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KATA PENGANTAR

Sebuah keprihatinan tersendiri ketika penulis menyadari akan minimnya
bahan ajar yang menuliskan perihal “creative writing” dalam bahasa Arab, khususnya
dalam “pengembangan tema”. Maka dari itu, bahan ajar ini disusun agar dapat
dijadikan pedoman oleh para pembaca, khususnya, pelajar di tingkat SMU/MA yang
sedang belajar bahasa Arab. Memotivasi orang lain untuk menulis, khususnya menulis
dalam bahasa Arab, bukanlah hal yang mudah, membutuhkan sebuah proses panjang,
namun proses panjang itu akan menjadi pendek atau mudah ketika kita sejatinya
“menikmati” dalam menulis. Untuk memunculkan nikmat menulis itulah, penulis
selayaknya menyadari akan pentingnya menyusun sebuah tema dalam sebuah tulisan.
Bagaimana sebuah ide dalam cerita dapat dikembangkan dengan menyenangkan.
Semoga buku ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat pembaca untuk gemar
melahirkan tema-tema dalam tulisan bahasa Arab. Faktanya, buku-buku yang dapat
digunakan dalam memandu penulisan teks berbahasa Arab masih sangat langka sekali
didapatkan, oleh sebab itulah pantas kiranya bahan ajar sederhana ini disusun agar
bisa menjadi guide line dalam menulis kreatif bahasa Arab.
Puji syukur kami haturkan hanya kepada Allah SWT atas berkat rahmat-Nya
penulisan bahan ajar ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Penulisan bahan ajar ini
dapat terselenggara atas adanya hibah dari skim pengabdian masyarakat IbM UNS
Surakarta. Terimakasih kepada bapak Rektor UNS, kepala LPPM UNS, Dekan
Fakultas Ilmu Budaya, dan Ketua Prodi Sastra Arab FIB UNS. Tidak lupa kami
haturkan terimakasih kepada mitra pengabdian kami, MAN Karanganyar dan MAN 1
Surakarta. Tak ada gading yang tak retak. Kritik dan saran yang bersifat membangun
untuk kesempurnaan pengembangan teori bahasa Arab sangat kami nantikan. Salam
sukses untuk kita semua.

Tim Penyusun,
Surakarta, 2 Agustus 2015

Muhammad Yunus Anis, S.S, .M.A.
Arifuddin, Lc., M.A.
Dr. Eva Farhah, M.A., Ph.D.
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DAFTAR ABREVIASI DAN SIMBOL

ACC
ADJ
Adjnc
ADV
Anp
APP
COND
CONJ
COP
DEF
DEM
DU
Emp
Excp
F (pr)
fut
GEN
IMPER
INDEF
INDIC
INT
M / (lk)
Mb-Kh
Ms-Msi
N
NEG
NN
NOM
NUM
NP
OBJ/O
O1
O2
O3
P
past
PASS
PL
plc
PN
Prep
Pron
prst
PRT
PRT-circum

kasus akusatif / manshu>b
ajektiva / na‘tun
keterangan / adjunct/ mudha>f
adverbia / zharf
anafora / kalimah ‘a>’idah
aposisi / badal
kondisional/ syarthiyyun
konjungsi / ‘athf
kopula/ ‘a>thif rabthiyyun
definit/takrif / ma‘rifah
demonstrativa/ isya>rah
dual / mutsanna
penegasan / emphasis - tauki>d
pengecualian / exception –’istitsna>’
feminin / mu’annast
kala yang akan datang/ future / shighatul-mustaqbal
kasus genitif / majru>r
modus imperatif / majzu>m
indefinit/tidak takrif / nakirah
modus indikatif / modus deklaratif/ shi>ghah ikhba>riyyah
interogatif / istifha>m
maskulin / mudzakkar
mubtada’-khabar / subjek - predikat
musnad-musnad ilaih/ subjek - predikat
nomina / ism
negatif / negasi/ nafyun
nomina hasil nominalisasi / mashdar
kasus nominatif / marfu>‘
numeral / ‘adad
frase nominal /‘iba>rah ismiyyah
obyek /maf‘u>lun bih
obyek pertama / al-maf‘u>l al-awwal
obyek kedua / al-maf‘u>l ats-tsa>ni>
obyek ketiga / al-maf‘u>l ats-tsa>lits
predikat / khabar/ machmu>l/ musnad
lampau / shighatul-ma>dhiy
diatesis pasif / shi>ghatul-majhu>l
plural/jamak/ ‘adadul-jam‘i
tempat - place/ maka>n
nama diri / ismun ‘alam
preposisi / ja>rrun sa>biqun/ ada>tu jarrin
kata ganti orang / pronomina/ dhami>r
present / shighatul-mudha>ri‘
partikel / ada>tun/ charf
partikel penunjuk keadaan / charf zharfiyyah
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Prtc
R
RPron
S
SG
SUBJUNC
Spr
T
tm
V
VN
Voc
1
2
3
1 SG
3 PL
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partisipel / ’ismul fa>‘il / al-maf‘u>l
rema / khabar/ musnad
pronomina relatif/ ism maushu>l
subjek / mubtada’/ musnad ilaih
singularis/tunggal/ mufrad
modus subjungtif /manshu>b/ shi>ghatu-syarthiyyah
superlatif / tafdhi>l
tema / maudhu>‘/ muchaddats - mukhbar ‘anhu
waktu / zamaniy
verba / fi‘l
nomina verbal / ismu fi‘lin / mashdar
vokatif / panggilan / an-nida>’u
orang pertama/ al-mutakallim
orang kedua/ al-mukha>thab
orang ketiga/ al-gha>’ib
kata ganti orang pertama tunggal (dll.)
kata ganti orang ketiga tunggal (dll.)

*****
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BAB I
Menulis Kreatif dalam Bahasa Arab (Sebuah Pengantar Awal)

 Sasaran Perilaku
Out come yang diharapkan setelah siswa membaca bab ini adalah :
1. Pembaca/peserta didik mulai termotivasi untuk menuliskan ide dan gagasan
yang dimiliki
2. Pembaca/peserta didik memahami apa definisi dari menulis kreatif - creative
writing
3. Pembaca/peserta didik dapat menggunakan fi’l mudhari’ dalam menulis sebuah
teks berbahasa Arab
4. Pembaca/peserta didik mampu menulis buku diary/catatan sehari-hari dalam
bahasa Arab
5. Pembaca mampu mengembangkan tema dalam sebuah teks berbahasa Arab
dengan pola-pola yang ada.

1.1. Selayang Pandang dalam Menulis Kreatif
Setiap orang pasti memiliki cerita dalam kehidupannya. Cerita tersebut pasti
bisa untuk dituliskan, dan banyak sekali sebenarnya orang yang ingin menulis cerita
dalam kehidupannya. Hamand (2014:7) menyimpulkan bahwa setiap orang itu
mempunyai buku di dalam dirinya (all people have a book inside them). Setiap orang
pasti memiliki mimpi, ide, gagasan, harapan dan bahkan kekhawatiran dalam dirinya
sebanyak imajinasi yang mereka miliki. Namun di sisi lain, banyak orang yang tidak
tahu bagaimana cara menuliskan ide yang dimiliki dalam sebuah cerita yang kelak
bisa dibaca oleh orang lain.
Hirschi (2004:v) berpendapat bahwa menulis adalah pekerjaan yang mudah
(easy). Kata easy sendiri dapat berarti secara leksikal (makna di dalam kamus)
“causing or involving little difficulty or discomfort” dan “requring or indicating little
effort, thought, or reflection.” Hirschi juga menambahkan bahwa menulis adalah
sebuah latihan (writing is a practice). Berlandaskan pada semangat “menulis adalah
latihan”, maka frekuensi seorang penulis dalam menulis sebuah tulisan harus lebih
maksimal untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan tersebut lahir
sejatinya dari sebuah proses kreatif. Apa itu “kreatif” dalam menulis. Pertanyaan ini
1
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seharusnya dijawab sebelum kita mulai menulis. Mari kita perhatikan definisi
“creative writing” berikut.
Creative writing is anything where the purpose is to express thoughts, feelings and
emotions rather than to simply convey information. I'll be focusing on creative fiction
in this post (mainly short stories and novels), but poetry, (auto) biography
and creative non-fiction are all other forms of creative writing.
So, what is creative writing? Chambers Dictionary defines
creative as ‘Having the power to create, that creates, showing,
pertaining to, imagination, originality’ and writing as ‘The act
of one who writes, that which is written, literary production or
composition’. Therefore, the term ‘creative writing’ may be
defined as:
Having the power to create an imaginative,
original literary production or composition
and can be applied to avery broad spectrum of writing genres.
Kata “kreatif” dapat berarti secara leksikal “memiliki kekuatan untuk
menciptakan, sebuah bentuk penciptaan tersebut menunjukkan atau menyinggung
terhadap sebuah imajinasi, keaslian, dan menulis merupakan sebuah perbuatan dari
seseorang yang sedang menulis, ditulis, dan memproduksi karya sastra atau
komposisi. Oleh sebab itulah istilah “creative writing” dapat didefinisikan sebagai
“memiliki sebuah kekuatan” (having the power) untuk menciptakan sebuah bentuk
imajinasi, atau memproduksi karya sastra asli atau komposisi yang dapat diterapkan
dalam berbagai macam genre penulisan.
Memulai untuk Menulis.
Salah satu cara atau bahkan aturan yang harus diingat dari (writing is a
practice) adalah sebisa mungkin kita harus menulis setiap hari. Menulis setiap hari
dapat memberikan kita sebuah komitmen dan disiplin untuk terus berkarya. Sebuah
komitmen yang dapat meyakinkan kita bahwasannya kita dapat memproduksi dan
menyelesaikan sebuah manuskrip dalam berbagai macam genre yang kita pilih.
Memberikan izin kepada diri kita sendiri untuk terus menulis adalah sebuah
langkah awal yang tepat untuk memantabkan niat dalam menulis kreatif, bahkan
sampai mengunci dalam sebuah kamar khusus. Menyiapkan sebuah kamar khusus
untuk menulis dalam sebuah waktu khusus yang sudah kita tentukan merupakan hal
yang sangat penting dalam membentuk suasana dan keadaan menulis. Bahkan
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sebagaimana yang dilakukan oleh Mills, salah seorang penulis terkenal, dia telah
membuat pikirannya untuk menjadi seorang novelis, dia telah mengubah salah satu
ruangan dalam rumahnya menjadi sebuah ruang belajar khusus, kemudian dia
mengunci pintu dan melarang orang-orang untuk masuk ke dalam ruangannya ketika
ia sedang bekerja, dalam hal ini menulis.
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas perihal menulis kreatif dalam bahasa
Arab (khususnya), perhatikan alur memulai menulis pada tabel 1 berikut.
Memulai
menulis dalam
bahasa Arab

Making time

Building
Confidence

observe every
day life with a
writer’s eye

Observing
Every day Life

Drawing on
Your Own
Experiences

Reading with
the writer’s eye

CREATIVE

Untuk memulai menulis dalam bahasa Arab, pertama-tama, kita harus
menyiapkan sebuah waktu khusus untuk menulis (making time). Usahakan setiap hari
secara rutin menulis meskipun hanya satu paragraf, entah itu catatan harian (buku
diary), rangkuman teori belajar dan lain-lain. Selanjutnya yang lebih penting dari itu
semua adalah membangun kepercayaan diri dalam memulai menulis (building
confidence). Banyak orang yang tidak berani untuk menulis karena tidak percaya diri
dengan tulisannya, masih minder dengan tulisannya, masih terkungkung dengan nilai
benar dan salah dalam menulis. Hal ini justru menjadi penghambat super hebat dalam
dunia menulis. Maka dari itu unsur percara diri penting untuk dibangun oleh seorang
penulis.
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Setelah itu, mulailah untuk menyusun sebuah pengalaman menulis. Gambarlah
apa yang ada dipikiran kita dalam sebuah tulisan. Niscaya tulisan itu akan menjadi
sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di pikiran kita. Karena dengan menulis akan
memunculkan ide-ide baru yang sebelumnya tidak pernah kita fikirkan. Untuk
mempermudah menemukan pengalaman dalam menulis, mulailah dari hal-hal yang
paling dekat dengan diri kita. Setidaknya kita bisa menulis aktifitas kita sehari-hari.
Dalam bahasa Arab, bisa dimulai dengan menyusun kalimat sederhana dengan
memanfaatkan fi’l mudhari’ dengan menggunakan pronomina saya. Seperti “saya
menulis” /ana aktubu/, “saya tidur” /ana anamu/. Mengapa fi‟l mudhari. Pemilihan ini
dikarenakan fi’l mudhari mempunyai konstruksi urutan kata yang sama dengan
bahasa Indonesia, dengan demikian akan mempermudah dalam menulis bahasa Arab.
Mengobservasi kegiatan sehari-hari untuk ditulis ini bisa dilakukan dengan
cara menggunakan sudut pandang seorang penulis. Seorang penulis pasti dengan
mudahnya melihat sesuatu peristiwa dan mewujudkannya dalam sebuah tulisan.
Semakin banyak berlatih dalam menulis, semakin kreatif. Perihal menulis kreatif
dalam bahasa Arab inilah yang semestinya kita bangun agar kelak apa yang ada di
Indonesia dapat dibahasakan dalam bahasa Arab.
Menulis dengan menggunakan bahasa Arab sejatinya adalah hal yang mudah
apabila kita mengetahui langkah-langkah dalam menulis. Salah satu langkah dalam
menulis tersebut adalah menemukan dan mengembangkan tema dalam sebuah teks
bacaan. Dengan banyak membaca maka kita akan mudah menulis. Dengan banyak
membaca, kita juga dapat dengan mudah memahami sebuah tema dalam sebuah
bacaan. Sebelum memulai dalam menentukan dan mengembangkan tema dalam
sebuah teks, maka kita perlu melihat contoh-contoh teks bacaan dalam bahasa Arab.
Sebuah prototipe sederhana dalam teks bacaan bahasa Arab ini, penulis mengambil
dari buku yang cukup fenomenal dalam bahasa Arab, yaitu buku Al-Qira’ah ArRasyidah.
Dalam buku tersebut ditemukan banyak sekali tema-tema khas bahasa Arab
dan Kebudayaan Islam. Salah satu judul bacaan di awal buku adalah cerita perihal
kegiatan sehari-hari (kaifa aqdhi yaumiy). Dari teks tersebut, kita bisa melihat
bagaimana para penutur bahasa Arab menuliskan kegiatan mereka sehari-hari yang
bersifat rutin.
4
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Dari teks di atas (kaifa aqdhi yaumi) tersebut, kita bisa melihat bagaimana
sejatinya kita harus menulis dalam bahasa Arab perihal cerita rutinitas kita setiap hari.
Cerita dimulai dari “saya tidur” (anaamu) di malam hari, kemudian “saya bangun
tidur” (astaiqidzu) di pagi hari. Dari teks di atas kita juga dapat berlatih untuk
penggantian subyek saya tidur (anaamu) menjadi kamu tidur (tanaamu), apabila hal
ini dilakukan berulang-ulang maka secara mudah kita dapat berlatih menulis dalam
bahasa Arab, untuk pertama kali gunakan fi‟l mudhari‟ yang sering dipakai dalam
deskripsi cerita kehidupan sehari-sehari, seperti saya makan, saya tidur, saya shalat,
saya wudhu, dan lain-lain.
1.2 Mengenal Fi’l Mudhari’ dalam Bahasa Arab
Salah satu unsur penting dalam menulis bahasa Arab untuk tingkatan pemula
adalah dengan menguasai penggunaan verba-verba berkala sekarang dan yang akan
datang, atau lazim disebut dengan fi’l mudhari’. Mengapa demikian, karena fi’l
mudhari’ memiliki susunan yang lebih mirip dengan pola susunan kalimat predikatif
dalam bahasa Indonesia, yaitu subjek berada di awal ujaran, setelah itu baru diikuti
oleh kata kerjanya. Lain halnya dengan fi’l madhi (verba berkala lampau) dimana
verba berada di awal ujaran, kemudian diikuti oleh subjeknya.
Dalam bacaan tersebut (kaifa aqdhi yaumi) banyak digunakan fi’l mudhari’,
yaitu kata kerja yang mengandung kala sekarang dan kala yang akan datang. Penulis
pemula dalam bahasa Arab, selayaknya menguasai terlebih dahulu kata kerja yang
tergolong dalam fi’l mudhari’ ini.
Beberapa kata kerja, atau fi’l mudhari’ dalam buku al-Qira’ah ar-Rasyidah
yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari tersebut adalah:
Tabel 2. Kumpulan Kata Kerja Rutinitas Sehari-hari
1

Saya melaksanakan

2

Saya tidur

3

Saya bangun tidur

4

Saya bangun tidur

5

Saya bersiap-siap
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Saya pergi

7

Saya mengambil air wudhu

8

Saya shalat

9

Saya pergi ke ….

10

Saya membaca

11

Saya keluar

12

Saya minum ….

13

Saya bersiap-siap untuk ….

14

Saya sarapan pagi

15

Saya makan siang

16

Saya sampai ke ….

17

Saya tinggal di …..

