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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya yang telah telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan karya ilmiah ini walaupun dengan hasil sederhana. 

 

Karya ilmiah ini berjudul “ LANGKAH TIMBULNYA KODIFIKASI BAHASA 

ARAB dan KAJIAN FILOLOGI”, yang bertujuan memberikan gambaran  tentang 

kajian kebahasaan dan filologi bahasa Arab beserta sekilas sejarah timbulnya. Di 

samping itu karya ilmiah ini  juga bertujuan merealisasikan  salah satu Tri Dharma  

Perguruan Tinggi yang merupakan  sebagian pelaksanaan tanggung jawab 

mensyarakat kampus terhadap fungsi Perguruan Tinggi sebagain pusat 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai pusat penelitian  sesuai 

dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. 

 

Penulis berharap semoga hasil karya ilmiah ini dapt memberi manfaat bagi usaha 

pembinaan dan pengembangan kebahasaan pada umumnya dan bahasa Arab pada 

khususnya. 

 
 
Medan,      Desember  2008 
Penulis,  
 

 

Drs. H. Aminullah, M.A.,Ph.D. 
NIP 132049790 
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LANGKAH TIMBULNYA KODIFIKASI 

 BAHASA ARAB DAN KAJIAN FILOLOGI 

 

 

I. PENDAHULUAN  

 

Bahasa Arab dengan warisan budayanya yang kaya, termasuk salah satu bahasa 

utama dunia. Sejak abad pertengahan bahasa Arab telah diakui sebagai bahasa 

internasional sehingga dianggap sebagai salah satu bahasa terbesar dunia, seperti 

bahasa Yunani, Latin, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Rusia. 

Tulisan Arab  terdiri dari 28 huruf konsonan ditulis dari  kanan ke kiri. Banyak di 

antara huruf ini mempunyai bentuk yang sama, kecuali tanda titik yang terletak di 

atas dan di bawah huruf. Setiap huruf mempunyai bentuk yang agak berbeda, 

tergantung pada posisi huruf, apakah di awal, di tengah, atau di akhir kata. Beberapa 

bunyi konsonan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa Barat. Pada hakekatnya, 

orang-orang Arab senang menyebut diri mereka, sebagai orang yang berbicara 

dengan huruf “D” (dad), karena bunyi emfatik dad, merupakan cirri khas bahasa 

Arab. Selain itu, huruf Arab mempunyai tiga tanda baca untuk vocal pendek yaitu 

dammah  (u), fathah (a), dan kasrah (i). Tanda-tanda baca ini, dan tanda-tanda 

lainnya ditulis sebagai tanda-tanda diakritis. Terdapat pula tanda-tanda bunyi untuk 

vocal panjang yaitu u, a, i, yang ditulis menyatu dengan kata sehingga merupakan 

bagian integral dari sebuah kata. Tanda-tanda vocal tidak ditulis sebagai bagian tetap 

dalam sistem Arab, dengan satu perkecualian yaitu Al-Qur’an , di mana tanda vocal 

selalu ditulis untuk menjaga ketetapan, ketika membaca Al-Qur’an. Perlu dijelaskan, 

dalam belajar bahasa Arab, suatu teks yang telah diberi baris, digunakan untuk jangka 

waktu tertentu. Setelah itu, seseorang harus belajar membaca teks tanpa baris. sistem 

orthography membuat keliruan dalam membaca, bahkan bagi seseorang yang telah 

memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang morfologi (saraf), dan tata 
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bahasa (nahwu). Kesulitan ini secara umum sudah dikenal, walaupun tidak secara 

terus terang diakui oleh orang-orang yang mengatakan telah menguasainya. 

Kesalahan dalam membaca sesuatu yang dapat dihindarkan, kecuali pembaca telah 

memahami lebih dahulu apa yang akan dibaca. 

 

Kodifikasi merupakan faktor yang paling utama yang menyebabkan bahasa Arab 

mampu meningkatkan kedudukannya dari suatu dialek suku menjadi suatu bahasa 

internasional. Kodifikasi bahasa Arab tidak hanya memantapkan kaidah-kaidah tata 

bahasa tetapi juga telah membangkitkan motivasi orang-orang Arab untuk melakukan 

kajian-kajian bahasa. 

