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SARI 

Jumiati, Sri. 2016. Jumlah Ismiyah dan Kalimat Nominal (Analisis Kontrastif).
Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan 

Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Zukhaira, S. S., M. Pd., Pembimbing II: Ahmad 

Miftahuddin, M. A. 

Kata kunci: analisis kontrastif, jumlah ismiyah, kalimat nominal. 

 Analisis kontrastif merupakan ilmu bahasa yang digunakan untuk 

membandingkan dua bahasa atau lebih yang tidak serumpun untuk memperoleh 

persamaan dan perbedaan. Bahasa Arab memberi pengaruh dalam bahasa 

Indonesia. Akan tetapi struktur dan kaidahnya tidak sama sehingga analisis 

kontrastif dibutuhkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan struktur dan 

kaidah kedua bahasa tersebut. Dalam penelitian ini peneliti membatasi 

permasalahan membandingkan jumlah ismiyah dan kalimat nominal. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah (1) apa kaidah, kategori sintaksis, serta pola urutan jumlah ismiyah 
dengan kalimat nominal dan (2) apa persamaan dan perbedaan jumlah ismiyah
dan kalimat nominal. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kaidah, 

kategori sintaksis, serta pola urutan jumlah ismiyah  dan kalimat nominal, dan 

mendeskripsikan persamaan dan perbedaannya. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis dan pendekatan 

metodologis. Secara teoretis penelitian ini menggunakan pendekatan sinkronis 

kontrastif, sedangkan secara metodologis menggunakan pendekatan deskriptif 

kontrastif. Data pada penelitian ini adalah jumlah ismiyah dalam bahasa Arab dan 

kalimat nominal dalam bahasa Indonesia. Pengumpulan data menggunakan 

metode simak dengan teknik catat. Data yang telah dikumpulkan dianalisis 

menggunakan metode analisis deskriptif kontrastif, sedangkan pemaparan hasil 

analisis data menggunakan metode informal. 

 Hasil penelitian ini meliputi persamaan dan perbedaan jumlah ismiyah dan 

kalimat nominal. Persamaan jumlah ismiyah dan kalimat nominal dapat dilihat 

dari penyebutan dan kaidah di dalamnya. Berdasarkan penyebutan, jumlah 
ismiyah dan kalimat nominal merupakan kalimat berkategori nomina. 

Berdasarkan kaidahnya, persamaan jumlah ismiyah dan kalimat nominal yaitu; (1) 

ketakrifan topik (mubtada` dan subyek), (2) kategori mubtada`ṣarih atau ḍamir
dengan subyek nomina, frase nominal, atau pronomina, dan (3) kategori khabar 
mufrod dengan predikat nominal tunggal. Meski demikian, persamaan tersebut 

tidak seutuhnya sama karena bahasa Arab dan bahasa Indonesia mempunyai 

kaidah masing-masing, seperti kategori isim dalam bahasa Arab (meliputi kata 

benda dan kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia (kata benda). Perbedaan jumlah
ismiyah dan kalimat nominal dapat dilihat dari pengertian dan kaidah di 

dalamnya. Sebagai pengertian, jumlah ismiyah merupakan susunan isnady (Mu-
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Kh) yang diawali isim tanpa ‘amil lafżi, sedangkan kalimat nominal merupakan 

kalimat tunggal yang predikatnya berkategori nomina. Berdasarkan kaidahnya, 

perbedaan jumlah ismiyah dan kalimat nominal yaitu; (1) kasus nominatif pada 

konstituen jumlah ismiyah (mubtada` dan khabar) yang tidak ditemukan pada 

kalimat nominal, (2) kaidah mubtada` boleh nakirah mufidah, (3) kaidah yang 

memperbolehkan untuk menghilangkan salah satu konstituen (mubtada` atau 

khabar), (4) kaidah harus menghilangkan salah satu konstituen (mubtada` atau 

khabar), (5) kaidah khabar harus menyesuaikan dengan mubtada` berdasarkan 

jenis dan jumlahnya, (6) kaidah khabar boleh berbilang, (7) kategori mu`awwal
yang tidak ada persamaan kaidahnya dengan subyek, dan (8) kategori khabar 
jumlah dan syibhu jumlah tidak sama dengan kaidah kalimat nominal yang 

berpredikat tunggal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa tidak terpisahkan dari manusia dan selalu menyertai dalam 

setiap kegiatannya. Bahasa sangat diperlukan dalam hal komunikasi untuk 

mengungkapkan isi hati, pikiran, maupun gagasan. Sebagai alat komunikasi, 

bahasa diungkapkan dalam bentuk ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia dan bersifat arbitrer serta disepakati.  

Bahasa merupakan suatu sistim komunikasi yang mempergunakan 

simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer, yang dapat 

diperkuat dengan gerak-gerik badaniah yang nyata. Ia merupakan simbol 

karena rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia harus 

diberikan makna tertentu (Keraf 2004:2). 

Chaer (2006:1) menyatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem 

lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat 

tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Dalam hal 

komunikasi, bahasa juga berperan dalam mengatur dan mengontrol perilaku 

individu satu dengan individu lain dalam suatu hubungan sosial.  

Belajar bahasa asing diperlukan dalam mengimbangi kehadiran 

teknologi modern karena sebagian besar teknologi modern diciptakan oleh 

negara asing seperti Amerika, Jerman, China, dan sebagian negara-negara lain. 

Pusat kajian keilmuan dan peradaban juga banyak berasal dari negara-negara 
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Eropa, Amerika, dan negara-negara di Timur Tengah. Hal ini menjadi salah 

satu faktor pentingnya belajar bahasa asing. 

Bahasa asing yang digunakan secara resmi dalam konferensi-

konferensi PBB yaitu: bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa 

Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa). Bahasa asing yang 

banyak digunakan selain bahasa Inggris dan bahasa Cina adalah bahasa Arab. 

Bahasa Arab selain dituturkan oleh jutaan orang dan sebagai  bahasa 

resmi PBB, bahasa Arab juga merupakan bahasa Alquran seperti yang tertera 

pada firman Allah “Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Alquran 

dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya” (Q.S. Yusuf:2). Dengan 

demikian bahasa tidak hanya dipelajari dan dituturkan di jazirah Arab saja 

melainkan di negara-negara yang terdapat pemeluk agama Islam seperti di 

Indonesia. 

Al-Gulâyaini (1987:7) menafsirkan bahwa bahasa Arab (al-Lugah al-

‘Arabiyyah) adalah kata yang dipergunakan oleh orang-orang Arab untuk 

mengungkapkan maksud atau isi hati mereka. 

Bahasa Arab (al-lughah al-‘Arabiyyah, atau secara ringkas ‘Arabi)

adalah salah satu rumpun bahasa Semit Tengah, yang termasuk dalam rumpun 

bahasa Semit dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo 

Arami. Bahasa Arab dituturkan oleh lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa 

pertama (https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab).
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Bahasa Arab memberi pengaruh penting dalam perkembangan bahasa 

Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa kata dalam bahasa 

Indonesia yang diserap dari bahasa Arab misalnya, ‘kursi’ (berasal dari kata 

الكرسي al-kursiyyu) (Munawwir 2007:479) dan ‘hadirin’ (berasal dari kata 

/حاضرين /ḥâḍirîn  حاضرون ḥâḍirun ) (Munawwir 2007:302).

Pada dasarnya bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Arab 

karena kedua bahasa ini bukan bahasa serumpun meskipun beberapa kata 

dalam bahasa Indonesia adalah hasil serapan dari bahasa Arab. Terdapat 

perbedaan mendasar antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia misalnya,

bahasa Arab mengenal penggunaan gender untuk menunjukkan kata ganti 

sedangkan bahasa Indonesia menyamakan penyebutan dalam kata ganti antara 

laki-laki dengan perempuan. Misalnya dalam kalimat jâ`at fâtimâtun (Fatimah 

telah datang) dengan kalimat jâ`a ‘aliyyun (Ali telah datang). Kata jâ`at dan 

jâ`a dalam kalimat bahasa Indonesia sama-sama memiliki arti “telah datang” 

(tanpa membedakan apakah yang dibicarakan seorang laki-laki atau 

perempuan), sedangkan dalam bahasa Arab kedua kata tersebut menunjukkan 

bahwa kata jâ`at mengandung arti perempuan (dalam hal ini Fatimah) dan 

jâ`a menunjukkan laki-laki (dalam hal ini Ali). Perbedaan kedua kata tersebut 

ada pada penambahan huruf ta’ ta’nis menunjukkan perempuan atau 

mu’annast).

Isim dalam bahasa Arab berbeda dengan kata benda dalam bahasa 

Indonesia. Isim memiliki jenis kelamin laki atau perempuan, dalam bahasa 
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Arab disebut muannast (berjenis perempuan) dan mudzakkar (berjenis laki-

laki) (Fahri dan Nas 2006:33). 

Perbedaan lain antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia terletak 

pada berubahnya bentuk kata kerja menyesuaikan dengan waktu yang 

menyertainya, misalnya fi’il maḍi dan fi’il muḍari’. Selain itu, huruf yang 

digunakan dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, berbeda dengan 

huruf dalam  bahasa Arab yang menggunakan huruf hijaiyyah, seperti ( , ت, ب, ا

......., ث ). Perbedaan dalam hal susunan struktur gramatika juga membuat 

pembelajar bahasa Arab di  Indonesia mengalami kesulitan. 

Pembelajar bahasa Arab seyogyanya harus memahami kosakata dan 

pola kalimatnya. Pola struktur kalimat bahasa Arab pada dasarnya terdiri atas 

dua pola, yaitu jumlah ismiyah atau disebut kalimat nominal dan jumlah

fi’liyah atau disebut kalimat verbal (Fahri dan Nas 2006:74). Bahasa Arab dan 

bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa serumpun yang memiliki 

persamaan dalam hal struktur gramatika sehingga pola kalimat kedua bahasa 

tersebut tidak sama.  

Jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun atas mubtada dan khabar 

(al-Gulayainy 1987:535). Contoh: al-ḥaqqu manshûrun (al-ḥaqqu merupakan 

mubtada berupa isim ma’rifat marfu’) dan (manshûrun merupakan khabar

berupa isim marfu’ mengikuti mubtada`-nya). 

Jumlah ismiyah yaitu susunan kalimat yang mempunyai unsur pokok 

mubtada` dan khabar (dimulai dengan isim), jadi jumlah ismiyah/ kalimat 
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nominal, adalah kalimat yang dimulai dengan nomin/ isim (Fahri dan Nas 

2006:74).  

Jumlah ismiyah terbagi atas dua bagian, yaitu subyek (mubtada`) dan 

predikat (khabar). Adapun yang dapat berfungsi sebagai subyek atau 

mubtada` ialah kata benda dan adjektiva (isim), kata ganti orang (ḍamir) atau 

kata ganti penunjuk (isim isyarah), sedangkan yang dapat berfungsi sebagai 

predikat atau khabar ialah kata sifat, isim, kata keterangan/ adverbia (ẓorof)

atau sebuah frasa preposisi (jar majrur) (Schulz 2011:24). Contoh: “al-baitu 

kabîrun” (Rumah itu besar). Al-baitu berkedudukan sebagai mubtada` berupa 

isim marfu` sedangkan kabîrun berkedudukan sebagai khabar berupa isim 

marfu’ mengikuti mubtada`.

Kalimat nominal yakni kalimat yang predikatnya berkategori nomina, 

atau dibentuk dari sebuah klausa nominal dan intonasi final (Chaer 2009:166). 

Contoh: “Saya adalah seorang siswa”. Kata “saya” pada kalimat tersebut 

berkategori nomina yang menduduki fungsi subjek sedangkan kata “seorang 

siswa” berkategori frasa nominal yang menduduki fungsi predikat. 

Apabila dicermati, semua objek studi ilmu tata bahasa, baik bahasa 

Arab maupun bahasa Indonesia terdapat beberapa persamaan objek kajian. 

Persamaan-persamaan objek kajian tersebut antara lain kajian tentang kata 

benda, kata kerja, subjek, predikat, kalimat verbal, kalimat nominal dan lain 

sebagainya. Akan tetapi setelah dibandingkan dengan seksama akan 

ditemukan ketidaksamaan antara subjek dan predikat yang terdapat dalam 

bahasa Arab dengan konsep subjek predikat dalam bahasa Indonesia. Struktur 
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jumlah ismiyah dengan struktur subjek predikat dalam bahasa Indonesia 

terdapat persamaan dan perbedaan. 

