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Muqaddimah

Keterampilan menulis merupakan bagian

dari keterampilan kebahasaan (al-mahaaraatu al-

lugawiyahtu) yang berada pada posisi ke empat

setelah keterampilan membaca. Walaupun berada

pada posisi keempat dalam keterampilan

kebahasaan, tidak berarti keterampilan tersebut

tidak penting bagi seorang pelajar. Seorang

pelajar tidak akan mungkin sampai pada titik

kesempurnaan berbahasa, khususnya bahasa

Arab jika tidak memiliki kemampuan dalam

menulis secara baik dan benar, karena akurasi

membaca sangat ditentukan oleh teks bacaan.

Apakah teks bacaan itu ditulis secara benar atau

tidak itulah yang menjadi ukuran. Sebagai

contoh, ketika seseorang bermkasud menulis kata

yang bermakna “diam” namun ditulis ”سكت“

dengan kata “سقط” maka maksud yang

dikehendaki akan berubah karerna kata “سقط”

bermakna “jatuh” atau kata "شدید" yang

bermakna “tegas” atau keras, namun ditulis



dengan kata "سدید" , maka makna tegas akan

berubah menjadi “benar”.  .

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa

dalam bahasa Arab bacaan sangat dipengaruhi

oleh tulisan karena jika terdapat kesalahan dalam

penulisan sebuah kata atau kalimat, baik

kesalahan tersebut pada aspek penggunaan dan

tanda baca huruf maupun peletakan huruf yang

tidak sesuai dengan kaidah penulisan ( علم اإلمالء

maka makna yang akan muncul dari ,(وتحسین الخط

kata atau kalimat tersebut akan secara otomatis

berubah dari maksud yang diinginkan oleh

penulis. Dan akan lebih mengkhawatirkan jika

kesalahan penulisan tersebut pada naskah-naskah

yang berhubungan dengan keagamaan, seperti

buku fiqh, tauhid, tafsir dan lain-lainnya, maka

dikhawatirkan akan berpengaruh pada aspek

implementasinya.

Fenomena yang mengherankan kita

adalah ketika masih banyak guru agama Islam

yang tidak memiliki kecakapan dalam baca-tulis

teks Arab (al-qur’an dan al-hadist).  Padahal



sebagai guru agama, ia tidak hanya dituntut

menguasai materi secara teoritis, namun juga

secara aplikasi mereka mampu membaca dan

menulis ayat-ayat atau hadist-hadist tersebut di

papan tulis.

Kelemahan ini merupakan tanggungjawab

kita semua tidak hanya pada guru yang

bersangkutan, namun juga sekolah, yayasan,

bahkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

(PTKI). Yang nota bene sebagai lembaga

penyelenggara pendidikan Islam.

Sebagai perguruan tinggi agama Islam

Negeri satu-satunya di Kalimantan Barat ini,

IAIN Pontianak sangat merasa bertanggungjawab

karena notabene guru agama yang ada di wilayah

Kalimantan Barat ini merupakan alumni

perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu

idealnya setiap alumni Fakultas Tarbiyah

khususnya yang kuliah di Jurusan Pendidikan

Agama Islam (PAI) sudah bisa baca-tulis al-

qur’an dan al-hadist secara baik dan benar,

namun kenyataannya masih sangat kotradiktif.



Untuk itu sebagai salah satu dosen di

perguruan tingggi ini, saya merasa

bertanggungjawab untuk membuat sebuah buku

yang terkait dengan keterampilan menulis

(mahâratu al-kitâbah) khususnya pada

keterampilan imla dan tahsinu al-khat mulai dari

sejarah munculnya sampai pada teknis

penulisannya dengan harapan, buku ini dapat

menjadi referensi dalam mengatasi kesulitan

siswa, mahasiswa, guru dan dosen dalam hal tulis

menulis.

