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Susunan Kata  
 Susunan kata dalam bahasa Arab ada yang berupa kalimat sempurna dan ada yang tidak 
berupa kalimat. Disebut kalimat sempurna manakala telah memberi faidah sempurna, 
meskipun hanya dua kata. Contohnya: 

ِجح    الطَّاِلُب َنا
Murid tersebut berhasil 

Karena sudah terdiri dari Subjek dan Predikat. Sebaliknya, disebut non-kalimat manakala 
belum memberi faidah sempurna. Contohnya: 

 الطَّاِلُب النَّاِجُح 
Murid yang berhasil itu  

Karena belum berupa susunan Subjek-Predikat. Artinya belum jelas, murid yang berhasil itu 
kenapa? Kata al-nâjih di situ bukan Predikat sebagaimana kata nâjih pada kalimat 
sebelumnya. Melainkan sifat bagi lafazh al-thâlib. Susunan tersebut akan menjadi sempurna 
dengan membubuhkan Predikat. Misalnya:  

ِعْيد    الطَّاِلُب النَّاِجُح سا
Murid yang berhasil itu bahagia 

Berikut ini rinciannya. 

A. Susunan Kalimat  
Kalimat Sempurna ada dua macam: Jumlah Ismiyyah dan Jumlah Fi’liyyah.  

1. Kalimat Ismiah (Jumlah Ismiyyah)   

 Jumlah Ismiyyah: Kalimat yang diawali Isim. Contoh: 

 مااِهر   اْلوالادُ 
Anak itu pandai 

 Ciri-ciri 
1) Memiliki susunan inti: Mubtada`-Khabar 

 اْلوالاُد مااِهر  
Anak itu pandai 

al-Walad[u]  : Mubtada` 
Mâhir[un]  : Khabar  

2) Antara Mubtada` dan Khabarnya terselipi makna: itu/adalah 

 اْلوالاُد مااِهر  
Anak [itu] pandai 

ا ِحصاان    ٰهذا
Ini [adalah] kuda 
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3) Mubtada` berupa Isim Ma’rifat1 (Isim berAlif-Lam, Isim ‘Alam, Isim Isyârah, dan 
Isim Dhamîr) 

 مااِهر   اْلوالادُ 
Anak itu pandai 

  ر  اهِ ما  زاْيد  
Zaid itu pandai 

 ُمعالِّم   ُهوا 
Dia adalah seorang pengajar 

ا   ِحصاان   ٰهذا
Ini adalah kuda 

 قااِدم  ناصاراِن  الَِّذي
Orang yang telah menolongku itu datang  

ُم للاِ   ِشفااء   كاَلا
Pemimpin kaum itu sedang pergi 

4) Khabarul Mubtada` berposisi tepat setelah makna:  itu/adalah  

 ْم لِلنَّاسِ هُ أانْ فاعُ خاْْيُ النَّاِس 
Sebaik-baik manusia [adalah] yang paling bermanfaat bagi orang lain. 

Khabarul Mubtada` di sini adalah lafazh Anfa’[u] karena ia berada tepat setelah 
makna “itu/adalah”. 

5) Khabarul Mubtada` bisa berjumlah lebih dari satu  

ْيع  للاُ   باِصْْي   َسِا
Allah [itu] mahamendengar [lagi] mahamelihat 

 I’rab 

1) Mubtada`   : Marfu’ 
2) Khabarul Mubtada`  : Marfu’ 

 Cara Meng-I’rab 

   اْلوالاُد مااِهر 
Anak [itu] Pandai 

- Al-Walad[u] : Marfû’ karena sebagai Mubtada`, bertanda Dhammah 
- Mâhir[un] : Marfû’ karena sebagai Khabarul Mubtada`, bertanda Dhammah 

                                                 
1 Isim Ma’rifah adalah jenis isim yang bersifat pasti atau spesifik (definitif). Lawan dari Isim Ma’rifah disebut 
Isim Nakirah. (Lihat langkah ke-1, pada pembagian isim dari sisi kepastiannya) 
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  ُْيع  باِصْْي  للا   َسِا
Allah [itu] maha mendengar [lagi] maha melihat 

- Allâh[u] : Marfû’ karena sebagai Mubtada`, bertanda Dhammah 
- Samî’[un] : Marfû’ karena sebagai Khabarul Mubtada` pertama, bertanda 

Dhammah 
- Bashîr[un] : Marfû’ karena sebagai Khabarul Mubtada` ke-dua, bertanda 

Dhammah 

 Langkah-langkah Mengharokati 
1) Ketahui terlebih dahulu arti setiap kata yang ada dalam kalimat yang sedang dibaca. 

