârati’ 

 

َتْشَتِمُل َعَلى ُآَبَراِء ِماَئُة َهْيَئاٍت 

الدِّْيِن ِفى اْلَعاَلِم َواْلَعاِلِمْيَن 

 َواْلَفّناِنْيَن

واْلُمَصوِِّرْيَن َوَغْيِرَذاِلَك   

‘Miatu hai’âtin 

tasytamilu ala 

kubarâ’i ad-dîni fi al-

‘âlami wa al-‘âlimîna 

wa al-fannânîna wa 

al-muṣawwirîna wa 

ghoiri żâlika’ 

 

 

 

 

[bilangan+D] 

 [dua+N] 

Adi dan Boy 

merupakan dua 

sahabat akrab. 

 

Ani dan Wati adalah 

dua sahabat. 

َباْي َعاِدي َو   ُمَتَصاِدَقاِن 

 َحِمْيَماِن

‘âdi wa bâi 

mutaṣâdiqâni 

khamîmâni’ 

ُمَتَصِحَباِن َأِنى َو َواِتى  

‘Ani wa wâti 

[M + alif dan 

nun] 

[M + alif dan 

nun] 
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mutaṣâḥibâni” 

[ke-dua-nya] 

Setiap hari keduanya 

selalu kelihatan 

bersama. 

اَعًة ُآلَّ َيْوٍمَجَم َمْرِئيََّتاِن ِآَلاُهما  

‘kilâ humâ 

martiyyatâni jamâatan 

kulla yaumin’ 

[M + alif dan 

nun] 

[dua+N] 

Tembang menggema 

di dua kaki. 

الرِّْجَلْيِناْلِغَناُء َيُعْوُد ِفى   

‘al-ghinâ’u ya’ûdu fî 

ar-rijlaini’ 

[M + ya dan 

nun] 

[dua+kubu] 

Hujan anak panah itu 

berasal dari dua kubu. 

اْلَفِرْيَقْيِن َمِجْيُئ السَّْهِم ِمْن ِآال  

‘majî’u as-sahmi min 

killâ al-farîqaini’ 

[M + ya dan 

nun] 

 

4.3 Bentuk Kosakata BI dan BA Berdasarkan Persona 

Persona dalam BI direalisasikan melalui pronomina persona (kata ganti 

orang). Sistem pronomina persona meliputi sistem tutur sapa (terms of addres see) 

dan sistem tutur acuan (terms of reference). Berdasarkan hasil analisis data, 

bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan persona adalah sebagaimana berikut ini. 

4.3.1 Persona Pertama BI 

Kosakata persona pertama dalam BI adalah pronomina persona yang 

digunakan untuk seseorang yang sedang berbicara. Persona pertama dalam BI 

dibagi atas dua macam, yaitu (1) persona pertama tunggal, dan (2) persona 
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pertama jamak. Bentuk kosakata persona pertama BI adalah sebagaimana berikut 

ini. 

(67) Aku berjanji akan belajar.    (data 3) 

(68) Beberapa saat yang lalu saya pergi ke Subang dan Sukamandi.  (data 

32) 

(69) Yang kulihat adalah empat sosok sedang berdiri. (data 72) 

(70) Saya membagi mereka sesuai tempat operasinya. (data 90) 

Pada data di atas merupakan bentuk kosakata persona yang dinyatakan 

dengan saya dan aku /-ku/. Bentuk persona tersebut merupakan bentuk persona 

pertama tunggal dalam BI yang lazim menggunakan saya dan aku untuk 

menyatakan bahwa yang sedang berbicara serta tunggal. Selain itu, terdapat juga 

bentuk kosakata persona pertama jamak yang dinyatakan dengan  kami atau kita. 

Bentuk persona pertama tersebut adalah sebagaimana berikut ini.  

(71) Peristiwa dua puluh tahun yang lalu sayup-sayup di telinga kami. (data 

70) 

(72) Kami duduk di beranda depan. (data 80) 

(73) Salam sejahtera untuk kita semua.  (data 78) 

(74) Kita bisa melihat perkembangn dunia. (data 89) 

Pada data di atas merupakan bentuk kosakata persona pertama yang 

dinyatakan dengan kami dan kita. Bentuk persona tersebut merupakan bentuk 

kosakata pertama jamak dalam BI yang lazim digunakan untuk mereka yang 
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sedang berbicara /kami/ dan untuk mereka yang sedang berbicara serta yang 

diajak bicara /kita/.  

4.3.2 Persona Pertama  BA 

Kosakata persona pertama dalam BA adalah pronomina persona yang 

digunakan untuk seseorang yang sedang berbicara. Sama halnya dengan BI, 

persona pertama dalam BA dibagi atas dua macam, yaitu (1) persona pertama 

tunggal (dinyatakan dengan انا), dan (2) persona pertama jamak (dinyatakan 

dengan نحن). Bentuk kosakata pertama BA adalah sebagaimana berikut ini. 

َمْقُبْوٌض َأْرَبَع َمرَّاٍت َاَنا (75)  “Empat kali saya tertangkap”  (data 86) 

‘anâ maqbûḍun arba’a marrâtin’ 

ْوَن ُهَناَواَألْصِدَقاُء َيْسُكُن َأَنا (76)  “Saya dan teman-teman tinggal di sini” (data 

87) 

‘anâ wa al-aṣdiqâ’u yaskunûna hunâ’ 

ِبَحَسِب َمَكاِن َعَمِلِهْم ُأَقسُِّمُهْم (77)   “Saya membagi mereka sesuai tempat 

operasinya” (data 90) 

‘aqassimuhum biḥasabi makâni ‘amalihim’ 

انْج َوُسْوَآاَمْنِدى ِفى اُألْسُبْوِع اْلَقِدْيِمِإَلى ُسْوَب َذَهْبُت (78)   “Beberapa saat yang lalu saya 

pergi ke Subang dan Sukamandi” (data 32) 

‘żahabat ila sûbânj wa sukâmandî fi al-usbû’i al-qadîmi’ 

َأْرَبَعَة ُقوَّاٍم َرَاْيُت (79)   “Yang kulihat adalah empat sosok sedang berdiri”  

(data 72) 

‘raaitu arba’ata quwwâmin’ 
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Data di atas merupakan bentuk persona pertama tunggal dalam BA. 

Kosakata tersebut dinyatakan dengan kosakata [anâ] ‘saya’ pada kalimat (79) dan. 

Hal ini dikarenakan persona pertama [anâ] tidak bisa digantikan dengan alif atau 

ta sebagai pengganti untuk persona yang diikuti oleh kata kerjanya. 

Pada kalimat (73) merupakan bentuk persona pertama tunggal yang 

tersimpan pada kata kerjanya. Dalam BA persona pertama yang tersimpan dalam 

kata kerjanya disebut dengan dhomir mustatir , tanda alif di depan atau sebelum 

huruf qof pada kosakata [aqassimu] adalah tanda bahwa pelakunya ‘saya’, artinya 

‘saya membagi’. 

Pada kalimat (74) dan (75) di atas merupakan persona pertama yang 

disebutkan dengan kata saya dan ku- . Persona saya dan ku- pada data di atas 

merupakan persona yang bersambung dengan kata kerjanya atau dalam BA 

disebut dhomir muttasil. Dalam BA persona pertama yang digunakan yaitu huruf 

yang berbunyi tu (ت) pada kata kerja [żahaba] dan [râ’a], yaitu kata ganti orang 

pertama yang berarti ‘saya/aku’. 

Selain kosakata persona pertama tunggal, dalam BA juga terdapat 

kosakata persona pertama jamak. Kosakata persona pertama dalam BA adalah 

sebagaimana berikut ini.  