 

Perhatian yang sangat besar untuk melakukan kodifikasi bahasa Arab pertama-tama 

timbul dalam kaitannya dengan Islam, bertujuan agar bahasa Arab menjadi alat 

komunikasi yang efektif. Pertimbangan-pertimbangan lain,  ikut pula memainkan 

peranan dalam mendorong kodifikasi, yang dilandasi motif kebangsaan, polotik 

administrasi, ekonomi, dan perdagangan. Sumber-sumber yang ada tidak 

memungkinkan kita untuk menentukan secara cermat bagaimana proses 

berlangsungnya kodifikasi tersebut. Walaupun demikian sumber-sumber tersebut 

mengeungkapkan adanya kesadaran yang amat besar dan meluas di kalangan orang-

orang Arab tentang masalah-masalah kebahasaan yang dihadapi kaum Muslimin, 

segera setelah nabi Muhammad saw. Wafat pada tahun 632 Hijrah, khususnya ketika 

bahasa Arab telah tersebar luas di berbagai kawasan di bawah pemerintahan khalifah 

Umar (633-644). Perluasan daerah kekuasaan Islam yang amat cepat telah 

meyebabkan banyaknya orang-orang non Arab yang masuk Islam, dan 

mengakibatkan terjadinya suatu proses Arabisasi. Hal ini menimbulkan 

perkembangan-perkembangan yang tak diperkirakan sebelumnya. Bahasa Arab yang 

masih dalam keadaan sederhana, tiba-tiba berada jauh di luar Semenanjung Arabia. 

Bahasa Arab telah menjadi bahasa komunikasi beberapa kabilah Arab di 

Semenanjung Arabia yang dapat memenuhi kebutuhan kabilah-kabilah tersebut. 
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Tetapi hal itu tidak demikian halnya , ketika bahasa Arab menjadi bahasa untuk 

sedemikian  banyaknya negeri asing. Sejak awal situasi ini telah menimbulkan 

masalah kebahasaan yang sangat besar, tidak hanya bagi orang-orang Arab sendiri, 

tetapi juga bagi orang-orang asing yang baru masuk Islam. Mereka nampaknya 

memperhatikan kesungguhan yang luar biasa untuk belajar bahasa Arab Al-Qur’an.  

 

Jika seorang bukan Arab dapat menjadi seorang Muslim dengan hanya mengikrarkan 

suatu pernyataan iman ( syahadah ) , maka ia tidak begitu saja dapat berbahasa Arab 

dengan cara yang sama. Selain itu, orang-orang Arab sendiri belum mencapai 

kesepakatan tentang cara memperbanyak Al-Qur’an yang telah ditinggalkan oleh nabi 

Muhammad saw.  Masalah ini semakin sulit, ketika Al-Qur’an dibaca oleh orang-

orang bukan Arab. Sebagai akibat asimilasi orang-orang Arab dengan orang-orang 

bukan Arab banyak terjadi kemunduran atau seperti yang disebutkan pakar-pakar 

bahasa Arab sebagai “pencemaran bahasa”. Hal ini tampak misalnya pada ucapan-

ucapan bunyi bahasa yang salah, penggunaan ungkapan-ungkapan yang tidak pada 

tempatnya dan kejanggalan-kejanggalan berbahasa lainnya. Keadaan ini nampaknya 

juga terjadi di kalangan orang Arab sendiri yang hidup jauh dari orang-orang Arab 

lainnya sehingga masih mempergunkan berbagai dialek yang berbeda dari dialek 

Quraisy.  

 

Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa komunikasi sehari-hari nampaknya 

telah membahayakan kedudukan dialek Quraisy dan bahasa Arab Al-Qur’an sehingga  

menimbulkan kecemasan  dalam hati orang-orang Muslim yang saleh. Mereka merasa 

bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan bahasa Al-Qur’an sehingga tidak terjadi 

pemahaman-pemahaman ganda mengenai isi Al-Qur’an dan agar kaum Muslim 

membaca Al-Qur’an dengan tepat dan benar. Orang-orang Arab yang sadar merasa 

prihatin pula melihat situasi kebahasaan,  sehingga ikut merasa bertanggung jawab 

untuk melestarikan suatu bahasa Arab yang fasih dan baku.  
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II. KAJIAN KEBAHASAAN 

 

Kajian-kajian kebahasaan pada awalnya merupakan kegiatan yang menantang dan 

menarik. Usaha itu menunjukkan bagaimana kesungguhan dan kecermatan para 

cendikiawan Muslim waktu itu melakukan usaha-usaha kodifikasi bahasa Arab 

dengan menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak kecil. Sukses besar yang  dicapai 

dalam usaha kodifikasi menunjukkan bahwa pakar-pakar itu mempunyai pemahaman 

yang cukup mendalam tentang masalah-masalah kebahasaan dan mampu mencarikan 

pemecahan yang tepat. Untuk mrncapai tujuan ini, mereka mengikuti cara-cara 

tertentu yang mereka jalankan dengan konsekuen. Untuk alasan-alasan yang logis, 

para pakar memperkirakan adanya suatu bahasa Arab yang murni dan belum 

mengalami pencemaran tetapi memerlukan suatu pembaharuan dan pelestarian sesuai 

denga Al-Qur’an. Pandangan para pakar tentang bahasa Arab yang murni dan yang 

bukan, mempunyai dampak yang amat besar dan sebagian besar keputusan tersebut 

terbukti masuk akal, walaupun bagi kita mereka kelihatan terlalu mencari-cari.  