Misal pada kalimat:  

 الولد ماهر
Bahwa Al-Walad berarti: anak atau seorang anak; dan Mâhir berarti: pandai2.  

Dari sini diketahui bahwa ia adalah Jumlah Ismiyah atau rangkaian Mubtada` dan 
Khabar, karena berawalan Isim lalu disusul ungkapan yang memberitakan perihal 
Isim tersebut. 

2) Rangkailah arti-arti tersebut hingga menjadi susunan kalimat sempurna yang 
sesuai. Maka jadilah: 

Anak [itu] pandai  

Akan tampak posisi-posisinya dalam kalimat, bahwa Anak (Al-Walad) berposisi 
sebagai Mubtada` karena berada di awal; dan Pandai (mâhir) adalah Khabarul 
Mubtada` karena datang setelah arti “itu”. 

3) Karena I’rab Mubtada` adalah Rafa’ dengan tanda dasar Dhammah, maka 
harokatilah kata Al-Walad dengan Dhammah: 

 اْلوالاُد 
4) Karena I’rab Khabarul Mubtada` juga Rafa’ dengan tanda dasar Dhammah pula, 

maka harokatilah akhiran kata Mâhir dengan Dhammah: 

 مااِهر  
sehingga jadilah: 

 اْلوالاُد مااِهر  
5) Lafazh Al-Walad tidak boleh ditanwin karena ber-Alif-Lam, sedangkan lafazh Mâhir 

harus ditanwin karena tidak ber-Alif-Lam dan tidak sebagai Mudhâf3  
  

                                                 
2 Langkah ini sangat ditentukan oleh banyaknya perbendaharaan kosakata, atau dengan bantuan kamus. 
3 Mudhâf adalah kedudukan Isim yang tidak menerima alif-lam dan tanwin lantaran disandarkan pada Isim 
setelahnya. Bahasan lebih lanjutnya sebentar lagi, in syâ`Allâh. 
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2. Kalimat Fi’liah (Jumlah Fi’liyyah)   

 Jumlah Fi’liyyah: Kalimat yang diawali Fi’il. Contoh: 

 ْيد  َياْتاِهُد زا 
Zaid sedang bersungguh-sungguh 

 Ciri-ciri 
1) Memiliki susunan inti:  

a) Fi’il - Fâ’il (Peredikat - Subjek) 

 َياْتاِهُد زاْيد  
Zaid sedang bersungguh-sungguh 

Yajtahid[u] : Fi’il 
Zaid[un] : Fâ’il 

b) Fi’il - Fâ’il - Maf’ûl Bih (Predikat-Subjek- Objek) 

  د  اْلِكتاابا ي اْقراأُ زايْ 
Zaid sedang membaca buku 

Yaqra`[u] : Fi’il 
Zaid[un] : Fâ’il 
Al-Kitâb[a] : Maf’ûl Bih 

c) Fi’il - Nâ`ibul Fâ’il (Predikat-Wakil Subjek) 
 يُ ْقراأُ اْلِكتاابُ 

Buku itu sedang dibaca  

Yuqra`[u] : Fi’il 
Al-Kitâb[u] : Nâ`ibul Fâ’il  

Catatan:  
Al-Kitâb (buku) disebut wakil subjek (nâ`ibul fâ’il) karena yang menjadi subjek 
sebenarnya tidak ada dalam kalimat, sehingga aturannya Fi’il dibaca dalam 
bentuk majhul (pasif), dan maf’ûl bih (objek) menggantikan posisi fâ’il (subjek) 
beserta i’rab nya (rafa’) sebagai wakil subjek (nâ`ibul fâ’il).  

2) Fâ’il (subjek) atau Nâ`ibul Fâ’il (wakil subjek) selalu muncul setelah Fi’il, atau 
tersembunyi di dalam Fi’il itu sendiri. Contoh: 

 َياْتاِهُد زاْيد  
Zaid sedang bersungguh-sungguh 

 تُ ْقراأُ الرِِّساالاُة 
Surat itu sedang dibaca 

Adapun apabila kalimatnya berbunyi: 

 زاْيد  َياْتاِهدُ 
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 الرِِّساالاُة تُ ْقراأُ 
Maka kedua isim di awal (Zayd[un] dan al-Risâlat[u]) bukan merupakan fa’il untuk fi’il 
yajtahid[u] dan tuqra`[u], melainkan sebagai Mubtada’ karena kedua kalimat tersebut 
berupa Jumlah Ismiyyah (kalimat yang berawalan Isim).  
 