Persamaan dan perbedaan struktur kedua bahasa tersebut 

mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua. Pembelajaran bahasa 

kedua tidak lepas dari bahasa pertama seorang pembelajar. Tarigan (2009:11) 

mengutip dari Robert Lado (1951) sebagai berikut: 

“Kebiasaan dalam ber-B1 sangat berpengaruh terhadap 

PB2. Robert Lado (1951) merumuskan pertanyaan di 

atas tadi [bagaimana cara mengajarkan bahasa asing 

secara efisien dan efektif?] dengan formulasi yang sangat 

terkenal yang berbunyi:”unsur-unsur yang sama di dalam 

B1 dan B2 yang sedang dipelajari sangat menunjang 

pengajaran B2; sebaliknya unsur-unsur yang berbeda 

menyebabkan timbulnya kesulitan belajar”.
Bentuk dan unsur penyusun jumlah ismiyah tidak sama dengan 

kalimat nominal. Jumlah ismiyah harus diawali dengan isim (nomina) 

sedangkan kalimat nominal predikatnya harus berupa nomina. Terdapat 

perbedaan khas pada kedua pola kalimat tersebut. Perbedaan pola jumlah 

ismiyah dengan kalimat nominal dapat membingungkan pembelajar bahasa 

kedua mengalami kesulitan bahkan kesalahan. 

Hal tersebut mendorong peneliti melakukan studi analisis kontrastif 

untuk membandingkan pola jumlah ismiyah dengan kalimat nominal untuk 

mencari persamaan dan perbedaan antara kedua pola kalimat tersebut agar 

pembelajar mudah memahaminya. Perbedaan pola kalimat kedua bahasa 

tersebut dapat diidentifikasi melalui perbandingan atau kontrastif bahasa. 

Analisis kontrastif (anakon) dapat memprediksi daerah atau butir 

tertentu (dari suatu bahasa) yang potensial mendatangkan interferensi bagi B2 
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yang sedang dipelajari (Tarigan 2009:48). Perbedaan pola jumlah ismiyah

dengan kalimat nominal memungkinkan munculnya interferensi bagi 

pembelajar B2. Sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kesulitan 

pemahaman atau interferensi dalam mempelajari B2 maka diperlukan analisis 

kontrastif untuk menemukan persamaan dan perbedaan pola jumlah ismiyah

dengan pola kalimat nominal agar memudahkan pembelajar dan mengurangi 

terjadinya interferensi. 

Analisis kontrastif pada dasarnya membandingkan dua bahasa yang 

tidak serumpun untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di antara kedua 

bahasa tersebut. Analisis kontrastif adalah aktivitas atau kegiatan yang 

mencoba membandingkan struktur B1 dengan struktur B2 untuk 

mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di antara kedua bahasa tersebut 

(Tarigan 2009:5). 

Kajian atau studi analisis kontrastif berbeda dengan kajian komparatif 

meskipun kedua kajian tersebut sama-sama bersifat membandingkan. 

Menurut Samsuri (1985:71), linguistik komparatif sinkronis yang 

mempelajari dua bahasa, dimana Samsuri mengambil contoh dengan 

membandingkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang disebut linguistik 

kontrastif. Sedangkan linguistik komparatif diakronis (komparatif) biasanya 

mengadakan studi perbandingan antara bahasa-bahasa yang serumpun, yang 

ditujukan kepada rekonstruksi bahasa induk, atau dapat juga ditujukan untuk 

mengetahui daerah bahasa induk itu dahulu dipakai. 
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Kajian terhadap bahasa kedua (bahasa Arab) yaitu mengontraskannya 

dengan bahasa pertama (bahasa Indonesia) dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan segi-segi perbedaan dan persamaan antara kedua bahasa 

tersebut. Melalui pendekatan kontrastif akan diperoleh kekhasan bahasa 

masing-masing. Selain itu usaha kajian secara ilmiah kontrastif ini didukung 

kebutuhan akademis untuk pengajaran bahasa, yaitu menjembatani 

pembelajar bahasa Arab di Indonesia agar lebih mudah dalam mempelajari 

dan memahami bahasa Arab sebagai bahasa asing. 

Maka, kajian analisis sintaksis kontrastif antara jumlah ismiyah

dengan kalimat nominal dalam bahasa Indonesia dibutuhkan oleh para 

pembelajar bahasa Arab di Indonesia untuk memahami kaidah dan struktur 

jumlah ismiyah melalui persamaan dan perbedaannya dengan kalimat 

nominal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apa kaidah, kategori sintaksis, dan pola urutan jumlah ismiyah dan 

kalimat nominal? 

2. Apa persamaan dan perbedaan jumlah ismiyah dengan kalimat 

nominal? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kaidah, kategori sintaksis, dan pola urutan jumlah

ismiyah dan kalimat nominal. 

2. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan jumlah ismiyah dan 

kalimat nominal. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini meliputi manfaat teoretis 

maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi 

penelitian linguistik selanjutnya, khususnya tentang kajian kontrastif. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembelajar bahasa 

Arab dan peneliti. 

a. Manfaat bagi siswa bahasa Arab 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mempelajari 

persamaan dan perbedaan jumlah ismiyah dengan kalimat nominal. 

Selain itu, penelitian ini akan memudahkan para siswa dalam 

mempelajari jumlah ismiyah
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b. Manfaat bagi guru bahasa Arab 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai materi belajar bahasa Arab 

terutama dalam memahami jumlah ismiyah 

c. Manfaat bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang persamaan 

dan perbedaan jumlah ismiyah dalam bahasa Arab dengan kalimat 

nominal dalam bahasa Indonesia sehingga dapat memperkaya 

referensi tentang analisis kontrastif khususnya analisis kontrastif 

bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. 
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang analisis kontrastif bahasa telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Sebagian peneliti tertarik melakukan penelitian tentang analisis 

kontrastif bahasa karena dari penelitian ini akan memunculkan persamaan dan 

perbedaan antara dua bahasa yang diteliti sehingga memudahkan pembelajar 

untuk memahami bahasa lainnya.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait 

jumlah ismiyah dan analisis kontrastif yaitu penelitian Mujianto (2012) yang 

berjudul Analisis Sintaksis Non Verba dalam Buku al-Arabiyah lin-Nasyiin Jilid 

3, Ainun Najib (2013) dengan judul Analisis Jumlah Ismiyah (Nominal Sentence) 

dalam Kitab Akhlaq lil-Banin Jilid I Karya Syeikh Umar bin Achmad Bardja,

Miftahur Rohim (2013) Analisis Kontrastif Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab 

Berdasarkan Kala, Jumlah, dan Persona, dan Reni Fatikhatun Nikmah Khasanah 

(2014) Preposisi dalam Bahasa Indonesia 7dan Huruf Jar Bahasa Arab (Analisis 

Kontrastif Sintaksis). 

 Penelitian yang dilakukan Mujianto (2012) mendeskripsikan ragam, 

corak, dan struktur frasa non-verba dalam buku Al-Arabiyah lin-Nasyiin Jilid 3. 

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan 

(library research). Penelitian ini hanya menemukan dan menganalisis kemudian 
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mendeskripsikan frasa non verba yang terdapat pada buku al-Arabiyah lin-Nasyiin

jilid ketiga.

Relevansi penelitian yang dilakukan dengan penelitian Mujianto adalah 

terletak pada analisis sintaksis bahasa Arab. Perbedaan penelitian Mujianto 

dengan peneliti yaitu Mujianto menemukan dan menganalisis sintaksis frasa non 

verba dalam sebuah buku yang berjudul al-Arabiyah lin-Nasyiin Jilid ketiga 

sedangkan peneliti menganalisis sintaksis kalimat. Penelitian ini hanya 

menganalisis dan mendeskripsikan secara sintaksis frasa non verba dalam bahasa 

Arab tanpa membandingkan dengan frasa non verba dari bahasa lain. Berbeda 

dengan Mujianto, peneliti menganalisis sintaksis secara kontrastif antara jumlah 

ismiyah dalam bahasa Arab dengan kalimat nominal dalam bahasa Indonesia. 

 Penelitian berhubungan dengan jumlah ismiyah pernah dilakukan oleh 

Najib (2013) dengan judul Analisis Jumlah Ismiyah (Nominal Sentence) dalam 

Kitab Akhlaq lil-Banin Jilid I Karya Syeikh Umar bin Achmad Bardja. Penelitian 

ini menganalisis serta mendeskripsikan struktur dan pola konstituen jumlah 

ismiyah dalam kitab Akhlaq lil-Banin Jilid I.

 Relevansi penelitian Najib dengan peneliti yaitu terletak pada kesamaan 

kajian tentang analisis sintaksis dan jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu Najib menganalisis jumlah ismiyah

pada buku Akhlaq lil-Banin sedangakan peneliti menganalisis jumlah ismiyah

secara umum yang dikontrastifkan dengan kalimat nominal dalam bahasa 

Indonesia. 
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 Penelitian berikutnya adalah penelitian tentang analisis kontrastif antara 

bahasa Indonesia dengan bahasa Arab yang dilakukan oleh Rohim (2013) yang 

berjudul Analisis Kontrastif Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab Berdasarkan 

Kala, Jumlah, dan Persona. Penelitian ini membandingkan kosakata dalam 

bahasa Indonesia dengan kosakata dalam bahasa Arab berdasarkan kala (tense), 

jumlah, dan persona. Pada tataran kala terdapat perbedaan masa lampau, sekarang, 

dan yang akan datang. Pada tataran jumlah terdapat perbedaan jumlah singularis 

dan pluralis. Sedangkan pada tataran persona terdapat perbedaan persona orang 

pertama, orang kedua, dan orang ketiga. 

 Persamaan penelitian Rohim dengan peneliti terletak pada analisis 

kontrastif. Rohim dan peneliti juga sama-sama membandingkan antara bahasa 

Indonesia dengan bahasa Arab. Perbedaan terletak pada data yang dianalisis 

dimana Rohim menganalisis secara kontrastif kosakata berdasarkan kala, jumlah, 

dan persona sedangkan peneliti menganalisis kaidah, kategori sintaksis, dan pola 

urutan jumlah ismiyah dan kalimat nominal secara kontrastif. 

 Penelitian tentang analisis kontrastif sintaksis bahasa Arab dengan bahasa 

Indonesia juga dilakukan oleh Khasanah dengan judul Preposisi dalam Bahasa 

Indonesia dan Huruf Jar Bahasa Arab (Analisis Kontrastif Sintaksis). Penelitian 

yang dilakukan Khasanah mencari kemudian mendeskripsikan persamaan dan 

perbedaan preposisi dengan huruf jar dalam kalimat.  

 Relevansi penelitian Khasanah dengan peneliti terletak pada kesamaan 

kajian analisis kontrastif sintaksis bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. 

Perbedaan terletak pada data yang dianalisis yaitu Khasanah membandingkan 
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preposisi dengan huruf jar sedangkan peneliti membandingkan jumlah ismiyah 

dengan kalimat nominal. 

 Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut. 

Tabel 2.1 Kajian Pustaka 

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Analisis Sintaksis Non 
Verba dalam Buku al-
Arabiyah lin-Nasyiin 
Jilid 3
Oleh: Mujianto tahun 

2012

Bahasa 

penelitian: 

bahasa Arab 

Objek penelitian Mujianto 

adalah frase non verba dan 

metode yang digunakan adalah 

analisis sintaksis

Objek penelitian peneliti adalah 

jumlah ismiyah dan kalimat 

nominal dengan metode analisis 

sintaksis kontrastif

2. Analisis Jumlah Ismiyah 
(Nominal Sentence) 
dalam Kitab Akhlaq lil-
Banin Jilid I Karya 
Syeikh Umar bin Ahmad 
Bardja
Oleh Ainun Najib tahun 

2013

Analisis 

sintaksis jumlah 
ismiyah

Najib menggunakan metode 

analisis sintaksis sedangkan 

peneliti menggunakan metode 

analisis sintaksis kontrastif

3. Analisis Kontrastif 
Bahasa Indonesia dan 
Bahasa Arab 
Berdasarkan kala, 
Jumlah, dan Persona
Oleh Miftahur Rohim 

tahun 2013

Analisis 

kontrastif 

bahasa 

Indonesia 

dengan bahasa 

Arab

Objek penelitian Rohim adalah

kosakata berdasarkan kala, 

jumlah, dan persona sedangkan 

objek penelitian peneliti adalah 

jumlah ismiyah dan kalimat 

nominal

4. Preposisi dalam Bahasa 

Indonesia dan Huruf Jar 

Bahasa Arab (Analisis 

Kontrastif Sintaksis)

Oleh Reni Fatikhatun 

Nikmah Khasanah tahun 

2014

Analisis 

kontrastif 

sintaksis bahasa 

Indonesia 

dengan bahasa 

Arab

Objek penelitian Reni adalah 

preposisi sedangkan objek 

penelitian peneliti adalah jumlah
ismiyah dan kalimat nominal
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Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat diketahui bahwa penelitian 

tentang analisis sintaksis kontrastif antara jumlah ismiyah dengan kalimat nominal 

belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga peneliti tertarik melakukan 

penelitian ini. 