Bagaimanapun juga usaha kodifikasi telah memungkin berkembangnya kajian-kajian 

filologi yang merupakan salah satu bidang yang paling berkembang dalam budaya 

Muslim Arab.  

 

Model-model yang dipilih oleh pakar-pakar fililogi dalam usaha-usaha mereka untuk 

melakukan kodifikasi bahasa Arab adalah sebagai berikut : 

 

2.1 Al-Qur’an , kitab yang amat jelas, yang dianggap sebagai contoh  kesempurnaan     

tentang kemurnian  dan kefasihan bahasa , karena sifatnya sebagai wahyu Ilahi. 

  

2.2 Dialek-dialek Quraisy dan kawasan-kawasan sekitarnya. 

 

2.3 Puisi dan peribahasa dari masa Jahiliyyah dan awal kebangkitan Islam 
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2.4 Ucapan-ucapan,  surat - menyurat , pidato nabi Muhammad saw., para 

khalifahnya, dan tokoh-tokoh utama Muslim , pada awal kebangkitan Islam 

 

2.5 Bahasa padang pasir khususnya di Mekkah dan daerah-daerah sekitarnya. 

Kawasan ini selama berabad-abad dianggapsebagai suatu laboraturium bahasa dengan 

para penya’ir padang pasir (a’raabi) sebagai model kemurniandan kefasihan bahasa, 

dalam kenyataannya orang-orang Arab nomad sering dimanfaatkan sebagai informan 

bahkan tidak jarang mereka diminta untuk menengahi perdebatan tentang masalah 

kebahasaan antara pakar filologi dan khalifah, mereka selalu diperlukan oleh orang-

orang yang mendambakan bahasa yang baik. 

 

2.6 Rawiyah (periwayat) puisi yang mengatakan amat banyak tentang penyairdan 

puisi. Mereka merupakan suatu kelompok yang dikenal sebagai orang-orang Arab 

yang fasih (fusaha ‘al-‘Arab)  

 

Abu Al-Aswad al-Du’ali, seorang hakim di kota Basrah, Irak, pada masa 

pemerintahan Ali bin Abi Tolib merasa prihatin terhadap semakin maraknya 

kesalahan-kesalahan bacaan yaitu kekeliruan dalam berbahasa yang karenanya telah 

dianggap tidak fasih lagi. Abu al- Aswad yang juga sebagai ahli qira’ah (min ahli l-

Qura’) tentu sangat bertanggung jawab untuk menjaga Al-Qur’an dari pengaruh  

kesalahan-kesalahan bacaan. Oleh karena itu ia mulai merumuskan tanda-tanda 

bacaan tertentu untuk mempertahankan bacaan yang mutawatir sanadnya. Dalam hal 

ini bacaan Al-Qur’an yang tertulis pada masa khalifah Usman bin Affan (al-Mushaf 

al- Usmani)  

 

Tanda-tanda bacaan yang dirumuskan  oleh Abu  Aswad ini sangat sederhana yakni 

hanya berapa titik-titik. Titik di bagian atas sebuah huruf, titik di bagian bawah  

sebuah huruf, dan titik dibagian  kiri – atas sebuah huruf.(hasan, 1982 30 ). Titik-titik 
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pada huruf inilah yang dikemudian hari dikenal dengan istilah Fathah, Kasrah, dan 

Dammah.  

 

Perhatiann yang amat besar untuk mencapai kemurnian  bahasa, telah mendorong 

studi perbandingan yang amat luas terhadap dialek dialek Arab , khususnya mengenai 

apakah dialek-dialek tersebut mempunyai persamaan atau tidak dengan dialek 

Quraisy. Ada tujuh dialek yang dikategorikan sebagai dialek-dialek Arab yang  paling 

jelas dan murni. Usaha-usaha itu telah mendorong adanya satu pembukaan untuk 

menyusun kaidah-kaidah tatabahasa, penyusunan kamu, dan masalah-masalah 

kebahasaan lainnya. 