ُأُذِنَنا اْلَحاِدَثُة ِفى اْلَعاِم الَعاِشَرْيِن الَماِضَيْيِن َغْيُرَبيٍِّن ِفى (80)  ”Peristiwa dua puluh tahun 

yang lalu sayup-sayup di telinga kami” (data 70) 

‘al-ḥaditsatu fî al-‘âmi al-‘asyiraini al-mâḍiyaini gairu bayyini fî użuninâ’ 

ِو اَألَماِمِفى َبْه َنْجِلُس (81)  “Kami duduk di beranda depan” (data 80) 
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‘najlisu fi bahwi al-‘amâmi’ 

َعَلْيَنا الّسَلاُم (82)   “Salam sejahtera untuk kita semua” (data 78) 

‘as-salâmu ‘alainâ’ 

َأْن َنْنُظَر َتَطوَُّراْلَعاَلِمَنْسَتِطْيُع  (83)   “Kita bisa melihat perkembangn dunia” 

 (data 89) 

‘nastaṭî’u an-nanẓara taṭawwura al-‘alami’ 

Data di atas merupakan persona pertama jamak BA. Kosakata pada 

kalimat (77) dan (76) dalam BA yang direalisasikan dengan kosakata [najlisu] 

‘kami duduk’ merupakan dhomir mustatir, atau kata ganti yang tersimpan dalam 

kosakata asli [jalasa-yajlisu], sedangkan kosakata [użunina] ‘telinga kami’ 

merupakan dhomir munfasil atau kata ganti yang terdapat/bersambung dengan 

kosakata dasar [użunun]. Selain itu, terdapat juga kosakata persona jamak dengan 

bentuk kita. Kosakata pada kalimat (78) dan (79) merupakan kata ganti pertama 

jamak yang menggunakan kosakata [‘alainâ] dan [nastami’u] ‘kita semua’ dan 

‘kita melihat’. Bentuk kosakata jamak bermakna kami dan kita dalam BA tidak 

ada perbedaan, yaitu sama-sama menggunakan dhomir munfasil dan dhomir 

mustatir. 

4.3.3 Perbandingan Persona Pertama BI dan BA 

Setelah diketahui bentuk kosakata persona pertama dalam BI dan BA yang 

telah dipaparkan di atas, maka perbandingan persona pertama dalam BI dan BA 

adalah sebagai berikut ini.  

Tabel 11. 
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Perbandingan Kosakata Persona Pertama BI dan BA 

Deskripsi 

BI 
Kalimat BI Kalimat BA 

Deskripsi 

BA 

 

 

saya, aku 

(ku- dan –

ku) 

Saya dan teman-

teman tinggal di sini. 

 

Yang kulihat adalah 

empat sosok sedang 

berdiri. 

Saudara-saudaraku 

yang sedang salah. 

 

Saya membagi 

mereka sesuai tempat 

operasinya. 

 َواَألْصِدَقاُء َيْسُكُنْوَن ُهَنا َأَنا

‘anâ maqbûḍun 

arba’a marrâtin’ 

َأْرَبَعَة ُقوَّاٍم َرَاْيُت

‘raaitu arba’ata 

quwwâmin’ 

 الُمْخِطِئْيَن ِإْخَواِنْي 

‘khwânî al-

mukhṭi’îna’ 

ِبَحَسِب َمَكاِن َعَمِلِهْم ُأَقسُِّمُهْم  

‘aqassimuhum 

biḥasabi makâni 

‘amalihim’ 

 

 

[anâ], [-

tu], 

[ya’],dan 

[alif] 

kami, kita 

Kami duduk di 

beranda depan. 

Kita bisa melihat 

perkembangn dunia. 

Salam sejahtera untuk 

kita semua. 

اَألَماِم َبْهِو ِفى َنْجِلُس

‘najlisu fi bahwi al-

‘amâmi’ 

 َأْن َنْنُظَر َتَطوَُّراْلَعاَلِم َنْسَتِطْيُع

‘nastaṭî’u an-nanẓara 

taṭawwura al-‘alami’ 

َعَلْيَنا الّسَلاُم

[naḥnu] 
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‘as-salâmu ‘alainâ’ 

 

4.3.4 Persona Kedua BI 

Persona kedua merupakan kata ganti yang digunakan untuk orang yang 

sedang diajak bicara. Bentuk kosakata persona kedua dalam BI adalah 

sebagaimana berikut ini. 

(84) Nama kamu siapa?       (data 93) 

(85) Sekarang kamu berpikir.     (data 94) 

(86) Kalian sudah melakukan salah satu dari prinsip manajemen.(data 91) 

(87) Kalian merupakan mahasiswa yang rajin.            (data 116) 

Kosakata di atas adalah bentuk kosakata persona kedua dalam BI meliputi 

kamu dan kalian. Dalam BI kosakata kamu merupakan persona kedua tunggal 

yang digunakan dalam BI selain sapaan Anda. Bentuk kosakata persona kedua 

tunggal dalam BI seperti yang dipaparkan di atas, yaitu terpisah dengan unsur 

yang lain. 

Selain itu, kalian juga merupakan kosakata persona kedua dalam BI yang 

digunakan untuk menyatakan orang yang diajak bicara, tetapi jumlahnya lebih 

dari dua atau banyak. Bentuk kosakata tersebut seperti kosakata persona kedua 

tunggal yaitu terpisah dengan unsur yang lain. 

4.3.5 Persona Kedua BA 
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Persona kedua merupakan kata ganti yang digunakan untuk orang yang 

sedang diajak bicara. Bentuk kosakata persona kedua dalam BA adalah 

sebagaimana berikut ini. 

اْسُمَكَما (88)   “Nama kamu siapa?”  (data 93) 

‘mâ ismuka’ 

اَألَن َتَتَفكََّر (89)  “Sekarang kamu berpikir” (data 94) 

‘tatafakkara al-‘ana’ 

َعِمُلْوا َمَباِدَئ اِإلَداِرَيَأْنُتْم  (90)  “Kalian sudah melakukan salah satu dari prinsip 

manajemen” (data 91) 

‘antum ‘amilû mabâdi’a al-‘idâriya’ 

َطاِلُبْوَن َنِشْيُطْوَن  أْنُتْم (91)  “Kalian merupakan mahasiswa yang rajin” (data 

116) 

‘antum ṭâlibûna nasyîṭûna’ 

Kosakata di atas adalah bentuk kosakata persona kedua dalam BA meliputi 

kamu [anta] dan kalian [antum]. Dalam BA kosakata [anta] direalisasikan dengan 

dhomir  [kaf] dan [ta’] di akhir dan di awal kata. Bentuk tersebut dalam BA, 

apabila di akhir disebut dhomir muttasil, sedangkan apabila di awal atau masuk 

pada kosakata yang mengiringinya disebut dhomir mustatir dan bisa berubah 

sesuai pelakunya.  

Selain itu, [antum] juga merupakan kosakata persona kedua dalam BA 

yang digunakan untuk menyatakan orang yang diajak bicara, tetapi jumlahnya 
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lebih dari dua atau banyak. Bentuk kosakata tersebut yaitu terpisah dengan unsur 

yang lain. 

4.3.6 Perbandingan Persona Kedua BI dan BA 

Setelah diketahui bentuk kosakata persona kedua dalam BI dan BA yang 

telah dipaparkan di atas, maka perbandingan persona kedua dalam BI dan BA 

adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 12. 

Perbandingan Bentuk Kosakata Persona Kedua BI dan BA 

Deskripsi 

BI 
Kalimat BI Kalimat BA 

Deskripsi 

BA 

Kamu  

Nama kamu siapa? 

 

Sekarang kamu 

berpikir. 

 اْسُمَكَما

‘mâ ismuka’

 اَألَن َتَتَفكََّر

‘tatafakkara al-‘ana’ 

Anta 

Kalian  

Kalian sudah 

melakukan salah satu 

dari prinsip 

manajemen. 

Kalian merupakan 

mahasiswa yang rajin. 