2.2. Landasan Teoretis 

Penelitian ini menggunakan teori yang meliputi konsep-konsep tentang (1) 

Bahasa; (2) Sintaksis Bahasa Arab; (3) Jumlah Ismiyah; (4) Sintaksis Bahasa 

Indonesia; (5) Kalimat Nominal; (6) Analisis Kontrastif. 

2.2.1 Bahasa 

 Hakikat bahasa dinyatakan oleh beberapa ahli bahasa. Al-Ghulayaini 

(2006:7) menyebutkan bahwa “Al-lugah hiya alfâzhu yu’abbiru bihâ kullu 

qaumin ‘an maqâṣidihim” (bahasa yaitu kata yang dipergunakan oleh suatu kaum 

untuk mengungkapkan maksud atau isi hati mereka. 

Chaer (2006:1) mengartikan bahasa sebagai sistem lambang berupa bunyi, 

bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, 

berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Keraf (2004:2) menyebut bahasa adalah 

suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi 

ujaran) yang bersifat arbitrer, yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badaniah 

yang nyata. Ia merupakan simbol karena rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh 

alat ucap manusia harus diberikan makna tertentu. 

 Dilihat dari beberapa pengertian di atas mengenai bahasa peneliti 

menyimpulkan bahwasanya secara umum bahasa merupakan sistem komunikasi 

berupa lambang bunyi yang dituturkan melalui alat ucap manusia dengan ujaran-
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ujarannya dan bersifat arbitrer untuk menjalin hubungan sosial, bertukar pendapat, 

dan menyatakan isi hati. 

 Dalam mempelajari bahasa perlu mengetahui tentang cabang ilmu bahasa 

seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Hal ini diperkuat dengan: 

“Bidang yang mendasari itu (bahasa) adalah bidang yang 

menyangkut struktur-struktur dasar tertentu, yaitu: struktur bunyi 

bahasa, yang bidangnya disebut “fonetik” dan “fonologi”; struktur kata, 

yang namanya “morfologi; struktur antar kata dalam kalimat, yang 

namanya “sintaksis”; masalah arti atau makna, yang namanya 

“semantik”; hal-hal yang menyangkut siasat komunikasi antar-orang 

dalam parole, atau pemakaian bahasa, dan menyangkut juga hubungan 

tuturan bahasa dengan apa yang dibicarakan, yang namanya 

“pragmatik” (Verhaar 2012:9). 

Cabang-cabang ilmu bahasa tersebut tidak hanya dikenal dalam bahasa 

Indonesia saja melainkan dalam bahasa Arab juga mengenal cabang ilmu 

linguistik tersebut dengan sebutan berbeda karena setiap bahasa pasti mempunyai 

kajian mengenai ilmu linguistik. Dari beberapa cabang ilmu linguistik tersebut 

peneliti hanya mengkaji tentang sintaksis. 

2.2.2 Sintaksis Bahasa Arab 

 Ilmu dasar untuk mengetahui keadaan akhir kata dalam bahasa Arab dari 

segi i’rab (declesion) dan bina` (structure) merupakan ilmu nahwu (al-Gulâyaini 

2006:8). Hasyimi (2007:6) juga menyatakan bahwa ilmu nahwu adalah kaidah 

aturan-aturan yang berfungsi mengetahui keadaan akhir kata pada suatu kalimat 

Arab berkenaan dengan i’rab dan bina`. Menurut Ma’ruf (2002:64) kalimah

adalah kata dan frase sepadan dengan murakkab, sedangkan klausa disebut 
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murakkab isnadi atau jumlah karena bersifat predikatif, dan kalimat merupakan 

jumlah mufidah atau kalam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sintaksis atau nahwu

adalah cabang ilmu linguistik yang menelaah tentang tata bahasa mulai dari kata 

hingga wacana dan dalam tata bahasa Arab berkenaan dengan keadaan akhir kata 

pada suatu susunan kalimat yang berhubungan dengan i’rab dan bina`. Hierarki 

satuan-satuan sintaksis dalam bahasa Arab meliputi kalimah, murakkab, jumlah 

ghairu mufidah, dan jumlah mufidah atau kalam. 

2.2.2.1 Kalimah 

Al-Gulâyaini (2006:8) menyebut bahwa kalimah/ kata adalah “kullu lafẓun 

yadullu ‘ala ma’na mufrodin, wa hiya ṡalâṡatu aqsâmin: isim wa fi’l wa harf” 

(kata merupakan lafal yang menunjukkan makna yang bersifat tunggal. Kategori 

kalimah yaitu isim (nomina dan adjektiva), fi’il (verba), dan harf (partikel). 

2.2.2.1.1 Kalimah Isim 

Al-Gulâyaini (2006:8) menyatakan bahwa isim adalah kata yang 

mempunyai makna dan tidak disertai dengan waktu. Isim menurut Ismail (2000:8) 

merupakan kata yang termasuk ke dalam golongan zat dan sifat. Sedangkan Ismail 

(dalam Najib 2013:15) berpendapat bahwa isim adalah setiap kata yang merujuk 

pada manusia, hewan, tumbuhan, tempat, waktu dan sifat, dan termasuk pula 

dalam kategori adjektiva dan adverb. Dapat disimpulkan bahwa isim adalah setiap 

kata yang mempunyai makna meskipun tidak diikuti oleh kata lain dan tidak 

disertai dengan keterangan waktu. 

Ismail (2000:9-10) menyebut bahwa isim mempunyai ciri-ciri gramatikal, yakni: 
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1. Huruf akhirnya dapat di-jar-kan karena didahului oleh huruf jar atau 

didahului idhafah, 

contoh: السعادة تنبع من النفس

2. Dapat diawali dengan alif lam   ,(ال)

contoh: الرجل

3. Berakhiran tanwin,  

contoh:  Sكتاب

4. Dapat didahului huruf nida,

contoh: يا رجل

5. Dapat di-mudhaf-kan kepada isim lain,

contoh:  ٍكتاب محمد

Isim ada bermacam-macam jenisnya. Pembagian isim menurut Ismail 

(2000:8-9) dibedakan atas gender, ketakrifan, dan ẓahir atau ḍamir.

1. Dilihat dari segi gender, isim dibagi atas dua jenis yaitu mużakkar

(maskulin) dan mu`annaṡ (feminin). 

a) Mużakkar (maskulin) adalah isim yang menunjukkan jenis laki-laki, 

contoh:  سعيد  -فرس  -حسن

b) Mu`annaṡ (feminin) adalah isim yang menunjukkan jenis perempuan 

dengan ditandai huruf ta` marbuṭoh (مدرسة), nama perempuan baik 

memakai huruf ta` ataupun tidak ( مريم -زينب  –فاطمة  ), 

terdapat alif ta`niṡ maqṣūroh ( بشرى -سلمى  ), dan terdapat alif 

ta`niṡ mamdūdah ( حمراء -هيفاء  ) 
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2. Dilihat dari segi ketakrifannya (definitif), isim dibedakan atas isim 

nakirah (tak definit) dan isim ma’rifat (definit). 

a) Isim nakirah (tak definit) yaitu isim yang jenisnya bersifat umum 

yang tidak menentukan suatu perkara dan lainnya, contoh:  رجل– 

 امرأة

b) Isim ma’rifat (definit) menunjukkan sesuatu yang sudah tentu (jelas); 

yang mana atau kepunyaan siapa, dan lain-lain (Zakaria dalam Najib 

2013:14). 

Ibnu `Aqil (dalam Najib 2013:17) menyebutkan bahwa ada enam macam 

isim ma’rifat.

1) Isim ḍamir adalah kata ganti (pronomina). Ada dua jenis isim ḍamir

yakni ḍamir muttaṣil (connected personal) yang tidak bisa dijadikan 

permulaan kalimat atau jatuh setelah إال , seperti  كتبنا dan ḍamir

munfaṣil (separated personal) yang dapat dijadikan permulaan kalimat 

atau jatuh setelah إال, seperti هو استاذ.

2) Isim isyārah (demonstrative noun) merupakan kata tunjuk. Isim

isyārah menunjukkan jarak dekat (هذا dan هذه) dan jarak jauh (ذلك

dan تلك).

Contoh:   Sم6اِهر Sه6ذ6ا ا_س̂ت6اذ  Ini guru yang pandai. 

 Sذ6ِلك6  ِم̂صبا6ح   Itu lampu. 

3) ‘Alam adalah isim yang menunjukkan nama asli ( أحمد -عائشة  ), 

kuniyah yang dinisbatkan kepada bapak atau ibu dengan didahului  أب 
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atau  أم ( أبو بكر –أمb س6لمة  ), laqab yang mengandung arti 

pujian ( .(أ6̂نف_ النcاق6ةِ ) atau celaan (  ا̂لع6اِبِد̂ين6  ز6̂ين_ 

4) Isim yang diberi alif dan lam الرجل :contoh ,(ال)

5) Isim mauṣul (conjuctive noun) merupakan isim yang menunjukkan 

pada sesuatu tertentu dengan perantara ṣilah (Al-Ghulayaini 2006:85). 

Macam-macam mauṣul yaitu  ِ̂ذىcذ6اِن , ا6لcِذ̂ين6 , ا6للfِتى̂ , ا6لcا6ل 

dan ا6للcت6انِ , .ا6لالcِتى̂ 

Contoh:  _ي_̂فِلح_ الذي ي6̂جت6ِهد

6) Isim yang menjadi ma’rifat (definit) karena di-muḍaf-kan kepada salah 

satu isim ma’rifat di atas.  

Contoh:  كتاب علي

7) Munada maqsūd yaitu panggilan tertentu kepada seseorang 

menggunakan nidā` (يا),  

contoh: يا  Sيا تلميذا –رجل

3. Isim juga dibedakan atas ẓahir dan ḍamir. Isim Ẓahir menunjukkan isim

yang jelas atau bukan berupa ḍamir/ pronomina, seperti  رجل  –دمحم .

Sedangkan ḍamir adalah isim yang menunjukkan (pronomina), seperti  هي

أنا  –أنت  – .

Isim juga dapat dilihat dari segi jumlahnya. Dari segi jumlah isim dibagi 

atas tiga macam yaitu isim mufrod (singular noun), isim taṡniyah (duality noun), 

dan isim jama’ (plural noun).

1) Isim mufrod ialah isim yang menunjukkan bilangan satu (singular), 

baik orang, tempat, dan benda (Zakaria dalam Najib 2013:20). Contoh: 
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احمد ولدS  صالح  Ahmad adalah seorang anak (laki-laki)

yang soleh.

2) Isim taṡniyah adalah isim yang menunjukkan makna dua dengan 

mendapat tambahan alif & nun dalam keadaan rafa` dan tambahan ya`

& nun dalam keadaan naṣab dan jār (Ismail 2000:24).  

Contoh: 

جاء الزيدان Dua Zaid telah datang. 

3) Isim jama’ (plural noun) terdiri atas tiga macam, yaitu:

a) Jama’ mużakkar salim merupakan isim yang menunjukkan laki-

laki bermakna lebih dari dua dengan imbuhan wau & nun pada 

keadaan rafa’ dan imbuhan ya` & nun pada keadaan naṣab dan jār

(Ismail 2000:26). Contoh:  6ق6̂د أ6̂فل6ح6 الم_ؤمنون

b) Jama’ mu`annaṡ salim adalah isim yang menunjukkan makna lebih 

dari dua untuk perempuan dengan tambahan alif & ta` atas mufrod-

nya (Ismail 2000:36). Contoh:  ِِئاتfيcالحسناتِ  ي_̂ذِه̂بن6 الس cإن

c) Jama’ taksir (broken plural) adalah jama` yang bermakna lebih 

dari dua yang berbeda dengan bentuk tunggalnya (Ismail 2000:45). 

Contoh:

ا6ال6 ِبِذ̂كِر هللاِ ت6̂طم6ِئنb ا̂لق_ل_̂وب_ 

Bentuk jama` ا̂لق_ل_̂وب_  berasal dari mufrod  Sق6̂لب.

2.2.2.1.2 Kalimah Fi’il

Kalimah fi’il (verba) merupakan setiap kata yang menunjukkan terjadinya 

suatu pekerjaan pada waktu tertentu (Rifa’i 2013:36). Pendapat yang sama 
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diungkapkan Al Ghulayaini (2006:9) bahwa fi’il adalah sesuatu yang mempunyai 

makna yang berkaitan dengan waktu. Isma’il (2000:11) juga menyebut bahwa fi’il

adalah sesuatu yang menunjukkan pekerjaan yang berkaitan dengan waktu dan 

ada tiga macam verba, yakni maḍi (perfect verb), muḍâri` (imperfect verb), dan 

`amar (imperative verb).

Fi’il maḍi menurut Ismail (2000:11) adalah sesuatu yang menunjukkan 

suatu kejadian atau peristiwa sebelum waktu pembicaraan (sudah terjadi) dengan 

alamatnya berupa ta` ta`niṡ yang di-sukun. Contoh: 

Dia berkata  قال إنfي عبد هللا bahwa saya Abdullah. 