Lalu manakah Fâ’il (subjek) dan Nâ`ibul Fâ’il (wakil subjek) nya? Maka jawabannya 
adalah: bahwa pada contoh pertama Fâ’il-nya berupa Dhamîr yang tersembunyi 
dalam fi’il (dhamîr mustatir), yang terhitung: Huwa (هو), yang kembali kepada Zaid. 
Sedangkan pada contoh kedua Nâ`ibul Fâ’il-nya berupa Dhamir yang tersembunyi 
dalam fi’il (dhamîr mustatir), yang terhitung: Hiya (هي), yang kembali kepada Al-
Risâlah. Sehingga taqdîr (perkiraan)-nya seolah-olah:    

 تاِهُد )هو(زاْيد  َياْ 
Zaid itu ia sedang bersungguh-sungguh 

 (هي) الرِِّساالاُة تُ ْقراأُ 
Surat itu ia sedang dibaca 

Yang pertama menggunakan huwa (dia laki-laki) karena kembalinya kepada isim 
mudzakkar (Zayd), sedangkan yang kedua menggunakan hiya (dia perempuan) 
karena kembalinya kepada isim mu`annats (al-Risâlah). 

3) Adakalanya Maf’ûl Bih (objek) mendahului Fâ’il (subjek) nya. Faidahnya menjadikan 
Fâ’il lebih dinanti-nanti dalam pemaknan. 

 ي اْقراأُ الرِِّساالاةا زاْيد  
Zaid sedang membaca surat tersebut  

4) Adakalanya Maf’ûl Bih (objek) mendahului Fi’il (predikat) serta Fâ’il (subjek) nya.  Di 
antaranya untuk faidah pengkhususan terhadap Maf’ûl Bih (objek). 

 الرِِّساالاةا ي اْقراأُ زاْيد  
Zaid sedang membaca surat itu saja  

 I’rab 
1) Fi’il (khusus Fi’il Mudhari’)  

- Tidak didahului ‘Amil : Marfû’ 
- Didahului ‘Amil Nashab : Manshûb  
- Didahului ‘Amil Jazm : Majzûm  

2) Fâ’il    : Marfû’ 
3) Nâ`ibul Fâ’il   : Marfû’ 
4) Maf’ûl Bih   : Manshûb    

 Cara Meng-I’rab 

  َياْتاِهُد زاْيد  
Zaid (sedang) bersungguh-sungguh 



7 

 

- Yajtahid[u] : Marfû’ karena tidak dipengaruhi ‘Amil, bertanda Dhammah 
- Zaid[un] : Marfû’ karena sebagai Fâ’il, bertanda Dhammah 

نُ   لاْن ي اْنجاحا اْلكاْسَلا
Seorang pemalas itu tidak akan berhasil  

- Lan  : Mabnî Sukun, karena dia Harf 
- Yanjah[a] : Manshûb karena didahului ‘amil nashab (lan), bertanda Fathah 
- Al-Kaslân[u] : Marfû’ karena sebagai Fâ’il, bertanda Dhammah 

 الكاْلبا  زاْيد  ضارابا 
Zaid telah memukul anjing 

- Dharaba : Mabnî Fathah, karena ia Fi’il Madhin 
- Zaid[un] : Marfû’ karena sebagai Fâ’il, bertanda Dhammah 
- Al-Kalb[a] : Manshûb karena sebagai Maf’ûl Bih, bertanda Fathah 

 Langkah-langkah Mengharokati 
1) Ketahui terlebih dahulu arti setiap kata dalam kalimat yang sedang dibaca. Misal 

pada kalimat-kalimat ini: 

 الكلب زيدضرب  .1
 الكلب زيديضرب  .2
 الكلب زيدلن يضرب  .3
 الكلب زيدمل يضرب  .4

Bahwa Dharaba berarti: dia (laki-laki) telah memukul, Yadhrib[] berarti: dia (laki-
laki) sedang memukul, Lam berarti: belum, Lan berarti: tidak akan, Zaid: nama 
orang, dan al-Kalb berarti: anjing. 