18

Saya mendengarkan

19

Saya duduk

20

Saya membaca

21

Saya membeli

22

Saya bermain

23

Saya makan malam

24

Saya menghafalkan

25

Saya membaca

26

Saya menulis

Pembelajar awal bahasa Arab, khususnya siswa madrasah Aliyah, sebaiknya
menguasai penggunaan fi‟l mudhari‟ dan pelekatan subyek dari kata kerja tersebut.
Hal ini akan mempermudah penulis dalam menjelaskan sebuah ide atau gagasan
dalam menceritakan “kegiatan sehari-hari” yang sedang dikerjakan. Belajar bahasa
memerlukan ketrampilan dalam membaca dan menulis. Salah satu cara untuk
mengembangkan kemampuan menulis adalah dengan cara menemukan tema dan pola
pengembangan tema dalam sebuah karya tulis.
7
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Salah satu outcome yang ditawarkan dalam bahan ajar ini adalah, peserta didik
mampu menulis buku diary/ atau buku harian dalam bahasa Arab. Hal ini sangat
menarik bagi para peserta didik, karena mereka dapat mengekspresikan kegiatan
mereka sehari-hari dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk mengoptimalkan hasil
dari kegiatan ini, siswa didik hanya diajarkan cara-cara penggunaan kata kerja bentuk
kala sekarang (fi‟l mudhari‟) dengan menggunakan dhamir ana (saya). Hal ini dapat
dilihat dalam buku, al-Qira‟ah ar-Rasyidah jilid satu dengan judul “kaifa aqdhi
yaumiy”.
Selanjutnya, di dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana sebuah tema
(maudhu>‘) dalam judul berita dikembangkan dalam sebuah teks berbahasa Arab
beserta pola-polanya yang beraneka ragam. Pengembangan tema ini merupakan
pertukaran informasi antara tema dan rema yang dipasangkan dalam teks dan biasa
disebut dengan thematic progression (Eggins, 2004:324).
Adapun

Hawes

(2010:40)

berpendapat

bahwa

pengembangan

tema

merupakan efek dari konversi materi informasi yang bersifat baru (new) menuju
kepada informasi yang sudah maklum adanya (given) melalui repetisi (pengulangan)
dan tranformasi tema rema. Dalam hal ini Eggins (2004:324) menyebutnya dengan
istilah ‚shifting theme‛.
Peran penting dari pengembangan tema ini adalah untuk mengembangkan dan
menjaga kadar kekohesian teks, yaitu kohesi teks dengan memberikan informasi
antara given dan new yang mengikuti pola tertentu. Kridalakasana (2008:123)
menyepadankan istilah kohesi (cohesion) dengan ‚keutuhan‛, yaitu: taraf keterikatan
antara pelbagai unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana, misalnya dalam
kalimat Mereka berkelahi mati-matian, kata mereka lebih terikat dengan kata

berkelahi dari pada kata mati-matian.
1.3 Tipe-Tipe Pengembangan Tema Secara Umum
Eggins (2004:324) berpendapat bahwa pada dasarnya pola pengembangan
tema ini hanya ada dua,yaitu: (1) pola zig-zag/ zig-zag patterndan (2) pola kelipatan
rema/ multiple-rheme pattern. Dalam pola yang pertama, elemen kebahasaan yang
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dikenalkan dalam rema dinaikkan menjadi tema pada klausa kedua.Sebagaimana
tampak pada bagan 1 berikut.

Bagan (5.1)
Klausa 1

Tema

Rema

Klausa 2

Tema

Rema

Klausa 3

Tema

Rema

Adapun dalam pola pengembangan tema yang kedua, sebuah tema dalam
suatu klausa dan kalimat dikembangkan dengan berbagai macam informasi yang
berbeda-beda, masing-masing dari pengembangan tema tersebut diambil dan
ditetapkan sebagai tema untuk klausa selanjutnya.Model pengembangan tema

multiple-rheme ini dapat dilihat pada bagan 2 berikut.
a
Klausa 1

Tema

Rema

b
c

Klausa 2

Tema

Rema

Klausa 3

Tema

Rema

Klausa 4

Tema

Rema

Parera (2009:191-194) menyimpulkan bahwa ada lima tipe pengembangan
tema-rema yang dapat diidentifikasi dari sebuah teks sebagai berikut:
1. Tipe Pertama
Pengembangan tipe pertama ini bercirikan bahwa rema dalam kalimat
yang pertama menjadi tema dalam kalimat yang kedua.Pengembangan ini
merupakan perkembangan linear sederhana.Bloor (2004:88-91) menyebut
tema jenis ini dengan istilah (The Linear Theme Pattern). Buchairiy (2010:75)
9
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di dalam bukunya yang berjudul At-tachli>l al-lughawiyyu lin-nashmenyebut
tema tipe ini dengan istilah /at-tawa>liy al-’ufuqi> al-basi>th/, yaitu dengan cara
menentukan rema pada kalimat pertama dan menjadikannya tema pada kalimat
kedua. Contohnya adalah:

Ha>niz (T1) ’isytara> dara>jatan (R1). Ad-dara>jah (R1 = T2) mauju>dah filbadru>m (R2). Fil badru>m (R2 = T3)….
‘Haniz (T1) membeli sepeda (R1). Sepedanya (R1 = T2) berada di ruang tidur
(R2). Di ruang tidur (R2 = T3)…’
Contoh:
T1 – R1

Sekali waktu hiduplah seorang raja

T2 – R2

T3 – R3

Raja itu mempunyai seorang istri

Istrinya itu sangat cantik

Tema dengan jenis ini sangat membantu peserta didik dalam menyusun
sebuah karangan dengan gagasan yang terstruktur. Dalam teks al-Qira’ah arRasyidah ditemukan teks yang memiliki pola pengembangan tipe pertama
berikut.

‘saya tidak makan makanan seenak makanan pada hari itu. Dan hari itu
merupakan hari yang paling indah bagiku (Al-Chasaniy, 2010:44)
2. Tipe Kedua
Pengembangan tipe kedua adalah pengembangan yang berkelanjutan
dari tema yang sama (common theme).Bloor (2004:88-91) menyebut pola jenis
ini dengan istilah (The Constant Theme Pattern).Adapun Buchairiy (2010:75)
menyebut pola pengembangan tema ini dengan istilah /at-tawa>liy ma‘a

maudhu‘a>t mustanbithah / (pengembangan tema dengan tema-tema yang telah
disimpulkan).Contoh pengembangan tema model ini seperti pada teks berikut.
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Dara>jatuhu (T1) jadi>datun (R1). Hiya (T1) hadiyyatun min abi> (R2).Wa hiya
(T1) mauju>datun cha>liyan fil-badru>m (R3)….
„Sepedanya (T1) baru (R1)‟
„Ia (T1) merupakan hadiah dari ayahku (R2)‟
„Dan ia (T1) sekarang berada di kamar tidur (R3)‟
Pola dari pengembangan tema tipe kedua ini: (T1) + (R1), (T1) + (R2),
(T1+R3). Buchairiy mengelompokkan tema jenis ini ke dalam pengembangan
tema horizontal.Tema jenis ini sering digunakan dalam penulisan biografi
sebagaimana dicontohkan oleh Parera (2009:191-194) berikut.
T1 – R1 = Eistein lahir pada tahun 1879.
T1 – R2 = Ia memperoleh Hadiah Nobel pada tahun 1921.
T1 – R3 = Ia bermigrasi pada tahun 1933 ke Amerika Serikat.
Tipe kedua dari pengembangna tema ini dapat kita temukan dalam biografi
Imam Al-Ghazali, buku al-Qira’ah ar-Rasyidah (Jilid 3:240).

3. Tipe Ketiga
Tipe ketiga adalah pengembangan teks yang berasal dari sebuah
hipertema (HT) atau tema atasan (TA) dikembangkan dengan beberapa aspek
yang

berhubungan

dengan

tema

atasan.Bloor

(2004:91)

menyebut

pengembangan tema tipe ini dengan istilah (Derived Themes).Adapun
Buchairiy (2010:76) menyebut pengembangan tipe jenis ini dengan istilah /at-

tawa>liy ma‘a maudhu>‘a>ti mustanbithah/, yaitu tipe pengembangan tema yang
mengembangkan tema besarnya (hyperthema – maudhu>‘ ‘alwiy).
Contoh: (geografi)
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HT/TA Geografi Indonesia

T1 – R1 Negara kita // adalah negara kepulauan.

T2 – R2 Wilayahnya // membentang dari Sabang sampai Merauke.

T3 – R3 Penduduknya // berjumlah 210 jiwa
Pengembangan tema dengan pola tipe ketiga ini dapat ditemukan
dalam teks berikut. Dalam teks tersebut mengacu pada sebuah hipertema
tertentu, yaitu safarul-qithar.

(Al-Chasaniy, 2010:30-31)

4. Tipe Keempat
Pengembangan tipe keempat adalah pengembangan suatu rema ke
dalam beberapa tema lanjutan.Tipe pengembangan ini merupakan variasi dari
pengembangan tipe pertama.Bloor (2004: 88-91) menyebut tema jenis ini
dengan istilah (The Split Rheme Pattern), yaitu pola yang terjadi ketika rema
dari sebuah klausa memiliki dua komponen atau lebih, masing-masing dari
komponen rema tersebut diambil dan dijadikan tema pada klausa
selanjutnya.Buchairiy (2010:76) menyebut pengembangan tema jenis ini
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dengan istilah /at-tawa>liy li-chadi>tsi muqassami/, yaitu pengembangan tema
dengan cara memecah peristiwa dalam kalimat menjadi banyak tema. Contoh:

Fi madkhali baitin (T1) yaqifu rajula>ni (R1 = R1a + R1b). Al-awwalu (T2a =
R1a) yadkhanu (R2a), wa-tsa>niy (T2b = R1b) yasyrabu (R2b).
„ Di ujung rumah, berdiri dua laki-laki. Yang pertama sedang merokok, dan
yang kedua sedang minum‟.
Dalam teks tersebut tema awalnya adalah dua laki-laki. Kemudian dua
laki-laki itu dijelaskan satu persatu pada klausa lain dan menjadi dua tema
baru.contoh lain bisa dilihat pada bagan berikut.

T1 – R1 (Ri + Rii + Riii)

T2 – R2

T2 – R2

Ada beberapa jenis virus

Virus-P mati di udara kering

Virus-G menyesuaikan diri

Contoh dari pola tipe keempat ini dapat kita temukan dalam teks
berjudul ‘ashdiqa>’i’, dalam buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah (2010: 58-59).
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5. Tipe Kelima
Pengembangan tipe kelima adalah pengembangan maju dengan
loncatan tema.Seorang pembaca atau penulis pada umumnya meloncat ke
tema baru dengan keyakinan bahwa pembaca telah memahami teks sesuai
dengan konteks keberlangsungannya.Pengembangan tema loncatan itu tidak
bisa terlepas dari konteks dan pengetahuan bersama.Dengan sebenarnya
terdapat elipsis tema.Adapun Buchairiy (2010:77) menyebut pengembangan
tema

ini

dengan

istilah

/at-tawa>liy

ma‘al-qafzah

maudhu>‘iyyah/

(pengembangan tema dengan loncatan tema dan dikembangkan melalui
konteks yang ada/siya>q/). Contoh:

T1

R2

Kemarin ada pesta perkawinan
(elipsis: perkawinan tentu ada pengantin)

Tn

Rn

Pakaian pengantin tebuat dari sutera

Adapun dalam penelitian ini akan digunakan istilah tipe pertama, tipe kedua,
tipe ketiga, tipe keempat, dan tipe kelima. Istilah-istilah tersebut dipilih sebagai
ringkasan dari model-model pengembangan tema yang dipaparkan oleh para ahli
bahasa tersebut di atas dan untuk lebih mempermudah dalam analisa pengembangan
teks dalam surat kabar berbahasa Arab.
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Tipe kelima pengembangan tema ini juga ditemukan dalam buku alQira‟ah Ar-Rasyidah dalam teks berikut.

Ketika aku berumur tujuh tahun, ayahku menyuruhku untuk shalat,
selain itu, aku juga belajar doa-doa dan menghafalkan surat al-qur‟an bersama
ibuku. (Al-Chasaniy, 2003:16). Belajar perihal shalat, pasti secara implisit
terdapat doa-doa dan bacaan-bacaan surat pendek dalam al-Qur‟an. Shalat
pasti ada doa-doa dan bacaan surat-surat pendek dalam Al-Qur‟an. Dalam hal
ini terdapat pengembangan tema dengan melakukan loncatan sebuah tema
dalam sebuah konteks tertentu (shalat).
Pembahasan mengenai pengembangan tema dalam bahasa Inggris pernah
dilakukan oleh Thomas Bloor dan Meriel Bloor (2004:88-93) yang menyimpulkan
bahwa pola pengembangan tema ada empat macam, yaitu: (1) the constant theme
pattern, (2) the linier theme pattern, (3) the split rheme pattern, dan (4) derived
theme. Pengembangan tema menurut Thomas Bloor dan Meriel Bloor disebut dengan
(thematic progression).
Penutup dari pembahasan di bab I ini, sepantasnya kita merujuk kepada
pendapat Keraf (2001:121) bahwasannya sebuah tema hanya akan dinilai dengan baik
ketika tema dalam sebuah tulisan itu dikembangkan secara jujur, cerdas, lugas,
sehingga dapat memberikan tambahan informasi baru bagi para pembaca tulisan
tersebut. Adapun tema yang tidak baik adalah tema yang kabur dan disusun secara
tergesa-gesa, maka dari itu menulis kreatif dalam bahasa Arab sejatinya melatih
penulisnya untuk bersikap lebih teliti, tenang, dan berfikiran jelas. Semoga teori
pengembangan tema ini memberikan manfaat guna bagi para pembaca dan penulis.
Latihan 1
1. Apa yang anda ketahui perihal menulis kreatif, berlandaskan pada kata
“kreatif” itu sendiri !
2. Sebutkan beberapa pola pengembangan Tema dalam sebuah teks !
3. Susunlah sebuah teks berbahasa Indonesia dengan menggunakan sebuah pola
tertentu, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab.
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4. Susunlah sebuah teks berbahasa Arab dengan menggunakan pola
pengembangan tema satu, dua, tiga, empat, dan lima.
5. Ketika anda membaca sebuah teks bacaan, tema apa yang paling anda sukai ?
6. Mana yang lebih anda sukai, membaca cerpen atau membaca puisi ?
7. Tentukan pola pengembangan tema dari teks-teks berikut.
●
●
●
●
●

Suatu waktu hiduplah seorang raja. Raja itu mempunyai seorang istri. Istrinya
itu sangat cantik.
Einstein lahir pada tahun 1879. Ia memperoleh Hadian Nobel pada tahun
1921. Ia bermigrasi pada tahun 1933 ke Amerika Serikat.
Negara kita adalah negara kepulauan. Wilayahnya membentang dari Sabang
sampai Merauke. Penduduknya berjumlah 210 jiwa.
Ada beberapa jenis virus. Virus- P mati di udara kering. Virus G
menyesuaikan diri.
Kemarin ada pesta perkawinan. Pakaian pengantin terbuat dari sutra.

*****
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BAB II
Menulis Prosa dalam Bahasa Arab

 Sasaran Perilaku
Out come yang diharapkan setelah siswa membaca bab ini adalah :
1. Pembaca/peserta didik mulai termotivasi untuk menuliskan ide dan gagasan
yang dimiliki dalam bentuk prosa.
2. Pembaca/peserta didik dapat menggunakan konsep mubtada’ dan khabar
dalam menulis prosa bahasa Arab.
3. Pembaca/peserta didik dapat menggunakan konsep musnad dan musnad ilaih
dalam menulis prosa bahasa Arab.

2.1 Pendahuluan
Prosa sebagai genre sastra yang tidak terikat menjadi salah satu genre yang
banyak disukai oleh pelajar. Hal ini dikarenakan prosa merupakan sebuah genre sastra
yang tidak terikat bentuknya. Sebelum memulai untuk menulis prosa dalam bahasa
Arab sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi prosa. Prosa adalah jenis
karya sastra yang dibedakan dari puisi karena tidak terikat oleh kaidah puitika. Prosa
lebih cenderung memaknai bahasa sehari-hari (Zaidan, 1994:157).
Prosa adalah karya sastra yang tidak berbait-bait dan tidak bersajak. Novel,
cerpen, Roman ditulis dengan cara ini. Persenyawaan yang harmonis antara bentuk
dan isi adalah syarat untuk prosa kesusastraan yang baik (Lubis, 1994:165). Dalam
bahasa Arab, istilah prosa (prose) biasanya disepadankan dengan istilah an-natsru
( ), yaitu ujaran berprosa/prosais yang tidak berwazan (

) (Baalbaki,

2009:1159)
Karya sastra yang tidak berbait dan tidak terikat itu dapat ditemukan dalam
buku Al-Qira’ah Ar-Rasyidah, sebuah buku yang

cukup fenomenal dalam

mengajarkan bahasa Arab di Indonesia. Di dalam buku tersebut kita juga menemukan
puisi yang akan kita bahas pada bab selanjutnya.
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Prosa dalam buku al-Qira’ah Ar-Rasyidah salah satunya menjelaskan cerita
seorang anak ketika berumur tujuh tahun. Dalam hal ini, penggunaan fi‟l madhi (kata
kerja lampau) cukup banyak sekali karena pada umumnya cerita memang berada pada
kala lampau, sebagaimana pada cerita berikut.
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2.2 Konstruksi Mubtada’-Khabar
Di dalam menulis kreatif, pemahaman terhadap konstruksi mubtada’ – khabar
sangatlah penting. Konstruksi tema rema erat kaitannya dengan konstruksi

mubtada’-khabar. Keduanya memiliki konstituen yang dimulai oleh informasi yang
sudah diketahui (given) oleh penuturnya. Dalam hal ini konstituen mubtada’ sama
dengan konstituen tema.
Dhaif (2003:137) menjelaskan bahwa mubtada’ adalah nomina yang berada
dalam kasus nominatif /marfu>‘/ di awal kalimat nominal (jumlah ismiyyah).Oleh
sebab itulah konstituen tersebut disebut dengan mubtada’ atau beginning. Dhaif juga
menjelaskan bahwa konstituen mubtada’ merupakan pusat ujaran dan konstituen

khabar sebagai pelengkap ujaran yang diawali oleh mubtada’.
2.2.1 Mubtada’
Ad-Dahdah (1993:528-529) menyepadankan kata mubtada’ dalam bahasa
Arab dengan istilah primate.Adapun Ahmed (2008:59) menyebut mubtada’ dengan
istilah the subject dan khabar dengan istilah the predicate. Keduanya merupakan
bagian dari kalimat nominal (the nominal sentence/al-jumlah al-’ismiyyah). Lebih
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jauh lagi Ahmed menjelaskan bahwa mubtada’/subject merupakan nomina (noun)
yang ingin disampaikan oleh penutur. Adapun khabar/predicate merupakan
sesuatu/satuan bahasa yang harus disampaikan oleh penutur tentang subjek/mubtada’.
Contoh:

Cha>mid

mari>dhun

PN-Hamid-S-NOM-(Mb)

ADJ-sakit-P-INDEF-(Kb)