 

Doktrin mengenai kemurnian bahasa menekankan suatu keserasian yang sempurna 

dengan Al-Qur’an dialek Quraisy, dan puisi-puisi lama  tanpa adanya pengaruh asing   

(dakhil) ‘ bahasa percakapan sehari-hari (‘ammi) , dan ujaran yang tidak benar (lahn) 

. Standar ini dalam teori dipegang teguh  selama masa kekuasaan ‘Umayyah dan 

‘Abbasiyyah, seperti tampak pada kesusastraan Arab. Banyak riwayat menunjukkan 

adanya pernyataan yang mengatakan bahwa dialek Quraisy merupakan dialek yang 

paling murni di antara dialek Arab, dan bahwa Nabi Muhammad saw. Merupakan 

orang Arab yang paling fasih berbahasa Arab tidak hanya kelebihannya sebagai 

seorang Quraisy, tetapi karena Allah telah menciptakannya sebagai seorang yang 

paling  baik berbahasa Arab. Riwayat ini banyak mendapat pengakuan dan diyakini 

benar oleh orang-orang Islam  sepanjang sejarah Islam. Penilaian dua orang pemikir 

terkemuka yang hidup terpisah beberapa abad merupakan petunjuk yang jelas. Ishaq 

Ibn Ibrahim al-Farabi (wafat 961) menyatakan bahwa dialek Quraisy mempunyai 

kosakata yang paling benar, paling mudah diucapkan, paling enak didengar dan 

paling mudah difahami. 

 

Dialek itu dapat mengungkapkan gagasan dan memiliki kualitas yang tinggi, yang 

menurut keyakinannya tersebar pada kabilah-kabilah Qays, Tamim, Asad, Hudhayl, 
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Kinanah, dan Ta’i. Demikian pula Ibn Khaldun (wafat 1406) memuji kemurnian dan 

kefasihan dialek Quraisy, dan menyatakan bahwa kelebihan dan keunggulan dialek 

Quraisy disebabkan kabilah Quraisy jauh hidup terpisah dari negeri-negeri bukan 

Arab. Sedangkan kabilah-kabilah yang tinggal jauh dari kabilah Quraisy tetapi selalu 

mengadakan kontak dengan orang-orang Persia, Bizantium dan Abissinia mempunyai 

bahasa yang kacau dan kebiasaan-kebiasaan  kebahasaan yang telah rusak. 

 

 

III. FILOLOGI ARAB 

 

Filologi Arab berasal dari kota Kufah dan Basrah. Dengan kedatangan Islam kedua 

kota itu berkembang  dan dari hanya sekedar pusat pemukiman  kemudian 

berkembang menjadi kota-kota cosmopolitan. Penduduk kedua kota itu terdiri dari 

orang-orang Arab, Iran, India, dan lain-lainnya yang pada dasarnya menggunakan 

bahasa-bahasa yang berbeda. Kedua kota menjadi pusat intektual utama Islam bahkan 

setelah pendirian kota Baghdad pada tahun 761. Di sana menetap guru-guru dan 

cendikiawan-cendikiawan terkemuka Muslim dan pusat penyediaan tenaga terdidik 

yang dating dari berbagai kawasan seperti Mesopotamia, Syria, Afrika Utara, 

Spanyol, dan kawasan Timur. Di antara sekian banyak prestasi intelektual yang telah 

dicapai kedua kota tersebut adalah usaha-usaha ke arah pengembangan dan 

peningkatan kajian ilmiah mengenai bahasa Arab yang menurut Ibn Khaldun terdiri 

dari “sokoguru” yaitu perkamusan tata bahasa , morfologi, stilistika , dan sastra. 

 

Di luar , kedua kota ini berlomban untuk merebut supremasi, karena masing-masing 

ingin mengembangkan citra intelektual tersendiri dalam bidang filologi  dan disiplin-

disiplin ilmu lainnya. Basrah , membanggakan dirinya sebagai kota yang terletak 

dekat padang pasir, sehingga dapat dijadikan alasan kuat bahwa kota itu memiliki 

kemurnian dan kefasihan bahasa. Kufah terletak lebih jauh ke Utara, agaknya 

menyadari benar kekurangannya dari sudut kedudukan geografis sehingga lebih 
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cenderung bersifat konservatif dalam menyusun prinsip-prinsip kebahasaan. 

Persaingan antara kedua berkembang menjadi perdebatan yang panjang dan keras 

sehingga meninggalkan pengaruh yang amat besar  terhadap pemikiran di Baghdad. 