َعِمُلْوا َمَباِدَئ اِإلَداِرَيَأْنُتْم 

‘antum ‘amilû 

mabâdi’a al-‘idâriya’ 

 

َطاِلُبْوَن َنِشْيُطْوَن ُتْمأْن

‘antum ṭâlibûna 

nasyîṭûna’ 

antum 
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4.3.7 Persona Ketiga BI 

Persona ketiga merupakan kata ganti yang digunakan untuk orang yang 

sedang dibicarakan. Bentuk kosakata persona ketiga dalam BI adalah 

sebagaimana berikut ini. 

(92) Dia berlari mengitari lapangan.   (data 4) 

(93) Dia anak kelas III-C di SMP.    (data 82) 

(94) Dia lagi berusaha.     (data 83) 

(95) Hati mereka terlalu bersih.     (data 65) 

(96) Setiap hari mereka selalu berangkat bersama.  (data 79) 

Kosakata di atas adalah bentuk kosakata persona ketiga dalam BI meliputi 

dia dan mereka. Dalam BI kosakata dia merupakan persona ketiga tunggal yang 

digunakan dalam BI. Bentuk kosakata persona ketiga tunggal dalam BI seperti 

yang dipaparkan di atas, yaitu terpisah dengan unsur yang lain. 

Selain itu, mereka juga merupakan kosakata persona ketiga dalam BI yang 

digunakan untuk menyatakan orang yang dibicarakan, tetapi jumlahnya lebih dari 

dua atau banyak. Bentuk kosakata tersebut seperti kosakata persona ketiga tunggal 

yaitu terpisah dengan unsur yang lain. 

4.3.8 Persona Ketiga BA 

Persona ketiga merupakan kata ganti yang digunakan untuk orang yang 

sedang dibicarakan. Bentuk kosakata persona ketiga dalam BA adalah 

sebagaimana berikut ini. 
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َيْجِرْي َوَيُدْوُر َعَلى اْلَمْيَداِن ُهَو (97)   “Dia berlari mengitari lapangan” 

 (data 4) 

‘huwa yajrî wayadûru ala al-maidâni’ 

َيْسَعى ُهَو (98)   “Dia lagi berusaha”    (data 83) 

‘huwa yas’â’ 

َقْلِبِهْمِإْشَتدَّْت َنَظاَفُة  (99)   “Hati mereka terlalu bersih” (data 65) 

‘isytaddat naẓâfatu qalbihim’ 

َيْذَهُبْوَن َجَماَعًة ُهْمُآلَّ َيْوٍم  (100)   “Setiap hari mereka selalu berangkat bersama”

 (data 79) 

‘kulla yaumin hum yażhabûna jamâ’atan’ 

Kosakata di atas adalah bentuk kosakata persona ketiga dalam BA meliputi 

dia [huwa] dan meraka [hum]. Dalam BA kosakata [huwa] direalisasikan dengan 

dhomir  [huwa] di awal kata. Bentuk tersebut dalam BA disebut dengan dhomir 

munfasil atau dhomir yang dapat berdiri sendiri.  

Selain itu, [hum] juga merupakan kosakata persona ketiga dalam BA yang 

digunakan untuk menyatakan orang yang dibicarakan, tetapi jumlahnya lebih dari 

dua atau banyak. Bentuk kosakata tersebut yaitu ada yang bersambung dengan 

kosakata lain [qalbihim], dan ada juga yang terpisah dengan unsur yang lain 

[hum]. 

4.3.9 Perbandingan Persona Ketiga BI dan BA 
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Setelah diketahui bentuk kosakata persona ketiga dalam BI dan BA yang 

telah dipaparkan di atas, maka perbandingan persona ketiga dalam BI dan BA 

adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 13. 

Perbandingan Kosakata Persona Ketiga BI dan BA 

Deskripsi 

BI 
Kalimat BI Kalimat BA 

Deskripsi 

BA 

dia 

Dia anak kelas III-C di 

SMP. 

 

 

Dia lagi berusaha 

َطاِلٌب ِفى اْلِقْسِم الثَّاِلِث ُهَو

Huwa ṭâlibun fi al-

qismi ats-tsâlitsi C 

min al-madrasati al-

wusthâ 

َيْسَعى ُهَو

‘huwa yas’â’ 

huwa 

 mereka 

Hati mereka terlalu 

bersih.kawan-

kawannya. 

 

Setiap hari mereka 

selalu berangkat 

َقْلِبِهْمِإْشَتدَّْت َنَظاَفُة 

‘isytaddat naẓâfatu 

qalbihim’ 

 

 

َيْذَهُبْوَن َجَماَعًة ُهْمُآلَّ َيْوٍم 

hum 
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bersama. ‘kulla yaumin hum 

yażhabûna 

jamâ’atan’ 

 

 

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

bentuk kosakata BI dan BA berdasarkan kala, jumlah, dan persona memiliki ciri-

ciri sifat dan perilaku sendiri-sendiri yang berbeda berdasarkan strukturnya.  

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil analisis data, bentuk kosakata BI dan BA 

berdasarkan kala, jumlah, dan persona ditinjau dari masing-masing ciri atau 

struktur mempunyai perbedaan pada proses morfologis masing-masing bahasa 

tersebut. 
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Pada tataran kala, dalam BI dibagi menjadi tiga, yaitu (1) kala lampau, (2) 

kala sedang, dan (3) kala akan datang. Pada masing-masing kala tersebut terdapat 

tambahan keterangan waktu sudah, telah, beberapa saat lalu, semalam, sedang, 

dan akan yang melekat pada predikat dalam konteks kalimat. Keterangan waktu 

tersebut digunakan untuk menunjukkan kapan pekerjaan itu berlangsung. Selain 

menggunakan tambahan keterangan waktu, kala dalam BI juga ada yang langsung 

menggunakan kosakata yang bermakna sudah dan sedang, seperti pada kosakata 

tertutup, dibelikan ,berlari, bermain, dan menggunting. Kala dalam BA meliputi, 

(1) lampau (fiil madhi), (2)sedang ( fi’il mudhori’), dan (3) akan datang  (fi’il 

amr). Berdasarkan hasil analisis, kala dalam BA yang digunakan dalam BI yaitu 

fi’il madhi dan fi’il mudhori’. Jika dalam BI masing-masing kala terdapat 

tambahan keterangan waktu sudah, telah, beberapa saat lalu, semalam, sedang, 

dan akan, sedangkan dalam BA keterangan waktu tersebut sudah tersimpan dalam 

kosakata yang digunakan, seperti [fa’ala] ‘telah bekerja’, [yaf’ulu] ‘sedang 

bekerja’, [żahaba] ‘telah pergi’, [yażhabu] ‘sedang pergi’, dan sebagainya. 

Pada tataran jumlah, dalam BI dan BA digolongkan atas tiga macam, yaitu 

(1) singularis, (2) pluralis. Jumlah dalam BI, ketika singularis menggunakan 

kosakata nominalnya untuk menunjukkan makna singular, seperti teman, anak, 

dan polisi., dan ketika pluralis menggunakan kata ulang, keterangan para dan 

seluruh, serta menggunakan keterangan jumlah, seperti anak-anak, para seniman, 

dan tiga penumpang. Bentuk kosakata jumlah dalam BA yaitu, ketika singularis 

menggunakan kosakata mufradnya, seperti [as-ṣâdiku] ‘seorang teman’, [at-tiflu] 

‘anak itu’ , dan [as-surṭatu] ‘seorang polisi’. Ketika dualis dalam BA terdapat 

84 
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perubahan bentuk kosakatanya. Bentuknya adalah singular (mufrad) ditambah 

dengan alif dan nun atau singular (mufrad) ditambah dengan nun dan ya, seperti 

[muṣâdiqâni] ‘dua teman’, [ar-rijlaini] ‘dua kaki’, dan [surṭatâni] ‘dua polisi’. 