Dari situ diketahui bahwa rangkaian tersebut adalah Jumlah Fi’ilyyah, karena 
diawali Fi’il, dengan ada Fa’il (Subjek)-nya, serta dilengkapi Maf’ûl Bih (Objek). 

2) Rangkailah arti-arti tersebut hingga menjadi kalimat sempurna (memberikan faidah 
makna tertentu). Maka jadilah: 

- Telah memukul Zaid anjing tersebut 

- Sedang memukul Zaid anjing tersebut 

- Tidak akan memukul Zaid anjing tersebut  

- Belum memukul Zaid anjing tersebut 

yang dengan gaya bahasa Indonesia4 menjadi: 

- Zaid telah memukul anjing tersebut 

                                                 
4 Urutan pola kalimat fi’liyyah dalam Bahasa Arab selalu mendahulukan Predikat atas Subjek, berbeda dengan 
urutan pola kalimat dalam Bahasa Indonesia yang biasa mendahulukan Subjek atas Predikat. 
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- Zaid sedang memukul anjing tersebut 

- Zaid tidak akan memukul anjing tersebut 

- Zaid belum memukul anjing tersebut 

3) Fi’il pada contoh pertama adalah Fi’il Madhin maka ia Mabni, sehingga harokat 
akhirnya tetap. Maka harokatilah: 

 ضارابا 
Fi’il pada contoh ke-dua, ke-tiga, dan ke-empat adalah Fi’il Mudhari’ maka ia Mu’rab, 
sehingga perlu memperhitungkan ada-tidaknya ‘Amil yang mempengaruhinya. Dan 
jika ada, ‘amil apakah itu. Jika tidak ada ‘amil apapun maka fi’il mudhari ber-i’rab 
rafa’ (marfû’) dengan tanda dasar dhammah, jika ada ‘amil nashab maka fi’il mudhari’ 
ber-I’rab nashab (manshûb) dengan tanda dasar fathah, dan jika ada ‘amil jazm maka 
fi’il mudhari’ ber-I’rab jazm (majzûm) dengan tanda dasar sukun. Maka harokatnya 
menjadi:  

 الكلب زيد بُ رِ ضْ يا 
 الكلب زيد با رِ ضْ يا  نْ لا 
 الكلب زيد بْ رِ ضْ يا  ملاْ 

4) Lalu kata Zaid, karena sebagai Fâ’il (Subjek) maka I’rabnya Rafa’ dengan tanda dasar 
dhammah; sehingga menjadi: 

 الكلب زاْيد  ضارابا 
 الكلب د  يْ زا  بُ رِ ضْ يا 
  الكلب د  يْ زا  با رِ ضْ يا  نْ لا 
  الكلب د  يْ زا  بْ رِ ضْ يا  ملاْ 

5) Dan kata Al-Kalb (anjing) karena sebagai Maf’ûl Bih (Objek) maka I’rabnya Nashab 
dengan tanda dasar Fathah. Maka jadilah lengkapnya:  

 اْلكاْلبا زاْيد  ضارابا 
- Zaid telah memukul anjing tersebut 

  اْلكاْلبا زاْيد  ياْضِرُب 
- Zaid sedang memukul anjing tersebut 

 اْلكاْلبا زاْيد  لاْن ياْضِربا 
- Zaid tidak akan memukul anjing tersebut 

 اْلكاْلبا زاْيد  ملْا ياْضِرْب 
- Zaid belum memukul anjing tersebut 
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6) Apabila dalam sebuah Jumlah Fi’liyyah tidak ditemukan Fâ’il (Subjek), dan tidak pula 
berupa dhamîr yang kembali kepada kata tertentu sebelumnya. Misalnya tiba-tiba 
muncul ungkapan: 

 يضرب الكلب
Maka fi’il-nya dibaca dalam bentuk majhûl, dan al-kalb menjadi marfû’ karena sebagai 
nâ`ibul fâ’il dengan tanda dhammah, sehingga dibaca: 

 ُيْضراُب اْلكاْلبُ 
- Anjing itu sedang dipukul 

Cara memodifikasi fi’il berbentuk ma’lûm (aktif) menjadi fi’il berbentuk majhûl 
(bentuk Pasif) jika terdiri dari tiga huruf saja, maka dengan mengikuti pola: 

  لُ عا فْ ي ُ  – لا عِ فُ 
Contoh:  

Bentuk Ma’lûm Bentuk Majhûl 

 بُ را ضْ يُ  – با رِ ضُ  بُ رِ ضْ يا  – با را ضا 
Memukul  Dipukul 

 حُ تا فْ ي ُ  – حا تِ فُ  حُ تا فْ ي ا  – حا تا ف ا 
Membuka  Dibuka 

 مُ ها فْ ي ُ  – ما هِ فُ  مُ ها فْ ي ا  – ما هِ فا 
Memahami  Difahami 

Selebihnya akan dijelaskan di materi yang akan datang, in syâ`allâhu ta’âlâ. 