BAB I



SEJARAH PERKEMBANGAN

TULISAN ARAB

A. Sejarah Munculnya Tanda Huruf

Huruf adalah bagian terkecil dari bahasa

yang kemudian darinya terangkai kata dan dari

kata terangkai menjadi kalimat. Dan dengan

kalimat itulah manusia dapat berkomunikasi

antara satu dengan yang lainnya baik secara lisan

maupun tulisan. komunikasi yang terjalin antara

individu satu dengan yang lainnya merupakan

keniscayaan sebagai makhluk sosial yang saling

membutuhkan dan senantiasa berkembang.

Komunikasi lisan, tulisan bahkan isyarat

merupakan sarana untuk menyatakan kehendak,

cipta dan rasa. Ketika orang belum mengenal alat

komunikasi modern seperti telepon, internet dan

lainnya seperti saat sekarang ini, maka pada

tempo dulu mereka telah terlebih dahulu

mengenal simbol bahasa (huruf).



Pada awalnya, ketika kehidupan

bermasyarakat dalam kondisi yang sederhana

dengan keterbatasan fasilitas komunikasi, maka

fungsi komunikasi dalam artian yang luas

menjadi terhalang dan akibatnya manusia pada

saat itu jalinan hubungan kemasyarakatan atau

mengenal individu satu dengan yang lainnya

hanya terbatas pada kondisi geografis masyarakat

pada saat itu, padahal sebagai makhluk sosial,

manusia pasti akan mengalami perkembangan

sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak terkecuali

bahasa.

Kondisi seperti di atas mengisyaratkan

bahwa bahasa sudah memiliki peran yang sangat

besar dalam membangun peradaban anak

manusia sekalipun masih terbatas pada bahasa

lisan dan isyarat, namun seiring dengan

perkembangan waktu, ilmu dan teknologi dan

diperkuat dengan kebutuhan manusia pada

dokumentasi yang lebih luas dan dapat merekam

segala peristiwa, maka bahasa tulis menjadi

pilihan dan  salah satu alat efektif yang dapat



merekam segala peristiwa. Dan dari sinilah,

muncul kebutuhan akan bahasa tulis. Bahasa tulis

tidak serta merta tersusun dari huruf-huruf seperti

saat ini. Bahasa tulis terlebih dahulu melalui

beberapa fase perkembangan dan penyempurnaan

untuk dapat menjadi seperti sekarang.

Fase pertama al-shauri al-dzati,

mendeskripsikan suatu peristiwa melalui gambar

itu sendiri. Dalam hal ini, gambar menjadi bahasa

tulis yang berupaya menceritakan suatu kejadian

atau peristiwa. Fase ini adalah fase paling

sederhana tetapi juga bersifat terbatas. Terbatas

pada peristiwa-peristiwa yang dapat

dideskripsikan melalui gambar, seperti gunung

meletus, diserang binatang buas dan lainnya.

Fase kedua al-shauri al-ramzi,

mendeskripsikan suatu peristiwa, waktu

terjadinya, atau situasi dan kondisi pada saat

terjadi melalui makna yang dilambangkan oleh

suatu gambar. Bahasa ini lebih luas dan

dipergunakan untuk menggambarkan hal-hal

yang tidak dapat digambarkan oleh al-shauri al-



dzati. Seperti perasaan orang-orang yang tertimpa

gunung meletus, perasaan benci, cinta dan

lainnya.

Fase ketiga al-maqtho’i, perjalanan waktu

menjadikan kebutuhan hidup manusia bertambah

banyak dan bervariasi. Bahasa tulis yang

menggunakan gambar-gambar tersebut kadang

kala tidak dapat ditangkap maksudnya oleh

penerima (komunikan), atau penerima keliru

dalam memahami maksud pengirim berita

(komunikator), sehingga pesan tidak berjalan

seiring. Atau karena peristiwa yang diceritakan

panjang membuat gambar yang di tulis juga

panjang dan banyak. Hal ini dianggap tidak

efektif dan efisien sebab membutuhkan waktu,

tenaga, dan pikiran lebih banyak. Faktor-faktor

ini yang kemudian mendorong dibuatnya

maqtho’ (tanda-tanda) yang dapat menggantikan

fungsi gambar sebagai bahasa tulis. Maqtho’ ini

ada yang dipakai dan disepakati oleh komunitas

di daerah tertentu, ada yang dipakai dan dipahami

sama (kebetulan atau tidak) oleh banyak



komunitas di berbagai daerah. Misalnya, tanda

kepala ‘ain sebagai ganti gambar yang

menunjukkan arti musuh, tanda kepala syin

sebagai ganti gambar yang menunjukkan pohon

atau hutan dan lain-lain. Meskipun tanda-tanda

ini terkadang tidak menunjukkan adanya

hubungan yang logis dengan gambar yang

ditandai, tetapi cara demikian dipakai oleh para

pengguna bahasa tulis pada masanya.