Ketika pluralis menggunakan bentuk jamak, keterangan [kullun] dan [firqatun], 

serta menggunakan jumlah, seperti [al-aṭfâlu] ‘anak-anak’, [kullu an-nawâfiżi] 

‘seluruh jendela’, dan [tsalâtsata rukkâbin] ‘tiga penumpang’. 

Pada tataran persona, dalam BI dan BA digolongkan atas tiga, yaitu (1) 

orang pertama, (2) orang kedua, dan (3) orang ketiga. Persona pertama BI dan 

BA, ketika tunggal dalam BI menggunakan kosakata saya/aku, sedangkan dalam 

BA menggunakan kosakata [anâ] / [tu],  ketika jamak dalam BI menggunakan 

kosakata kami dan kita, dalam BA menggunakan [naḥnu]. Persona kedua BI dan 

BA, kosakata tunggal dalam BI menggunakan kosakata kamu, sedangkan dalam 

BA menggunakan kosakata [anta], dan ketika jamak dalam BI menggunakan 

kosakata kalian, sedangkan dalam BA menggunakan [antum]. Persona ketiga BI 

dan BA, kosakata tunggal dalam BI menggunakan kosakata dia, sedangkan dalam 

BA menggunakan [huwa/hiya], dan ketika jamak dalam BI menggunakan 

kosakata mereka, sedangkan dalam BA menggunakan [hum].   

5.2 Saran 

Penelitian ini belum dapat menjawab secara tuntas bentuk kosakata dalam 

BI dan BA. Masih banyak permasalahan yang belum tergali, baik untuk 

jangkauan data maupun variasi-variasi yang lain, seperti aspek dan modalitas. 
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Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lain yang lebih mendalam dengan 

kajian kontrastif. 

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah 

sumber data dan memperbanyak permasalahan yang ingin diungkap. Tetapi yang 

lebih penting adalah memperbanyak jumlah data untuk mengetahui lebih banyak 

perbedaan-perbedaan yang ditemukan. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif  tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba’  b Be ب
 ta’  t te ت
 sa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim  j je ج
 ha’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 kha’ kh ka dan ha خ
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 dal’ d de د
 zal’ ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra’ r er ر
 za  z zet ز
 sin  s s (dengan tidak ada titik) س
 syin  sy es dan ye ش
 sad  ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 dad  ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ta  ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 za’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ koma terbalik di atas ع
 gain g ge غ
 fa’ f ef ف
 qof q ki ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 waw w we و
 ha h ha (dengan tidak ada titik) ه
  apostrof� hamzah ء
 ya y ye ي

 

 

 

 

 

Vokal 

Tanda/Huruf Nama Huruf Latin Nama 

Vokal Tunggal 

 َ fathah a a 

 ِ kasrah i i 

 ُ dommah u u 
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Vokal Rangkap 

 fathah dan ya ai a dan i ا ي

 fathah dan waw au a dab u ا و

Maddah 

 fathah dan alif/ya â a bergaris atas ا

 kasrah dan ya’ î i bergaris atas ي

 dommah dan waw û u bergaris atas و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

DAFTAR DATA 

 

1. Ayah berniat akan naik haji tahun depan. 

2. Saya mulai bersekolah. 

3. Aku berjanji akan belajar. 

4. Dia berlari mengitari lapangan. 

5. Tamu-tamu sudah berdatangan. 

6. Anak itu tertidur di kursi. 
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7. Pintu itu tertutup. 

8. Saya menggunting kertas itu. 

9. Dokter itu memeriksa pasien. 

10. Malam ini akan diadakan pertunjukan. 

11. Anak-anak bermain di halaman. 

12. Panitia sudah menyusun acara seminar. 

13. Seorang isteri sedang berunding dengan suaminya. 

14. Bayi itu memasukkan jarinya ke mulut. 

15. Ibu mendudukkan adik di tikar. 

16. Adi dibelikan ayah sepatu baru. 

17. Saya membeli tiket kereta. 

18. Agaknya hari akan hujan. 

19. Berita sudah menjadi kebutuhan masyarakat. 

20. Kami akan menyajikan berita-berita yang aktual dan menarik. 

21. Kami akan sajikan berita-berita menarik untuk Anda simak. 

22. Kapal-kapal tersebut sedang menuju ke timur tengah. 

23. Sang mesin pembunuh telah kembali. 

24. Film terminator 3: the rise of mechines  mulai dirilis. 

25. Jangan mengulang kata atau kalimat yang telah dibaca. 

26. Jangan berhenti di awal baris. 

27. Jangan membaca dengan bergumam. 

28. Siswa telah menyelesaikan bacaannya. 

29. Saya akan menolongmu. 

30. Mereka sudah dibekali ponsel. 

31. Aisyah membaca buku sejarah baru. 

32. Beberapa saat yang lalu saya pergi ke Subang dan Sukamandi. 

33. Televisi juga akan memperluas wawasan masyarakat. 

34. Pendaftaran calon Pegawai Negeri Sipil akan dibuka bulan September. 

35. Pertokoan di pusat kota terbakar semalam. 

36. Saya akan membantu anda sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. 

37. Virna dan Santy sedang merokok sambil bergosip. 
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38. Adi dan Boy merupakan dua sahabat akrab. 

39. Setiap hari keduanya selalu kelihatan bersama. 

40. Lihatlah anak-anak itu. 

41. Seorang teman mengeluh. 

42. Jalan-jalan utama di dalam kota dan kawasan pemukiman terendam air. 

43. Menutup tempat-tempat yang ada genangan air. 

44. Mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air. 

45. Danar sedang mendengarkan kisah para pahlawan. 

46. Orang yang duduk di bawah pohon itu saudaraku. 

47. Seluruh jendela rumahnya terbuat dari kayu jati. 

48. Yang saya hormati para menteri dan  anggota kabinet Indonesia Bersatu. 

49. Hadirin sekalian yang saya muliakan. 

50. Tahun 2005 pesertanya berjumlah 883. 

51. Sepuluh yang kedua adalah sepuluh prodek potensial. 

52. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia. 

53. Kita semua menangis. 

54. Pepohonan itu menjerit kehausan di musim kemarau panjang ini. 

55. Seluruh warga berpesta pora menyambut kelahiran putra mahkota. 

56. Buah penanya menjadi buah bibir di antara para seniman. 

57. Tembang menggema di dua kaki. 

58. Suami istri itu bekerja membanting tulang demi mencukupi kebutuhan 

anak-anaknya. 

59. Ani dan Wati adalah dua sahabat. 

60. Para petugas upacara dimohon hadir di tempat upacara sebelum pukul 

07.00. 

61. Orang itu merasa yakin dengan keputusannya. 

62. Kita semua marah. 

63. Hujan anak panah itu berasal dari dua kubu. 

64. Puluhan pohon kelapa di pekarangan meliuk-liuk. 

65. Hati mereka terlalu bersih. 

66. Kinerja kedua lembaga tersebut sangat kita tunggu. 
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67. Siswa-siswa perlu memanfaatkan kegiatan ekstrakulikuler. 

68. Puluhan buku baik kumpulan cerpen maupun novel telah dihasilkannya. 

69. Anak itu beberapa hari yang lalu datang ke tempat kosnya. 

70. Peristiwa dua puluh tahun yang lalu sayup-sayup di telinga kami. 

71. Tiga penumpang yang turun disambut oleh kakek. 

72. Yang kulihat adalah empat sosok sedang berdiri. 

73. Orang-orang itu meninggalkan rumah. 

74. Sudah kedelapan kamis ini aku berpuasa Ibu. 

75. Keseratus tokoh ini mencakup tokoh pendiri agama-agama besar dunia, 

ilmuwan, seniman, pelukis, dll. 