LATIHAN 

1. Tentukan mana Jumlah Ismiyyah dan mana Jumlah Fi’liyyah di antara kalimat-kalimat 
berikut dengan cukup melihat kata di awal masing-masing kalimat, dengan memberi 
tanda pada kolom yang tepat.  

Fi’liyyah Ismiyyah Kalimat  

 1 اْلِعْلُم نُ ْور    
ْيُن النَِّصْيحاةُ     2 الدِِّ
 3 اْلمااءِ ِف  ياِعْيُش السَّماكُ   
 4 ناِشْيط  طااِلب  أاْنتا   
 5 ِف اْلماطْباخِ اْلِبْنُت  طاباخاتْ   
رِْيُض الدَّوااءا   

ا
 6 لِياْشراْب امل
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 7 صالَّى للاُ عالاْيِه واسالَّما   
ُة ِمْفتااُح الْا     8 نَّةِ الصََّلا
 9 ملْا ي اْفهاْم الغااِفُل الدَّْرسا   
ا    10 لاِبْسُت ث اْوًبا جاِدْيدا
 11 أاْمر  عاِظْيم  ا ٰهذا   
 12 ُيْكراُم اْلُمْجتاِهدُ   
 13 اْلُمْجتاِهُد ُيْكرامُ   
 14 لاْن ي اْنداما اْلُمْخِلصُ   
 15 راِِحاُكْم للاُ   
 16 للاُ أاْكباُ   
ُهمْ راِضيا للاُ     17  عان ْ
 18 الرَِّْحاُن عالَّما اْلُقْرآنا   
 19 جازااُكُم للاُ خاْْياا  

2. Sempurnakan harokat akhir setiap kata pada kalimat-kalimat di bawah ini sambil 
menentukan artinya dengan bantuan kosa kata di bawahnya, lalu jelaskan I’rabnya.  

 ُمْكراماْلعاامل  .1

Terhormat, dihormati   ُمْكرام 
Seorang yang berilmu   عاامل 

ن .2  ي اْرُسب اْلكاْسَلا
Orang malas  ُن  كاْسَلا
Gagal, mengalami kegagalan  ُي اْرُسب 

نلا  .3  ْياُْسب اْلكاْسَلا

 يُطااِلع النَِّشْيط الدَّْرس .4
Pelajaran   داْرس 
Orang yang rajin   ناِشْيط 
Menelaah  ُطااِلعُ ي 
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 اْْلامااناة كاْنز .5
Kekayaan terpendam, harta simpanan   ن ْز  كا
Hal dapat dipercaya, sifat amanah   أامااناة 

 داوااءالشاِرب اْلمارِْيض  .6
Sakit, Orang sakit    مارِْيض 
Obat    داوااء 
(dia laki-laki) minum, meminum  بُ ياْشرا  - شاِربا 

 داوااءالض اْلمارِيْ  ملا ياْشراب .7

3. Harokati teks berikut ini semampunya! 
 

 (1سيدان حممد )
 سيدَن حممد هو رسول للا إىل الناس أمجعني. جاء ًبلدين اإلسَلمي. وهو عريب قرشي عدَنِن.  .1
أبوه عبد للا بن عبد املطلب ، وأمه آمنة بنت وهب. يلتقي نسبهما ِف جده اخلامس. مات أبوه  .2

 وهو ِف بطن أمه. 
 لد مبكة عام الفيل، وأرضعته ثويبة اْلسلمية، مث حليمة السعدية. و  .3
 توفيت أمه وعمره ست سنوات. ودفنت ًبْلبواء. فحضنته أم أمين خادمة أبيه.  .4
 5.رًبه بعد أمه جده عبد املطلب ، وتوِف جده وعمره مثاِن سنوات، فكفله عمه أبو طالب .5
 

 

                                                 
5 Umar Abdul Jabbar. t.t. Khulâshah Nûr al-Yaqîn. (Surabaya: Maktabah Salim Nabhan) hlm 5-9 (dengan sedikit 
penyesuaian) 