Fase berikutnya al-hija’i, dalam

perkembangan selanjutnya, maqtho’-maqtho’

tersebut menjadi huruf setelah mengalami

akulturasi (Zaidan, tanpa tahun: 162).

C. Definisi Hijâiyyah

Kata huruf berasal dari bahasa arab harf

atau huruuf )حرف او حروف( . Huruf arab disebut

juga huruf hija’iyah ) ھجائیة( . Kata hija’iyah

berasal dari kata kerja hajjaa )ھجى( yang artinya

mengeja, menghitung huruf, membaca huruf

demi huruf (Jamaluddin Muhammad, 1990:Juz



10, 371). Huruf hija’iyah disebut pula huruuf

tahjiyyah ) حروف تھجیة( .

Huruf hijaiyah disebut juga alfabet arab.

Kata alfabet itu sendiri berasal dari bahasa arab

alif,(األلف) ba’,(الباء) ta’(التاء). Kata abjad juga

berasal dari bahasa arab a-ba-ja-dun; alif, ba’,

ta’, jim, dan dal )أبجد( (Abdul Karim, 1988:5).

Tidak sedikit yang menolak pendapat dengan

alasan, bahwa huruf hijaiyah memiliki urutan

yang bebeda dengan terminologi abjad dan ia

tidak memiliki huruf vokal. Huruf hijaiyah

dimulai dari alif (ا) dan berakhir pada huruf

ya’(ي) secara terpisah-pisah. Sedang terminologi

abjad urutannya disusun dalam bentuk kalimat

)أبجد ھوز حطى كلمن سعفص قرشت( , di samping itu

terminologi abjad lebih bersifat terbatas pada

bahasa samiyah yang lokal (lughah samiyah al-

umm).

Huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf

tunggal atau 30 jika memasukkan huruf rangkap

lam-alif )ال( dan hamzah ) ء( sebagai huruf yang

berdiri sendiri. Dan adapun orang yang pertama



kali menyusun huruf hijaiyah secara berurutan

mulai dari alif sampai ya’ menjadi perdebatan

menurut Afandi (2003 vol 1) dia adalah Nashr

Bin ‘Ashim Al-Laitsi. Selain dari pada itu

penulisan huruf Arab di awali dari kanan,

sementara penulis huruf Latin di awali dari

sebelah kiri.

D. Pertumbuhan Dan Perkembangan Huruf

Hijaiyah

Menurut penelitian para sejarawan,

tulisan Arab yang digunakan seperti sekarang ini

berasal dari tulisan mesir kuno: Hieroglyph.

Dibuktikan dengan temuan arkeologis –prasasti

pada batu, pilar- di Mesir. Selain itu sisa-sisa

paleografis –tulisan pada material seperti

papyrus dan kertas kulit- tertentu membuktikan

bahwa orang Mesir pada masa itu mempunyai

pengetahuan tentang tulis-menulis dan seni tulis.

Tulisan Mesir kuno terdiri dari gambar-gambar

sehingga disebut pictograph (tulisan gambar).

Karena cara menulis dengan gambar itu tidak ada



batasnya maka kemudian diringkas dengan

mengambil dan mempergunakan beberapa huruf

hieroglyph. Seperti (:) lambang untuk bunyi ra

atau r, )ر( berbunyi p, berbunyi (ف) ta )ت( atau t,

dan sebagainya.