76. Lelaki ini terbilang produktif dalam menulis. 

77. Mereka selalu siap sedia menolong kawan-kawannya. 

78. Salam sejahtera untuk kita semua. 

79. Setiap hari mereka selalu berangkat bersama. 

80. Kami duduk di beranda depan. 

81. Mereka begitu tekun mengerjakannya. 

82. Dia anak kelas III-C di SMP. 

83. Dia lagi berusaha. 

84. Dia bukan menganggur, tapi lagi berusaha. 

85. Kita lihat saja nanti. 

86. Empat kali saya tertangkap. 

87. Saya dan teman-teman tinggal di sini. 

88. Kita harus menghargai niat baik pemuda ini. 

89. Kita bisa melihat perkembangn dunia. 

90. Saya membagi mereka sesuai tempat operasinya. 

91. Kalian sudah melakukan salah satu dari prinsip managemen. 

92. Mereka mandi kalau ada perlunya saja. 

93. Nama kamu siapa? 

94. Sekarang kamu berpikir. 

95. Tujuan saya di sini adalah mendidik kalian. 

96. Sahabat Indonesia yang baik hatinya. 
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97. Saudara-saudaraku yang sedang salah. 

98. Aksi mogok para sopir masih terjadi 

99. Bibit berjanji hari ini masih normal. 

100. Ratusan angkutan umum mogok. 

101. Ribuan warga pengguna jalan terlantar. 

102. Lukman mengeluhkan saluran air yang mampet. 

103. Seorang polisi mempunyai transaksi dalam rekeningnya. 

104. Kelompok remaja adalah fenomena yang biasa. 

105. Harapan saya belum terwujud. 

106. Kita benar-benar akan mendapatkan air. 

107. Anak-anak sedang bekerja di ladang. 

108. Malam ini merupakan malam dukacita. 

109. Tahun ini kita semua akan kelaparan. 

110. Ia pun menulis sepucuk surat. 

111. Pemerintah belum serius dalam penegakan hukum. 

112. Hingga saat ini palisi masih melakukan penyelidikan. 

113. Habis magrib Abi akan les mengaji. 

114. Pemerintah akan tetap mengimpor beras. 

115. Kamu belum menulis? 

116. Kalian merupakan mahasiswa yang rajin. 

117. Ahmad telah membaca Alquran. 

118. Guru itu telah memukul papan tulis. 
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Lampiran 3 

DATA PENELITIAN 

DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ARAB 

SERTA TRANSLITERASINYA 

 

No. BI BA Transliterasi 

1.  Ayah berniat akan naik haji tahun 

depan. 

 Yurîdu al-Abu an-yuḥajja fî as-sanati ُيِرْيُد األُب أْن َيُحجَّ ِفى السََّنِة الَقاِدَمِة

al-qâdimati. 

2.  Saya mulai bersekolah. َأْبَدُأ َأْن َأَتَعلََّم ِفى الَمْدَرَسِة Abda’u an-ata’allama fî al-

madrasati. 

3.  Aku berjanji akan belajar. َعلََّمَوَعْدُت َأْن َأَت Wa’adtu an-ata’allama. 

4.  Dia berlari mengitari lapangan. ُهَو َيْجِرْي َوَيُدْوُر َعَلى اْلَمْيَداِن Huwa yajrî wayadûru ala al-maidâni. 

5.  Tamu-tamu sudah berdatangan. َحَضَرْت الضُُّيْوُف ḥaḍarat ad-ḍuyûfu. 

6.  Anak itu tertidur di kursi. ْلَوَلُد َيُنْوُم َعَلى اْلُكْرِسيَِّذاِلَك ا żalika al-waladu yanûmu ‘alâ al-

kursiyyi. 

7.  Pintu itu tertutup. ِاْنَغَلَق َذِلَك اْلَباُب Ingalaqa żâlika al-bâbu. 

8.  Saya menggunting kertas itu. َأُقصُّ َذاِلَك اْلِقْرَطاُس Aqussu żâlika al-qirṭâsu.  
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9.  Dokter itu memeriksa pasien.  َفَحَص َذاِلَك الطِّبُّ اْلَمِرْيَض Faḥaṣa żâlika at-ṭibbu al-marîḍa. 

10.  Malam ini akan diadakan pertunjukan. َسُيقاُم اْلَمْعَرُض َهَذا اّلَلْيَل Sayuqâmu al-ma’raḍu hażâ al-laila. 

11.  Anak-anak bermain di halaman. سَّاَحِةَتْلَعُب اَألْطَفاُل ِفى ال Tal’abu al-aṭfâlu fî as-sâḥati. 

12.  Panitia sudah menyusun acara 

seminar. 

 Naẓamat al-lajnatu al-barnâmija َنظََّمْت اللَّْجَنُة اْلَبْرَناِمَج ِللنَّْدَوِة

linnadwati. 

13.  Seorang isteri sedang berunding 

dengan suaminya. 

 .Tusyâwiru az-zaujatu ma’a zaujihâ ِجَهاُتَشاِوُر الزَّْوَجُة َمَع َزْو

14.  Bayi itu memasukkan jarinya ke 

mulut. 

 .Adḥala as-ṣobiyyu iṣba’ahu fî fîhi َاْدَخَل الصَِّبيُّ ِإْصَبَعُه ِفى ِفْيِه

15.  Ibu mendudukkan adik di tikar. َاْجَلَسْت اُألمُّ َأِخْي الصَِّغْيَر َعَلى اْلَحِصْيَرِة Ajlasat al-ummu akhi as-ṣagîra ‘ala 

al-ḥasîrati. 

16.  Adi dibelikan ayah sepatu baru. ِإْشَتَرى اَألُب اْلِحَذاَء اْلَجِدْيَد ِلَعاِدى Isytara al-abu al-ḥidhâ’a al-jadîda 

li’âdî. 

17.  Saya membeli tiket kereta. ِإْشَتَرْيُت َتْذِآَرَة اْلِقَطاِر Isytaraitu tażkirata al-qitâri. 

18.  Agaknya hari akan hujan. ُمْمِكٌن َسَيْنِزُل اْلَمَطُر اْلَيْوَم Mumkinun sayanzilu al-maṭoru al-

yauma. 

19.  Berita sudah menjadi kebutuhan 

masyarakat. 

 .Al-mujtama’u yaḥtâju ila al-khabari اْلُمْجَتَمُع َيْحَتاُج ِإَلى الَخَبِر
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20.  Kami akan menyajikan berita-berita 

yang aktual dan menarik. 

 Sanuqaddimu al-akhbâra al-jadîdata َسُنَقدُِّم اَألْخَباَر اْلَجِدْيَدَة اْلَجّذَاَبَة

al-jaddâbata. 

21.  Kami akan sajikan berita-berita 

menarik untuk Anda simak. 

-Sanuqaddimu al-akhbâra al َسُنَقدُِّم اَألْخَباَر اْلَجّذَاَبَة ِلْلإْسِتَماِع

jaddâbata lil’istimâ’i. 

22.  Kapal-kapal tersebut sedang menuju 

ke timur tengah. 

-Ittajahat as-sufunu ila asy-syarqi al ِإتََّجَهْت َالسُُّفُن إَلى الشَّْرِق األْوَسِط

ausaṭi. 

23.  Sang mesin pembunuh telah kembali. َرَجَع الَقاِتُل Raja’a al-qâtilu. 

24.  Film terminator 3: the rise of mechines 

mulai dirilis. 

 Yu’raḍu al-filmu tirmînâtûr aṡ-ṡâliṡu "ُطُلْوُع الَمِكنَِّة" ُيْعَرُض اْلِفْلُم ِتْرِمْيَناُتوْر الثَّاِلُث 

“ṭulû’u al-makinnati”. 

25.  Jangan mengulang kata atau kalimat 

yang telah dibaca. 

 Lâ tukarrir al-kalimata au al-jumlata َلا ُتَكرِّْر اْلَكِلَمَة َاِواْلُجْمَلَة اْلَمْقُرْوَأَة

al-maqrûata. 