Banyak catatan yang dapat dikemukakan tentang munculnya perkumpulan-

perkumpulan kebahasaan sebagai akibat dari adanya perbedaan-perbedaan dari kedua 

kota ini seperti tampak pada istana Khalifah di Baghdad. Perdebatan  kebaasaan 

antara Sibawaih dari kota Basrah dan Al-Kisa’i dari kota Kufah di istana al-Amin 

yang memihak kepada al-Kisa’i hanyalah satu contoh saja. Untuk jangka waktu lebih 

dari satu abad, kota Baghdad telah terpecah menjadi dua aliran, dan hanya pada masa 

berikutnya kota Baghdad berhasil membentuk  pusat bahasanya sendiri, dengan 

memanfaatkan secara bebas sumber-sumber dari kedua kota tersebut. 

 

Sumbangan  Kufah dan Basrah terhadap kajian-kajian filologi amat besar selama 

hampir dua abad, seperti terlihat dari banyaknya pakar-pakar filologi yang baik 

sebagai pakar tatabahasa (nahwiyyun) atau sebagai pakar perkamusan (lughawiyyun) . 

Belum dapat dipastikan bagaimana kata  nahw yang berarti ‘jalan’, ‘sisi’, ‘niat’ dan 

lain-lain sebagainya berubah artinya menjadi tatabahasa. Juga tidak ada bukti-bukti 

yang menunjukkan dari mana asal-usul tatabahasa Arab walaupun beberapa pakar 

telah menunjuk pada sumber India atau Yunani. Oleh karena itu, tidak satu pun dari 

kedua sumber itu  benar, maka orang pun tak dapat menyampaikan kemungkinan 

adanya suatu perkembangan yang independent berdasarkan pengamatan dan 

pemikiran individual. 

 

Bagaimanapun juga harus berlandaskan pada sumber-sumber Arab walaupun sumber-

sumber ini tidak selalu memuaskan karena sebagian besar berdasarkan pada tradisi 

lisan yang kebanyakan belum diteliti.  

 

Aliran Basrah telah menghasilkan sejumlah nama terkenal dalam bidang kajian-kajian 

kebahasaan , yang terpenting di antara mereka adalah al-Du’ali (wafat 688), al-Khalil 
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Ibn Ahmad (wafat 786), Sibawaih (wafat 793), Abu “Ubaidah (wafat 825), AL-

Asma’i (wafat 830) al-Mubarrad (wafat 898) dan Ibn Durayd (wafat 933). 

 

Karya-karya mengenai bahasa Arab tentu saja amat luas untuk dapat dipaparkan 

hanya dalam beberapa halaman. Namun demikian, ada baiknya menerangkan secara 

singkat masalah perkamusan dengan menunjuk pada beberapa pengarang terkemuka 

dan karya-karya mereka. 

 

Bidang perkamusan Arab pada mulanya terbatas pada ungkapan - ungkapan yang 

terdapat pada Al-Qur’an dan Hadis namun bidang itu mengalami perkembangan 

pesat,  sehingga mencakup pula istilah-istilah berbagai politik. Kamus-kamus khusus 

tentang berbagai nama tanaman-tanaman tertentu dan hewan-hewan telah cukup 

dikenal pada pada abad kedelapan dan Sembilan. Secara berangsur-sngsur karya-

karya seperti itu digantikan oleh kamus-kamus yang lebih lengkap. Al-Khalil Ibn 

Ahmad nampaknya orang yang pertama menyusun sebuah kamus umum. Ia 

menciptakan suatu aturan dalam menyusun kamusnya yang berjudul Kitab al-‘Ayn, 

sehingga kata-kata di dalamnya tersusun menurut bunyi, yang diawali dengan bunyi 

kerongkongan (guttural) dan diakhiri dengan huruf bilabial. Judul karya itu diambil 

dari huruf ‘ayn, sehingga entri pertama dari kamus tersebut. Al-Khalil Ibn Ahmad 

memasukkan dalam kamusnya kata-kata yang terdiri dari dua huruf (bilateral) lebih 

dahulu, setelah itu baru kata-kata yang berasal dari tiga huruf. Dalam menangani 

masalah kata-kata turunan (derivasi), ia lebih cendrung menerapkan prinsip analogi 

(qiyas) dan menjelaskan arti-artinya dengan  ilustrasi-ilustrasi yang amat banyak dari 

puisi, pribahasa, Al-Qur’an dan Hadis.    

   

Metode lainnya dalam penyusunan kata telah diperkenalkan  oleh Ibn Durayd (933). 