„Hamid sakit‟
Pada kalimat tersebut penutur ingin menyampaikan atau membicarakan
tentang “Hamid”, maka dari itu kata tersebut merupakan mubtada’/subject.Adapun
informasi yang ingin disampaikan oleh penutur tentang sakit yang diderita oleh
Hamid, termasuk dalam khabar/predicate.
Mubtada’ dan khabar harus memiliki kesesuaian dalam dua hal, yaitu (1)
bilangan atau jumlah dan (2) jenis kelamin. Beberapa tipe-tipe dari mubtada’ adalah
sebagai berikut:
Kata benda (noun) atau kata ganti (pronoun), contoh:
(1) Allahu
ghafu>run
PN-Allah-NOM-S-(Mb)

ADJ-pemaaf-INDEF-(Kb)

‘Allah Maha Pemaaf’
(2) Ana
Pron-1-lk-SG-S

mujtahidun
ADJ-pekerja keras-P-INDEF

‘Saya pekerja keras’
Pada contoh (1) mubtada’-nya adalah nomina tunggal definit /Alla>h/
„Allah‟ dan pada contoh (2) mubtada‟-nya adalah pronomina persona
pertama tunggal /ana>/ „saya‟. Keduanya menduduki fungsi subjek.
2. Masdar mu’awwal merupakan jenis nomina dalam bahasa Arab yang
dibentuk dari partikel /an/ + verba, pola nomina verbal tersebut
merupakan mubtada’ yang menduduki fungsi subjek, contoh:
(3) Wa

an ta‘fu>

aqrabu

lit- taqwa>

CONJ PRT V-prst-2-PL-memaafkan ADJ-dekat PRT- N-DEF-takwa

„dan kamu saling memaafkan, lebih dekat pada takwa‟
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Dari contoh (3) dapat disimpulkan bahwa nomina verbal /an

ta‘fu>/ „kalian (pl) memaafkan‟ merupakan mubtada’. Adapun nomina
ajektif yang berpola superlatif /aqrabu/ menduduki fungsi predikat.
3. Partikel yang menyerupai verba (al-churu>f al-musyabbahah bil-fi‘li)
dapat menduduki fungsi subjek dalam kalimat nomina, seperti partikel
/inna/ „sesungguhnya‟, /anna/ „sesungguhnya‟, /kaanna/ „seakan-akan‟,
/laita/ „semoga‟, /lakinna/ „namun‟, dan /la‘alla/ „mungkin‟ yang
bersambung dengan nomina, contoh:

Inna-Allaha

ghafu>run

PRT- S-Allah-ACC P- ADJ-pemaaf-INDEF

‘sesungguhnya Allah Maha Pemaaf’
2.2.2 Khabar
Ad-Dahdah (1993:280-281) menyebut istilah khabar dalam bahasa Arab
dengan istilah predikat di dalam istilah Linguistik pada umumnya. Khabar pada
dasarnya merupakan kata benda yang menduduki kasus nominatif (ism marfu‘) dan
indefinit (nakirah). Khabar memberi sifat pada mubtada’-nya dan menduduki posisi
sebagai informasi (musnad lahu), contoh pada klausa berikut.

Al-chaqqu

gha>libun

S-kebenaran-NOM-DEF-(Mb)

P-menang-INDEF-(Kb)

‘Kebenaran (selalu) menang’
Khabar menjadi berkasus nominatif karena adanya pengaruh dari mubtada’. Ia
menduduki posisi musnad dalam kalimat nominal (jumlah ismiyyah). Sebagai aturan
umum, khabar pada dasarnya merupakan indefinit /nakirah/atau indeterminate karena
khabar bertugas untuk mendeskripsikan mubtada’. Di lain sisi terdapat khabar
bersifat definit, dengan syarat mubtada‟nya juga bersifat definit, contohnya:

Lubna>nu

wathanuna>

S-Libanon-NOM-DEF-(Mb) P-negara-(Kb) Pron-1-PL

‘Libanon negara kami’
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Ad-Dahdah

(1993:280-281)

menyimpulkan

bahwa

pengisi

kategori

khabardalam bahasa Arab secara ringkas terdiri dari tiga macam:
1) Mufrad (susunan tunggal), apabila konstruksi khabartersusun hanya
dari satu kata saja dan tidak ada konstituen kebahasaan lain yang
mengikutinya, seperti pada contoh berikut:
(1) A’r-rija>lu

qa>dimu>na

S-lelaki-PL-NOM

P-datang-ADJ-(Kb)

‘Para lelaki datang’

Pada contoh (1) konstituen khabar tersusun dari satu kata saja
yang menduduki fungsi predikat, meskipun kata tersebut berbentuk
plural namun ia tetap disebut sebagai khabar dengan pola tunggal.
Selain itu konstituen khabar juga dapat terdiri dari dua kata namun ia
hanya membentuk satu istilah saja, contoh:
(2) Antum

achada ‘asyara

S-Pron-2-lk-kamu-PL-(Mb)

P-NP-sebelas-(Kb)

‘kamu (berjumlah) sebelas’

Dalam contoh (2) khabar-nya tersusun dari dua kata /achada
‘asyara/ namun ia bermakna satu yaitu jumlah „sebelas‟.Dengan
demikian contoh (2) memiliki khabar tunggal.
2) Jumlah (kalimat), apabila konstruksi khabar tersusun dari konstituen
verba (fi‘l) dengan subjeknya (fa>‘il) atau berpola (verba + subjek),
contoh seperti pada kalimat berikut:

Al-‘ilmu
S-ilmu-NOM

Qadra
O-NP-derajat-ACC

yarfa‘u
Vprst-3-lk-SG-mengangkat-P

sha>chibihi
N-pemilik-GEN Pron-3-lk-SG-nya

‘Ilmu mengangkat derajat empunya’
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Kata /al-‘ilmu/ „ilmu‟ pada contoh (1) merupakan mubtada’
atau subjek yang memiliki kasus nominatif. Adapun kalimat setelah
subjek merupakan khabar yang berbentuk klausa, yaitu: /yarfa‘u qadra

sha>chibihi/ „mengangkat derajat pemiliknya‟. Adapun konstruksi
khabar yang tersusun dari konstituen mubtada’ dan khabar atau
berpola (subjek + predikat) seperti pada contoh (1) berikut:
(1) Azh-zhulmu
S-ketidakadilan-NOM

marta‘u

hu

wakhi>mun

P1-lahan-NP Pron-3-lk-SG-nya P2-jelek-INDEF

‘ketidakadilan lahan-nya kejelekan’

3) Syibhu jumlahi (menyerupai kalimat), apabila konstruksi khabar
tersusun dari pola (adverbia + frase),yaitu: a’zh-zharfu + mudhaf ilaih
atau konstituen al-ja>r dan al-majru>r yang bersambung dengan verba
atau adjektif yang tersembunyi (elipsis), seperti pada contoh berikut:

A’t-tilmi>dzu

fil-

S-murid-DEF-NOM PRT-di-

madrasati
ADV-kelas-GEN

‘murid (itu) di dalam kelas

Latihan 2
1. Susunlah sebuah prosa bahasa Arab dengan menggunakan kalimat yang
mengandung mubtada’ berupa kata benda (
(

) atau mashdar mu’awwal

) dan mubtada’ yang mengandung partikel (

).

2. Susunlah sebuah kalimat dalam proses menyusun prosa bahasa Arab dengan
menggunakan khabar yang berbentuk mufrad (

), atau berbentuk

jumlah/kalimat ( )العلن يرفع قدر صاحبهdan berbentuk syibhul-jumlah (

).

2.3 Konstruksi Musnad – Musnad Ilaih
Owens (1990:103) menyimpulkan bahwa konsep isna>d dalam bahasa Arab
lahir dari seorang ahli bahasa Arab periode awal, yaitu Si>bawaih. Konsep isna>d
tersebut menunjukkan adanya relasi predikatif (bersangkutan dengan predikat) antara
topik dan komen dalam sebuah kalimat.Si>bawaih dan Mubarrid menyimpulkan bahwa
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musnad ilaih merupakan unsur awal dalam ujaran dan musnad merupakan unsur yang
kedua.Predikat merupakan realisasi dari musnad.Adapun agen dan topik merupakan
realisasi dari musnad ilaih.
2.3.1 Musnad Ilaih
Si>bawaih (1966:23) menjelaskan bahwa konstruksi musnad dan musnad ilaih
merupakan konstruksi dimana konstituen-konstituen di dalamnya tidak saling
melepaskan satu sama lainnya. Si>bawaih menambahkan bahwa konstituen mubtada’
dan khabar yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya merupakan bagian dari
konstruksi musnad dan musnad ilaih. Raof (2006:122) menandaskan bahwa Almusnad ilaihi merupakan komponen yang sangat penting dalam kalimat dasar bahasa
Arab. Di dalam Ilmu Bala>ghah, kategori gramatikal subjek dalam bahasa Inggris pada
dasarnya dapat disepadankan dengan istilah al-musnad ilaihi dalam bahasa Arab yang
memiliki dua pengertian pokok, yaitu: dimana sesuatu dipertalikan atau disifati dan
tempat sifat itu bersandar, Ha>syimi> (2006:33) menyebut musnad ilaih dengan istilah

machku>mun ‘alaihi.
Ad-Dahdah (1993:570), Levin (1981:164) menyepadankan kata musnad ilaih
dengan subject atau al-mukhbar ‘anhu, dan al-muchaddats ‘anhu. Musnad ilaih
merupakan ism atau nomina yang dinisbahkan padanya sifat atau pekerjaan yang
sudah dikerjakan, pekerjaan yang belum dikerjakan, atau pekerjaan yang diminta
untuk dikerjakan. Contoh:

Zaidun

qa>imun

Mubtada’ / Musnad Ilaih
Zaid berdiri

Qa>ma

Zaidun
Fa>‘il (agent) / Musnad Ilaih (subject)
Zaid telah berdiri
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Dalam hal ini, Ad-Dahdah lebih menekankan definisi musnad ilaih pada
kelas kata yang berupa ism atau nomina.Nomina menjadi titik pusat pada definisi
musnad ilaih. Secara semantik, al-musnad ilaihi dapat berupa (1) manusia (human)
seperti /al-fata>tu/ „anak perempuan‟, (2) bukan manusia (non-human) seperti pada
kata /ath-thairu/ atau „burung‟, (3) frasa nomina baik bernyawa (animate) maupun
(inanimate), seperti: /al-mudi>ru al-cha>li> /„manajer yang sekarang atau yang hadir‟,
dan /al-chaja>rah/ „batu‟ (Raof, 2006:123).
Fungsi-Fungsi Gramatikal Al-Musnad Ilaihi
Dalam ilmu bahasa, kata lingkungan biasanya diartikan dari dua hal, yaitu: (1)
bagian dari ujaran atau bagian dari wacana yang berdampingan dengan suatu unsur
bahasa, atau (2) situasi sosial atau budaya sewaktu berlangsungnya penggunaan
tertentu bahasa (Kridalaksana, 2008:143). Secara gramatikal, al-musnad ilaih berada
di lingkungan kebahasaan berikut (grammatical environments):
1. Musnad ilaih berada pada kalimat verbal (al-jumlah al-fi‘liyyah) yang dimulai
oleh kata kerja (verb-initial),
2. Musnad ilaih berada pada kalimat nominal (al-jumlah al-ismiyyah) yang
dimulai oleh kata benda (noun-initial) baik diikuti oleh verba utama maupun
tidak diikuti oleh verba utama.
Pembahasan al-musnad ilaih ini perlu dilakukan untuk mempermudah
penentuan ukuran tema dalam bahasa Arab.Konstituen musnadi ilaih erat kaitannya
dengan pembahasan konstituen tema dalam bahasa Arab.Yang lebih penting lagi
sebagai landasan teori dalam menulis kreatif prosa maupun puisi Arab ini adalah
bahwa musnad ilaih ini memiliki beberapa fungsi-fungsi gramatikal berikut:
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1) Subjek (al-fa>‘il), seperti pada contoh berikut:
(2a) Darasa
Belajar-Vpast

at-tha>libu

bi

jiddin

(S)-murid-M-NOM PRT-dengan ADJ-sungguh-sungguh-INDEF

„Murid (telah) belajar dengan sungguh-sungguh‟
(2b) Dammara
Merusak-Vpast

al-’i‘sha>rual-

madi>nata

(S)-angin-M-NOM

OBJ-kota-ACC

„Angin telah merusak kota‟
Pada kalimat tersebut di atas, kata /at-tha>libu/ dan kata /al-’i‘sh>aru/
merupakan musnad ilaih.Kedua kata tersebut merupakan nomina definit.
2) Subjek dari struktur sintaksis bentuk pasif (na>’ib al-fa>‘il), seperti pada
contoh berikut:
(2c) Kusira
Vpast-3-M-Dirusak-PASS

al-qalamu
S-pena-DEF-NOM-M

„Pena itu (telah) dirusak‟
(2d) Dummirat

al-madi>natu

Vpast-3-F-Dihancurkan-PASS

S-kota-DEF-NOM-F

„Kota itu (telah) dihancurkan‟

Pada kalimat tersebut, al-musnad ilaih direpresentasikan oleh frase
nomina /al-qalamu/ „pena‟ dan /al-madi>natu/ „kota‟ yang memiliki fungsifungsi gramatikal sebagai subjek dalam bentuk pasif bahasa Arab.
3) Subjek dari ka>na dan konstituen yang sejenis dengannya (ka>na wa

akhwa>tuha), sebagaimana terealisasikan dalam kalimat berikut:
(2.3a) Ka>nalVpast-3SG-lk-menjadi

jawwu

jami>lan

S-cuaca-NOM-DEF

P-indah-ACC-INDEF

‘Cuacanya (menjadi) indah’
(2.3b)’ashbachal-

’iqtisha>du

Vpast-3SG-lk-menjadi S-perekonomian-NOM-DEF

dha‘i>fan
P-lemah-ACC-INDEF

‘Perekonomian menjadi lemah

Pada contoh (2.3a) musnad ilaih direpresentasikan oleh frase nomina
/al-jawwu/ „cuaca‟.Adapun pada contoh (2.3b) frase nomina /al-iqtisha>d/
menjadi musnad ilaih. Beberapa konstituen kebahasaan yang sejenis dengan

ka>na adalah: /ma> da>ma/, /ma> infakka/, /ma> fati’a/, /ma> baricha/, /laisa/, /ba>ta/,
/amsa>/, /sha>ra/, /dzalla/, /adhcha>/, /ashbacha/. Konstituen (constituent) adalah
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unsur bahasa yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar; bagian dari
sebuah konstruksi (Kridalaksana, 2008:132).
4) Subjek dari inna dan konstituen yang sejenis dengannya (inna wa akhwa>tuha
atau inna and its sister), beberapa konstituen kebahasaan yang sejenis dengan
inna meliputi: /la‘alla/, /‘asa>/, /laita/, /ka’anna/, /lakinna/, /anna/. Hal ini
sesuai dengan contoh berikut:
(2.3a) innal-

amra

wa>dhichun

PRT-sesungguhnya S-masalah-ACC P-jelas-INDEF-NOM

‘masalah(nya) jelas’
(2.3b) innalPRT-sesungguhnya

bala>ghata

mufi>datun

S-retorika-ACC

P-manfaat-INDEF-NOM

‘pelajaran retorika itu bermanfaat’

Musnad ilaih dari contoh (2.3a) adalah /al-amru/ ‘masalah’, adapun
pada contoh (2.3b) adalah /al-bala>ghatu/ ‘retorika’. Sebagaimana pada kedua
contoh tersebut, kaidah musnad ilaih juga berlaku pada kalimat panjang
berikut:
(2.3c) inna khaira
PRT- NP-terbaik-ACC

shadi>qin

laki

al-kita>bu

N-INDEF-teman-GEN Pron-2SG-lk S-buku-NOM

‘teman terbaikmu adalah buku’
Pada klausa (2.3c) kata /al-kita>bu/ merupakan musnad ilaih.Secara
gramatikal kata tersebut berperilaku seperti subjek dari partikel inna. Adapun
predikat dari kata inna yaitu /khairun/ berperilaku sebagai musnad. Penting
untuk dicatat bahwa kata /al-kita>bu/ merupakan subjek yang diakhirkan
(backgrounded subject) dari partikel inna dan kata /khairun/ merupakan
predikat yang didahulukan (foregrounded predicate) dari partikel inna. Secara
semantik yang bersifat lebih implisit, dapat disifati kata /al-khairiyyah/
‘menjadi baik’ pada kata /al-kita>bu/ sebagai musnad ilaihnya.
5) Mubtada’ (inchoative) yang memiliki predikat, sebagaimana pada contoh
berikut:
(2.3a) A’th-tha‘a>mu

ladzi>dzun

DEF-makanan-S-NOM-(Msi) INDEF-ADJ-enak-P-NOM

‘makanan itu enak’
(2.3b) Abu-Bakrin

wafiyyun
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PN-Abu Bakar-DEF-S-(Msi)

INDEF-ADJ-jujur-P

„Abu Bakar seorang yang jujur‟
Pada contoh di atas, musnad ilaihnya berupa frase nomina (a’th-

tha‘a>mu – „makanan‟) dan (Abu-Bakrin – „Abu Bakar‟). Kata benda yang
berada di depan (inchoative nouns – al-mubtada’), yaitu (a’th-tha‘a>mu dan
Abu Bakrin) disebut dengan kata benda eksplisit (explicit nouns – ism shari>ch)
yang menunjukkan fungsi-fungsi gramatikal dari mubtada’ dan fungsi-fungsi

bala>ghah – rhetoric dari al-musnad ilaih.
6) Objek pertama dari kata kerja yang memerlukan dua objek.
(2.37) Zhanna