26.  Jangan berhenti di awal baris.  َلا َتِقْف ِفى َأوَِّل الَفْقَرِة Lâ taqif fî awwali al-faqrati. 

27.  Jangan membaca dengan bergumam. َرْأ ِبالتََّغْمُغِمَلا َتْق Lâ taqra’ bi at-tagamgumi. 

28.  Siswa telah menyelesaikan bacaannya. َأَتمَّ الطَّاِلُب ِقَراَءَتُه Atamma at-ṭôlibu qirâatahu. 

29.  Saya akan menolongmu. َسُأَساِعُدَك Sausâ’iduka. 

30.  Mereka sudah dibekali ponsel. ُهْم َيْحِمُلْوَن الَهاِتَف Hum yaḥmilûna al-hâtifa. 

31.  Aisyah membaca buku sejarah baru. َقَرَأْت َعاِئَشُة ِآَتاَب التَّاِرْيِخ اْلَجِدْيَد Qara’at ‘âisyatu kitâba at-târikhi al-

jadîda. 
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32.  Beberapa saat yang lalu saya pergi ke 

Subang dan Sukamandi. 

 żahabat ila sûbânj wa sukâmandî fi اَمْنِدى ِفى اُألْسُبْوِع اْلَقِدْيِمَذَهْبُت ِإَلى ُسْوَبانْج َوُسْوَآ

al-usbû’i al-qadîmi. 

33.  Televisi juga akan memperluas 

wawasan masyarakat. 

 At-tilifîziyyûn sayuzîdu al-ma’rifata التِّْلِفْيِزيُّْون َسُيِزُيُد اْلَمْعِرَفَة ِلْلُمْجَتَمِع

lilmujtama’i. 

34.  Pendaftaran calon Pegawai Negeri 

Sipil akan dibuka bulan September. 

َسُتْفَتُح التَّْسِجْيُل ِلُمَرشَِّح اْلُمَوظَِّف اْلُحُكْوِميِّ ِفى الشَّْهِر 
 ِسْبِتْمِبْير

Satuftaḥu at-tasjîlu limurasyaḥi al-

mufadẓafi al-ḥukûmiyyi fi syahri 

sibtimbiiri. 

35.  Pertokoan di pusat kota terbakar 

semalam. 

 Ad-dakâkînu fi markazi al-madînati الدََّآاِآْيُن فى َمْرَآِز اْلَمِدْيَنِة َمْحُرْوَقٌة ِفى اْلَباِرَحِة

maḥruqatu fi al-bâriḥati. 

36.  Saya akan membantu anda sesuai 

dengan kemampuan yang saya miliki. 

 .Sausâiduka biqadri ṭôqatî َطاَقِتْي َسُأَساِعُدَك ِبَقْدِر

37.  Virna dan Santy sedang merokok 

sambil bergosip. 

 Firnâ wa santî tudakkhinâni ِفْرَنا َوَسْنِتى ُتَدخَِّناِن َوَيْغَتاَباِن

wayagtâbâni. 

38.  Adi dan Boy merupakan dua sahabat 

akrab. 

.âdi wa bâi mutaṣâdiqâni khamîmâni‘ َماِنَعاِدي َو َباْي ُمَتَصاِدَقاِن َحِمْي

39.  Setiap hari keduanya selalu kelihatan 

bersama. 

 Kilâ humâ martiyyatâni jamâatan ِآَلاُهما َمْرِئيََّتاِن َجَماَعًة ُآلَّ َيْوٍم

kulla yaumin. 

40.  Lihatlah anak-anak itu. ُأْنُظْر َذاِلَك اْلَأْطَفاَل Unẓur żâlika al-aṭfâla. 
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41.  Seorang teman mengeluh. َتَشكَّى الصَّاِدُق Tasyakkâ as-ṣôdiqu. 

42.  Jalan-jalan utama di dalam kota dan 

kawasan pemukiman terendam air. 

الشََّواِرُع الرَِّئْيِسيَُّة ِفى َداِخِل اْلَمِدْيَنِة َو ِفى اْلَمَواِطِن 
 َمْغُرْوَقٌة

Asyawâri’u ar-ra’îsiyyatu fi dâkhili 

al-madînati wa fî al-mawâtini 

magrûqatun. 

43.  Menutup tempat-tempat yang ada 

genangan air. 

-Iglâqu al-amâkîni al-mamlû’ati bi al ِإْغالُق األَماِآْيِن اْلَمْمُلْوَءِة ِباالَماِء

mâ’i. 

44.  Mengubur barang-barang bekas yang 

bisa menampung air. 

-Dafnu al-mazbalati tuattiru ilâ as ُن اْلَمْزَبَلِة ُتَؤثُِّر إَلى السَّْيِل َدْف

saili. 

45.  Danar sedang mendengarkan kisah 

para pahlawan. 

 .Istama’a dânâr qiṣota al-baṭali إْسَتَمَع َداَناْر ِقصََّة اْلَبَطِل

46.  Orang yang duduk di bawah pohon itu 

saudaraku. 

 Man yajlisu taḥta asyajaroti huwa َيْجِلُس َتْحَت الشََّجَرِة ُهَو َأِخْي َمْن

akhi. 

47.  Seluruh jendela rumahnya terbuat dari 

kayu jati. 

-Kullu an-nawâfiżi fi baitihâ min al ُآلُّ الّنَواِفِذ ِفى َبْيِتَها ِمْن اْلَخَشِب َجاِتْي

khosyabi jâtî. 

48.  Yang saya hormati para menteri dan  

anggota kabinet Indonesia Bersatu. 

-Ayyuhâ majlisa ittiḥâdi wuzarâ’i al َايَُّها َمْجِلَس ِإتَِّحاِد ُوَزَراِء اِإلْنُدْوِنْيِسَيا اْلُمْحَتَرُمْوَن

indunîsiyya al-muḥtaramûna. 

49.  Hadirin sekalian yang saya muliakan. َن الُمْحَتَرُمْوَنَأيَُّها اْلَحاِضُرْو Ayyuha al-ḥaḍirûna al-

muḥtaromûna. 
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50.  Tahun 2005 pesertanya berjumlah 

883. 

 Al-musytarikûna sittatu alfin wa َاْلُمْشَتِرُآْوَن َسَنَة َأْلٍف َو َخْمٍس ثمان مائة وثالثة وثمانين

khomsi ṡamani mi’atin wa ṡalâtsu wa 

ṡamânîna. 

51.  Sepuluh yang kedua adalah sepuluh 

produk potensial. 

 Al-‘asyratu at-tâniyyatun ‘asyratu اْلَعْشَرُة الثَّاِنَيُة َعْشَرُة إْنَتاِجيٍَّة َجذَّاِبيٍَّة

intâjiyyatin jaddâbiyyatin 

52.  Saya mengajak seluruh rakyat 

Indonesia. 

-Aṭlubu kulla al-mujtama’i al َأْطُلُب ُآلَّ الُمْجَتَمِع اإلْنُدْوِنْيِسيِّْيَن

indûnîsiyyîna. 

53.  Kita semua menangis. ُآلٌّ ِمنَّا َنْبِكْي Kullun minnâ nabkî. 

54.  Pepohonan itu menjerit kehausan di 

musim kemarau panjang ini. 

 Al-asyjâru taṣûḥu aṭsyânatan fi اَألْشَجاُر َتُصْوُح َعْطَشاَنًة ِفى الصَّْيِف الطَِّوْيِل

aṣaifi aṭawîli. 

55.  Seluruh warga berpesta pora 

menyambut kelahiran putra mahkota. 

 Iḥtafala kullu al-mujtama’i litarḥîbi إْحَتَفَل ُآلُّ اْلُمْجَتَمِع ِلَتْرِحْيِب ِوَالَدِة َوِليِّ الَعْهِد

wilâdati waliyyi al-‘ahdi. 

56.  Buah penanya menjadi buah bibir di 

antara para seniman. 