Ia menyusun karya pentingnya Kitab al-Jamharah  menurut alphabet sesuai dengan 

huruf-huruf ketiga, kedua, dan pertama dan demikian dapat menghindari kesulitan-

kesulitan yang timbul akibat penggunaan bunyi sesuai pedoman penyusunan entri 

Aminullah : Langkah Kodifikasi Bahasa Arab Dan Kajian Filologi, 2008 
USU e-Repository © 2008 



kata. Ibn Durayd juga tertarik memasukkan kata-kata yang banyak terpakai, 

walaupun ia telah memasukkan kata-kata yang jarang terpakai dalam bagian terpisah. 

Agaknya setelah mengadakan pemikiran lebih lanjut metode Ibn Durayd telah ditiru 

oleh Ibn Faris  dalam karyanya Mujmal suatu kamus kecil yang mengutamakan 

ungkapan-ungkapan terkenal dengan memberikan informasi khusus tentang asal-

usulnya. Al-Jawhari (wafat 1002)  

telah merintis penyususnan kamus dari jenis ketiga. Karyanya terdiri dari dua jilid 

berjudul Sihah berisi kira-kira empat ribu entri yang disusun menurut alphabet, tetapi 

sesuai dengan akhir huruf suatu kata bukan huruf yang pertama. Kamus itu kemudian 

dipersingkat, diadakan revisi atau diperluas berkali-kali oleh pengarang-pengarang 

berikutnya.  Usaha-usaha ini pada akhirnya  menghasilkan kamus-kamus besar seperti 

‘Ubab oleh Al-Saghani (wafat 1252) , Lisaan al-‘Arab kamus yang amat terkenal 

terdiri dari dua puluh jilid tebal karya Ibn Manzur (wafat 1311), Qamus al-Mihit oleh 

al-Firuzabadi (wafat 1414) dan   Taj al-’arus oleh al- Zabidi (wafat 1790). 

 

Semua bukti menunjukkan , bahwa filologi Arab pada dasarnya telah berkembang di 

kota-kota Kufah dan Basrah. Tokoh-tokoh terkemuka telah bangkit dan berkembang 

di kedua kota tersebut sehingga mereka menjadi orang-orang yang  terkenal di dunia 

Islam. Karya-karya mereka telah ditiru,  dipersingkat atau diberi komentar, tidak 

hanya oleh pakar-pakar  yang sezaman  dengan mereka pada abad-abad kedelapan 

dan Sembilan,  tetapi juga oleh pakar-pakar filologi pada  abad-abad berikutnya. 

Baghdad tak  diragukan  lagi  berhutang budi kepada mereka sebagai ibi kota  

berbagai kerajaan  Islam  dean tempat menetap banyak  tokoh terkemuka tata bahasa,  

seperti pakar filologi  yang handal, Ibn Jinni (wafat 1002), yang berkembang karirnya  

di Aleppo, Al-Jawhari (wafat 1002), ndan Ibn Rashiiq (wafat 1030) dari Afrika Utara, 

Al-Tabrizi (wafat 1109) dari Persia , dan Ibn Ajurrum (wafat 1322) yang terkenal 

karena karya tatabahasanya Al-Ajurrumiyyah. Karya ini bersama dengan Al-fiyyah 

oleh Ibn Malik telah menjadi karya-karya klasik yamg masih dipakai secara umum di 

seluruh dunia.  
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Secara kodifikasi bahasa Arab berlangsung, dan selama kajian-kajian filologi 

berkembang, pakar-pakar filologi Arab terdahulu telah berhasil dengan mengesankan 

mengambil dan menyetujui  beberapa prinsip dasar untuk membentuk kosa kata baru. 

Prinsip-prinsip ini telah memberikan sumbangan  yang amat besar dalam 

memperkaya bahasa Arab dan pembaharuannya. Prinsip-prinsip tersebut telah dikaji  

dan dipraktekkan pada masa modern dan menjadi kriteria dasar dalam 

mengembangkan bahasa. Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah 

enam metode untuk membentuk kata-kata baru. 

 

 3.1 Qiyas (Analogi)  

 

Sebuah metode yang dipergunakan para pakar filologi untuk menurunkan kata-kata 

baru sesuai dengan pola-pola yang telah ada. Metode ini sama dengan metode yang 

dipergunakan oleh para ulama fiqih. Metode ini pada umumnya sering dihubungkan 

dengan al-Dua’li Dan rekan-rekannya yang bebas memakainya.  