Sa>limun

Vpast-3SG-lk-berfikir-P

al-bala>ghata

sahlatan

S-Salim-PN O1-retorika-ACC O2-mudah-ACC

‘Salim berfikir bahwa pelajaran retorik mudah’
(2.38) Za‘aman-

na>su

al-jawwa

ba>ridan

Vpast-3SG-lk-berfikir-P S-manusia-NOM O1-cuaca-ACC

O2-dingin-ACC

„orang-orang berfikir bahwa cuaca dingin‟

Pada contoh (2.37) dan (2.38) musnad ilaihnya adalah kata /albalaghatu/ „retorika‟ dan /al-jawwu/ „cuaca‟.Hal ini dikarenakan kedua kata
tersebut merupakan objek pertama dari verba /zhanna/ „berfikir‟ dan /za‘ama/
„berfikir‟ secara berurutan. Adapun kata kerja lain dalam bahasa Arab yang
memiliki tipe yang sama dengan /zhanna/ atau disebut dengan the set of

zhanna, yaitu: /’ittakhadza/, /taraka/, /ja‘ala/, /sha>ra/, /shayyara/, /chasiba/,
/dara>/, /alfa>/, /wajada/, /‘alima/, /za‘ama/, /zhanna/.
Contoh (2.37) seharusnya berlaku pada sebuah fakta gramatikal dengan
struktur /al-bala>ghatu sahlah/ „pelajaran retorika mudah‟ dan contoh (2.38)
seharusnya berasal dari struktur klausa /al-jawwu ba>ridun/ „cuacanya
dingin‟.Secara retorik tersusun dari konstituen musnad ilaih + musnad dan
secara gramatikal tersusun dari konstituen mubtada’ + khabar.
7) Objek kedua dari kata kerja yang membutuhkan tiga objek:
(2.39) Anba’

al-mudarrisu

Vpast-3SG-lk-menginformasikan-P

al-‘a>qibata

wakhi>matan

O2-akibat-ACC

O3-buruk-ADJ-ACC
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‘guru menginformasikan pada murid bahwa akibatnya buruk’
(2.40) A‘lama

Sa>limun

Vpast-3SG-lk-menginformasikan-P

Zaidan
O1-Zaid-ACC-PN

S-Salim-NOM

al-jawwa

ba>ridan

O2-cuaca-DEF-ACC

O3-dingin-ADJ-INDEF-ACC

‘Salim menginformasikan pada Zaid bahwa cuacanya dingin’
Pada contoh (2.39) dan (2.40) musnad ilaih-nya adalah kata /al-

‘a>qibatu/ dan /al-jawwu/, karena kedua kata tersebut merupakan objek kedua
dari verba /anba’a/ dan /a‘lama/. Perlu diingat bahwa verba dalam bahasa
Arab yang menuntuk kehadiran tiga objek adalah: /chaddatsa/, /nabba’a/,
/khabbara/, /akhbara/, /a‘lama/, /ara>/. Verba-verba tersebut disebut dengan the

set of the verb ara>.
8) Nominalisasi kata benda (al-mashdar al-mu’awwal), sebagaimana pada
contoh berikut:
(2.41a) Intaskutu>Afdhalu lakum
PRT-cond Vprst-2PL-diam-(S) ADJ-Spr-lebih baik Pron-2PL-lk

‘diam kalian itu lebih baik untuk mu’
Di dalam contoh (2.41a) terdapat kata benda hasil dari nominalisasi
verba, yaitu frasa nomina: /suku>tukum/ „diam kalian‟ yang secara implisit
dapat difahami sebagai hasil derivasi dari frasa /in taskutu>/ yang berperilaku
sebagai musnad ilaih. Adapun musnad dari kalimat tersebut adalah bentuk
superlatif /afdhalu/ „lebih baik‟, sehingga contoh (2.14a) dapat dipermutasi
menjadi kalimat (2.41b) berikut:
(2.41b) suku>tu
NN-diam-NOM

kum

khairun

Pron-2PL-lk

lakum

ADJ-Spr-INDEF

Pron-2PL-lk

„diam kalian lebih baik untuk kalian‟
(2.42) Ijtiha>duka

dali>lu

naja>chi

NN-Nom-kesungguhan-S P-bukti-NOM-NP

ka

NP-keberhasilan-GEN Pron-2SG-lk

„kesungguhanmu merupakan bukti keberhasilanmu‟
Pada contoh (2.42) kata /ijtiha>duka/ merupakan nomina hasil dari
proses nominalisasi yang menduduki posisi musnad ilaih.
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9) Pronomina demonstratif dalam kalimat deklaratif sederhana, contoh:
(2.43) Hadza>

rajulun

Pron-SG-DEM-ini-DEF-S N-INDEF-laki-laki-NOM

‘ini seorang laki-laki’
Dari contoh (2.43) pronomina demonstratif /hadza>/ ‘ini’ merupakan

musnad ilaih. Selanjutnya contoh (2.43) dibandingkan dengan contoh (2.44)
berikut:
(2.44) ’inna

hadza>l-

kita>ba

mufi>dun

PRT-Emp-sunguh Pron-SG-DEM-ini-DEF S-buku-ACC P-manfaat-NOM

‘sungguh buku ini bermanfaat’
Pronomina demonstratif /ha>dza/ dalam contoh (2.44) berperilaku
sebagai musnad ilaih. Adapun musnad direpresentasikan oleh adjektifa yang
menduduki fungsi predikat, yaitu: /mufi>dun/ ‘bermanfaat’. Adapun kata /al-

kita>bu/ secara gramatikal berperilaku sebagai sebuah aposisi (badal) dari
pronomina demonstratif. Bentuk pronomina yang lain seperti /kullu/ ‘masingmasing’ atau ‘keseluruhan’ dan /ba‘dhu/ ‘masing-masing’ dapat menduduki
posisi musnad ilaih, sebagaimana pada contoh berikut:
(2.45a) yuda>fi‘u

‘anil- wathani

Vprst-3SG-lk-membela

kullu

PRT-

N-DEF-negara-GEN-O

mawa>thinin

Pron-setiap-S-Msi

N-INDEF-warga negara-GEN

‘setiap warga negara membela negaranya’
(2.45b) yuda>fi‘u

‘anil-

Vprst-3SG-lk-membela

PRT-

kullun-

na>si

Pron-semua-S-Msi

wathani
N-DEF-negara-GEN-O

N-DEF-manusia-GEN

‘semua manusia membela negaranya’
(2.45c) ba‘dhunPron-sebagian-S-Msi

na>si

yuda>fi‘u>na

N-DEF-manusia-GEN

Vprst-3PL-lk-membela-P

‘anil- wathani
PRT-

N-DEF-negara-GEN

‘sebagian manusia membela negaranya’
10) Pronomina relatif yang berada di awal kalimat, seperti pada contoh berikut:
(2.46a) Al-ladzi>
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RPron-yang-SG-lk-S-Msi

Vpast-3SG-lk-desain-P

sa>firun

ila>

P-pergi-ADJ-INDEF-NOM

O-jembatan-ACC

Ba>ri>s

PRT-circum

PN-Paris-GEN

‘(seseorang) yang sedang mendesain jembatan itu pergi ke Paris’
(2.46b) Al-lati>

akhbarat

RPron-yang-SG-pr-S-Msi

gha>bat

‘anil-

Vpast-3SG-pr-ghaib-P

ka

Vpast-3SG-pr-memberitahu-P Pron-2SG-lk-kamu-O

’ijtima>‘i

PRT-circum

N-DEF-pertemuan-GEN

‘(seseorang) yang telah memberimu informasi tidak ikut pertemuan’
(2.47) Yanfa‘u

ka-

ladzi>na

yanshachu>na ka

Vprst-3SG-lk-P O-Pron-kamu-2SG-lk Rpron-PL-lk Vprst-3PL-

O-kamu

‘(orang-orang) yang telah menasehatimu akan memberimu manfaat’
(2.48) Ittashala

biyal-

Vpast-3SG-lk-menghubungi

fa>za
Vpast-3SG-lk-menang

ladzi>

PRT-O-aku

Rpron-SG-lk-yang

bil-

ja>’izah

PRT-circum-dengan

N-DEF-hadiah-GEN

‘(seseorang) yang telah memenangkan hadiah menghubungi aku’
Dalam contoh (2.47) unit-unit /al-ladzi>na yanshachu>naka/ dan /al-ladzi>

fa>za/ merupakan musnad ilaih. Adapun musnad-nya adalah verba /yanfa‘u/
dan /ittashala/.
11) Bentuk implisit, seperti bentuk implisit dan subjek dalam kalimat perintah
(command sentence). Seperti pada contoh berikut:
(2.49a) Aghliqil-

ba>ba

Vimper-2SG-lk-tutup-IMPER O-pintu-ACC

raja>’an
ADV-tolong-ACC-INDEF

‘tolong tutup pintunya’
(2.50a) Tashaddaq

‘alal-

Vimper-2SG-lk-tolong-IMPER

PRT-circum

fuqara>’
O-N-DEF-fakir-PL-GEN

‘tolonglah para fakir miskin’
Pada contoh (2.49a) dan (2.50a), subjeknya mengalami proses elipsis,
yaitu pronomina persona /anta/ ‘kamu (lk)’. Dalam hal ini musnad ilaih
mengalamai proses elipsis. Bentuk asli kalimat (2.49a) dan (2.50a) di atas
dapat diketahui setelah keduanya mengalami perluasan sehingga menjadi
kalimat (2.49b) dan (2.50b) berikut:
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(2.49b) aghliq

anta

al-ba>ba

raja>’an

Vimper-2SG-lk-tutup-IMPER Pron-2SG-lk-S O-pintu-ACC

ADV-harap-ACC

‘tolong kamu tutup pintunya’
(2.50b) tashaddaq

anta

Vimper-2SG-lk-tutup-IMPER

‘alal-

fuqara>’

Pron-2SG-lk-S PRT-circum O-fakir-GEN

‘tolong kamu bantu para fakir miskin’
12) Kata benda indefinit, sebagaimana pada contoh berikut:
(2.51) Rajulun

kari>mun

‘inda

N-INDEF-lelaki-NOM ADJ-INDEF-dermawan

na>

ADVplace

Prop-1-PL

‘lelaki dermawan itu bersama kami’
(2.52) Istaqa>la

wazi>run

Vpast-3SG-lk-berhenti-P

shaba>cha
ADVtm-pagi-ACC

fil-

chukumati

N-INDEF-mentri-S-NOM PRT-circum N-kabinet-GEN

hadza>l-

yaumi

Pron-DEM-ini-SG-lk

N-DEF-hari-GEN

‘Seorang mentri dalam kabinet telah berhenti pada pagi hari ini’
Pada contoh (2.51) musnad ilaihnya adalah nomina indefinit yang
menduduki kategori adjektif, yaitu: /rajulun/ ‘lelaki’ dan pada contoh (2.52)

musnad ilaihnya adalah nomina indefinit yang menduduki fungsi subjek,
yaitu: /wazi>run/ ‘mentri’.
Fitur-Fitur Linguistik dan Fungsi-Fungsi Pragmatik Al-Musnad Ilaih
Untuk menjelaskan bentuk-bentuk kebahasaan dan beberapa fitur khusus
dalam menulis kreatif berbahasa Arab maka perlu diketahui terlebih dahulu teori dasar
tentang musnad ilaih yang berkaitan dengan fitur-fitur kebahasaan dan fungsi-fungsi
pragmatik seperti peristiwa-peristiwa al-musnad ilaih, bentuk elipsis.
Peristiwa-Peristiwa Al-Musnad Ilaih
Ada banyak sekali alasan-alasan pragmatik yang melatarbelakangi keberadaan
al-musnad ilaih. Fungsi-fungsi atau alasan-alasan pragmatik tersebut adalah:
1. Penjelasan atau uraian (clarification). Klarifikasi ini merupakan salah satu
komponen penting pragmatik dalam komunikasi. Musnad ilaih merupakan salah
satu komponen vital dari kalimat dasar bahasa Arab. Maka dari itu, peristiwanya
/chuduts/ secara bala>ghah sangatlah penting. Para komunikator atau penutur
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merasakan bahwa peristiwa musnad ilaih mempunyai nilai komunikatif yang
cukup jelas untuk mitra tutur. Hal ini sesuai pada contoh berikut:
(2.53) Sa>fara

Sa>lim

Vpast-pergi-3SG-lk-P PN-Sa>lim-NOM-S

‘Sa>lim telah bepergian’
Bentuk (2.53) tersebut dipermutasi sehingga menjadi bentuk (2.54) berikut.
(2.54) Sa>lim

sa>fara

PN-Sa>lim-NOM-S

Vpast-pergi-3-SG-lk-P

‘Salim telah bepergian’
(2.55) Sa>lim

dafa‘a

PN-Sa>lim-NOM-S

di>wana

Vpast-bayar-3-SG-lk-P

hu

O-hutang-PLR-ACC Pron-3SG-lk

‘Sa>lim telah membayar hutang-hutangnya’
Dalam contoh tersebut kata /Sa>lim/ sebagai musnad ilaih disebutkan. Bentuk
tindak tutur (speech acts) tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan berikut:
(2.56) A
PRT-INT

sa>fara

Sa>limun?

Vpast-3SG-lk-bepergian-P

PN-Sa>lim-NOM-S

‘Apakah Sa>lim bepergian?’
(2.57) Hal
PRT-INT

dafa‘a Sa>limun

di>wana

Vpast-membayar-3SG-lk-P

hu?

O-hutang-PL-ACC

Pron-3SG-lk

‘Apakah Sa>lim telah membayar hutang-hutangnya?’
Walaupun dapat dikira bahwa mitra tutur nantinya akan menjawab dengan
jawaban /na‘am sa>firun/ „iya dia telah pergi‟ dan /na‘am dafa‘a/ „iya dia telah
membayar‟. Di dalam kedua jawaban tersebut al-musnad ilaihnya terhapus. Dalam
contoh lain dijelaskan pula:
(2.58) Aqu>lu:
Vprst-1SG-bilang:

al-mukhadara>tu

khatharun

N-DEF-obat-PL-F-NOM

‘ala>l-fardi
Prep-untukN-DEF-diri-GEN

wa
CONJ-dan

ADJ-bahaya-F-NOM-INDEF

‘alalPrep-atas

mujtama‘i
masyarakat-GEN

‘saya sudah bilang: obat-obatan berbahaya untuk diri sendiri dan
masyarakat’

Di dalam contoh tersebut ditemukan adanya quote (kutipan) yang merupakan
salah satu model dari penulisan judul berita. Quote biasanya digunakan untuk
menunjukkan kata-kata atau statemen seseorang untuk melakukan penghematan space
dalam koran, sehingga judul berita terkesan lebih menyentak dengan bahasa yang
efektif dari isi quote dan penuturnya.
33

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Dari contoh tersebut dapat diperhatikan adanya musnad ilaih yang berupa kata
/al-mukhadara>t/ „obat‟. Musnad ilaih disebutkan dalam ujaran tersebut untuk
memenuhi syarat peralatan pragmatik yaitu klarifikasi atau penjelas. Contoh tersebut
merupakan jawaban dari pertanyaan berikut:
(2.59) Idza>

sa

‘altu

PRT-COND-jika PRT-fut-akan

‘anil-

ka

Vprst-1SG-bertanya-P Pron-2SG-lk-O

mukhadara>ti

PRT-circum-tentang

fa

N-DEF-PL-obat-GEN

ma>dza>

PRT-COND N-INT-apa

taqu>lu?
Vprst-2SG-lk-katakan?

‘jika saya akan bertanya padamu tentang obat-obatan, apa yang akan
kamu katakan?’

2. Pemujaan (glorification), ketika arti dari sesuatu benda atau seseorang
dibutuhkan oleh komunikator untuk diberi penekanan, maka arti tersebut merujuk
kepada jawaban atau posisi terdepan dari satuan bahasa dalam sebuah kalimat.
Sebagaimana dijelaskan oleh Vachek (2003:157) bahwa tema dari kalimat (theme
of a sentence) merupakan point permulaan dari sebuah ujaran seperti pada contoh
berikut:
(2.60) Ism

i>‘

Amru>

NP-nama-NOM Pron-1SG-ku

‘Amru

‘nama saya ‘Amru’
(2.61) Mu‘allim
NP-guru-NOM

i>

Achmad

Pron-1SG-ku

Achmad

‘guru saya Achmad’
(2.62) Ukht

i>

NP-saudara-pr-NOM

Cha>midah
Pron-1SG-ku

Chamidah

‘saudara perempuanku Chamidah’

Contoh di atas merupakan jawaban dari pertanyaan, jawaban tersebut
mengandung musnad ilaihyang berbentuk frase nomina, yaitu: /ismi>/ „namaku‟,
/mu‘allimi>/ „guruku‟, /ukhti>/ saudara (pr) ku, yang telah disebut ulang oleh mitra
tutur untuk maksud memuja atau memuliakan dan juga untuk merespon dengan
perhatian yang khusus dari pertanyaan yang diajukan oleh mitra tutur berikut:
(2.63) Ma>
PRT-INT-apa

ismu

ka?

NP-nama-NOM

Pron-2SG-lk-mu
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‘siapa namamu?’
(2.64) Man

huwa

PRT-INT-siapa

mu‘allimu

Pron-3SG-lk-dia

ka?

NP-guru-NOM

Pron-2SG-lk-mu

‘siapa gurumu?’
(2.65) Man

hiya

PRT-INT-siapa

ukhtu

ka?

Pron-3SG-pr-dia NP-saudara-pr-NOM

Pron-2SG-lk-mu

‘siapa saudara perempuanmu?’