Tulisan Mesir kuno tetap digunakan

dalam bentuk gambar dan beberapa diantaranya

berupa huruf hingga abad 5 M, dan tidak

mengalami banyak perubahan sampai generasi-

generasi mesir selanjutnya berakulturasi (proses

bercampurnya dua atau lebih kebudayaan karena

percampuran bangsa-bangsa dan saling

mempengaruhi) dengan suku-suku di daerah lain,

seperti dengan Suku Lihyani di Arabia Selatan

dan sebagai wujud akulturasinya melahirkan

jenis tulisan lihyani, atau dengan Suku Himyar di

Yaman Siria dan melahirkan tulisan himyari.

Ciri tulisan pada waktu itu adalah huruf

ditulis dengan bentuk lambang yang terpisah-

pisah seperti huruf cetak Latin, hanya huruf

konsonan (selain wawu, alif dan ya’) yang di

tulis, tidak memakai titik-titik, dan terkadang satu



huruf dipakai untuk beberapa huruf yang

mempunyai kesamaan bentuk tanpa diberi tanda

pembeda seperti lazimnya huruf pada masa

sekarang.

Dalam perkembangan selanjutnya,

Tulisan Arab mengalami proses penyempurnaan

bentuk meskipun belum dibedakan. Hal ini

terjadi setelah adanya penetrasi budaya dan

peradaban oleh Suku Anbar dan Hirah (yang

mendiami sepanjang sungai Eufrat) terhadap

masyarakat Mesir pada waktu itu. Ciri huruf atau

tulisan pada fase ini adalah huruf-huruf sudah

ditulis secara bersambung, dan juga adanya

penambahan beberapa huruf yang sebelumnya

tidak ada. Seperti tsa’, dzal, dhad, dla’, dan ghin.

Huruf mati –alif, wawu, dan ya’- juga telah

dipergunakan sampai abad ke-6 M.

Diperkirakan seabad sebelum kedatangan

Islam, orang-orang Hijaz telah belajar baca-tulis

di Siria (pada suku Himyar) dan Irak (pada Suku

Hirah dan Anbar). Hal ini dikarenakan hubungan

dagang yang terjalin diantara mereka. Sehingga



melahirkan tokoh-tokoh yang dikenal

mempunyai keahlian baca-tulis Arab, seperti

Bisyir Bin Abdul Malik Al-Kindi yang

bersahabat dengan Harb Bin Umayyah yang

mempunyai keahlian sama, yang kemudian

menikah dengan keturunan Umayyah dan mulai

mengajarkan baca tulis kepada pemuda-pemuda

Quraisy.

Pada akhir abad ke-6 M memasuki awal

abad ke-7 M, mulai banyak orang Islam yang

pandai baca-tulis, khususnya di kalangan

pemudanya. Karena adanya program

pemberantasan buta huruf yang dicanangkan oleh

Nabi Muhammad SAW. yakni tawanan-tawanan

non Muslim yang tidak membahayakan Islam

jika dibebaskan dan mereka mempunyai

kemampuan baca-tulis yang cukup, maka tiap

satu orang tawanan diharuskan mengajarkan

baca-tulis kepada sepuluh anak orang Islam

sampai mahir. Diantara sahabat-sahabat Nabi

yang pandai baca-tulis adalah Ali Bin Abi Thalib,

Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan,



Mu’awiyah Bin Abi Sufyan, Yazid Bin Abi

Sufyan dan masih banyak lagi. Meskipun sebagai

sahabat dan keluarganya dapat membaca dan

menulis, namun Nabi Muhammad sendiri tidak

pernah mempelajari kepandaian ini. Wahyu yang

turun kepad Nabi Muhammad oleh sebagian

sahabat yang dapat menulis, dituliskan di atas

pelepah kurma, kayu, tulang, lempung, batu, dan

material lain yang dapat digunakan. Beberapa

bagian al-Qur’an disimpan di masjid Nabi, di

rumah Nabi Muhammad dan sebagian di rumah

para sahabat nabi. Dengan wafatnya nabi

Muhammad pada tahun 623 M, dan gugurnya

banyak pengikut Nabi Muhammad yang hafal

seluruh al-Qur’an dalam perang, seperti perang

yamamah, maka umat merasakan kebutuhan

mendesak untuk mencatat wahyu dalam bentuk

lebih permanen. Atas desakan Umar Bin Khattab,

Abu Bakar memerintahkan Zaid Bin Tsabit –

sekretaris Nabi- untuk menghimpun dan menulis

semua ayat dalam susunan seperti yang

ditunjukkan Nabi Muhammad SAW.