Fi’il muḍāri adalah sesuatu yang menunjukkan kejadian atau peristiwa 

yang sedang berlangsung atau yang akan datang (Ismail 2000:11) dengan 

alamatnya berupa ya` mukhaṭabah. Contoh: 

Wahai Zainab kamu mengatakan أنتِ يا زينب تقولين الحق

yang benar.

Fi’il ‘amar (imperative verb) adalah sesuatu (verba) yang digunakan untuk 

meminta dihasilkannya perbuatan pada waktu yang akan datang (Ismail 2000:11).

Contoh: !إقرأ̂  كتابك   Bacalah (laki-laki) bukumu!

2.2.2.1.3 Kalimah Harf 

Selain isim (nomina dan adjektiva) dan fi’il (verba) ada juga harf

(partikel). Harf menurut Rifa’i (2013:54) merupakan setiap kata yang tidak 

memiliki arti jika tidak digabung dengan kata lain. Isma’il (2000:13) juga 

menambahkan bahwa partikel ini jika berdiri sendiri tidak mempunyai makna, 

tetapi jika dirangkai pada kalimat akan menunjukkan maknanya. Partikel terbagi 
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atas tiga jenis, yaitu partikel yang khusus dengan isim seperti harf jar ( , من

ل, ك, ب, ربf , في, على, عن, إلى ), partikel yang me-naṣab-kan isim dan 

me-rafa’-kan khabar (in, ‘an, dan lain sebagainya), dan partikel penghubung 

antara isim dan fi’il seperti harf ‘aṭaf (konjungsi) dan harf istifham ( بل, هل ) (al-

Gulâyaini 2006:10), serta partikel yang khusus dengan fi’il seperti ( , س, سوف

قد, لم ) (Isma’il 2000:13).

Contoh: ذهب دمحم إلى المدرسة ‘Muhammad telah pergi ke sekolah’.

Kata إلى ‘ila’ merupakan harf jar atau partikel. 

2.2.2.2 Murakkab 

Murakkab menurut Al-Ghulayaini (2006:10) adalah suatu susunan yang 

tersusun atas dua kata atau lebih dan mempunyai makna. Ada enam macam 

murakkab yaitu murakkab isnādi (klausa), murakkab iḍāfi, murakkab bayāni,

murakkab ‘aṭfi, murakkab majzi, dan murakkab ‘adadi. Murakkab isnādi tidak 

penulis jelaskan pada sub bab ini karena murakkab isnādi akan dibahas pada sub 

bab klausa dan kalimat.

2.2.2.2.1 Murakkab Iḍāfi

Murakkab iḍāfi merupakan susunan yang tersusun atas muḍāf dan muḍāf

ilaih (Al-Ghulayaini 2006:12). Kata pertama pada murakkab iḍāfi disebut muḍāf

yang biasanya berupa isim nakirah dan kata berikutnya disebut muḍāf ilaih

biasanya berupa isim ma’rifat. 

Contoh: كتاب التلميذ

Isim pertama كتاب merupakan isim nakirah (tak definit) yang dibaca 

tanwin jika tidak diikuti التلميذ . Sedangkan jika كتاب diikuti التلميذ akan 
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menjadi isim ma’rifat (definit) yang ditandai dengan definite article  karena ال

merupakan susunan iḍafi.

2.2.2.2.2 Murakkab Bayāni

Murakkab bayāni menurut Al-Ghulayaini (2006:12) dibagi atas tiga 

macam yaitu, (murakkab waṣfy, murakkab taukīdy, dan murakkab badaly). 

Murakkab waṣfy tersusun atas ṣifah dan mauṣuf, misal: 

أكرمت_ التلميذ6  المجتهد6 

Murakkab taukīdy yakni tersusun dari mu`akkid dan mu`akkad untuk 

menguatkan, misal: 

ق6ر6̂أت_ ا̂لِكت6اب6 ك_لcه_ 

Sedangkan murakkab badaly tersusun atas badal dan mubadal yakni 

menjelaskan dengan pengganti, misal 

.جاء خليلS  أخوك

2.2.2.2.3 Murakkab ‘Aṭfi

Murakkab ‘aṭfi menurut Al-Ghulayaini (2006:12) adalah susunan yang 

tersusun atas ‘aṭaf dan ma’ṭuf ‘alaih. ‘Aṭaf dapat disebut sebagai konjungsi. 

Aturan i’rab setelah ‘aṭaf adalah mengikuti i’rab sebelum ‘aṭaf.

Contoh: ناءcينال_ التلميذ_ و التلميذة_  الحمد6 و الث

2.2.2.2.4 Murakkab Mazji 

Murakkab mazji merupakan susunan dari dua kata yang dirangkai menjadi 

satu kata (Al-Ghulayaini 2006:12). Contoh:  cح6̂ضر6م6̂وت6  –ب6̂يت6 ل6̂حم6  –ب6̂عل6ب6ك

2.2.2.2.5 Murakkab ‘Adadi
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Murakkab ‘adadi adalah setiap dua bilangan yang diantaranya tersimpan 

‘aṭaf. Murakkab ‘adadi dimulai dari bilangan sebelas (أحد عشر atau  الحادي

 kecuali bilangan (التاسع عشر atau تسعة عشر) hingga sembilan belas (عشر

dua belas ( اثنا عشر  dan اثنتا عشرة). Bilangan dua puluh satu ( واحد و

 harus (تسعة و تسعين) sampai bilangan sembilan puluh sembilan (عشرون

ditambahkan ‘aṭaf yang membuat bilangan tersebut berupa susunan ‘aṭfy (Al-

Ghulayaini 2006:13). 

2.2.2.3 Jumlah 

Al-Ghulayaini (2006:535) menyebut jumlah sebagai  من Sمؤلف Sقول

مسنٍد إليهمسنٍد و   susunan yang tersusun atas musnad dan musnad ilaih.

Susunan musnad dan musnad ilaih juga disebut sebagai al-murakkab al-isnādy.

Murakkab isnādy menurut Ma’ruf (2002:64) adalah suatu struktur kata yang 

terdiri dari al-mahkum ‘alaih (yang dihukumi) dan al-mahkum bih (yang 

menghukumi). Al-mahkum ‘alaih juga disebut al-musnad ilaih (selanjutnya 

disebut Mi) dan al-mahkum bih juga disebut al-musnad (selanjutnya disebut M). 

Susunan musnad (M) dan musnad ilaih (Mi) yang tidak mempunyai pengertian 

sempurna atau tidak berfaedah disebut jumlah gairu mufīdah, sedangkan susunan 

isnādy yang mempunyai pengertian sempurna disebut jumlah mufidah atau kalām.

Contoh: إن تجتهد في عملك “Jika engkau rajin terhadap tugasmu”

Susunan isnādy atau murakkab isnādy di atas terdiri atas musnad (M) تجتهد

yang berupa fi’il muḍāri dan musnad ilaih (Mi) yang berupa isim ḍamir muttaṣil

yang tersirat pada fi’il. Susunan ini merupakan jumlah gairu mufīdah ’أنت‘
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karena tidak memiliki pengertian sempurna yakni berupa syarat yang 

membutuhkan jawab dengan kehadiran إن conditional particle.

Jumlah yang tersusun atas musnad dan musnad ilaih serta mempunyai 

pengertian sempurna merupakan jumlah mufīdah atau kalam. Jumlah mufīdah

tidak membutuhkan jawab karena bukan merupakan syarat. 

Contoh: إجتهد دمحم “Muhammad rajin.”

Jumlah pada contoh tersebut merupakan jumlah mufīdah karena memiliki 

pengertian sempurna dan berfaedah. 

Al-Khuli (dalam Ma’ruf 2002:65) mengklasifikasikan jumlah atau 

murakkab isnādy menjadi dua macam, yakni jumlah fi’liyah (Jf) dan jumlah 

ismiyah (Ji). (Jf) didefinisikan sebagai jumlah yang diawali oleh fi’il (verba) dan 

(Ji) didefinisikan sebagai jumlah yang diawali isim (nomina). 

Ma’ruf (2002:68) merealisasikan  musnad (M) adalah fi’il (verba) di awal 

jumlah pada jumlah fi’liyah berverba sempurna, khabar fi’il naqis dalam jumlah

fi’liyah berverba tak sempurna, dan khabar dalam jumlah ismiyah sedangkan 

musnad ilaih (Mi) adalah fā’il (agen) pada jumlah fi’liyah aktif, nā`ibul-fā’il

(pengganti agen) dalam jumlah fi’liyah pasif, isim fi’il naqis pada jumlah fi’liyah

tak sempurna, dan mubtada` pada jumlah ismiyah. 

Contoh: البنت وردة  fتشم   

“Anak gadis itu sedang mencium sekuntum bunga mawar.”

Jumlah di atas merupakan jumlah fi’liyah karena diawali dengan fi’il yang 

mengandung kejadian dan menunjukkan waktu sebagai realisasi musnad pada 

jumlah fi’liyah. Musnad pada jumlah di atas adalah fi’il muḍāri  fتشم. Sedangkan 
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realisasi musnad ilaih pada jumlah fi’liyah adalah fā’il yang berupa isim ḍamir

.’انت‘

Contoh: ر األعسابfب توتfالقلق يسب  

“Kegelisahan itu menyebabkan ketegangan urat syaraf.”

Jumlah pada contoh di atas merupakan jumlah ismiyah karena didahului oleh isim

yang ditandai dengan ketakrifan isim lam القلق ta’rif (determinate article) dan 

disebut mubtada` sebagai realisasi musnad ilaih. Sedangkan realisasi musnad

pada jumlah ismiyah adalah khabar yang berupa khabar jumlah.

2.2.3 Jumlah Ismiyah

Jumlah atau murakkab isnady ada yang disebut jumlah fi’liyah dan jumlah

ismiyah. Sudah dijelaskan bahwa jumlah fi’liyah tersusun atas fi’il dan fa’il dan 

diawali oleh fi’il. Sedangkan jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh 

isim.

Jumlah ismiyah berpola atau berstruktur dasar topik-komen. Topik adalah 

pokok pembicaraan atau gagasan, sedangkan komen adalah yang memberi 

penjelasan terhadap pokok tersebut (Alwi 2003:325). Dalam bahasa Arab pola 

topik-komen disebut mubtada`-khabar atau musnad-musnad ilaih. Topik dalam 

jumlah ismiyah adalah mubtada` atau musnad ilaih sedangkan komen adalah 

khabar atau musnad. Setiap suatu satuan sintaksis kalimat atau jumlah

mengandung kategori sintaksis, fungsi sintaksis, dan pola urutan konstituennya. 

2.2.3.1 Kategori Sintaksis 

Kategori sintaksis atau kategori pengisi fungsi sintaksis pada jumlah 

ismiyah dibedakan atas kategori pengisi mubtada` dan kategori pengisi khabar.
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Al-Ghulayaini (2006:312) menyebutkan jenis mubtada` ada tiga, yaitu ṣarih,

ḍamir munfaṣil, dan mu`awwal. Mubtada` ṣarih adalah mubtada` yang jelas 

(bukan ḍamir atau mu`awwal), misalnya  Sالكريم محبوب. Mubtada` ḍamir 

munfaṣil merupakan mubtada` yang berupa pronomina persona yang terpisah, 

misalnya  Sأنت مجتهد. Sedangkan mubtada` yang berbentuk mu`awwal adalah 

mubtada` yang diawali oleh huruf mashdariyah, misalnya  Sو أ̂ن تصوموا خير

yang jika di-ta’wil-kan menjadi لكم . صيامكم خير لكم

Bentuk kategori sintaksis pengisi fungsi khabar menurut Al-Ghulayaini 

(2006:314-315) adalah jenis mufrod dan jumlah. Khabar yang berjenis mufrod

merupakan khabar yang tidak berbentuk jumlah (murakkab isnādy), misalnya 

.المجتهدون محمودون Khabar yang berjenis jumlah ada dua macam, yaitu 

jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah. Khabar yang berjenis jumlah ismiyah

tersusun atas mubtada` dan khabar sehingga dalam jumlah ismiyah yang khabar-

nya berupa jumlah ismiyah terdapat dua mubtada`, misalnya   _العامل_ خ_ل_ق_ه

 Sحسن. Sedangkan khabar yang berjenis jumlah fi’liyah diawali oleh fi’il dan 

tersusun atas fi’il dan fa’il, misalnya   ِالولد_ ي_̂كِرم_  واِلد6يه. Selain jumlah 

ismiyah dan jumlah fi’liyah yang dapat mengisi fungsi khabar pada suatu susunan 

jumlah ismiyah, susunan syibhu jumlah juga dapat mengisi fungsi khabar pada 

jumlah ismiyah. Syibhu jumlah yaitu susunan żorof atau jār dan majrūr, misalnya 

الجنة_ تحت أقداِم األمهاتِ  (Ismail 2000:103). 