3. Menjelaskan ketidaktahuan dari komunikator (exposing the communicator’s
ignorance). Seperti pada contoh berikut:
(2.66a) a’t-ta‘li>mu

’as>asut-

S-pendidikan-NOM

tanmiyyatil-

P-fondasi-NOM

’ijtima>‘iyyah

N-pembangunan-GEN

ADJ-sosial-GEN

‘pendidikan merupakan fondasi dari pembangunan sosial’
(2.67a) a’d-di>muqra>thiyyah
S-demokrasi-NOM

mathlubun
P-syarat-NOM

dharu>riyyun
ADJ-penting-NOM-INDEF

‘demokrasi merupakan syarat utama’
Yang menjadi catatan penting dari contoh (2.66a) dan (2.77a) adalah
pengedepanan posisi musnad ilaih - /a’t-ta‘li>mu/ dan /a’d-di>muqra>thiyyah/ yang
digunakan untuk membantah lawan.Oleh sebab itulah, kedua contoh di atas
merupakan jawaban dari mitra tutur untuk statemen yang salah dari penutur atau
komunikator yang menyatakan statemen (2.66b) dan (2.77b) berikut:
(2.66b) laisa

li’t-

ta‘li>mi

Vpast-3SG-lk-tidak Prep-untuk

Ayyatu
N-CONJ-setiap

N-DEF-pendidikan-GEN

fa>idatin

abadan

N-INDEF-manfaat-GEN

ADV-tm-sama sekali

‘sama sekali tidak ada manfaat dari pendidikan’
(2.67b) la>

nachta>ju

ila’d-

PRT-imper-tidak Vprst-1PL-perlu

Prep-ke

di>muqra>thiyyah
N-DEF-demokrasi-GEN

‘kami tidak memerlukan demokrasi’
4. Menimbulkan ketegangan atau kebimbangan (Raising suspense). Hal ini
mengacu pada konsep /at-tasywi>q/ atau /tachbi>b/. Musnad ilaih berada di awal
dengan maksud-maksud pragmatik tertentu, yaitu untuk menyusun suasana para
pendengar atau mitra tutur dan membangkitkan ketertarikan mereka pada sisa
proposisi ujaran. Proposisi disebut juga dengan /al-qadhayyah/ (Baalbaki,
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1990:404). Dalam pembahasan tema rema, sisa proposisi adalah rema. Adapun
konstituen musnad ilaih yang dikedepankan merupakan tema, hal ini terjadi
seperti pada contoh berikut:
(2.68) a’n-nifa>qu

akhtharu

minal-

umiyyati

N-DEF-muka dua-NOM-S P-N-spr-bahaya-NOM Prep-dari

buta-GEN

‘bermuka dua lebih berbahaya dari buta mata’
(2.69) al-mudi>ru
N-DEF-manager-NOM-S

istaqa>la
Vpast-3SG-lk-berhenti

‘manager tersebut telah berhenti’
Pada contoh (2.68) dan (2.69), komunikator telah memposisikan musnad ilaih
yang berupa frase nominal /an-nifa>q/ dan /al-mudi>ru/ di depan ujaran. Hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian mitra tutur (to attract the

addressee’s attention) pada sesuatu yang lebih penting (significant) yang akan
disampaikan setelah musnad ilaih atau bisa disebut juga dengan sisa proposisi dalam
ujaran yang dimulai oleh musnad pada contoh (2.68) /akhtharu/ dan pada contoh
(2.69) /’istaqa>la/.
5. Penegasan (confirmation) dilakukan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan
tingkat kejelasan sebuah ujaran. Dengan demikian al-musnad ilaih dapat diulang
dua kali atau bahkan lebih. Pengulangan (repetition) ini memiliki fungsi
pragmatik yaitu penegasan, hal ini sesuai dengan contoh berikut:

‘at-ta‘li>mu dharuriyyun lidz-dzakari wal-’untsa>, at-ta‘li>mu yu’addi> ilannumuwwil-’iqtisha>di>, at-ta‘li>mu huwal-chajarul-asa>si litathwi>rish-shina>‘a>til’inta>jiyyah.
‘pendidikan merupakan hal penting bagi pria dan wanita, pendidikan
mempengaruhi peningkatan ekonomi, pendidikan merupakan batu dasar
untuk meningkatkan industri-industri pabrik’
Pada kalimat tersebut, musnad ilaihnya adalah /at-ta‘li>m/. Kata tersebut telah
diulang selama tiga kali untuk menegaskan aturan umum dari pendidikan. Dalam
pengembangan tema, model pengulangan tersebut merupakan pengembangan tema
model tipe kedua, yaitu pengembangan tema dengan tema yang sama /at-ta‘li>m/.
6. Perincian atau spesifikasi (specification). Secara retorik atau bala>ghah, musnad
ilaih selalu berada di awal kalimat, dengan memperhatikan tujuan-tujuan
pragmatis, seperti: (1) spesifikasi atau perincian (spesification), (2) penegasan
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atau penguat (affirmation), dan (3) pemertegasan atas sebuah hukum
(consolidation of judgement - /taqwiyat al-chukm/).
(i) untuk mempertegas fakta dimana aksinya ditunjukkan oleh verba yang tidak
dilakukan oleh al-musnad ilaih tetapi lebih dikerjakan oleh orang lain, seperti
pada contoh berikut:
(2.70) ma>

ana>

saraqtu

PRT-NEG-tidak Pron-1-SG-saya-S

al-qalama

Vpast-mencuri-1SG-P

O-pena-ACC

‘saya tidak mencuri pena’
(2.71) ma>

Zaidun

PRT-NEG-tidak

qatala

Zaid-NOM-S

a’r-rajula

Vpast-membunuh-3SG-lk

O-lelaki-DEF-ACC

‘Zaid tidak membunuh lelaki itu’
Dengan meletakkan al-musnad ilaih yang berupa frase nomina /ana>/ ‘saya’
dan /Zaidun/ ‘Zaid’, komunikator sejatinya ingin menekankan dua fungsi pragmatik
yang cukup penting, yaitu:
a) bahwa aksi /as-sariqah/ ‘mencuri’ dan /al-qatlu/ ‘membunuh’ tidak
dilakukan oleh al-musnad ilaih, yaitu /ana>/ dan /Zaidun/.
b) bahwa orang lain yang melakukan pekerjaan itu.
Secara linguistik, urutan kata secara gramatikal memerlukan peristiwa al-

musnad ilaih berupa frase nomina yang diletakkan setelah partikel negasi dan
konstituen al-musnad berupa verba. Oleh sebab itu, menarik untuk dicatat bahwa
secara pragmatik kalimat (2.70) dan (2.71) dapat diungkapkan dengan ujaran (2.72)
dan (2.73) berikut:
(2.72) ma>

ana>

PRT-NEG-tidak

saraqtu

Prop-1SG-saya

al-qalama

wa

DEF-pena-ACC-O

COP-dan

Vpast-mencuri-1SG-P

la>

ghair

i>

PRT-NEG-tidak N-Excp-selain Prop-1SG-aku

‘saya tidak mencuri pena dan juga orang selain aku’
(2.73) ma>

Zaidun

PRT-NEG-tidak

qatala

Zaid-NOM

a’r-rajula

wa

DEF-lelaki-O

COP-dan

Vpast-3SG-lk-membunuh-P

la>
PRT-NEG-tidak

Achadun

ghairu

orang-NOM

selain-N-excp Pron-3SG-lk-nya

hu

‘Zaid tidak membunuh lelaki itu begitu pula orang lain selain Zaid’
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Kedua kalimat tersebut menunjukkan kontradiksi semantis dalam Retorika
Bahasa Arab karena struktur kalimat yang secara pragmatik menjelaskan bahwa frase
nomina al-musnad ilaih tidak terlibat dalam aksi-aksi dalam ujaran, begitu pula
dengan orang lain.
Dengan kata lain, orang lain yang diketahui dilibatkan dalam ujaran. Dalam
hal ini, dapat digunakan partikel negasi seperti /laisa/ ‘bukan’ seperti pada /lasta

antal-mudznibu/ ‘kamu tidak bersalah’. Dengan arti lain bahwa orang lain yang
bersalah.
Kedua contoh di atas dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur’an
berikut.
(2.74) ma>

Anta

‘alai

PRT-NEG-tidak Pron-2SG-lk-kau

him

bi-

waki>l

Prep-atas nya-GEN Prep-di pemimpin-GEN

‘kamu tidak menjadi pemimpin mereka’
(2.75) ma>

Rabbu

ka

bi-

zhalla>min lil-

‘abi>d

NEG-tidak Tuhan-NOM kamu-GEN Prep-pada PL-dzalim PRT-di

hamba-GEN

‘Tuhanmu tidak dzalim kepada hambaNya’
Kedua ayat dalam contoh (2.74) dan (2.75) di atas menyiratkan sebuah
pengkhususan (specification) yang mengandung tidak hanya bentuk negasi tapi juga
bentuk penekanan (affirmation). Dalam kedua proposisi di atas, musnad ilaih-nya
adalah kata /anta/ dan /Rabbuka/ yang berada di depan dengan beberapa fungsifungsi spesifik pragmatis. Pola gramatikal dari contoh (2.74) menunjukkan bahwa
orang lainlah yang menjadi pemimpin /waki>l/ di antara mereka, dan begitu pula pada
contoh (2.75) tersirat bahwa orang lainlah yang berlaku tidak adil, bukan Allah
SWT.
(ii) untuk mempertegas fakta bahwa aksi atau perbuatannya ditunjukkan oleh
sebuah verba yang tidak dilakukan oleh musnad ilaih dan tidak melibatkan
orang lain, seperti pada contoh berikut:
(2.76) ana

ma>

saraqtu

al-qalama

Pron-1SG-saya-S PRT-NEG-tidak Vpast-1SG-mencuri-P

O-pena-ACC

‘saya tidak mencuri pena’
(2.77) Zaidun
Zaid-S

ma>

qatala

PRT-NEG-tidak

a’r-rajula

Vpast-3SG-lk-membunuh-P

‘Zaid tidak membunuh lelaki itu’
(2.78) ana>

la>

ubadz-dziru
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Pron-1SG-saya

PRT-NEG-tidak

Vprst-boros-1SG

O-uang-ACC Pron-1SG

‘saya tidak menghamburkan uangku’
Pada contoh (2.76) musnad ilaihnya adalah kata /ana>/ ‘saya’.Contoh (2.77)

musnad ilaihnya /Zaidun/ ‘Zaid’.Contoh (2.78) musnad ilaihnya /ana>/ ‘saya’. Yang
berbeda dari contoh sebelumnya bahwa musnad ilaihnya berada di depan kalimat dan
sebelum partikel negasi /ma>/ dan /la>/. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi fungsi
pragmatik ‚penekanan’ (affirmation) dan ‚penguatan hukum‛ (consolidation of

judgement). Selain itu, musnad ilaih dari contoh-contoh tersebut tidak menyatakan
bahwa pekerjaan yang ditunjukkan oleh verba /saraqa/, /qatala/, dan /badzara/
dikerjakan oleh orang lain yang diketahui. Tujuan pragmatis yang utama dari
komunikator adalah untuk menegaskan keadaan tidak bersalah (innocence) dari
pekerjaan yang ditunjukkan oleh verba.Fungsi pragmatis untuk pengkhususan
(specification) dan penguatan hukum, hal ini juga dapat dilihat pada ayat al-Qur’an
berikut:
(2.79) inna-

lla>ha

la>

PRT-Emp-sesungguhnya S-Allah-ACC

PRT-NEG-tidak

yakhfa>

hi

‘alai

syai’un

Vprst-3SG-lk-menyembunyikan-P Prep-atas Pron-3SG-lk-nya sesuatu-NOM

‘Sesungguhnya Allah tidak menyembuyikan dari-Nya sesuatu’
Berdasarkan pada proposisi (2.79) dapat dilihat bahwa musnad ilaih-nya
adalah kata /Allah/ yang disebutkan dan diletakkan sebelum partikel negasi /la>/
dengan tujuan untuk menguatkan hukum sebagaimana pengkhususan (specification)
karena sejatinya banyak sekali hal yang disembunyikan dari manusia, sedangkan
Allah tidak disembunyikan dari-Nya sesuatu apa pun. Hal ini dikarenakan karena
hanya Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu dan kemampuan manusia sangat
terbatas.Secara gramatikal, urutan kata (word order) demikian memerlukan peristiwa

al-musnad ilaih yang berada sebelum partikel negasi dan konstituen musnad-nya
merupakan sebuah verba.
(iii) untuk mempertegas fakta bahwa aksi atau pekerjaannya ditunjukkan oleh
verba yang dikerjakan oleh al-musnad ilaih tapi tidak ada putusan yang keluar
dari fakta bahwa orang lain mungkin ikut melakukannya, seperti pada contoh
berikut;
(2.80) al-mu‘allimu yachtarimu
S-guru-NOM

a>ra>’ath-

Vprst-3SG-lk-hormat-P
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‘seorang guru menghormati pemikiran murid-muridnya’
(2.81) Adna>n

yadfa‘ush-

S-Adnan-NOM

shadaqa>ti

kulla

‘a>min

Vprst-3SG-bayar O-shadaqah-ACC ADV-tm-setiap tahun-GEN

‘Adnan selalu membayar shadaqah setiap hari’
(2.82) ana>

’uchibbu

Pron-1SG-saya-S

wa>liday

Vprst-1SG-cinta-P

ya

O-orang tua-ACC

Pron-1SG-ku

‘saya mencintai orang tuaku’
Pada contoh (2.80) musnad ilaihnya adalah /al-mu‘allimu/, (2.81) /Adna>n/,
(2.82) /ana>/. Ketiga konstituen tersebut memiliki fungsi pragmatik yang khusus,
yaitu pekerjaannya ditunjukkan oleh verba /yachtarimu/, /yadfa‘u/, dan /yuchibbu/.
Ketiga verba tersebut dikhususkan hanya untuk musnad ilaih dan tidak dikerjakan
oleh yang lain. Fungsi pragmatik yang digunakan dalam dua contoh di atas adalah
pengkhususan dan penguatan hukum.Hal ini juga ditemukan dalam ayat al-Qur’an
yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dinyatakan oleh verba secara khusus hanya
dilakukan oleh Allah, seperti pada ayat-ayat berikut.
(2.83) Alla>hu

khalaqa

S-Allahu-NOM

kum

Vpast-cipta-3SG-lk

O-Pron-2PL-mu

Tsumma

yatawaffa>

PRT-CONJ-kemudian

Vprst-3SG-lk-mematikan-P

kum
O-Pron-2PL-lk-kamu

‘(hanya) Allah yang telah menciptakanmu dan kemudian mematikanmu’
(2.84) Alla>hu

nazzala

achsanal-

S-Allah-NOM Vpast-turun-3SG-lk

O-NP-spr-baik

chadi>ts

kita>ban

kataan-GEN APP-buku-ACC

‘(hanya) Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkatan yaitu sebuah
buku’
Pada contoh (2.83) dan (2.84) musnad ilaihnya adalah /Allah/ yang berada di
depan kalimat dengan tujuan pengkhususan dan penegasan dari pekerjaan yang
ditunjukkan oleh verba /khalaqa/ dan /nazala/ yang sejatinya tidak bisa dilakukan
oleh pelaku lain selain Allah. Pengedepanan nomina di awal kalimat sebagai
penekanan dan penegasan hukum ini banyak dimanfaatkan dalam penulisan judul
berita surat kabar berbahasa Arab yang terbit di sekitar wilayah Mesir. Dengan
demikian, teori ini akan menjadi landasan analisis untuk memecahkan rumusan
masalah dalam penelitian ini.
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7. Penyamarataan (generalisation). Kalimat-kalimat yang mengekspresikan
generalisasi mengandung partikel-partikel yang menunjukkan generalisasi dalam
bahasa Arab, seperti /jami>‘u/, /kullu/, /‘a>matun/, /ka>fatun/ dan /man/ yang diikuti
oleh partikel negasi seperti /la>/ dan /lam/. Konstruksi generalisasi dalam bahasa
Arab juga mengandung konstituen al-musnad ilaih yang menjadi bagian dari
partikel generalisasi seperti pada contoh berikut:
(2.85) kullul-

mawa>thini>na

seluruh-NOM

lam

yushawwatu>

lahu

N-PL-warga negara PRT-tidak Vprst-pilih-3SG-lk Pron-3SG-lk

‘seluruh warga negara tidak ada yang memilihnya’
(2.86) jami>‘ul-

umami

al-mutaqaddimati

seluruh-NOM N-PL-bangsa-GEN

ADJ-maju-PL-GEN

lam

tusa>‘id

al-la>ji’i>na

PRT-belum

Vprst-3PL-pr-IMPER O-pengungsi-PL-ACC

‘seluruh bangsa-bangsa yang sudah maju tidak membantu para
pengungsi’
(2.87) man

yubadzir

waqta

hu

N-siapa-INT Vprst-3SG-lk-boros-P O-waktu-ACC Pron-3SG-lk-nya

la>
PRT-tidak-IMPER

yanjach
Vprst-sukses-IMPER

‘siapapun yang menghamburkan waktunya tidak akan sukses’
Fungsi pragmatik yang ada pada pola-pola stilistika contoh (2.85), (2.86), dan
(2.87) adalah untuk menegaskan generalisasi hukum atau aturan pada semua orang
tanpa terkecuali. Dalam bahasa Arab hal ini disebut dengan konsep/‘umu>m al-salb/
(general negation) negasi secara umum. Dalam kalimat-kalimat tersebut musnad

ilaihnya merupakan partikel untuk generalisasi yang ada berada pada kasus nominatif
(marfu>‘). Perlu diingat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara
konsep /‘um>um al-salb/ dan /salb al-‘umu>m/ - partial negation – negasi secara
sebagian saja, yang juga mengandung partikel generalisasi sebagaimana pada contoh
berikut:
(2.88a) kullath-

tha‘a>mi

lam

ya’kul

PRT-seluruh-O-ACC NP-makanan-GEN PRT-belum Vprst-3SG-lk-makan

‘dia tidak makan keseluruhan makanan’
(2.89a) jami>‘ath-

thula>bi

lam

PRT-seluruh-O-ACC NP-PL-murid-GEN PRT-belum

‘saya tidak melihat seluruh murid’
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Urutan kata (word order) yang asli dari contoh (2.88a) dan (2.89a)
tersebut adalah seperti pada hasil permutasi pada (2.88b) dan (2.89b) berikut.
(2.88b) lam

ya’kul

PRT-belum-

kullath-

Vprst-3SG-makan-P

tha‘a>mi

PRT-semua

NP-makanan-GEN

‘dia belum makan semua makanan’
(2.89b) lam

usya>hid

PRT-belum

jami>‘ath-

Vprst-1SG-lihat-P

thula>bi

PRT-semua-O-ACC N-PL-murid-GEN

‘saya belum melihat semua murid’
Dari hasil permutasi (2.88b) dan (2.89b) tersebut partikel generalisasi tidak
menduduki posisi musnad ilaih dan partikel-partikel tersebut berada dalam kasus
akusatif (manshu>b).Fungsi pragmatik dari konsep /salb al-‘umu>m/ menunjukkan
bahwa hanya beberapa makanan saja yang telah dimakan dan hanya beberapa orang
murid saja yang telah dilihat. Fungsi pragmatik dari konsep /‘umu>m al-salb/ dapat
berubah menjadi konsep /salb al-‘umu>m/ apabila urutan katanya diganti sebagaimana
pada contoh berikut:
(2.90) lam