Nantinya ketika agama Islam tersebar ke

berbagai belahan dunia, berkembang

kekhawatiran bahwa wahyu Allah akan hilang

atau menyimpang jika tidak ada teks standar pada

masing-masing pusat politik religious Negara

Islam. Karena pesan al-qur’an harus difahami

muallaf maka penting sekali ada satu edisi yang

dapat digunakan untuk mengajar dan berdakwah.

Proses pelestarian dan tujuan berdakwah

melahirkan kebutuhan baru untuk

menyempurnakan tulisan. Berangsur-angsur

aturan ditetapkan untuk menyambungkan banyak

huruf Arab. Titik ditambahkan untuk

membedakan huruf-huruf yang disampaikan

dalam satu bentuk (shad, dhad, tha’, dla’, da,

dza, ba, ta, tsa dan lainnya). Tanda vokal pendek

di atas dan di bawah huruf (fathah untuk “a”

pendek, dhammah untuk “u” pendek, dan kasrah

untuk “I” pendek) dikembangkan untuk

melengkapi vokal dan konsonan panjang. Metode

tepat untuk menunjukkan maddah (pemanjangan

vokal), syiddah (konsonan ganda), dan sukun



(konsonan tak bervokal) kemudian ditambahkan

sebagai penyempurna.

Model tulisan yang dipakai para sahabat

Nabi dan orang Arab pada masa itu adalah tulisan

hijazi, yaitu bentuk tulisan yang merupakan

penyempurnaan dari rentetan pertumbuhan dan

perkembangan tulisan Arab dalam proses

mencari bentuk kesempurnaan huruf yang

memenuhi kebutuhan bahasa.

E. Fase Penyempurnaan Tulisan Arab

Pada masa ini, meskipun secara harfiah

tulisan hijazi sudah lengkap, namun masih belum

sempurna, tanpa tanda baca titik dan harakat.

Huruf-huruf yang sama bentuknya, tetapi

berlainan ejaannya belum dibedakan dengan titik.

Misalnya: ba’(ب), ta’ )ت( , tsa’ )ث( , jim ) ج( , ha’

)ح( , kha’ )خ( , dal ) د( , dzal ) ذ( , ra ) ر( , za ) ز( dan

lainnya.

Kesamaan bentuk huruf tetapi berbeda

ejaanya ini berpotensi salah bagi seseorang dalam



pelafalannya. Padahal kesalahan membaca satu

huruf saja dalam ayat al-Qur’an dapat berubah

makna kata, apalagi jika kesalahan itu pada

rangkaian kata (ayat), maka akan sangat fatal,

bahkan berdosa bagi yang salah membacanya.

Selain dari pada itu, banyaknya sahabat yang

hafal qur’an terbunuh di medan perperangan

menjadi kekhawatiran tersendiri di kalangan

sahabat Nabi Muhammad SAW akan leyap al-

qur’an di muka bumi ini.

Dengan makin meluasnya agama Islam ke

berbagai suku dan bangsa-bangsa bukan arab

yang tidak mengenal bahasa arab, kekhawatiran

terjadinya kesalahan yang sama semakin kuat.

Karena bahasa dan tulisan Arab merupakan

bahasa dan tulisan resmi al-Qur’an. Sedang

bahasa dan tata bahasa Arab waktu itu belum

dibakukan.

Penyempurnaan tulisan Arab selanjutnya adalah:

a. Menciptakan syakal.



Pada awal abad ke-7 M, awal daulah

Umawiyah, Ziyad Bin Abi Sufyan meminta

kepada seorang ahli Bahasa Arab, Abu Aswad

Al-Duali (w. 69 H) untuk menciptakan syakal

(tanda baca/harakat) untuk mempermudah

membaca al-Qur’an dan meminimalisir kesalahan

baca. Tanda baca yang diciptakan berupa titik-

titik.