2.2.3.2 Fungsi Sintaksis 

Setiap kata atau kalimah dan frase atau murakkab dapat mengisi fungsi 

sintaksis. Fungsi sintaksis yaitu kaitan antara kalimah atau murakkab dengan 
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kalimah atau murakkab lain dalam suatu jumlah. Terkait dengan fungsi sintaksis 

pada nomina terdapat tiga kasus dalam bahasa Arab yaitu nominatif (rafa’),

akusatif (naṣb), dan genetif (jār) (Haywood 1962:33).  

Kasus yang terdapat pada konstruksi jumlah ismiyah adalah kasus 

nominatif atau rafa’. Kasus ini disandang oleh mubtada` dan khabar dalam 

jumlah ismiyah seperti yang dijelaskan oleh Zakaria (2004:78) yakni terdapat 

tujuh fungsi sintaksis pada nomina dalam bahasa Arab yang menyandang atribut 

gramatikal nominatif yaitu fā’il (agent), na’ibul fā’il (pro-agent atau pengganti 

fā’il), mubtada`(subyek atau topik pada jumlah ismiyah), khabar (predikat atau 

komen), isim kāna wa akhwatuha (subyek atau topik yang diterangkan oleh kāna),

khabar inna wa akhwatuha (predikat atau komen yang bersama partikel inna

menerangkan subyek/topik), dan tawabi’ (pola konstruksi sintaksis yang berfungsi 

menjadi penjelas kata atau konstruksi kata sebelumnya dan menyandang atribut 

gramatikal sesuai dengan kata atau konstruksi kata yang dijelaskan seperti na’at,

‘aṭf, taukīd, dan badal) Zakaria (2004:78). 

Kasus nominatif atau rafa’ ditandai oleh desinen yang berupa (1) ḍummah

( _ُ ) di akhir kata mufrod ma’rifat, jama’ mu`annaṡ salim ma’rifat, jama’

mużakkar/mu`annaṡ taksir ma’rifat, dan mamnū’ min al-ṣarfy (2) ḍummah tanwīn

( _ٌ ) di akhir kata pada mufrod nakirah, jama’ mu`annaṡ sālim nakirah, dan jama’

mużakkar sālim nakirah (3) ḥarf alif ( sebelum konsonan akhir pada muṡanna ( ا

(4) ḥarf wawu ( sebelum konsonan akhir pada jama’ mużakkar sālim dan asma ( و

al-khamsah (5) ḍummah muqaddarah ( di akhir kata pada isim maqṣūr ( ى dan 

isim manqūṣ (Zakaria 2004:30). 
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Ad-Dahdah (dalam Ma’ruf 2002:64) berpendapat bahwa suatu jumlah

mengandung dua konstituen utama atau ‘umdah (pillar of the sentence) yaitu 

musnad dan musnad ilaih dan ditambah konstituen lain yang bukan konstituen 

utama yang disebut faḍlah (supplement of the sentence). Realisasi musnad ilaih

dalam jumlah ismiyah adalah mubtada` (Mu) dan realisasi musnad adalah khabar

(Kh). 

1) Mubtada` (Mu) 

Mubtada` merupakan realisasi dari musnad ilaih atau topik pada 

jumlah ismiyah. Al-Ghulayaini (2006:308) mendefinisikan mubtada`

sebagai musnad ilaih (pokok pembicaraan) yang tidak didahului oleh ‘amil 

lafẓi. Sedangkan menurut Fahri (2006:74) mubtada` adalah isim marfu’

(berkasus nominatif) atau kata benda yang berharakah ḍummah yang 

berperan sebagai pokok kalimat atau bebas dari ‘awamil lafẓiyah. Jadi, 

menurut kedua pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 

mubtada` adalah isim marfu’ terletak di awal jumlah sebagai pokok 

kalimat yang bebas dari ‘amil lafẓi. Mubtada` yang bebas dari ‘amil 

lafẓiyah adalah yang me-rafa’-kan mubtada` seperti ‘amil ma’nawi

sebagai ibtida` atau permulaan, bukan ‘amil lafẓiyah seperti fā’il (agen) 

atau nā’ibul fail (pengganti agen). 

Mubtada` mempunyai beberapa kaidah atau ketentuan, yakni: 

a) Rafa` berkasus nominatif (menempati kasus nominatif 

meskipun didahului oleh ḥarf jār tambahan seperti ب,  dan ,من

yang dibaca kasrah ربّ  karena sebagai mubtada`).
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contoh:  Sالحق_  منصور  

 بحسبك هللا

  هل من خلقٍ  غير هللا يرزقكم

 يا ربf كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة

b) Ma’rifat (definit)  

Mubtada` ma’rifat yaitu isim ma’rifat di awal jumlah. Isim

ma’rifat seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu ḍamir,

isim isyārah, ‘alam, isim yang diberi ال, isim mauṣūl, munada

maqsūd, dan isim yang menjadi ma’rifat karena di-muḍaf-kan. 

Selain oleh isim ma’rifat, mubtada` boleh berupa nakirah 

mufīdah yang berupa ṣifah lafẓy atau taqdīry ‘ Sمؤمن Sو لعبد

khabar berupa ẓorof atau jār-majrūr ,’خيرS من مشركٍ 

diletakkan di depan sedangkan mubtada` berupa isim nakirah

(gairu mufīdah) di belakang ‘ Sذى علم عليم fو فوق  كل’, 

terletak setelah nafy, istifham, اذا atau ,لوال fuja`iyyah ما ‘

menjadi ‘amil ,’أحدS  عندنا ‘ Sبمعروفٍ صدقة  Sأمر’, menjadi 

mubham seperti isim syaraṭ/ istifham/ ما ta’ajubiyah/ كم

khabariyah  menjadi mufīdah karena ,’م6ن يجته̂د ي_فلح‘

merupakan do’a atau celaan ‘عليكم  Sسالم’, sifat untuk 

mengganti seseorang ‘من جاهل Sخير  Sعالم’, disambung 

dengan ma’rifat atau sebaliknya ‘ خالد و رجل يتعلمان

disambung dengan nakirah ,’النحو atau sebaliknya ‘ و Sطاعة

 Sمعروف  Sقول’, merupakan suatu jenis yang tunggal ‘ Sثمرة
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من عندك؟ menjadi jawab atas pertanyaan ,’خير من جرادة

‘ Sرجل’.

c) Boleh dilesapkan atau dihilangkan jika sudah dapat dipahami 

dan jelas, contoh:  _مجتهد yang seharusnya  Sهو مجتهد 

sebagai jawaban dari  كيف سعيدS؟ 

d) Mubtada` harus dihilangkan dengan ketentuan yaitu; mubtada`

mu`akhor dari qasam في ذمتي )  في ذمتي ألفعلن كذا‘

khabar berupa maṣdar pengganti fi’il ,’(عهد أو ميثاق

 dan khabar khusus ,’(صبري صبر جميل) صبر جميل‘

dengan pujian atau hinaan setelah نعم dan بئس نعم الرجل ‘

`yakni menghilangkan mubtada ’أبو طالب .هو

e) Mubtada` pada dasarnya terletak di awal jumlah tetapi 

terkadang harus diletakkan setelah khabar. Letak mubtada` ini 

akan dibahas pada pola urutan jumlah ismiyah.

2) Khabar (Kh) 

Khabar merupakan realisasi dari musnad atau komen dalam jumlah

ismiyah yang tidak dapat lepas dari mubtada`. Menurut Al-Ghulayaini 

(2006:308) khabar adalah sesuatu yang bersandar atau menerangkan 

mubtada`. Sedangkan Sukamto (2007:81) menyebut khabar sebagai isim 

marfu’ (berkasus nominatif) yang disandarkan pada mubtada`. Dapat 

dikatakan bahwa khabar adalah isim marfu` yang bersandar pada 

mubtada` atau menjadi komentar tentang mubtada` dan membentuk 

jumlah yang berfaedah. Khabar mempunyai beberapa ketentuan yaitu: 
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a. Rafa’ (menempati kasus nominatif) contoh:  و أن تصوموا

خيرS  لكم العلم في الصدورِ  ال في السطور –

b. Pada dasarnya berbentuk nakirah (tak definit) musytaq

(derivasi) yang bisa di-taṣrif atau jamid (tidak terikat waktu), 

contoh: الحق منصور –  Sهذا حجر

c. Harus menyesuaikan dengan mubtada` dalam hal mufrod, jama’,

atau muṡanna, dan mudzakkar atau mu`annaṡ, contoh:   Sزهير

 Sالتلميذات_   – المجتهدان محمودان -مجتهد

 Sمجتهدات –  Sمجتهد Sعلي –  Sفاطمة مجتهدة

d. Khabar boleh dilesapkan jika sudah dapat dipahami antara 

penutur satu dengan yang lain, contoh:  _خرجت_ فإذا األسد

yang aslinya berbunyi خرجت_ فأذا األسد حاضر, dan berupa 

jawaban  Sز_ه6̂ير atas pertanyaan من مجتهدS؟   yang aslinya 

 Sمجتهد Sزهير

e. Khabar harus dihilangkan dengan ketentuan bahwa khabar

termasuk sifat muṭlak (melekat pada ẓorof atau jār-majrūr,

terletak setelah لوال dan لوما), menjadi khabar dari mubtada`

ṣarih dalam qasam, mubtada` menjadi maṣdar atau isim tafḍīl

yang muḍāf pada maṣdar, dan khabar dihilangkan setelah ada 

wawu muta’ayyin و yang bermakna ‘مع’.

Contoh: لوال الدنيا  – الجنة تحت أقدام األمهات

تأديبي الغالم  – لعمرك ألفعلنf  – لهلك الناس
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ل امرٍئ ك – أفضل صالتك خاليا ممايشغلك – مسيأ

 وما فعل

f. Khabar boleh berbilang atau lebih dari satu dengan satu 

mubtada`.

Contoh:  كاتب, شائر, خطيب Sخليل 

g. Khabar pada dasarnya terletak di setelah mubtada` tetapi 

terkadang harus diletakkan di depan. Kaidah ini akan dibahas 

pada pola urutan jumlah ismiyah.

2.2.3.3 Pola Urutan 

Pola urutan fungsi sintaksis jumlah ismiyah ada dua, yaitu mubtada` di 

depan atau mubtada` muqaddam (Mu-Kh) dan khabar di depan atau khabar 

muqaddam (Kh-Mu). 

1) Mubtada` muqaddam (Mu-Kh) 

Pada dasarnya mubtada` terletak di depan dalam jumlah ismiyah dan 

khabar terletak di belakang mubtada`. Al-Ghulayaini (2006:316-317) dan 

Hasyimi (2007:101) berpendapat bahwa mubtada` harus diletakkan di 

depan khabar (mubtada` muqaddam) dengan syarat sebagai berikut: 

a) Jika mubtada` mempunyai ṣadrul kalam seperti isim istifham

(kata tanya), isim syarat, ما ta`ajubiyah, dan كم khabariyah.

Contoh:  من جاء؟ - من يتق هللا يفل̂ح – ما أحسن

!كم كتاب عندي –الفصيلة 

b) Jika mubtada` menggunakan lafaẓ-lafaẓ yang ada di permulaan 

kalam seperti ل ibtida`.
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Contoh:  ٍخير من مشرك Sمؤمن  Sلعبد

c) Jika mubtada` dibatasi maknanya atas khabar (maqṣur).

Contoh: رسول fوما دمحم إال

d) Jika mubtada` dan khabar sama-sama ma’rifat (definit) atau 

nakirah (tak definit) dan tidak ada kata yang menjelaskan 

tentang perbedaan antara mubtada` dan khabar. 

Contoh: أخوك علي

e) Jika khabar berupa jumlah fi’liyah yang fa’il-nya berupa ḍamir

mustatir (latent personal) yang kembali kepada mubtada`.

Contoh: قام Sزيد 

f) Menyerupai isim syarat

Contoh: تلميذٍ  يجتهد_ فهو على هد�ى fكل 

g) Muḍaf pada isim yang mempunyai ṣadrul kalam

Contoh:  زمام_ كم أمر في يدك 

2) Khabar muqaddam (Kh-Mu) 

Khabar lazimnya terletak setelah mubtada` meskipun terkadang 

khabar diletakkan di depan mubtada`. Al-Ghulayaini (2006:317-318) 

menyebut bahwa struktur jumlah ismiyah harus mendahulukan khabar

dengan beberapa syarat seperti berikut: 

a) Jika mubtada` nakirah gairu mufidah (tak definit) 

sedangkan khabar berupa ẓorof (adverb) atau jar-majrur

(berkasus genetif). 

Contoh:  Sعندك ضيف –  Sفي الدارِ  رجل
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b) Jika khabar menggunakan lafaẓ- lafaẓ yang ada di 

permulaan kalam seperti isim istifham. 