 

Aliran Kufah sebaliknya tidak memakai metode qiyas, tetapi cendrung memakai 

konsep”sima’ ” mendengar, yaitu metode yang meneliti ujaran-ujaran dengan 

mendengar langsung dari orang-orang Badui Arab. Masalah ini menjadi topic 

perdebatan antara aliran Basrah dengan aliran Kufah. Dewasa ini, metode analogi 

(qiyas) terlah mendapat perhatian besar dari berbagai akademi Arab yang lebih 

cendrung menerapkan metode analogi secara lebih menyeluruh dalam berbagai cara 

seperti pembentukan kata benda dari kata kerja dan pembentukan kata kerja dari kata 

benda dn khususnya bagaimana menyesuaikan kata-kata pinjaman dengan pola-pola 

bahasa Arab.  

 

 

 

 

Aminullah : Langkah Kodifikasi Bahasa Arab Dan Kajian Filologi, 2008 
USU e-Repository © 2008 



3.2 Istiqaq (deriviasi) 

 

Yaitu pembentukan kata dari kata-kata yang terdiri dari tiga huruf konsonan melalui 

prefiks, infiks, dan sufiks. Pakar-pakar filologi Arab mengakui adanya tiga jenis 

derivasi yaitu : 

 

3.2.1 Minor (asgar) 

Yang dimaksud dengan derivasi minor adalah derivasi yang mempertahankan 

susunan konsonan menurut asalnya (C1 C2 C3) dalam pembentukan kata-kata 

turunan (derivasi) walaupun infiks dapat saja dimasukkan antara huruf-huruf tersebut. 

Dengan demikian, dari kata yang terdiri dari konsonan-konsonan k-t-b , dapat 

dibentuk kata-kata yang amat banyak tanpa mengubah susunan huruf-huruf tersebut. 

Ka Ta Ba, Ku Ti Ba, Ka Ti Ba, maKTuB, dsb. Jenis derivasi seperti ini amat produktif 

dalam bahasa Arab. 

 

3.2.1 Menengah (kabir) atau qalb 

Derivasi tengah adalah pembentukan kata turunan dengan mengubah susunan huruf-

huruf konsonan. Ibnu Jinni (wafat 1002) termasuk salah seorangb pendukung awal 

terhadap metode ini. Asumsi yang mendasari prinsip ini adalah bahwa bunyi 

mempunyai hubungan yang erat dengan makna, tanpa memandang letak suatu huruf. 

Sebagai contoh., j-b-r dalam bentuk aslinya menunjukkan arti kekuatan atau daya. 

Konotasi makna ini sesuai teori tersebut selalu dipertahankan, tanpa memperhatikan 

apakah hurf-huruf itu terletak pada awal, tengah , atau akhir. Dengan demikian, JBR 

mengandung hubungan arti dengan BRJ , BJR, RJB. Dengan cara ini, sejumlah kata 

yang menunjukkan arti kekuatan atau dapat dibentuk menurut kaidah derivasi major. 

 

3.2.3 Mayor (akbar) ibadal 

Derivasi Major yang didukung antara lain oleh Ibni Sikkit (wafat 857). Prinsip-

prinsip yang mendasarinya memberikan asumsi, bahwa kata-kata yang memulai 
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huruf-huruf yang sama mempunyai keterkaitan dalam makna, walaupun berbeda 

dalam pengucapannya. Dengan demikian, kata  Ra Ja Ma yang berarti merajam 

sampai mati mempunyain kaitan dengan Ra Ta Ma yang berarti menghancurkan 

sesuatu karena huruf-huruf RM terdapat pada kedua kata tersebut.  

 

3.3 Naht (coinage) 

 

Merupakan metode di mana sebuah kata dibentuk dari beberapa kata, biasanya dari 

kata-kata yang tinggi frekuensi pemakainya. Sebagai contoh, kata Sabhala, yang 

berarti ‘Maha Suci Allah’ berasal dari Subhan Al-lah, Hawlaqa  ucapan ‘Tak ada 

daya dan kekuatan kecuali dari Allah’ berasal dari ungkapan la hawla wa la quwwata 

illa bi l-lah walaupun metode naht (coinage) pada dasarnya terbatas pada 

pembentukannya ungkapan yang tinggi  frekuensi pemakaian, namun metode ini telah 

mendapat perhatian besar dan kalangan penulis-penulis Arab modern. Al-Husri pada  

tahun 1928 menulis bahwa Naht mempunyai kemungkinan besar untuk memenuhi 

kebutuhan bahasa Arab terutama sekali yang menyangkut isilah-istilah  bahasa Asing 

Barat, yang dewasa ini belum dapat dicarikan padanan kata yang tepat dalam bahasa 

Arab. Sebagai contoh, al-Husri ingin mempopulerkan penggunaan partikel negative 

La untuk kata-kata yang berarti social (lajtima’i) asexual (lajinsi) dan lain-lain 

sebagainya. 