yushawwatu

lahu

kullul-

muwa>thini>n

PRT-belum Vprst-memilih-3SG-lk Pron-3SG-lk-nya PRT-setiap N-warga-GEN

‘tidak semua warga negara memilihnya’
Dari contoh (2.90) terdapat partikel negasi /lam/ yang mendahului partikel
generalisasi /kullu/. Dengan demikian, contoh tersebut mengandung fungsi pragmatik
konsep /salb al-‘umu>m/. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama fungsi
pragmatik dari konsep /‘umu>m al-salb/ dan konsep /salb al-‘umu>m/ yang
direpresentasikan oleh word order (urutan kata) dari dua tindak tutur. Dalam konsep
/‘umu>m al-salb/ (general negation) partikel generalisasinya berada sebelum partikel
negasi, seperti pada contoh berikut:
(2.91) kullu

ma>

thalabta

hu

PRT-setiap-NOM N-apa-CONJ Vpast-minta-2SG-lk O-Pron-3SG-lk-nya

minni

lam

unaffidz hu

PRT-dari- Pron-1SG-ku PRT-belum

Vprst-bersih-1SG Pron3SG-lk-O-nya

‘apa yang kau minta dari ku aku belum melakukannya’
(2.92) kullu
PRT-semua

hu

lam

Pron-3SG-lk-nya

ashna‘

PRT-belum Vprst-kerja-1SG-IMPER

„saya tidak mengerjakan semuanya‟
Adapun dalam konsep /salb al-‘umu>m/ (partial negation), partikel negasi
berada sebelum partikel generalisasi, seperti pada contoh berikut:
(2.93) ma>

kulla

syai’in
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PRT-NEG-tidak PRT-setiap-ACC-O N-sesuatu-GEN

tatamanna>

hu

tachshilu

‘alai hi

Vprst-2SG-lk-P Pron-3SG-lk-nya-O Vprst-2SG-lk-ingin PRT- Pron3SGlk

‘kamu tidak mendapatkan apa pun yang kau inginkan’
(2.94) ma>

kulla

ma>

PRT-NEG-tidak PRT-setiap-ACC-O NOM-CONJ-apa

qulta

hu

li>

Vpast-katakan-2SG-lk O-Pron-3SG-lk-nya Pron-1SG-untuk ku

istau‘abtu

hu

Vpast-1SG-faham

O-Pron-3SG-lk-nya

‘aku tidak faham semua yang telah kau katakan padaku’
8. Unsur-unsur leksikal (The lexical items) seperti kata /mitslu/ dan /ghairu/ yang
berperilaku seperti musnad ilaih. Ada beberapa konstruksi yang mengandung
unsur-unsur leksikal /mitslu/ dan /ghairu/ memiliki fungsi gramatikal
sebagaimana musnad ilaih, seperti pada contoh berikut:
(2.95) ghairu

ka

yastachiqqu

N-Excp-selain-S Pron-2SG-lk

a’th-tharda

Vprst-pantas-3SG-lk-P

minal-

‘amali

O-keluar-ACC PRT-circum-dari

N-DEF-kerja-GEN

‘seseorang selain kamu pantas untuk dikeluarkan dari kerja’
(2.96) mitslu

ka

la>

N-seperti-NOM-S Pron-2SG-lk-kamu PRT-NEG-tidak

yukadzibu
Vprst-bohong-3SG-lk

‘seseorang seperti kamu tidak akan berkata bohong’

Penanda pragmatik dalam contoh (2.95) adalah sebuah bentuk makna negasi
implisit berikut: „kamu tidak berhak untuk dikeluarkan namun orang lain yang layak
untuk dikeluarkan‟. Adapun pada contoh (2.96) makna implisitnya adalah:„kamu
adalah satu-satunya yang tidak berkata bohong dan tidak ada orang lain yang
melakukan hal kebiasaan ini‟.
2.3.2 Musnad
Ad-Dahdah (1993:570), Levin (1981:164) menyepadankan kata musnad
dalam bahasa Arab dengan information atau al-khabar.Levin menambahkan bahwa
konstituen musnad disepandankan dengan predikat dan informasi baru (new atau al43
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chadi>ts).Sebagaimana disimpulkan oleh Hasyimi (2006:33) bahwa musnad berarti:
/machku>mun bihi/‘dihukumi dengannya’. Musnad merupakan predikat yang
disepadankan oleh Ad-Dahdah dengan dua hal, yaitu: (1) khabar, contoh:/Zaidun

qa>’imun/ “Zaid berdiri”, kata “qa>’imun” merupakan khabar dan ia juga merupakan
musnad, atau (2) verba yang sudah dilakukan/terjadi, verba yang belum terjadi, atau
verba yang diminta agar terjadi, contoh: /qa>ma zaidun/ “Zaid telah berdiri”, kata
“qa>ma” merupakan verba/ fi’l dan ia juga termasuk dalam kategori musnad.
Dalam hal ini, Ad-Dahdah lebih menekankan istilah musnad pada khabar
dan verba.Dengan demikian, definisi ini lebih didasarkan pada kelas kata.Berbeda
dengan Ad-Dahdah, Linguis Arab lain, Rouf (2006:153) mendefinisikan musnad lebih
dari sisi retorika Bahasa Arab.Ia berpendapat bahwa predikat dalam retorika
(bala>ghah) bahasa Arab disebut dengan al-musnad. Al-musnad merupakan elemen
yang sangat penting dalam kalimat dasar bahasa Arab. Sebagaimana al-musnad ilaih,
kategori bala>gah dari al-musnad dapat dilakukan oleh frase-frase kata benda (noun)
yang merujuk pada manusia (human), bukan manusia (non-human), yang bernyawa
(animate) dan tidak bernyawa (inanimate).
Musnad adalah salah satu bagian dari isna>d(the reference). Levin (1981:164)
menjelaskan bahwa isna>datau al-isna>dsejatinya merupakan relasi antara subjek dan
predikat dalam sebuah kalimat. Kata al-isna>d merupakan bentuk nominalisasi dari
kata kerja /’asnada ’ila>/ yang oleh Levin diartikan dengan penempatan atau penetapan
predikat pada sebuah subjek.
Fungsi-Fungsi Gramatikal Al-Musnad
Secara gramatikal sebagaimana al-musnad ilaih, al-musnad dapat terjadi pada
beberapa keadaan berikut:
1. Al-musnad dapat terjadi pada kalimat-kalimat verbal, seperti pada ujaran:
/na>maath-thiflu/, „anak kecil itu sudah tidur‟. Verba /na>ma/ merupakan
musnad dari kalimat verbal tersebut.
2. Al-musnad dapat terjadi pada kalimat-kalimat nominal, seperti pada ujaran:
/Zaidun mu‘allimun/, „Zaid seorang guru‟, musnad dari ujaran tersebut berupa
predikat atau khabar /mu‘allimun/.
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Yang sangat penting adalah bahwa al-musnad menunjukkan salah satu dari
fungsi-fungsi gramatikal berikut:
1) Dalam kalimat verbal, al-musnad menjadi salah satu kata kerja dari sebuah
proposisi/dalil, seperti pada contoh berikut.
(2.110) Na>ma
Tidur-Vpast

a’th-thiflu
anak kecil itu-S-NOM

„anak kecil itu tidur‟
Verba /na>ma/ merupakan musnad dari contoh (2.10). apabila urutan
kata dari contoh tersebut dipermutasi maka akan menjadi (2.10a) berikut.
(2.110a) ath-thiflu
S-anak-NOM

na>ma
P-tidur-Vpast-3SG-lk

„anak itu sedang tidur‟
Di dalam hasil permutasi (2.10a) tersebut, verba /na>ma/ masih
menduduki posisi musnadmeskipun posisinya berubah, tidak lagi berada di
awal ujaran. Penting untuk dicatat bahwa keadaan dari musnad sebagai verba
ini menandakan aksi atau pekerjaan tidak berlangsung terus-menerus dan
dapat

diperbarui.Dengan demikian pekerjaan

tidur /an-naumu/

tidak

berlangsung lama namun pekerjaan tersebut dapat diperbarui atau diulang lagi
oleh musnad ilaihnya yaitu /ath-thiflu/ „anak‟.
2) Dalam kalimat nominal tanpa kata kerja, al-musnad berperilaku sebagaikata
benda (noun) yang menduduki posisi predikat dari mubatada’, seperti pada
contoh:
(2.11)

Zaidun
Zaid-S-PN

mu‘allimun
(seorang) guru-P-INDEF-NOM

„Zaid seorang guru‟
Pada contoh (2.11) konstituen mubtada’nya adalah /Zaidun/ „Zaid‟ dan
predikat (al-khabar) nya berupa kata benda, yaitu /mu‘allimun/ „guru‟ yang
menduduki posisi musnad.Konstituen musnad dalam hal ini digunakan untuk
menunjukkan terus menerus dan keadaan.Fungsi ini berbeda dengan fungsi
musnad yang berupa verba dan dapat diperbaharui atau tidak terus menerus,
seperti pada contoh (2.10a) sebelumnya.
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Dengan demikian konstituen musnad kata benda /mu‘allimun/ dalam
ujaran tersebut digunakan untuk menunjukkan keadaan yang sudah diketahui
(a given state) dan keadaan yang terus menerus dari sebuah status dan profesi
khusus.Dalam contoh tabel berikut, musnad-nya berbentuk klausa nominal.
Tabel 2.18

Zaidun

Adawa>tu

Zaid-S1
Musnad ilaih

S2-peralatan-NOMAnp-3SG-lk

hu

munazh-zhamah
P2-terorganisasi-NOM-INDEF
Musnad

„Zaid peralatannya terorganisasi‟
3) Musnad ilaihdari sebuah struktur sintaksis tematik,yaitu: komponen rema
ditempati oleh al-musnad, seperti pada contoh:

(2.112) Salma>

sa>fara

S1-Salma-NOM

abu>

ha>

P-pergi-Vpast-3SG-lk S2-ayah-NOM

Anp-nya-3SG-pr

‘Salma, ayahnya (telah) bepergian’
Pada contoh (2.112) tersebut terdapat sebuah subjek psikologis atau
tema (al-muchaddats ‘anhu), yaitu /Salma>/ dan rema (al-muchaddats), yaitu
/sa>firun abu> ha>/ yang memiliki referensi anafora (dhamir ‘a>id) yang berupa
/ha>/ yang kembali kepada tema-nya. Secara retoris, komponen rema /sa>firun

abu> ha>/ berfungsi sebagai al-musnad. Adapun secara gramatikal, unit rema
menunjukkan kalimat verbal yang berfungsi sebagai predikat (al-khabar).
4) Mubtada’ (unsur permulaan) yang memiliki subjek (fa>‘il) atau subjek dari
kalimat pasif (na>‘ibul-fa>’il) yang menduduki posisi predikat, sebagai contoh
pada kalimat berikut:

(2.113) ‘a
Apakah-INT

qa>dimun

anta

ila>l-

chaflah ?

P-datang-ADJ-NOM Prop-kamu-2SG-lk Prep-ke

Pesta-GEN

‘apakah kamu datang ke sebuah pesta?’
(2.114) a
Apakah-INT

muhmilatun

al-wa>jiba>tu ?

P-lalai-ADJ-NOM

S-pekerjaan rumah-NOM

‘apakah pekerjaan rumahnya diabaikan?’
Dari contoh (2.113) musnad-nya adalah /qa>dimun/ „datang‟ dan
/muhmalatun/ „diabaikan‟.
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5) Sebagai predikat dari ka>na dan kelompoknya, contoh:
(2.115) Ka>na
ath-tha‘a>mu
ladzi>dzan
Vpast-dulu-3SG-lk

S-makanan-NOM

ADJ-enak-ACC

‘dulu, makanan itu enak’
Dari contoh (2.115) kata /ladzi>dzan/ merupakan musnad dari predikat
/ka>na/.
6) Sebagai predikat dari inna dan kelompoknya, contoh:
(2.116) ’innaljahla
khathi>run
PRT-sesungguh-Emp kebodohan-ACC

berbahaya-NOM

‘ketidaktahuan atau kebodohan itu berbahaya’
Pada contoh (2.116) musnad-nya adalah kata /khathi>run/ sebagai
predikat partikel empasis /inna/.
7) Kata benda verbal (verbal noun), contoh:
(2.117) Syatta>na
ma>
bainalVN-betapa hebatnya-ACC

Rpron-apa

baldaini

Prep-antara

dua negara-N-DU

‘betapa hebatnya perbedaan antara dua negara tersebut’
Pada contoh (2.117) tersebut musnad-nya adalah nomina verbal
/syatta>na/. Adapun musnad ilaih pada contoh tersebut adalah pronomina
relatif /ma>/. Walaupun secara semantik sebenarnya musnad ilaih-nya adalah
keseluruhan unit /ma>bainal-baldaini/ „antara dua negara‟.
8) Sebagai objek kedua dari kata kerja yang membutuhkan dua objek, contoh:
(2.118) Wajad

tu

Vpast-temu- S-saya-1SG

al-‘ilma
O-ilmu-ACC

na>fi‘an
ADV-manfaat-ACC

‘aku menemukan bahwa ilmu itu bermanfaat’
Pada contoh (2.118) musnadnya adalah kata /na>fi‘an/. Ada dua unit
dari contoh tersebut, unit satu /wajadtu/ dan unit dua /al-‘ilma na>fi‘an/. Dalam
unit kedua /al-ilmu na>fi‘un/ kata /na>fi‘un/ tetap menjadi musnad.
9) Sebagai objek ketiga dari kata kerja yang membutuhkan tiga objek, contoh:
(2.119) A‘lamalVpast-memberitahu-3SG-lk

mudarrisu

a’th-thula>ba

S-guru-NOM

al-’imticha>na

sahlan

O2-ujian-ACC

O3-mudah-ADJ-ACC

O1-murid-ACC

„guru memberitahukan kepada murid bahwa ujiannya mudah‟
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Pada contoh (2.119) musnad-nya adalah kata /sahlan/ yang pada
dasarnya susunan asli dari ujaran tersebut adalah /al-’imticha>nu sahlun/
dimana kata /sahlun/ tetap menjadi musnad.
10) Kata benda yang dinominalisasikan yang mengganti posisi kata kerja seperti
pada contoh:
(2.120a) Shabran

fi>

maja>li

Sabar-ACC Prep-di

tachshi>lil-

‘ilmi

bidang-GEN memperoleh-GEN ilmu-GEN

‘sabar dalam memperoleh ilmu’
Pada contoh (2.120a) terdapat nominalisai kata benda /shabran/
merupakan al-musnad yang pada dasarnya susunan aslinya adalah pada
contoh (2.120b) berikut.
(2.120b) Ishbir

fi>

maja>li

V-IMPER-sabar- Prep-di bidang-GEN

tachshi>li

al-‘ilmi

memperoleh-GEN ilmu-GEN

‘sabarlah dalam memperoleh ilmu’
11) Frase preposisional (syibhul-jumlah yang terdiri dari al-ja>r wal majru>r),
contoh:
(2.121) Zaidun

fil-

Zaid-NOM

chadi>qati

Prep-di

kebun-GEN

‘Zaid di dalam kebun’
Pada contoh (2.121) musnadnya adalah /fil-chadi>qati/.
12) Partikel vokatif (the vocative particle), ( /ya>/: wahai) contoh:

(2.122) Ya>
PRT-voc-wahai

rajulu
lelaki-NOM

‘wahai lelaki’
Pada contoh (2.122) tersebut musnad-nya adalah partikel vokatif /ya>/
dan nomina /rajulun/ merupakan musnad ilaih. Alasan yang menjadikan
partikel vokatif sebagai musnad adalah berdasarkan pada fakta bahwa
partikel vokatif /ya>/ menduduki posisi verba /ad‘u>/ ‘saya memanggil’ atau
/’una>di>/ ‘saya memanggil’.
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13) Kata-kata pujian (praise word) seperti /ni‘ma/, dan kata-kata cacian (dispraise
word) seperti kata /bi’sa/.
(2.123) ni‘ma

ash-shadi>qu

Vpast-3SG-lk-betapa indahnya

al-mukhlishu

S-kawan-NOM

orang yang ikhlas-NOM

„betapa indahnya seorang kawan yang ikhlas‟
(2.124) bi’sa

ash-shadi>qu

Sa>limun

Vpast-3SG-lk-betapa jeleknya S-kawan-NOM

Salim-NOM

„betapa jeleknya sahabat seperti Salim‟
Pada contoh (2.123) dan (2.124) musnad-nya adalah kata /ni‘ma/ dan
/bi’sa/ sebagai fi‘l ja>mid (frozen verb). Adapun musnad ilaih-nya adalah /al-

mukhlishu/ dan /Sa>limun/.Contoh (2.123) terdiri dari dua unit, unit pertama
/ni’ma ash-shadi>qu/ sebagai musnad dan unit kedua /al-mukhlishu/ sebagai
musnad ilaih.Secara gramatikal unit pertama merupakan foregrounding dari
predikat dan unsur kedua adalah backgrounding subjek atau mubtada’.
Adapun contoh (2.124) terdiri dari dua unit, unit pertama /bi’sa ash-

shadi>qu/ sebagai musnad dan unit kedua /Sa>limun/ sebagai musnad ilaih.
Secara gramatikal unit pertama merupakan foregrounding dari predikat dan
unsur kedua merupakan backgrounding subjek atau mubtada’.
14) Partikel interogatif dari tindak tutur interogatif nominal, seperti pada contoh:
(2.125) Ainal-

mustasyfa>?

PRT-INT- dimana

N-DEF-rumah sakit

‘dimana rumah sakit itu?’

(2.126) Man

anta?

PRT-INT-siapa-(Ms)

Pron-2SG-lk-kamu-(Msi)

‘siapa kamu?’
Adapun dalam tindak tutur interogatif dengan verba, partikel
interogatif tidak menduduki fungsi musnad. Namun musnad-nya adalah verba
itu sendiri, dan musnad ilaih-nya adalah pronomina implisit dalam verba,
seperti pada contoh berikut:
(2.127) madza>
PRT-INT-apa

turi>du?
Vprst-2SG-lk-(Msi)-ingin-(Ms)
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‘apa yang kamu inginkan?’
(2.128) man

darasa?