Contoh: كيف حالك؟ - ابن من أنت؟

c) Jika pada mubtada` terdapat ḍamir yang kembali kepada 

khabar.

Contoh: في الدار صاحبها 

d) Jika mubtada` di-makhṣur (diringkas) dengan إال atau 

.إنما

Contoh: هللا fإنما محمود من يجتهد – ما خالق إال

2.2.4 Sintaksis Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya, sintaksis itu berurusan dengan hubungan antar-kata di 

dalam kalimat (Verhaar 2012:161). Ada pula yang menyatakan bahwa “sintaksis 

adalah salah satu cabang tata bahasa yang menelaah struktur-struktur kalimat, 

klausa, dan frase” (Tarigan 2009:4).

 Pendapat lain dikemukakan oleh Ramlan (2005:18) yang menyebut 

“sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-

beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa, berbeda dengan morfologi yang 

membicarakan seluk-beluk kata dan morfem”. Chaer (2009:37) mengungkapkan 

bahwa satuan sintaksis membentuk suatu hierarki yakni kata, frasa, klausa, 

kalimat, dan wacana. 

 Berdasarkan pendapat para ahli linguistik di atas dapat diketahui bahwa 

sintaksis adalah hubungan antar-kata atau frase dalam kalimat sehingga hierarki 

sintaksis bahasa Indonesia meliputi kata, frase, klausa, dan kalimat. 
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2.2.4.1 Kata 

Kata menurut Kridalaksana (1987:10) adalah satuan gramatikal yang 

berupa bentuk dasar atau turunan dengan informasi mengenai bentuk, kelas, dan 

maknanya. Chaer (2009:38) membagi kategori kata menjadi kata yang termasuk 

kelas terbuka (nomina, verba, dan ajektiva) yang dapat mengisi fungsi-fungsi 

sintaksis dan kata dari kelas tertutup (numeralia, preposisi, adverbia, pronomina, 

dan konjungsi) hanya menjadi bagian dari frasa yang mengisi fungsi sintaksis. 

2.2.4.1.1 Kata Benda/ Nomina (N) 

Nomina sering juga disebut kata benda. Alwi (2003:213) mendefinisikan 

nomina dilihat dari segi semantis adalah kata yang mengacu pada manusia, 

binatang, benda, dan konsep atau pengertian sedangkan dari segi sintaksisnya 

nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, umumnya dapat diikuti oleh 

ajektiva, dan cenderung menduduki fungsi subyek, obyek, atau pelengkap dalam 

kalimat yang berpredikat verba. Contoh: Manusia pasti mati. 

2.2.4.1.2 Kata Kerja/ Verba (V) 

Kata kerja (verba) menurut Kridalaksana (1983:176) adalah kelas kata 

yang dalam Bahasa Indonesia ditandai dengan kemungkinan untuk diawali 

dengan kata tidak dan tidak mungkin diawali dengan kata seperti sangat, lebih,

dsb. 

Alwi (2003:87) mengidentifikasi dan membedakan kata kerja dengan kata 

yang lain dengan menyebutkan ciri-cirinya sebagai berikut: 

a) Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti 

predikat dalam kalimat walaupu dapat juga mempunyai fungsi lain.  
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Contoh:  Pencuri itu lari. 

b) Verba mengandung makna inheren perbuatan (aksi), proses, atau 

keadaan yang bukan sifat atau kualitas. 

c) Verba, khususnya bermakna keadaan, tidak dapat diberi prefiks ter- 

yang berarti ‘paling’. Misalnya verba mati yang tidak dapat diubah 

menjadi termati.

d) Pada umumnya verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang 

menyatakan makna kesangatan. 

2.2.4.1.3 Kata Sifat/ Ajektiva (Adj) 

Kata sifat menurut Kridalaksana (1983:3) adalah kata yang menerangkan 

kata benda yang dalam bahasa Indonesia mempunyai ciri dapat bergabung dengan 

tidak dan partikel seperti lebih, sangat, dsb. Pendapat mengenai ajektiva juga 

dikemukakan oleh Alwi (2003:171) yakni kata yang memberikan keterangan lebih 

khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Ajektiva 

yang memberikan keterangan terhadap nomina itu berfungsi atributif seperti kata 

‘kecil’ pada frase ‘anak kecil’. Ajektiva juga dapat berfungsi sebagai predikat dan 

adverbial kalimat yang dapat mengacu ke suatu keadaan. 

Contoh: Agaknya dia sudah mabuk.

Hal itu dikemukakannya secara sadar. 

Dengan demikian, adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan 

lebih khusus terhadap kata benda dan yang dapat digabung dengan tidak, lebih,

dan sangat.

2.2.4.1.4 Kata Ganti/ Pronomina (Pron) 
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 Pronomina menurut Kridalaksana (1983:138) adalah kata yang 

menggantikan nomina atau frase nominal. Alwi (2003:249) juga mendefinisikan 

pronomina sebagai kata yang mengacu kepada nomina lain. Ada tiga macam 

pronomina yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina 

penanya. 

 Pronomina persona dipakai untuk mengacu pada orang. Pronomina 

persona dapat mengacu pada diri sendiri (pronomina persona pertama), mengacu 

pada orang yang diajak bicara (pronomina persona kedua), atau mengacu pada 

orang yang dibicarakan (pronomina persona ketiga) (Alwi 2003:249). 

Contoh: Kami akan berangkat pukul enam pagi. 

Pronomina penunjuk secara umum adalah ini dan itu. Sebagai pronomina, 

ini dan itu ditempatkan sesudah nomina yang diwatasinya. Contoh: rumusan ini

Pronomina penunjuk dapat secara mandiri sepenuhnya sebagai nomina. 

Sebagai nomina, pronomina penunjuk itu dapat berfungsi sebagai subjek atau 

objek kalimat, dan bahkan dalam kalimat yang berpredikat nomina dapat pula 

berfungsi sebagai predikat (Alwi 2003:261). 

Contoh: Ini/ itu rumah saya. Jawaban dia ini.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pronomina adalah kata yang 

menggantikan nomina atau frase nominal. 

2.2.4.1.5 Kata Keterangan/ Adverbia (Adv) 

Adverbia adalah kata yang dipakai untuk memerikan verba, ajektiva, atau 

adverbia lain misalnya sangat, lebih, tidak, dsb (Kridalaksana 1983:2). Alwi 

(2003:197) menggolongkan adverbia ke dalam tataran frase dan adverbia dalam 
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tataran klausa. Dalam tataran frase, adverbia merupakan kata yang menjelaskan 

verba, ajektiva, atau adverbia lain. Dalam tataran klausa, adverbia mewatasi atau 

menjelaskan fungsi-fungsi sintaksis. Umumnya kata atau bagian kalimat yang 

dijelaskan adverbia itu berfungsi sebagai predikat. 

Contoh:  Ia sangat mencintai istrinya. 

2.2.4.1.6 Kata Depan/ Preposisi (Prep) 

Kata depan adalah kata-kata yang digunakan di muka kata benda untuk 

merangkaikan kata benda itu dengan kalimat lain. Dilihat dari fungsinya kata 

depan itu dapat dibedakan menjadi, antara lain, kata depan yang menyatakan: 

1) Tempat berada, yaitu: di, pada, dalam, atas, dan antara

2) Arah asal, yaitu: dari

3) Arah tujuan, yaitu: ke, kepada, akan, dan terhadap.

4) Pelaku, yaitu: oleh

5) Alat, yaitu: dengan dan berkat

6) Perbandingan, yaitu: daripada

7) Hal atau masalah, yaitu: tentang dan mengenai

8) Akibat, yaitu: hingga dan sampai

9) Tujuan, yaitu: untuk, buat, guna, dan bagi (Chaer 2006:122). 

Contoh: Kakek tinggal di desa. 

2.2.4.1.7 Kata Bilangan/ Numeralia (Num) 

Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung 

banyaknya maujud (orang, bintang, atau barang) dan konsep. Pada dasarnya 

dalam bahasa Indonesia ada dua macam numeralia yakni numeralia pokok 
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(numeralia kardinal) yang memberi jawaban atas pertanyaan “berapa?”  dan 

numeralia tingkat (numeralia ordinal) yang memberi jawaban atas pertanyaan 

“yang keberapa?” (Alwi 2003:275).

Contoh: Majalah kami memerlukan tiga orang penyunting.

2.2.4.1.8 Kata Penghubung/ Konjungsi (Konj) 

Konjungtor yang juga dinamakan kata sambung merupakan kata tugas 

yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat: kata dengan kata, frase 

dengan frase, atau klausa dengan klausa (Alwi 2003:296). 

Kata penghubung (konjungsi) adalah kata yang digunakan untuk 

menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan 

kalimat seperti kata dan, karena, ketika, dan lain sebagainya (Chaer 2006:140). 

Contoh: Ibu dan ayah pergi  ke Singapura. 

Selain dari macam-macam kata di atas, ada pula partikel penegas. Ada 

empat macam partikel penegas yaitu -kah, -lah, -tah, dan pun. Alwi (2003:307-

309) menjelaskan partikel penegas seperti berikut: 

1) Partikel -kah berbentuk klitika dan bersifat manasuka dapat 

menegaskan kalimat interogatif, contoh: Diakah yang akan datang?.  

2) Partikel -lah yang juga berupa klitika dipakai dalam kalimat imperatif 

atau kalimat deklaratif, misal “Pergilah sekarang, sebelum hujan 

turun!” yang dipakai untuk sedikit menghaluskan nada perintah dan 

“Inilah gerakan pembaruan.” yang cenderung dilekatkan pada predikat

kalimat. 
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3) Partikel -tah juga berbentuk klitika tetapi dipakai dalam kalimat 

interogatif, tetapi si penanya sebenarnya tidak mengharapkan jawaban. 

Contoh: Siapatah gerangan orangnya yang mau menolongku. 

4) Partikel pun hanya dipakai dalam kalimat deklaratif dan dalam bentuk 

tulisan dipisahkan dari kata di mukanya. 

Contoh: Siapa pun yang tidak setuju pasti akan diawasi. 

Kategori kata secara umum dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab 

seperti nomina, verba, adjektiva, pronomina, dan numeralia merupakan kategori

kata yang dapat mengisi fungsi-fungsi sintaksis pada suatu struktur kalimat. 

Sedangkan partikel, preposisi, konjungsi, dan adverbia tidak dapat berdiri sendiri 

untuk mengisi fungsi-fungsi sintaksis pada suatu kalimat. Oleh karena itu kata 

yang termasuk kategori tersebut harus digabung dengan kata lain sehingga 

membentuk frase. 

2.2.4.2 Frase 

Tingkatan sintaksis di atas kata adalah frase. Kridalaksana (1983:46) 

dalam “Kamus Linguistik” menyatakan bahwa frase adalah gabungan dua kata 

atau lebih yang sifatnya tidak predikatif dan gabungan tersebut dapat rapat atau 

renggang. Frase menurut Ramlan (2005:138) adalah satuan gramatik terdiri atas 

dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Pendapat 

serupa diungkapkan oleh Sidu (2013:21) bahwa frase didefinisikan sebagai satuan 

gramatikal atau satuan linguistik secara potensial berupa gabungan kata dan 

bersifat nonpredikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah 

satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Berdasarkan pendapat dari beberapa linguis 
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di atas dapat diketahui bahwa frase merupakan gabungan dua kata bebas atau 

lebih yang tidak bersifat predikatif. 

Frase menelaah masalah hubungan antarunsur dan hubungan kategori inti 

frase. Frase dikaji dari sisi hubungan antarunsur diperoleh kategori (1) frase 

eksosentris, dan (2) frase endosentris. Sedangkan frase yang dikaji dari kategori 

inti frase diperoleh kategori (1) frase nominal (FN), (2) frase verbal (FV), (3) frase 

adjektival (FAdj), (4) frase numeral (FNum), dan (5) frase preposisional (FPrep) 

(Sidu 2013:22).

Frase yang dikaji menurut hubungan antarunsur terbentuk dua jenis yaitu 

frase eksosentrik dan frase endosentrik. Frase eksosentrik adalah frase yang 

hubungan kedua unsurnya sangat erat, sehingga kedua unsurnya tidak bisa 

dipisahkan sebagai pengisi fungsi sintaksis, misalnya frase di pasar, dari Medan.

Sedangkan frase endosentrik adalah frase yang salah satu unsurnya dapat 

menggantikan kedudukan keseluruhannya, atau bila salah satu unsurnya 

ditanggalkan kedudukannya sebagai pengisi fungsi sintaksis masih bisa diterima, 

misalnya frase mobil dinas, sate kambing, dan ayam jantan (Chaer 2009:40). 

 Frase yang dikaji berdasarkan kategori inti frase yaitu frase nominal (FN), 

frase verbal (FV), frase adjektival (FAdj), frase numeral (FNum), dan frase 

preposisional (FPrep).  