 ṣârat kitâbatuhu khadîtsatan baina َصاَرْت ِآَتاَبُتُه َحِدْيَثًة َبْيَن اْلَفنَّا ِنْيَن

al-fannânîna. 

57.  Tembang menggema di dua kaki. اْلِغَناُء َيُعْوُد ِفى الرِّْجَلْيِن Al-ghinâ’u ya’ûdu fî ar-rijlaini. 

58.  Suami istri itu bekerja membanting 

tulang demi mencukupi kebutuhan 

anak-anaknya. 

 Az-zauju wa az-zaujatu ya’malâni الزَّْوُج َوالزَّْوَجُة َيْعَمَلاِن َلْيًلا َو َنَهاًرا ِلِكَفاَيِة َنَفَقِة َأْوَلاِدِهَما

lailan wa nahâran likifâyati nafaqati 

aulâdihimâ. 
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59.  Ani dan Wati adalah dua sahabat. َأِنى َو َواِتى ُمَتَصِحَباِن Ani wa wâti mutaṣâḥibâni. 

60.  Para petugas upacara dimohon hadir di 

tempat upacara sebelum pukul 07.00. 

إَلى َلْجَنِة اْلَمَراِسْيِم َأْن َتْحُضَر ِفى َمَكاِن اْلَمَراِسِم َقْبَل 
 السَّاَعِة السَّاِبَعِة 

Ila lajnati al-marôsîmi an-taḥdura fî 

makâni al-marâsimi qabla as-sâ’ati 

as-sâbi’ati. 

61.  Orang itu merasa yakin dengan 

keputusannya. 

 Żâlika as-syaḥsu mutayakqinun َذاِلَك الشَّْحُص ُمَتَيقٌِّن ِبَتْقِرْيِرِه

bitaqrîrihi. 

62.  Kita semua marah. ُآلٌّ ِمنَّا َنْغَضُب Kullun minnâ nagdabu. 

63.  Hujan anak panah itu berasal dari dua 

kubu. 

-Majî’u as-sahmi min killâ al َمِجْيُئ السَّْهِم ِمْن ِآال اْلَفِرْيَقْيِن

farîqaini. 

64.  Puluhan pohon kelapa di pekarangan 

meliuk-liuk. 

 Asyjâru an-nârajîli munḥaniyatun fi ِباْلَعَشَراِت  َأْشَجاُر النَّاَرِجْيِل ُمْنَحِنَيٌة ِفى اْلَحِدْيَقِة

al-ḥadîqoti bi al-‘asyarâti. 

65.  Hati mereka terlalu bersih. ِإْشَتدَّْت َنَظاَفُة َقْلِبِهْم Isytaddat naẓâfatu qalbihim 

66.  Kinerja kedua lembaga tersebut sangat 

kita tunggu. 

-Nantaẓiru intiẓâran ‘amala kilâ al ِآَلا اْلُمَنظَِّمِة َنْنَتِظُر ِاْنِتَظاًرا َعَمَل

munadẓimati. 

67.  Siswa-siswa perlu memanfaatkan 

kegiatan ekstrakulikuler. 

-At-ṭullâbu yaḥtâjûna ila istifâdati al الطُّلَّاُب َيْحَتاُجْوَن إَلى اْسِتَفاَدِة اَألْنِشَطِة اْلِإَضاِفيَِّة

ansyiṭati al-iḍâfiyyati. 

68.  Puluhan buku baik kumpulan cerpen 

maupun novel telah dihasilkannya. 

ُهَو َالََّف اْلُكُتَب ِباْلَعَشَراِت ِمْن َمْجُمْوَعِة اْلِقصَِّة اْلَقِصْيَرِة 
 َواْلِقصَِّة الطَِّوْيَلِة 

Huwa alfa al-kutuba bi al-‘asyarâti 

min majmû’ati al-qiṣati al-qoṣîrati 
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wa al-qiṣati at-ṭawilati. 

69.  Anak itu beberapa hari yang lalu 

datang ke tempat kosnya. 

-ḥadara aṭiflu ila maskanihi fî al َحَضَر الطِّْفُل إَلى َمْسَكِنِه ِفى اَأليَّاِم اْلَماِضيَِّة

ayyâmi al-mâdiyyati. 

70.  Peristiwa dua puluh tahun yang lalu 

sayup-sayup di telinga kami. 

 Al-ḥadiṡatu fî al-‘âmi al-‘asyiraini اْلَحاِدَثُة ِفى اْلَعاِم الَعاِشَرْيِن الَماِضَيْيِن َغْيُرَبيٍِّن ِفى ُأُذِنَنا

al-mâḍiyaini gairu bayyini fî użuninâ.

71.  Tiga penumpang yang turun disambut 

oleh kakek. 

 Yuraḥḥhibu al-jaddu tsalâtsata ُرآَّاٍب َتْخُرُج ِمَن السَّيَّاَرِةُيَرحُِّب اْلَجدُّ َثَلا َثَة 

rukkâbin takhruju mina as-sayyârati. 

72.  Yang kulihat adalah empat sosok 

sedang berdiri. 

 .Raaitu arba’ata quwwâmin َرَاْيُت َأْرَبَعَة ُقوَّاٍم

73.  Orang-orang itu meninggalkan rumah.  النَّاُس َيْذَهُبْوَن َعْن َبْيِتِهْم َذاِلَك żâlika an-nâsu yażabûna an baitihim. 

74.  Sudah kedelapan kamis ini aku 

berpuasa Ibu. 

 Yâ ummî ṣumtu yauma al-khamîsa َيا ُأّمْي ُصْمُت َيْوَم اْلَخِمْيَس َثَماِنَيَة َمرَّاٍت

ṡamâniyyata marrâtin. 

75.  Keseratus tokoh ini mencakup tokoh 

pendiri agama-agama besar dunia, 

ilmuwan, seniman, pelukis, dll. 

ِماَئُة َهْيَئاٍت َتْشَتِمُل َعَلى ُآَبَراِء الدِّْيِن ِفى اْلَعاَلِم َواْلَعاِلِمْيَن 
 َواْلَفّناِنْيَن واْلُمَصوِِّرْيَن َوَغْيِرَذاِلَك

Miatu hai’âtin tasytamilu ala 

kubarâ’i ad-dîni fi al-‘âlami wa al-

‘âlimîna wa al-fannânîna wa al-

muṣawwirîna wa ghoiri żâlika. 

76.  Lelaki ini terbilang produktif dalam 

menulis. 

-Hażâ ar-rojulu kaṡîru al-intâji fî al َهَذاالرَُّجُل َآِثْيُر الِإلْنَتاِج ِفى اْلِكَتاَبة

kitâbati. 
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77.  Mereka selalu siap sedia menolong 

kawan-kawannya. 

 Hum yasta’iddûna ‘alâ musâ’adati ُهْم َيْسَتِعدُّْوَن َعَلى ُمَساَعَدِة َأْصِدَقاِئِه

aṣdiqâ’ihi. 

78.  Salam sejahtera untuk kita semua. الّسَلاُم َعَلْيَنا As-salâmu ‘alainâ. 

79.  Setiap hari mereka selalu berangkat 

bersama. 

 Kulla yaumin hum yażhabûna َيْوٍم ُهْم َيْذَهُبْوَن َجَماَعًة ُآلَّ

jamâ’atan. 

80.  Kami duduk di beranda depan. َنْجِلُس ِفى َبْهِو اَألَماِم Najlisu fi bahwi al-‘amâmi. 

81.  Mereka begitu tekun mengerjakannya. ُهْم َيْعَمُلْوَن َنِشْيِطْيَن Hum ya’malûna nasyîtîna. 

82.  Dia anak kelas III-C di SMP. ُهَو َطاِلٌب ِفى اْلِقْسِم الثَّاِلِث ج ِمَن اْلَمْدَرَسِة اْلُوْسَطى Huwa ṭâlibun fi al-qismi aṡ-ṡâlitsi C 

min al-madrasati al-wusthâ. 