 

3.4 Ta’rib (arabisasi) 

 

Merupakan metode mamasukkan kata-kata asing ke dalam bahasa Arab. Hal ini telah 

menjadi topic kontroversi yang mempermasalahkan apakah kata-kata asing akan 

dimasukkan dalam bentuk aslinya, atau diubah sehingga sesuai dengan pola-pola 

bahasa Arab atau dibuang saja dan mengganti dengan kata-kata Arab. 
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3.5 Majaz (metafora) 

 

Metode pembentukan kata-kata baru dengan memberikan  sebuah kata arti metafora , 

tetapi masih mempunyai kaitan makna dengan ungkapan aslinya. Sebagai contoh, 

seseorang dapat mengatakan ‘seorang laki-laki seorang singa (asad)’. Di sini kata 

“singa” berarti “berani” . Berbagai Akademik Arab telah memperlihatkan perhatian 

besar untuk meningkatkan  penggunaan majaz (metafora) sehingga berbagai 

ungkapan dikembangkan  penggunaannya dengan memberikan konsep-konsep baru. 

 

3.6 I’rab (vocal akhir) 

 

Mempunyai arti yang amat penting di kalangan cendekiawan-cendekiawan Muslim,  

selama berabad-abad. Pada hakikatnya , masalah ini telah menimbulkan kontroversi 

di antara cendekiawan-cendekiawan Muslim pada masa modern, walaupun vocal 

akhir pada Abad Pertengahan dan masa modern dianggap sebagai sumbangan yang 

paling berharga dari bahasa Arab . Pemakaian i’rab  pada awalnya masih belum jelas. 

Namun demikian , dalam tradisi ilmiah , i’rab pada hakekatnya merupakan satu 

bagian dari pemikiran bahasa. Sejak itu i’rab  dianggap sebagai lambing kemahiran 

berbahasa dan syarat utama dalam mengungkapkan ujaran yang jelas. I’rab  tidak 

begitu diperhatikan dalam percakapan sehari-hari kecuali dalam acara-acara resmi. 

Bahkan i’rab tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh kalangan cendekiawan, apalagi 

oleh orang-orang awam. Penggunaan vocal akhir yang salah banyak terjadi di mana-

mana, bahkan hal ini terjadi di kalangan pakar-pakar filologi. Al-Farra’ seorang pakar 

filologi yang terhormat karena ingin bahasa yang murni dan fasih menurut cerita, 

pernah melakukan kesalahan-kesalahn yang mencolok sewaktu bercakap-cakap 

dengan  Khalifah Harun Al-Rasyid, yang merasa heran lalu menanyakan perihal 

pakar filologi yang melakukan kesalahan dalam i’rab.     

Al-Farra menjawab : O, Khalifah, i’rab dikuasai secara alami  oleh orang-orang 

Badui, seperti halnya orang-orang kota biasa melakukan kesalahan i’rab dalam 
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berbicara. Walaupun demikian, bila saya berfikir dalam berbicara, saya tidak 

melakukan kesalahan . Tetapi bila saya tidak sadar, atau berbicara secara alami, saya 

biasanya melakukan kesalahan. Anekdot ini mengungkapkan bagaimana keadaan 

I’rab dan kesulitan-kesulitan yang timbul daripadanya. Orang-orang yang berbahasa 

Arab mempunyai semacam perasaan khawatir tentang masalah i’rab tetapi mereka 

pada umumnya  tidak mempunyai keberatan apa-apa terhadap i’rab , pada masa 

modern, ada usaha-usaha untuk menghilangkan  i’rab dengan asumsi hal ini  akan 

lebih menyederhanakan bahasa. Tetapi banyak timbul protes-protes keras menentang 

saran tersebut. Bahkan mereka  menuntut  agar  i’rab tetap dipertahankan untuk tetap 

melestarikan semangat hakikat bahasa Arab. Nasif sendiri telah memberikan  

berbagai contoh untuk membuktikan  betapa pentingnya i’rab  dan makna yangb 

dikandung dalam i’rab untuk  menjaga arti dan kejelasan . Akhirnya dia  menyatakan  

penghapusan i’rab dengan  dalih ada cara lain untuk berkomunikasi  satu sama lain 

tanpa  i’rab, materi  tak ubahnya  seperti  orang yang mendukung gagasan  

penghapusan bahasa,  dengan dalih ada cara-cara  lain untuk berkomunikasi  tanpa 

memerlukan berbicara. 
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