Frase nominal (FN) atau frase benda menurut Kridalaksana (1983:47) 

adalah frase endosentris berinduk satu yang induknya nomina. Frase endosentrik 

menurut Ramlan (2005:142) adalah frase yang mempunyai distribusi yang sama 

dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya, seperti 
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‘sedang membaca’. Sedangkan frase yang tidak mempunyai distribusi yang sama 

dengan semua unsurnya disebut frase eksosentrik, misal ‘di perpustakaan’.

Dengan kata lain, Ramlan (2005:145) menyebut frase nominal sebagai frase yang 

memiliki distribusi yang sama dengan kata nominal, contoh: ‘ia membeli baju 

baru’. Gabungan kata baju baru merupakan frase nominal karena berupa 

gabungan kata tak predikatif dan berkontribusi atau mempunyai inti frase nomina. 

Frase verbal (FV) mempunyai dua pengertian menurut Kridalaksana 

(1983:47) yakni 1) merupakan frase endosentris berinduk satu yang induknya 

verba dan modifikatornya berupa partikel modal seperti dapat, mau, tidak, dsb. 2) 

bagian kalimat yang berupa verba dengan atau tanpa obyek dan/atau keterangan 

dalam kaidah struktur frase yang berfungsi sebagai predikat. Menurut Ramlan 

(2005:154) frase verbal adalah frase yang mempunyai distribusi yang sama 

dengan kata verbal, misalnya: ‘dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru 

di perpustakaan’. Gabungan dua kata sedang membaca merupakan frase verbal 

karena mempunyai distribusi sama dengan kata verbal. 

Frase sifat atau frase ajektival (FAdj) adalah frase endosentris berinduk 

satu yang induknya ajektiva dan modifikatornya adverbia, seperti sangat, lebih,

kurang, dsb, misalnya ‘lebih baik’ (Kridalaksana 1983:41). Gabungan kata ‘lebih

baik’ merupakan frase sifat karena berupa frase endosentris yang mempunyai inti 

frase sifat. 

Frase depan atau frase preposisional (FPrep) ialah frase yang terdiri dari 

kata depan sebagai penanda, diikuti oleh kata atau frase sebagai aksisnya, 
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misalnya ‘di sebuah rumah’ yang terdiri atas preposisi atau kata depan di sebagai 

penanda dan frase sebuah rumah sebagai aksisnya (Ramlan 2005:163). 

Frase keterangan atau frase adverbial (FAdv) menurut Kridalaksana 

(1983:46) adalah frase endosentris berinduk satu yang induknya adverbia dan 

modifikatornya adverbia lain atau partikel, seperti amat sangat, dsb. Ramlan 

(2005:163) menambahkan bahwa frase keterangan merupakan frase yang 

mempunyai distribusi yang sama dengan kata keterangan, misalnya frase ‘tadi 

malam’ yang memiliki persamaan distribusi dengan kata tadi. 

Selain frase-frase yang telah disebutkan di atas, masih ada satu jenis frase 

yaitu frase bilangan. Frase bilangan (FNum) adalah frase yang mempunyai 

distribusi yang sama dengan kata bilangan. Misalnya frase dua buah dalam dua 

buah rumah. Frase ini mempunyai distribusi yang sama dengan kata dua (Ramlan 

2005:162). 

Dapat dipahami bahwa frase adalah susunan atau gabungan dua kata atau 

lebih yang tidak melebihi tataran klausa yang bersifat predikatif. Kategori frase 

ditentukan oleh induk kata dalam frase tersebut. 

2.2.4.3 Klausa 

Klausa merupakan suatu satuan gramatikal berupa gabungan kata yang 

sekurang-kurangnya terdiri atas subyek dan predikat yang mempunyai potensi 

untuk menjadi kalimat (Kridalaksana 1987:210). Alwi (2003:313) mendefinisikan 

klausa sebagai setiap konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur subyek dan

predikat (tanpa memperhatikan intonasi atau tanda baca akhir). Dapat disimpulkan 
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bahwa klausa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat 

predikatif tanpa disertai intonasi final. 

Berdasarkan kategori yang mengisi fungsi predikat, Chaer (2009:151) 

membedakan klausa menjadi klausa verbal, klausa nominal, klausa ajektival, 

klausa preposisional, dan klausa numeral. 

 Jadi klausa adalah susunan predikatif yang tidak dilengkapi dengan 

intonasi final. Penggolangan kategori klausa ditentukan oleh kata atau frase 

pengisi fungsi predikat. 

2.2.4.4 Kalimat 

Tataran sintaksis di atas klausa adalah kalimat. Kalimat menurut Alwi 

(2003:311) adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang 

mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan 

suara naik turun dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir 

yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun 

asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan berhuruf 

Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda 

tanya, atau tanda seru sementara di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca 

seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi. 

Chaer (2009:44) mendefinisikan kalimat sebagai satuan sintaksis yang 

disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan 

konjungsi bila diperlukan, dan disertai intonasi final. Berdasarkan kedua 

pengertian kalimat tersebut diketahui bahwa kalimat merupakan satuan sintaksis 
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berupa klausa yang diawali dengan huruf kapital serta dilengkapi tanda baca dan 

intonasi final, misalnya ‘Kami makan ketoprak di sana.’

 Konstituen yang mengisi fungsi-fungsi pada konstruksi kalimat yaitu 

subyek, predikat, obyek, pelengkap, dan keterangan. Alwi (2003:36) menyatakan 

bahwa fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subyek, objek, 

pelengkap, dan keterangan. Fungsi itu bersifat sintaksis yang berarti berkaitan 

dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. 

a) Predikat 

Predikat menurut Alwi (2003:326) adalah konstituen pokok yang 

disertai konstituen subjek di sebelah kiri dan, jika ada, konstituen objek, 

pelengkap, dan/atau keterangan wajib di sebelah kanan. Predikat biasanya 

berupa frase verbal atau frase  adjektival. Pada kalimat yang berpola S-P, 

predikat dapat pula berupa frase nominal, frase numeral, atau frase 

preposisional, di samping frase verbal dan frase adjektival. 

Contoh: ‘Ibunya sedang ke pasar.’

Kridalaksana (dalam Chaer 2009:21) menyatakan bahwa predikat 

merupakan bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh 

pembicaraan mengenai subyek. Kaidah predikat dalam sebuah klausa atau 

kalimat secara morfologis sering ditandai prefiks me-, prefiks di-, dan 

prefiks ber, serta diisi oleh konstituen yang tidak takrif. 

Contoh: ‘Iwan pelukis.’

   T TT

b) Subyek 



48 
 

 
 

Subyek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan 

oleh pembicaraan dan biasanya diisi oleh konstituen takrif atau definit 

(Kridalaksana dalam Chaer 2009:21). 

Contoh: ‘Pelukis itu Iwan.’

Beberapa kaidah subyek menurut Alwi (2003:327-328) yaitu 

biasanya berupa nomina, frase nominal, atau klausa dan sering juga berupa 

frase verbal. 

Contoh:  ‘Harimau binatang liar.’ dan ‘Membangun gedung 

bertingkat mahal sekali.’

Alwi juga menyebut secara umum subyek terletak di sebelah kiri predikat 

tetapi terkadang subyek berada di sebelah kanan predikat jika unsur 

subyek lebih panjang dari predikat. 

Contoh: Tidak banyak manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian.

Subyek pada kalimat imperatif adalah orang kedua atau orang

pertama jamak dan biasanya tidak hadir. 

Contoh: ‘Tolong (kamu) bersihkan meja ini!’

c) Obyek 

Obyek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh 

predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif (Alwi 2003:328). 

Obyek akan beralih fungsi sebagai subyek jika kalimat tersebut diubah 

menjadi kalimat pasif. Biasanya obyek berupa nomina atau frase nominal. 

Contoh: ‘Adi mengunjungi Pak Rustam.’
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d) Pelengkap 

Pelengkap atau komplemen mirip dengan obyek karena letaknya 

sama-sama di belakang predikat verbal sehingga banyak yang tidak dapat 

membedakannya. Perbedaan penting antara pelengkap dengan obyek yaitu 

pelengkap tidak dapat menjadi subyek pada kalimat pasif (Alwi 2003:38). 

Contoh: ‘Para peserta upacara mengheningkan cipta.’

e) Keterangan 

Fungsi keterangan mirip dengan pelengkap. Alwi (2003:38) 

menjelaskan bahwa pelengkap pada umumnya wajib hadir untuk 

melengkapi konstruksinya sedangkan keterangan tidak. Keterangan boleh 

ada boleh tidak dan letaknya dapat berpindah. Pada umumnya keterangan 

berupa frase nominal, frase preposisional, atau frase adverbial. Macam-

macam keterangan yaitu keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, 

penyerta, perbandingan/ kemiripan, sebab, dan kesalingan. 

Contoh: ‘Dia memotong rambutnya di kamar.’

Kalimat dalam tata bahasa Indonesia beragam jenisnya. Kalimat 

dibedakan berdasarkan jumlah klausa, bentuk dan kategori sintaksis, kelengkapan 

unsur, dan susunan subyek-predikatnya (Alwi 2003:336-337). Berikut merupakan 

uraian pembagian kalimat. 

1) Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan atas kalimat tunggal 

dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal dapat dibedakan berdasarkan 

kategori predikatnya menjadi klaimat berpredikat verbal, kalimat 

berpredikat nominal (termasuk pronominal), kalimat berpredikat 
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ajektival, kalimat berpredikat numeral, dan kalimat berpredikat 

preposisional. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas kalimat 

majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. 

2) Berdasarkan bentuk dan kategori sintaksisnya, kalimat dibedakan atas 

kalimat deklaratif (kalimat berita), kalimat imperatif (kalimat 

perintah), kalimat interogatif (kalimat tanya), dan kalimat eksklamatif 

(kalimat seruan). 

3) Berdasarkan kelengakapan unsurnya, kalimat dibedakan atas kalimat 

lengkap (kalimat mayor) dan kalimat tak lengkap (kalimat minor). 

4) Dari segi susunan subyek-predikatnya, kalimat dibedakan menjadi 

kalimat biasa (susunan S-P) dan kalimat inversi atau terbalik (susunan 

P-S).  

2.2.5. Kalimat Nominal 

Kalimat nominal merupakan salah satu jenis kalimat tunggal dilihat dari 

kategori pengisi predikat dalam tata bahasa Indonesia. Menurut Chaer (2009:166) 

kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berkategori nomina, atau 

dibentuk dari sebuah klausa nominal dan intonasi final.  

Kalimat yang predikatnya nominal sering dinamakan kalimat persamaan 

atau kalimat ekuatif. Kalimat persamaan oleh sebagian ahli bahasa juga diartikan 

kalimat yang subjek dan predikatnya tergolong kategori yang sama. Pada kalimat 

ekuatif frasa nominal yang pertama itu subjek, sedangkan yang kedua predikat 

(Alwi 2003:350). 
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Sidu (68:2013) berpendapat dalam bukunya “Sintaksis Bahasa Indonesia” 

bahwa kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berkelas nomina, 

misalnya ‘Dia dokter teladan.’, ‘Adiknya guru bahasa Indonesia.’, dan 

‘Tetangganya pemain bola terkenal.’.

Di dalam satuan sintaksis kalimat nominal mengandung kategori sintaksis, 

fungsi sintaksis, dan pola urutan konstituen. 

2.2.5.1.Kategori Sintaksis 

Kategori sintaksis menurut Alwi (2003:35-36) adalah kategori atau kelas 

kata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan bentuk dan perilakunya. 

Kategori kata atau frase pengisi kalimat nominal dibedakan atas kategori kata atau 

frase pengisi fungsi utamanya yaitu subyek dan predikat, serta kategori kata atau 

frase pengisi fungsi tambahan keterangan. 

Kategori sintaksis kata atau frase pengisi fungsi subyek pada dasarnya 

berupa nomina karena menurut pengertiannya kalimat nominal adalah kalimat 

yang tersusun atas dua nomina. Menurut Alwi (2003:327) kategori sintaksis 

pengisi subyek adalah nomina (N) (termasuk pronomina), frase nominal (FN), 

klausa, atau frase verbal (terkadang dapat berupa adjektiva). 