PRT-INT-siapa

Vpast-3SG-lk-(Msi)-belajar-(Ms)

‘siapa yang belajar?’
(2.129) hal

qa>la

Sa>limun

INT-apakah Vpast-3Sg-lk(Msi)-berkata-P-(Ms)

S-Salim-NOM

al-chaqqa?
O-jujur-ACC

‘apakah Salim berkata jujur?’
Dengan demikian partikel interogatif dalam kalimat interogatif yang
mengandung verba tidak menduduki posisi, musnad maupun musnad ilaih.Hal
ini juga terjadi pada tindak tutur interogatif dengan partisipel diatesis aktif
(2.130) –pasif (2.131), seperti pada contoh berikut.
(2.130) hal
PRT-INT-apakah

ath-thabi>bu
dokter-NOM-(Msi)

qa>dimun?
ADJ-datang-NOM-INDEF-(Ms)

‘apakah dokter sudah datang?’
(2.131) hal
PRT-INT-apakah

al-amru

mafhu>mun?

masalah-NOM-(Msi)

ADJ-faham-NOM-PASS-(Ms)

‘apakah masalah tersebut dapat difahami?’
2.4 Konstruksi Tema Rema dalam Bahasa Arab
Baalbaki (1990:503) menjelaskan tentang tema rema dalam bahasa Arab
dengan istilah al-maudhu>‘ danat-ta‘qi>b. Kedua istilah tersebut juga disepadankan oleh
Baalbaki dengan istilah al-musnad dan al-musnad ilaih. Adapun Rouf (2006:154)
menyebut tema dengan istilah al-muchaddats‘anhu dan menyebut rema dengan istilah

al-muchaddats.
Rouf (2006:300) juga menyepadankan kata tema dengan topic dari sebuah
kalimat.Selain itu, istilah tema juga dapat disebut dengan al-mukhbarun ‘anhu.Dalam
sebuah struktur informasi tema menggambarkan sesuatu yang telah diketahui atau
informasi lama (old information) kepada sialamat (addressee).Terkadang tema juga
merupakan informasi baru atau yang tidak diketahui oleh sialamat. Oleh sebab itulah
para ahli tata bahasa Arab menyebutnya dengan istilah “huwa al-ma‘lu>mu aw al-
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ma‘ru>fu ‘inda al-mukha>thabi‛ (istilah tema merupakan sesuatu hal yang telah
dimaklumi atau diketahui oleh al-mukha>thab atau mitra tutur/orang kedua/addressee).
Ekstraposisi Tema Rema
Penting untuk diketahui sebelumnya bahwa kategori struktur-struktur sintaksis
Bahasa Arab kembali kepada urutan derivasi kalimat yang memiliki inisial
(permulaan) kata benda atau frase kata benda, disebut dengan tema.Tema merupakan
konstituen ekstraposisi (extraposed constituent). Kridalaksana (2008:56) menjelaskan
bahwa ekstraposisi (extraposition/taqdi>m wat-ta’khi>r) merupakan kata atau kelompok
kata yang ditempatkan di luar kalimat seolah-olah tidak menjadi bagian dari kalimat
itu secara konstruksional, dipisahkan oleh jeda dengan kalimat itu; misalnya orang itu
dalam orang itu, apa urusannya dengan perkara ini. Dalam bahasa Inggris, misalnya:
there he sat dalam there he sat, a giant among dwarfs atau „di sana ia (lk) duduk,
seorang raksasa berada di sekitar para kurcaci‟.
Ba‟albaki (1990:186) dan Richards (2002:194) lebih menekankan definisi
ekstrposisi pada sebuah proses memindahkan satuan bahasa, baik yang berupa kata,
frase, klausa, pada posisi sebuah kalimat yang berbeda dari posisi pada umumnya.
Sebagai contoh: subjek pada sebuah kalimat dapat dipindahkan pada posisi akhir
kalimat, seperti pada kalimat berikut:
a. Trying to get tickets was difficult.
„berusaha untuk mendapatkan tiket merupakan hal yang sulit‟
b. It was difficult trying to get tickets.
„merupakan hal yang susah untuk mendapatkan tiket‟
Berlandaskan pada proses gramatikal ekstraposisi, konstituen tema berada di
depan kalimat sehingga dapat diasumsikan bahwa penanda kasus nominatif tidak
memperhatikan penanda kasus asli yang menggambarkan keadaan kebahasaan
aslinya. Kategori konstruksi-konstruksi bahasa Arab ini digerakkan oleh fenomena
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wacana dan penyusunan atau pengurutan ulang, seperti perbedaan urutan kata, pada
konstituen-konstituen kalimat yang mengambil bagian penting untuk tujuan-tujuan
retorika/ bala>ghah seperti penegasan (emphasis) dan tematisasi (thematization).
Kajian tematisasi ini muncul dari adanya pemahaman bahwa bahasa berfungsi
untuk menyampaikan pesan. Pesan ini disampaikan secara bersistem.Hal ini
menunjukkan bahwa bahasa mempunyai aturan agar dapat menyampaikan pesan
dengan susunan yang baik dan teratur. Fungsi bahasa ini disebut dengan fungsi
tekstual di mana tema merupakan titik awal dari satu pesan yang terealisasi dalam
klausa.Perihal fungsi tekstual bahasa, Parera (1993:47) menjelaskan bahwa bahasa
berfungsi sebagai mediator antara diri sendiri dan lingkungannya. Dengan fungsi ini
hendak dinyatakan bahwa sebuah naskah bukanlah kumpulan kalimat akan tetapi
sesuatu yang bermakna yang hendak disampaikan.
Lebih jauh lagi, Ba‟albaki (1990:502) juga menyepadankan istilah tematisasi
(thematization) dengan istilah taqdi>m maudhu>‘i>, yaitu: mendahulukan salah satu
unsur kalimat untuk menjadikannya tema (maudhu‘). Sebagai contoh: kalimat Guilty
was the verdict„tindakan bersalah merupakan sebuah keputusan‟ merupakan
pengganti dari kalimat The verdict was guilty „keputusannya berupa tindakan
bersalah‟.
Struktur Pesan: Informasi Maklum (Given) dan Baru (New)
Bloor (2004:64) menjelaskan bahwa apabila kita hendak menjelaskan sesuatu
pada seseorang, baik itu dalam bahasa tulis maupun lisan, secara naluri kita akan
berusaha untuk mengorganisasi apa yang akan kita sampaikan dengan menggunakan
sebuah cara yang membuat para pendengar atau pembaca lebih mudah memahami apa
yang kita sampaikan. Dengan demikian tata bahasa fungsional menempatkan cara
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penyusunan informasi dalam struktur komunikasi ini sebagai sebuah aspek yang
sangat penting. Istilah givendalam struktur pesan merupakan lawan dari istilah new.
Chafe (1976:32) berpendapat bahwa definisi giveness menunjukkan kesadaran
(consciousness) sebagai sebuah kunci utama untuk membedakan antara istilahgiven
dan new, antara informasi yang sudah maklum adanya dan informasi yang baru.
Informasi yang sudah maklum (given information) adalah pengetahuan tertentu yang
diduga oleh penutur sudah ada dalam kesadaran lawan tutur pada saat ujaran
berlangsung dan informasi maklum tersebut pasti disebutkan atau dijelaskan terlebih
dahulu.Selanjutnya digunakan kata ganti untuk menunjukkan informasi baru
tersebut.Sebagai contoh pada ujaran berikut.
(2.146) I’d like to show you a painting (new). I bought it (given)last week.
„aku ingin menunjukkanmu sebuah lukisan. Aku membelinya satu
minggu yang lalu‟
Pada ujaran tersebut, unsur (new) dan (given) memiliki referen yang linier
yaitu pronomina itsebagai kata ganti untuk informasi baru.Namun ada juga contoh
yang diberikan oleh Chafe yang memiliki referen yang tidak linier.
(2.147) There was a small earthquake (new) last night. I felt one (given) last
year at about this same time.
„ada sebuah gempa bumi kecil semalam. Aku pernah merasakannya
juga setahun yang lalu di waktu yang sama‟
Kata ganti one dalam ujaran tersebut memiliki kategori khusus, mungkin kata
ganti tersebut merujuk pada gempanya yang besar atau gempa yang kecil atau
mungkin pengalaman pribadi penutur dalam merasakan gempanya. Dengan demikian
kata ganti one merujuk pada informasi baru (new information), yaitu: informasi yang
diduga oleh penutur sebagai informasi yang dia kenalkan atau diberikan kepada
kesadaran mitra tutur melalui apa yang diujarkan. Chafe juga menjelaskan bahwa
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untuk membedakan antara informasi yang maklum dan informasi baru ini dapat
dimanfaatkan unsur titinada (pitch).
Informasi yang sudah maklum dapat disampaikan dengan unsur titinada yang
lebih rendah (lower pitch) dan penekanan yang lebih lemah (weaker stress)
dibandingkan dengan informasi baru.Selain itu informasi yang baru tersebut dapat
menjadi subjek untuk pronominalisasi.Dalam bahasa tulis, khususnya koran, unsur
titinada ini bukan sebagai penanda utama.Namun pada akhirnya, sebagaimana
disimpulkan oleh Massalha (2005:26-27) bahwa semua ahli bahasa sepakat akan
adanya fakta jika given information selalu hadir sebelum new information
disampaikan meskipun para ahli sendiri berbeda-beda dalam menerjemahkan konsep
given dan new ini. Atau dengan istilah lain, dapat disimpulkanbahwa given
information selalu mendahului new information.
Dengan demikian, hal ini menyerupai konstruksi topik-komen dimana penutur
selalu memberitahukan tentang sebuah topik dan kemudian penutur tersebut selalu
menyampaikan informasi-informasi perihal topik tersebut yang mewujud dalam
konstituen komen.Begitu pula konstruksi mubtada’-khabar dalam kalimat nominal
bahasa Arab mengandung struktur informasi given dan new.Penutur dalam bahasa
Arab selalu memulai ujaran dengan mubtada’kemudian menyampaikan informasi
perihal mubtada’ yang terealisasikan sebagai konstituenkhabar.Sebagaimana contoh
berikut yang diambil dari judul berita surat kabar Al-Ahra>m pada tanggal 29November-2011, sehari menjelang pemilu legislatif diselenggarakan.
Tabel2.19

Asy-Sya‘bu

yaftachu

ba>bad-

di>muqra>thiyyah

N-DEF-rakyat-NOM-S

Vprst-membuka-3SG-lk-P

NP-pintu-O

N-demokrasi-GEN

mubtada’
given information

khabar (jumlah)
new information
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tema
„rakyat membuka pintu demokrasi‟

rema

Di dalam tradisi linguistik Arab, penulis menyimpulkan bahwa konstituen
musnad ilaih yang definit merupakan given information. Hasyimi (2006:78)
menandaskan bahwa musnad ilaih dalam bahasa Arab seharunya berbentuk definit
agar hukum yang disampaikan dalam ujaran lebih berfaidah dan lebih sempurna,
maka musnad ilaihi harus /ma‘rifah/ dan /ma‘lu>m/. Adapun musnad dalam kalimat
nominal bahasa Arab merupakan titik anjak (starting point) dimana informasi baru itu
dimulai, sebagai contoh pada judul berita surat kabar Al-Ahra>m tertanggal 2
September 2011 berikut:
Tabel 2.20

Majlisulwuzara>’

yaqirru

qa>nu>na
‘iba>dah

dauril- almuwachad

khila>la usbu>‘aini

musnad ilaih
musnad
qayyid
mubtada’
khabar (jumlah)
new information
given
tema
rema
‘majelis kementrian akan mengumumkan undang-undang peribadatan bersama
sekitar dua minggu lagi.
Dari contoh pada tabel 2.15 tersebut dapat disimpulkan bahwa /Majlisulwuzara>’/ „majelis kementrian‟ merupakan musnad ilaih definit dengan menggunakan

pola idha>fah yang berbentuk frase nomina (noun phrase).Hal ini sejalan dengan
pendapat Raof (2006:144) yang menyimpulkan bahwa musnad ilaih dapat dibentuk
menjadi definit dengan menggunakan pola frase nomina (noun phrase).
Kata tersebut merupakan informasi yang sudah maklum adanya di dalam
kesadaran (consciusness) mitra tutur.Selanjutnya disampaikan informasi baru perihal
musnad ilaih(subjek), yang dimulai oleh konstituen musnad (predikat). Dalam hal ini,
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penulis menyebut musnad sebagai “titik anjak” atau awal informasi baru karena tidak
semua sisa konstituen kebahasaan dari musnad ilaih menjadi satu konstituen musnad.
Hasyimi (2006:33) menjelaskan bahwa konstituen selain musnad ilaih dan musnad
dalam sebuah ujaran disebut dengan qayyid (condition) atau quyu>d yang tersusun dari
(1) adawa>tusy-syarthi wa nafyi, (2) at-tawa>bi‘, (3) al-mafa>‘i>l, (4) al-cha>l, (5) at-

tamyi>z, (6) ka>na wa akhwa>tuha>, (7) inna wa akhwa>tuha>, (8) dzanna wa akhwa>tuha>.

*****
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BAB III
Menulis Puisi dalam Bahasa Arab

 Sasaran Perilaku
Out come yang diharapkan setelah siswa membaca bab ini adalah :
1. Pembaca/peserta didik mulai termotivasi untuk menuliskan ide dan gagasan
yang dimiliki dalam puisi bahasa Arab – Indonesia.
2. Pembaca/peserta didik memahami apa definisi dari puisi dan macammacamnya
3. Pembaca mampu mengembangkan tema dalam sebuah teks berbahasa Arab
dengan pola-pola yang ada.

3.1 Pendahuluan
Puisi sebagai lawan terhadap prosa. Demikian Hartoko (1986:111) memulai
mendefinisikan puisi. Hal ini disimpulkan oleh Hartoko melalui sudut pandang
ungkapan bahasa yang terikat dan tidak terikat. Puisi sebagai ungkapan bahasa yang
terikat dan prosa sebagai ungkapan bahasa yang tidak terikat. Dengan demikian, puisi
lawan prosa sama dengan ungkapan bahasa yang terikat lawan ungkapan bahasa yang
tidak terikat.
Hartoko juga menambahkan bahwa sejatinya puisi itu terikat oleh beberapa
unsur seperti: paralelisme, metrum, rima, pola bunyi dan sebagainya. Tutur dalam
puisi selalu kita dapatkan berulang-ulang. Hal itu tidak kita dapatkan di dalam prosa
karena tutur dalam prosa sifatnya membujur. Meskipun pada dasarnya, pada zaman
modern, perbedaan antara puisi dan prosa ini semakin kabur atau hampir tidak jelas
batasan-batasannya.
Menulis puisi sebenarnya adalah kegiatan yang menyenangkan. Untuk melihat
contoh-contoh puisi sederhana dalam bahasa Arab dapat kita lihat beberapa teks puisi
bahasa Arab dalam buku al-Qira‟ah Ar-Rasyidah berikut.
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3.2 Kata dan Kalimat dalam Penulisan Karangan Prosa/Puisi Arab.
1. Kata
Kata adalah unsur yang paling penting dalam kalimat. Secara sederhana, kata
adalah bagian terkecil dari kalimat, sehingga memahami dan menguasai seluk
beluk kata dan penggunaannya menjadi sebuah keniscayaan. Kata memiliki
beberapa dimensi: dimensi makna, dimensi bentuk (morfologi), dan dimensi
bunyi.
a. Dimensi makna
Ini adalan dimensi yang paling penting. Maksud dimensi ini adalah makna
atau referen dan segala hal yang berkaitan dengannya seperti konotasi,
unsur psikologi, dan isyarat yang ditampilkan. Seorang penulis harus
memahami dan menguasai semua seluk beluk makna sebuah kata sehingga
dalam melakukan pemilihan diksi bisa tepat sesuai dengan makna yang
dikehendaki. Makna juga sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari konteks
kalimat, yaitu konteks dimana kata itu diletakkan dan dirangkai berurutan
dengan satuan-satuan bahasa yang lain. Keterkaitan dan keterikatan satu
kata dengan yang lain dari sisi makna haruslah compatible dengan konteks
kalimat. Terkait hal ini, perlu diperhatikan dua dimensi makna sebuah
kata:
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(1) Makna leksikal. Tiap-tiap kata memiliki makna dasar, artinya makna
yang dapat bersinggungan dengan makna yang lain. Ambil contoh kata
( ) ُهضْ طَ ِرمbermakna „yang terbakar‟, makna ini berkaitan erat dengan
makna: api, penderitaan, menyala-nyala, dan kobaran emosi.
(2) Makna kontekstual, artinya makna kata sesaat setelah diletakkan dalam
sebuah struktur frasa atau klausa. Di sini, makna leksikal akan
bersinggungan dengan makna kontekstual tempat kata itu berada.
Makna kontekstual ini berkontribusi besar dalam pembentukan makna
sebuah kata tanpa harus menghapus secara total makna leksikalnya.
Misalnya, kita mengucapkan („ )كاى هضطرم الفؤادhatinya terbakar‟,
melalui relasi kata ( )هضطرمdengan ( )الفؤادmakna yang terbentuk
bersifat emosional dan psikologis, yakni „hatinya terbakar dengan
perasaan cinta dan penderitaan‟. Pada waktu yang bersamaan, maknamakna terikat yang lain seperti „panas‟, „keras‟, „cepat‟ tetap terbentuk
di benak pembaca atau penerima pesan dan mengantarkannya kepada
cakrawala dan imajinasi yang luas.
Dengan demikian, memahami dan menguasi makna kata dengan dua
dimensi diatas menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang yang telah
meneguhkan diri berprofesi sebagai penulis kreatif.
b. Dimensi bentuk (morfologi)
Sudah jamak dipahami, setiap makna kata pasti dipengaruhi oleh bentuk
dan pembentukannya. Perubahan bentuk kata akan memberikan makna
baru untuk kata tersebut, bahkan terkadang bisa berbeda secara mendasar.
Sebagai contoh, pola verba (ق
َ ِ)وث
َ dapat membentuk pola verba lain semisal
() َوثَّق, (ق
َ َ)اِ ْسخَىْ ث, (ق
َ َ)ح ََىاث, dan masing-masing mengalami perubahan makna
secara mendasar. Oleh karena itu, seorang yang berprofesi penulis harus
menguasai secara detail perbedaan-perbedaan makna akibat adanya
pembentukan kata, khususnya dalam penulisan ilmiah, prosedural, dan
kreatif.
c. Dimensi bunyi
Dimensi bunyi ini erat kaitannya dengan intonasi, nada dan irama kalimat.
Kalimat yang tersusun dari sedemikian bentuk bunyi bisa menciptakan
satu irama tersendiri. Irama ini memiliki relasi secara langsung kepada
situasi batin penulis. Seorang penulis, khususnya penulis puisi, mengerti
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betul bagaimana dia memanfaatkan unsur bunyi ini untuk menemukan
kesesuaian antara gagasan atau perasaan yang diungkap dengan bentuk
karakter bunyi dan irama tulisannya. Bagaimana dia merangkai bunyi yang
memiliki karakter fonetis tertentu berdasarkan pola urutan tertentu
sehingga membentuk nada seperti yang diinginkan. Melalui sistem silabel
atau suku kata secara berurutan atau berulang-ulang akan didapati pola
bunyi yang khas, apakah berkarakter lembut dan samar, atau nyaring dan
tampak, atau tersembunyi tapi teramati.
Perhatikan puisi berikut:

ُ ٌْ ص
ج ًَ ْف ِسى َع َّوا ُيَدًِّسُ ًَ ْف ِسي
ُ

ُ َوحَ َرفَّع
ْس
ِ ْج ع َْي َجدَا ُكلِّ ِجب

Kulindungi jiwaku dari segala kotoran
Kuabaikan deras air mata orang penakut
Bait syair Arab di atas terdapat bunyi sin yang berkarakter lembut
berulang-ulang secara jelas sehingga tercipta rangkaian irama bunyi yang
khas, yang sesuai dengan pengalaman batin penyair, yaitu trauma dan
sedih atas kematian tokoh pujaannya.
Meskipun dimensi bunyi dan irama ini banyak bekerja di jenis penulisan
puisi, akan tetapi masih dapat diaplikasikan dengan baik pula dalam genre
prosa. Misal saja gaya tulisan prosa Thaha Husein yang banyak
memanfaatkan kata keterangan keadaan dan komplemen-komplemen
gramatikal yang lain, juga repetisi, semuanya menciptakan sebuah gaya
bahasa yang khas dan karakter bunyi yang berbeda.
Kesimpulannya, kata merupakan kunci penting dalam penyusunan kalimat.
Meski demikian, nilai keistimewaan sebuah kata tidak dapat diidentifikasi
kecuali jika ia sudah diletakkan dalam sebuah kalimat. Dengan kata lain,
hanya konteks kalimat yang dapat menampilkan keindahan sebuah kata.
Hal inilah yang menjadi inti dari teori Abdulqahir Al-Jurjani, seorang
linguis Arab pakar di bidang word order.
Dalam pemilihan kata atau diksi, seorang penulis harus memperhatikan
beberapa hal, diantaranya:
a. Penggunaan sinonimi, homonimi, dan antonimi. Kata-kata sinonim,
homonim, dan antonim harus jelas makna dan pengertiannya bagi
penulis sehingga penggunaannya dalam tulisan tidak mengakibatkan
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ambiguitas. Dalam hal ini, penulis dapat memanfaatkan kamus-kamus,
referensi-referensi semantik dan filologi. Berikut dijelaskan lebih rinci
pengertian dari ketiga istilah di atas.
1) Sinonimi dalam bahasa Arab disebut at-tarāduf, yaitu sejumlah
kata yang memiliki arti sama seperti ()ال َسيْف, ()ال ُوهٌََّد, dan ()ال ُح َسام
yang memiliki satu arti yaitu pedang. Kesamaan arti ini tidak
berarti bahwa masing-masing tidak berbeda sama sekali, atau
masing-masing dapat digunakan menggantikan yang lain dalam
semua konteks kalimat. Di antara kata-kata sinonim tersebut tetap
ada perbedaan makna meskipun tipis, yang biasa disebut bias
makna atau pantulan makna. Perbedaan makna ini hanya dapat
disadari oleh penulis yang memiliki rasa (sense) kebahasaan yang
tinggi. Penulis pemula atau pembelajar bahasa seringkali abai
terhadap fenomena ini.
Berlandaskan fenomena perbedaan makna sinonimi ini, sejumlah
linguis bahasa Arab menolak keberadaan sinonimi dalam bahasa.
Diantara mereka terdapat Ahmad Ibnu Faris yang berpendapat
bahwa sebenarnya kata-kata sinonim itu tidak lain adalah ajektifa
bukan nomina. Ajektifa ini tentunya memiliki arti yang berbeda.
Sebut saja verba („ )قَ َع َدduduk‟, yang tentunya memiliki arti yang
tidak terdapat pada (س
َ َ) َجل. Demikian pula verba (ضى
َ ) َه, (َب
َ ) َذه,
(ق
َ َ )ا ًْطَلyang biasa diartikan pergi.
2) Homonimi dalam bahasa Arab dikenal al-musytarak, yaitu satu
kata yang memiliki arti lebih dari satu atau banyak. Fenomena ini
patut diperhatikan dan disadari oleh seorang penulis, khususnya
penulis kreatif. Penggunaan homonimi haruslah disesuaikan
dengan konteks kalimat, bukan justru mengabaikan konteks
kalimat sehingga membuat makna menjadi kabur. Contoh dari
homonimi adalah kata ( )ال َساعَتdalam Surat Ar-Rūm ayat 55. Kata
( )ال َساعَتpertama berarti „hari kiamat‟ dan yang kedua berarti
„sebentar‟.
3) Antonimi dalam bahasa Arab disebut at-tidldād, yaitu satu kata
yang memiliki dua makna yang saling berlawanan seperti kata
( )ال َجىْ ىyang bisa berarti putih dan hitam, kata ( )ال َجلَلyang bisa
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berarti besar dan kecil, dan kata (ار ُخ
َ  )الyang berarti seseorang
ِ ص
yang minta tolong dan seseorang yang dimintai tolong. Meskipun
penggunaan fenomena bahasa macam ini tidak begitu banyak di
masa sekarang, seorang penulis tetap harus memahami dan awas
terhadap bentuk tradisi kebahasaan ini.
b. Menyadari bahwa makna kosakata itu selalu berkembang dari masa ke
masa, dan berbeda dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Oleh
karena itu, seorang penulis harus mengerti perkembangan kronologi
sebuah bahasa dengan memperhatikan dimensi waktu dan tempat
bahasa tersebut tumbuh. Sudah lazim dimengerti bahwa kata yang
digunakan sebelum seratus tahun atau lebih akan berbeda maknanya di
masa sekarang. Bahasa penutur Arab masa Pra Islam akan berbeda
dengan bahasa penutur Arab masa sekarang. Sejumlah kata mengalami
evolusi, atau lenyap tidak digunakan, dan muncul sejumlah kata baru
yang mulai banyak digunakan. Selain itu, dalam suatu masyarakat
terdapat sejumlah kata yang diterima dan digunakan, akan tetapi tidak
digunakan dalam masyarakat yang lain.
Contoh dari perkembangan makna kata adalah kata ( ) َسيَّا َرةyang
sekarang banyak diartikan mobil. Pada zaman dahulu, kata tersebut
digunakan untuk makna sekelompok orang yang berjalan jauh
sebagaimana dalam Ayat 19 Surah Yusuf:
ْ َو َجا َء
ار َدهُ ْن
ِ ث َسيَّا َرة فَأَرْ َسلُىا َو
Dan datanglah kafilah yang berjalan jauh, mereka pun mengutus
utusannya.
c.

Kemampuan membedakan antara bahasa percakapan yang biasa
digunakan sehari-hari dengan bahasa tulis ilmiah dan baku dalam
pemilihan kata. Kata-kata yang banyak dipakai oleh khalayak umum
dalam percakapan sehari-hari tidak dapat memberi makna yang jelas
dan mendalam kepada penerima pesan dan tidak dapat memberikan
pengaruh yang signifikan. Juga kata-kata yang ditinggalkan atau tidak
disukai

relatif

sulit

untuk

dipahami

sehingga

tidak

mampu

menampilkan makna secara lembut dan atraktif, serta tidak mampu
memberikan pengaruh yang kuat. Kata-kata yang semacam ini tidak
seharusnya digunakan oleh seorang penulis.
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d. Kompetensi identifikasi unsur semantik ajektifa, nomina, kata
keterangan waktu dan tempat1. Ajektifa memiliki daya ekspresi yang
paling kuat terhadap sebuah gagasan, sebagaimana yang dikatakan oleh
Al-„Aqqad. Peran ajektifa dalam kalimat adalah untuk menjelaskan
nomina (maushuf), menentukan keadaannya, dan menampilkan statusstatusnya. Adapun nomina lebih banyak bersifat terminologi daripada
abstrak, artinya nomina merupakan hasil konsesus masyarakat tertentu.
Ambil contoh kata ( ) ِكبْريجitu berasal dari kata ( )قِ ْبرُصyaitu negeri
penghasil benda tersebut. Dalam kaitan perlakuan gramatikal dalam
bahasa Arab, ajektifa harus menyesuaikan dan mengikut kepada
nomina dalam hal jenis, jumlah, kedudukan i’rab, dan definitif atau
non definitif. Di bagian inilah tampak akurasi penggunaan bahasa.
Bahasa Arab tidak memperlakukan jenis feminim dan maskulin secara
sama. Tentunya ada rahasia di balik itu. Paling tidak, pengguna bahasa
tidak bisa berlaku sembarang dan bertindak kebetulan dalam
menggunakan bahasa. Adapun terkait kata keterangan waktu dan
tempat, menurut al-Aqqad, kata jenis ini memiliki banyak variasi dan
penggunaannya.
Contoh

kesesuain

gramatikal

dalam

susunan

na’at

man’ut

(menerangkan diterangkan) :
Na‟at

Arti

Man‟ut
Rumah yang baru

Taman yang indah

Perpustakaan yang bersih

1

Ajektifa adalah kategori kata yang menunjukkan makna sifat. Dalam bahasa Indonesia dicirikan
salah satunya bisa didahului kata tidak seperti tidak baru, tidak kotor, dan tidak kaya. Dalam
bahasa Arab kata ajektifa mengikuti pola-pola tertentu
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Kursi hitam

Baju yang kecil

Kelas yang besar

e. Memahami penggunaan kata definitif dan non definitif. Bahasa Arab
merupakan bahasa yang paling akurat dalam penggunaan klasifikasi
definitif dan non definitif. Penggunaan kedua jenis kata ini didasarkan
atas makna dan karakter masing-masing. Di bagian definitf terdapat
pronomina (dlamīr), nomina demonstrative (ism isyārah), nomina
relatif (ism maushūl), nomina nama (ism ‘alm). Masing-masing
memiliki ciri dan diperlakukan secara definitif dalam bahasa Arab.
Sebuah nama, baik nama orang, tempat, dan benda tidak perlu
menyandang partikel definitive. Demikian pula nomina non definitive,
jika didahului oleh partikel panggilan dan person yang dimaksud itu
definif maka tidak perlu menyandang akhiran tanwīn karena sudah
diperlakukan definitive.
f. Mamahami standar kefasihan kata sebagaimana yang dirumuskan para
retorikan dan kritikus sastra Arab. Diantara standar-standar itu adalah
kesesuaian kata dengan makna, bebas dari kompleksitas bunyi atau
kerumitan artikulasi, jauh dari niat memperindah kata secara tidak
proporsional, dan tidak menyusun kata-kata yang berjauhan titik
artikulasi bunyinya. Selain itu, kata tersebut haruslah jelas artinya dan
tidak ambigu.
2. Kalimat
Kalimat adalah bagian lanjutan setelah kata dalam proses penulisan, dan
sebagai langkah pertama penulisan bagi penulis pemula. Pembentukan kalimat
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secara tepat tanpa ada kesalahan gramatikal dan semantik menuntut sejumlah
hal yang harus dipertimbangkan. Diantaranya adalah:
a) Kejelasan substansi materi yang akan diungkap dalam pikiran penulis.
b) Memahami relasi antar kosakata dalam kalimat berdasarkan tujuan
utama gagasan yang diungkap dengan cara mendahulukan atau
mengakhirkan satu kata dari kata yang lain. Seorang penulis memiliki
banyak pilihan pola kalimat yang landasannya tidak hanya bersifat
gramatikal melainkan juga bersifat komunikasi yang efektif, yaitu
komunikasi yang mampu menggoreskan kesan mendalam di hati
penerima pesan. Ketepatan pembentukan kalimat secara gramatikal
boleh jadi ada dalam banyak pola kalimat, tetapi ia tidak menjadi unsur
penentu tercapainya kesan tersebut. Kesan yang ditampilkan oleh polapola kalimat sepenuhnya bukan bagian ranah gramatika melainkan
ranah retorika atau bahasa komunikatif.
c) Memahami konteks tempat kalimat tersebut berada, baik konteks itu
bersifat kebahasaan murni, kejiwaan atau pemikiran. Sebagai contoh
konteks bahasa yang bisa merubah makna kalimat adalah jika kalimat
informatif

terdapat

dalam

konteks

ironis

atau

ejekan

maka

pengertiannya akan bergeser dari sekedar sebagai informasi menjadi
ejekan. “Anda benar-benar laki-laki terhormat, hanya saja Anda hanya
tahu sebatas kuku jari”. Pernyataan “Anda benar-benar laki-laki
terhormat” berfungsi untuk mengejek bukan memuji. Hal ini berbeda
jika pernyataan tersebut dilepaskan dari konteks di atas, boleh jadi ia
akan memberikan makna pujian. Pembahasan penggunaan bahasa
dalam konteks pembicaraan yang merupakan tema utama ilmu retorika
harus dipahami dengan baik oleh seorang penulis.
Pengertian kalimat. Kalimat didefinisikan oleh para pakar grammatika
sebagai struktur yang tersusun dari dua kata atau lebih dan bermakna
secara independen. Dalam redaksi yang berbeda, kalimat adalah struktur
predikatif yang bermakna sempurna. Dalam bahasa Arab, kalimat ada dua
jenis, yaitu kalimat nominal dan verbal. Kalimat nominal tersusun dari
mubtada’ sebagai subjek dan khabar sebagai predikat, sedang kalimat
verbal terdiri dari fi’l (kata kerja) sebagai predikat dan fa’il sebagai subjek.
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Subjek dalam terminologi retorika d.isebut sebagai al-musnad ilaih dan
predikat disebut sebagai al-musnad, dan selain keduanya disebut sebagai
fudllah atau komplemen. Contoh kalimat nominal dalam bahasa Arab
(صيل فِى ال ِش َّد ِة َوال َّر َخا ِء
ِ َصي ُل أ
ِ َ“ )األOrang bangsawan adalah bangsawan dalam
situasi sempit dan lapang”. (صي ُل
ِ َ )األsebagai mubtada’ atau subjek dan
(صيل
ِ َ )أsebagai khabar atau predikat, sedang ( )ال ِش َّد ِة َوال َّر َخا ِءberfungsi sebagai
fudllah atau komplemen. Adapaun contoh kalimat verbal dalam bahasa
ْ “ )حKeistimewaan lelaki tampak saat
Arab adalah (ث
ِ الر َجا ِل فِى ال ُولِ َّوا
ِ َُظهَ ُر َه َعا ِدى
ْ )ح
(menghadapi) petaka”. Kalimat verbal ini didahului oleh verba (َظهَ ُر
sebagai predikat dan diikuti oleh nomina ( ُ ) َه َعا ِدىsebagai subjek, sedang
selain keduanya berfungsi sebagai komplemen.
Dalam disiplin ilmu retorika, kalimat memilik dua klasifikasi, yaitu
khabariyyah dan insyaiyyah. Pertama yaitu kalimat informatif yang
pengertiannya adalah kalimat yang menerima pernyataan benar dan dusta,
sedangkan kalimat kedua (non informatif) tidak menerima kedua
pernyataan tersebut. Jenis kedua ini terdiri dari kalimat perintah, larangan,
tanya, panggilan, harapan yang tercakup dalam insya’ thalabiyyi, juga
terdiri dari kalimat sumpah, pujian, dan celaan yang tercakup dalam bagian
insya’ ghair thalabiyyi.
Kalimat dalam terminologi kebahasaan modern diartikan sebagai tuturan
yang memberikan makna umum dalam konteks tuturan tersebut, dengan
redaksi lain kalimat adalah tuturan yang berada di antara dua tanda final
yaitu titik. Dalam literatur kebahasaan bahasa Arab, pengertian ini tidak
popular. Jadi, dalam terminologi ini kalimat itu menyusun sebuah makna
umum yang biasanya dibatasi oleh dua tanda titik, dan dalam konteks yang
relatif panjang, bisa terdiri dari beberapa kalimat (klausa).

3.3 Puisi Anak dan Hakikat Sastra
Pada hakikatnya sastra berbicara tentang hidup dan kehidupan sekitar
kehidupan manusia, baik itu tentang kehidupan umum ataupun tentang kehidupan
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disekitarnya. Selain itu, sastra –baca: karya sastra- juga difungsikan sebagai sarana
untuk mengungkapkan berbagai persoalan hidup, kritik tentang kehidupan, gagasan
dan lain sebagainya (bdk. Nurgiyantoro, 2013:2-3). Dalam penyampaiannya, sastra
menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Bahasa sastra mengandung unsur dan
tujuan keindahan, sebagaimana yang disampaikan oleh Lukens (2003:9) bahwa sastra
menawarkan kepada pembacanya dua unsur penting, yaitu kesenangan dan
pemahaman. Artinya, karya sastra menyuguhkan hiburan dan cerita-cerita yang
menarik, menuntun pembacanya untuk perfantasi, tidak terbatas pada sastra bagi
orang dewasa ataupun bagi anak-anak. Adapun yang dimaksud dengan pemahaman
adalah karya sastra dapat memberikan pemahaman kepada pemabacanya tentang
suatu kehidupan melalui informasi-informasi yang dapat memperkaya pemahaman
dan pengetahuan pembaca. Sastra anak berbeda dengan sastra bagi orang dewasa.
Perbedaan ini secara langsung dapat dicirikan pada contoh-contoh puisi berikut.

)1(
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91 3002

Seekor Semut/Semut
Sebaik-baik Contoh
Keperluan, Hajat, Kebutuhan
Musim Panas
Bekerja
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)2(
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32 3002

Memenjarakan, Pemenjaraan
Sangkar Burung
Kegembiraan, Keriangan (ku) :
Tujuan (ku)
Mata Air
(Paling) Segar
(Aku) Berkicau, Bersiul
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)3(

75 3002
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Nyanyian
Lari, Menyelundupkan
Yang tidak di kenal, Tidak Masyhur
Ingin
Menyelamatkan ku :
Melindungi ku, Menjaga ku
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23 3002

79

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

80

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

81

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

59 3002

*****
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