83.  Dia lagi berusaha. ُهَو َيْسَعى Huwa yas’â. 

84.  Dia bukan menganggur, tapi lagi 

berusaha. 

 .Huwa lam yata’atṭol lakin yas’â ُهَو َلْم َيَتَعطَّْل َلِكْن َيْسَعى

85.  Kita lihat saja nanti. َنْنُظُر األِتى nanẓuru al-atî. 

86.  Empat kali saya tertangkap. َاَنا َمْقُبْوٌض َأْرَبَع َمرَّاٍت Anâ maqbûḍun arba’a marrâtin. 

87.  Saya dan teman-teman tinggal di sini. َأَنا َواَألْصِدَقاُء َيْسُكُنْوَن ُهَنا Anâ wa al-aṣdiqâ’u yaskunûna hunâ. 

88.  Kita harus menghargai niat baik 

pemuda ini. 

-Lâ buddalanâ an yaḥtarima ‘alâ an َلا ُبدَّ َلَنا َأْن َيْحَتِرَم َعَلى النَِّيِة الَجيَِّدِة ِلَهَذا الشََّباِب

niyati al-jayyidati lihażâ asy-syabâbi. 

89.  Kita bisa melihat perkembangn dunia. َنْسَتِطْيُع َأْن َنْنُظَر َتَطوَُّراْلَعاَلِم nastaṭî’u an-nanẓara taṭawwura al-
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‘alami. 

90.  Saya membagi mereka sesuai tempat 

operasinya. 

 Aqassimuhum biḥasabi makâni ُأَقسُِّمُهْم ِبَحَسِب َمَكاِن َعَمِلِهْم

‘amalihim. 

91.  Kalian sudah melakukan salah satu 

dari prinsip managemen. 

 .Antum ‘amilû mabâdi’a al-‘idâriya َأْنُتْم َعِمُلْوا َمَباِدَئ اِإلَداِرَي

92.  Mereka mandi kalau ada perlunya 

saja. 

 Hum yagtasilûna ‘alâ qadri ُهْم َيْغَتِسُلْوَن َعَلى َقْدِر َحاَجِتِهْم

ḥâjatihim. 

93.  Nama kamu siapa? َمااْسُمَك Mâ ismuka. 

94.  Sekarang kamu berpikir. َتَتَفكََّر اَألَن Tatafakkara al-‘ana. 

95.  Tujuan saya di sini adalah mendidik 

kalian. 

 .Hadafî huwa at-ta’limu lakum hunâ َهَدِفْي ُهَو التَّْعِلْيُم َلُكْم ُهَنا 

96.  Sahabat Indonesia yang baik hatinya. الصَّاِحُب اِإلْنُدْوِنْيِسيُّ ُذْو َقْلٍب َجيٍِّد aṣôḥibu al-indûnîsiyyu żû qalbin 

jayyidin. 

97.  Saudara-saudaraku yang sedang salah. ِإْخَواِنْي الُمْخِطِئْيَن Ikhwânî al-mukhṭi’îna. 

98.  Aksi mogok para sopir masih terjadi َلاَيَزاُل ِإْضَراُب السَّاِئِقْيَن َعِن الَعَمِل Lâ yazâlu iḍrôbun as-sâiqîna 

anil’amali. 

99.  Bibit berjanji hari ini masih normal. َوَعَد ِبْيِبْت  َهَذا الَيْوَم َآاْلَعاِدِة Wa’ada bîbit hażâ al-yauma 

kal’âdati. 
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100. Ratusan angkutan umum mogok.  َأْضَرَبْت َسيَّاَراُت اْلَعاِم ِباْلمَئاِت َعِن اْلَعَمِل iḍrabat sayyârôtu al-‘âmi bilmiati 

anil’amali. 

101. Ribuan warga pengguna jalan 

terlantar. 

-Al-’âfu min mustakhdimi asy َأَلاٌف ِمَن ُمْسَتْخِدِم الشََّواِرِع َغْيُر ُمْعَتًنى ِبِه

syawâri’i gairu mu’tanan bihi.  

102. Lukman mengeluhkan saluran air 

yang mampet. 

 Yasykû luqmân ‘ani- al-majrâ al-mâ’i َيْشُكْو ُلْقَماُن َعِن اْلَمْجَرى الَماِء الَمْسُدْوِد

al-masdûdi. 

103. Seorang polisi mempunyai transaksi 

dalam rekeningnya. 

 lissyurṭoti mu’âmalatun tijâriyyatun ِفى َقاِئَمِة ِحَساِبَها ِللشُّْرَطِة ُمَعاَمَلُة ِتَجاِريٌَّة

fî qâ’imati ḥisâbihâ. 

104. Kelompok remaja adalah fenomena 

yang biasa. 

 Firqotu asy-syabâbi ẓôhiratun ِفْرَقُة الشََّباِب َظاِهَرٌة َعاِديٌَّة

‘âdiyyatun. 

105. Harapan saya belum terwujud. َلْم َيْحُصْل َأَمِلْي Lam yaḥsul amalî. 

106. Kita benar-benar akan mendapatkan 

air. 

 .ḥaqiqatun sananâlu amalî َحِقْيَقًة َسَنَناُل اْلَماَء

107. Anak-anak sedang bekerja di ladang. اَألْطَفاُل َيْعَمُلْوَن ِفى اْلَحِدْيَقِة Al-aṭfâlu ya’malûna fî al-ḥadîqati. 

108. Malam ini merupakan malam 

dukacita. 

 .Haża al-lailu huwa lailu al-ḥazani َهَذا الَّْيُل ُهَو َلْيُل اْلَحَزِن

109. Tahun ini kita semua akan kelaparan. َسُيِصْيُبَنا الطَّاُعْوُن ِفى َهَذا الَعاِم Sayuṣîbunâ at-ṭô’ûnu fî hażâ al-‘âmi. 

110. Ia pun menulis sepucuk surat. ُهَو َيْكُتَب َطَرًفا ِمَن الرَِّساَلِة Huwa yaktuba ṭorafan mina ar-
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risâlati. 

111. Pemerintah belum serius dalam 

penegakan hukum. 

 Al-ḥukûmatu lam yajida ‘an ‘iqâmati اْلُحُكْوَمُة َلْم َيِجدَّ َعِن ِإَقاَمِة اْلُحْكِم

al-ḥukmi. 

112. Hingga saat ini palisi masih 

melakukan penyelidikan. 

 Lâ tazâlu asy-syurṭotu mufattisyatan الَتَزاُل الشُّْرَطُة ُمَفتَِّشًة َحتَّى اَألَن

ḥattâ al-‘âna. 

113. Habis magrib Abi akan les mengaji.   َسَيَتَعلَُّم اَألُب اْلُقْرَأَن َبْعَد اْلَمْعِرِب Sayata’allamu al-‘âbu al-qur’âna 

ba’da al-magribi. 

114. Pemerintah akan tetap mengimpor 

beras. 

-Lâ tazâlu al-ḥukûmatu tastauridu ar َلا َتَزاُل اْلُحُكْوَمُة َتْسَتْوِرُد الرُّزَّ

ruzza. 

115. Kamu belum menulis? َهْل َاْنُتْم َلْم َتْكُتْب؟ Hal antum lam taktub? 

116. Kalian merupakan mahasiswa yang 
rajin. 

أْنُتْم َطاِلُبْوَن َنِشْيُطْوَن  Antum ṭâlibûna nasyîṭûna. 

117. Ahmad telah membaca Alquran احمد القرأن ِقرأ qara’a aḥmad al-qur’âna 

118. Guru itu telah memukul papan tulis المد رس السبورة ضرب  ḍaraba al-mudarrisu as-sabburata’ 



i 
 

   

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN KARTU DATA 