Subyek yang berkategori nomina yaitu berupa kata nomina atau kata 

benda, misalnya ‘Pengalaman guru terbaik.’. Subyek kategori pronomina yaitu 

berupa kata ganti pertama/ kedua/ ketiga dan tunggal/ jamak, misalnya ‘Dia guru 

saya.’. Frase nominal juga sering mengisi fungsi subyek seperti ‘Pemberhentian 

seorang karyawan adalah masalah biasa.’. Kategori klausa dan frase verbal tidak 

sering dilihat dalam kalimat nominal sebagai subyek, misal kategori klausa 
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sebagai subyek ‘Yang tidak ikut upacara akan ditindak.’ dalam kalimat verbal 

meskipun dapat dijadikan sebagai kalimat nominal dengan mengganti kategori 

nomina pada predikatnya menjadi ‘Yang tidak ikut upacara anak malas.’. Frase 

nominal anak malas mengisi fungsi predikat mengubah kalimat tersebut menjadi 

kalimat nominal. Frase verbal terkadang mengisi fungsi subyek seperti pada 

kalimat adjektival ‘Membangun gedung bertingkat mahal sekali.’. Verba atau 

frase verbal dapat juga mengisi fungsi subyek atau topik kalimat nominal, 

misalnya ‘Menyanyi hobi saya.’. Kategori adjektiva juga dapat menjadi pengisi 

fungsi subyek, misalnya ‘Merah adalah warna dasar.’

Bentuk kategori sintaksis yang terpenting dalam kalimat nominal adalah 

kategori sintaksis dari predikat. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya 

berupa nomina sehingga jelas bahwa kategori sintaksis pengisi fungsi predikat 

dalam kalimat nominal adalah nomina atau frase nominal (termasuk pronomina). 

Predikat berkategori nomina misalnya ‘Temanku pengacara di sana.’, 

predikat berkategori frase nominal tersusun atas dua dua kata atau lebih yang 

berkontribusi sama dengan kata nomina, misalnya ‘Pak Yusuf guru SMP.’, dan 

predikat dapat juga berupa pronomina seperti kalimat ‘Pemilik rumah itu adalah 

dia.’.

2.2.5.2. Fungsi Sintaksis 

Fungsi sintaksis kalimat bahasa Indonesia meliputi predikat, subjek, objek, 

pelengkap, dan keterangan (Alwi 2003:36). Fungsi sintaksis inti yang terdapat 

pada kalimat nominal adalah subyek (S) dan predikat (P) tetapi kalimat nominal 

dapat menerima konstituen tambahan seperti keterangan (Ket). Kalimat nominal 
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tidak dapat menerima kehadiran fungsi obyek (O) dan pelengkap (Pel) karena 

kedua fungsi tersebut ditentukan oleh predikat yang berkategori verba atau 

kalimat verbal. Fungsi sintaksis kalimat meliputi subyek, predikat, dan dapat 

ditambah fungsi keterangan. 

Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan mengenai pengisi kalimat 

apakah topik-komen atau subyek-predikat. Parera (2009:156) di dalam bukunya 

“Dasar-dasar Analisis Sintaksis” menyatakan bahwa analisis topik dan komen 

merupakan analisis dasar bahasa alamiah dengan pendekatan psikolinguistik 

karena terdapat proses berbahasa dalam konteks nyata dan lebih banyak muncul 

dalam tutur lisan. 

Fokker dalam Parera (2009:157) menyatakan bahwa pada dasarnya tiap-

tiap kalimat terdiri atas dua bagian yang isi-mengisi dan yang satu tidak dapat 

dipikirkan tanpa yang lain, yaitu sesuatu yang kita percakapkan, yang dinamakan 

subjek dengan singkatan S dan apa yang kita katakan tentang itu, yang dinamakan 

predikat dengan singkatan P. Sehingga jelas bahwa fungsi sintaksis yang mengisi 

kalimat nominal adalah subyek dan predikat. 

1) Subyek (S) 

Subyek kalimat nominal sama dengan subyek pada kalimat secara 

umum. Subyek merupakan bagian klausa yang menandai apa yang 

dinyatakan oleh pembicaraan (Kridalaksana dalam Chaer 2009:21). 

Subyek memiliki beberapa ketentuan yaitu terletak di sebelah kiri predikat 

(Alwi 2003:327) dan diisi oleh konstituen takrif (Chaer 2009:21). 
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Ketentuan subyek secara umum terletak di sebelah kiri predikat dapat 

dilihat pada contoh kalimat ‘Harimau binatang liar.’. Kata harimau

sebagai pokok pembicaraan atau subyek kalimat. Ketentuan lain yaitu 

subyek diisi oleh konstituen takrif atau definit, misalnya ‘Iwan pelukis.’. 

Kata Iwan mengandung ketakrifan atau definit karena berupa nama orang. 

Subyek juga terkadang diikuti oleh demonstrativa atau kopula sebagai 

pemisah antara subyek dengan predikat karena subyek dan predikatnya 

sama-sama berupa nomina, misalnya ‘Pemberhentian seorang karyawan 

adalah masalah biasa.’

2) Predikat (P) 

Telah disebutkan bahwa kalimat nominal merupakan kalimat ekuatif 

yaitu kalimat yang subyek dan predikatnya sama-sama berupa nomina. 

Sidu (2013:68) menyebut bahwa kalimat nominal adalah kalimat yang 

predikatnya berkelas nomina (termasuk pronomina dan frase nominal), 

misalnya ‘Temanku pengacara disana.’, ‘Pak Yusuf guru di SMP.’, 

‘Pemilik rumah itu adalah dia.’.

Ketentuan predikat menurut Chaer (2009:21) yaitu tidak menuntut 

ketakrifan. Predikat yang dimaksud adalah predikat dalam kalimat secara 

umum sehingga predikat kalimat nominal pun tidak dituntut untuk takrif 

atau definit, misalnya ‘Anak itu teman Tono.’

3) Keterangan (Ket) 

Kehadiran fungsi keterangan dalam kalimat nominal tidak wajib ada 

atau hanya sebagai tambahan. Keterangan kalimat menurut Sidu (2013:91) 
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yaitu salah satu fungsi sintaksis yang karakteristiknya bisa dilesapkan 

tanpa mempengaruhi keutuhan makna sebuah tuturan. Alieva (dalam Sidu 

2013:91) membedakan keterangan kalimat sepuluh jenis yaitu keterangan 

waktu, keterangan modalitas, keterangan tempat, keterangan arah, 

keterangan cara tindakan, keterangan sebab, keterangan maksud (tujuan), 

keterangan konsesi, keterangan syarat, dan keterangan akibat. 

2.2.5.3.Pola urutan 

Alwi (2003:363) menyebutkan pola urutan fungsi sintaksis bahasa 

Indonesia adalah subyek, predikat, obyek (jika ada), dan pelengkap (jika ada). 

Pola kalimat nominal tersusun atas kata atau frase pertama dengan kata atau frase 

kedua dimana yang pertama biasanya menduduki fungsi subyek sedangkan kata 

atau frase kedua menduduki fungsi predikat. Akan tetapi ada satu pola kalimat 

dalam bahasa Indonesia yang predikatnya selalu mendahului subyek.  

Pola urutan kalimat berkaitan dengan letak fungsi subyek dan predikat. 

Pola urutan dalam kalimat nominal terdapat dua jenis yaitu pola urutan biasa S-P

dan pola urutan inversi atau terbalik P-S.  

1) Pola Urutan S-P 

Alwi (2003:327) mengemukakan bahwa secara umum subyek 

terletak di sebelah kiri predikat. Pola urutan pada kalimat nominal terdiri 

atas dua konstituen utama yaitu kata atau frase pertama yang kemudian 

berfungsi sebagai subyek dan merupakan topik atau pokok pembicaraan 

dan kata atau frase kedua berfungsi sebagai predikat yang menerangkan 

subyek, misalnya ‘Dia guru saya.’
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   S P 

Contoh kalimat tersebut berpola S-P yaitu pola urutan yang mendahulukan 

fungsi subyek daripada fungsi predikat. Pronomina Dia berfungsi sebagai 

subyek atau pokok pembicaraan dan terletak di depan predikat sedangkan 

frase nominal guru saya sebagai predikat atau menerangkan subyek 

terletak di sebelah kanan subyek. 

2) Pola Urutan P-S 

Pola urutan dalam kalimat nominal selanjutnya adalah pola inversi 

atau pola urutan terbalik yaitu mendahulukan predikat daripada subyek P-

S. Menurut Alwi (2003:364) kalimat inversi merupakan kalimat yang 

urutannya terbalik dan mensyaratkan subyek tak definit, misalnya ‘Ada 

buku di meja.’. Pada kalimat nominal pola inversi terbentuk jika nomina 

atau frase nominal pertama dibubuhi partikel –lah sehingga nomina atau 

frase nominal pertama tersebut tidak lagi menjadi subyek melainkan 

predikat yang terletak di depan, misalnya ‘Dialah guru saya.’. Pronomina 

Dia yang dibubuhi partikel –lah menjadi predikat atau menerangkan 

subyek sedangkan frase nominal guru saya menjadi subyek kalimat. 

2.2.6. Analisis Kontrastif

 Analisis kontrastif menjadi salah satu kajian bahasa yang menarik karena 

membandingkan dua bahasa yang berbeda rumpunnya. Kajian ini akan 

menghasilkan persamaan dan perbedaan dari dua bahasa yang dibandingkan. Hal 

tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pembelajar bahasa untuk 

menemukan dan merumuskan persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa 
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yang dikaji sehingga dapat merumuskan metode untuk mempelajari bahasa asing 

sehingga kesalahan berbahasa dapat diminimalisasi. 

Analisis kontrastif atau anakon menurut James (dalam Tarigan 2009:54) 

adalah suatu upaya linguistik yang bertujuan untuk menghasilkan dua tipologi 

yang bernilai terbalik (yaitu kontrastif, bukan komparatif), dan berlandaskan 

asumsi bahwa bahasa-bahasa dapat dibandingkan (maksudnya, anakon selalu 

berkaitan dengan pasangan dua buah bahasa). 

 Analisis kontrastif atau linguistik kontrastif berbeda dengan komparatif. 

Samsuri (1985:71) menjelaskan bahwa linguistik kontrastif mempelajari dua 

bahasa yang bukan dari satu rumpun yang sama, sedangkan linguistik komparatif 

mempelajari dua bahasa dari rumpun yang sama. 

 Analisis kontrastif ada dua jenis yaitu sinkronis dan diakronis. Sinkronis 

dimaksudkan pada analisis bahasa pada suatu waktu tertentu sedangkan diakronis 

membandingkan bahasa pada waktu berbeda. Menurut Kridalaksana (dalam 

Rohim 2013:3) menyebut 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 dan penerjemahan. Penelitian analisis 

sintaksis kontrastif yang dilakukan adalah membandingkan sintaksis kalimat 

nominal dalam bahasa Arab dengan jumlah ismiyah dalam bahasa Indonesia pada 

waktu yang sama. 
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BAB V

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Simpulan dari penelitian analisis kontrastif jumlah ismiyah dengan kalimat 

nominal yang telah dilakukan adalah adanya persamaan dan perbedaan. 

Berdasarkan tipe kalimat, jumlah ismiyah sama dengan kalimat nominal karena 

keduanya sama-sama kalimat berjenis nomina. Secara kaidah persamaan 

keduanya terletak pada; (1) ketakrifan topik (mubtada` atau subyek), (2) pola 

urutan biasa maupun inversi, (3) kategori pengisi topik (mubtada` atau subyek), 

dan (4) kategori pengisi komen (khabar mufrod dengan predikat nomina). 

 Perbedaan jumlah ismiyah dan kalimat nominal ditemukan pada 

pengertian dan kaidahnya. Berdasarkan pengertiannya jumlah ismiyah adalah 

susunan isnady (mubtada`-khabar) yang diawali oleh isim tanpa didahului ‘amil 

lafẓi, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat tunggal yang berpredikat 

nomina. Secara kaidah, perbedaan jumlah ismiyah dan kalimat nominal yaitu (1) 

kasus yang menempel pada konstituen jumlah ismiyah, (2) mubtada` nakirah 

mufidah yang tidak sama dengan kaidah subyek takrif, (3) kaidah jumlah ismiyah

boleh menghilangkan salah satu konstituennya, (4) kaidah jumlah ismiyah wajib 

menghilangkan salah satu konstituennya, (5) kaidah khabar menyesuaikan 

mubtada`, (6) kaidah khabar boleh berbilang lebih dari satu, (7) kategori 

mubtada` mu`awwal tidak ada persamaan kaidahnya dengan kalimat nominal, (8) 
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kategori khabar jumlah atau syibhu jumlah setara dengan kalimat berpenonjol 

topik, kalimat verbal, atau kalimat preposisional. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang analisis 

kontrastif jumlah ismiyah dengan kalimat nominal dan simpulan dalam penelitian 

ini, peneliti menyampaikan beberapa saran agar dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk penelitian dan pengembangan analisis kontrastif selanjutnya. 

Saran tersebut sebagai berikut. 

1. Diharapkan ada penelitian serupa sehingga menambah pengetahuan 

perbandingan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dalam mempelajari 

bahasa Arab 

2. Peneliti lain berkenan melanjutkan penelitian ini sampai pada tahap 

selanjutnya. Penelitian yang lebih lanjut akan menghasilkan saran dan 

perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. 

3. Guru bahasa Arab berkenan memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai 

bahan pembelajaran bahasa Arab yang membantu proses pemahaman 

bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia. 
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