- Titik satu disebelah kiri huruf berarti dhammah

(u), seperti tulisan ) ط( maka dibaca thu.

- Titik satu tepat di atas huruf berarti fathah (a).

- Titik satu tepat di bawah huruf seperti kasrah

(i).

- Bila titik didobelkan (dua titik) maka fungsinya

menjadi tanwin (un, an, in).

Titik-titik yang menjadi tanda baca tulis

dengan tinta merah untuk membedakan dengan

huruf yang ditulis dengan tinta hitam. Dalam hal

ini ada yang berpendapat bahwa semua huruf

yang ada dalam al-Qur’an diberi tanda baca.

Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa yang

diberi tanda hanyalah huruf akhir kata atau huruf-



huruf yang dapat menimbulkan salah baca bila

tidak diberi tanda.

b. Membedakan huruf yang sama bentuk dengan

garis

Tanda baca yang berupa titik-titik ciptaan

Duali sangat membantu mempermudah membaca

al-Qur’an. Tetapi huruf-huruf yang bentuknya

sama dan ejaannya berbeda seringkali masih

membingungkan. Ini karena huruf-huruf hijaiyah

banyak yang mempunyai kesamaan bentuk baik

ketika berdiri sendiri atau ketika disambung

dengan huruf lain kecuali enam huruf: alif, kaf,

lam, wawu, ha’, dan mim.

Pada masa pemerintahan Abdul Malik

Bin Marwan (685-705 M) seorang gubernur

bernama Al-Hajjaj Bin Yusuf Al-Tsaqafi

meminta Nasr Bin ‘Ashim dan Yahya Bin

Ya’mar untuk memberi tanda pada huruf-huruf

yang sama bentuknya tapi berbeda ejaan. Nasr

dan Yahya selanjutnya menciptakan tanda berupa

garis-pendek yang diletakkan di atas atau di



bawah huruf. Garis pendek itu bisa satu, dua atau

tiga. Misalnya : ba’, diberi satu garis pendek di

atas huruf, tsa’, diberi tiga garis pendek di atas

huruf, dan seterusnya. Bila garis-pendek

berjumlah tiga maka yang satu diletakkan di atas

dua garis pendek yang berjajar. Garis-pendek

yang berfungsi untuk membedakan huruf ini

justru dibuat dengan tinta yang sama dengan tinta

untuk menulis huruf, hitam. Tanda titik dan

garis-pendek tetap dipakai selama pemerintahan

Bani Umayyah sampai awal pemerintahan

Abbasiyah ±685-750 M.

c. Membalik tanda-tanda

Setelah beberapa waktu, system

penandaan titik dan garis pendek mengalami

perubahan. Munculnya keluhan dari para

pembaca al-Qur’an mengenai banyaknya tanda

yang harus disandang huruf-huruf dalam ayat al-

Qur’an yang dianggap menyulitkan, selain itu

model penandaan titik dan garis-pendek dengan

menggunakan tinta (waktu itu mesin cetak belum

dikenal) memunculkan problem lain. Tinta yang



tidak bersifat permanen, artinya dalam beberapa

waktu sering kali menjadi kabur dan bahkan

hilang, bisa terkena air atau karena faktor lain

menyebabkan garis-garis pendek menjadi seperti

titik-titik atau sebaliknya, titik-titik menjadi

seperti garis (jawa: jumbuh). Sementara itu tinta

merah yang digunakan untuk menulis tanda titik

karena terlalu lama menjadi kehitam-hitaman

menyerupai huruf atau garis pendek yang

memang ditulis dengan tinta hitam. Sebuah fakta

yang memunculkan kesulitan baru karena orang

menjadi bingung mana syakal (titik-titik) mana

huruf tertentu (garis pendek).

Kesulitan ini menggerakkan seorang ahli

tata Bahasa Arab (nahwu/sintaksis), Al-Khalil

Bin Ahmad (w. 170 H) mengadakan perubahan.

Al-khalil membalik fungsi tanda-baca tanda-baca

yang diciptakan Abu Aswad dan Nasr-Yahya.

Titik-titik yang awalnya merupakan harakat

sekarang dijadikan tanda untuk membedakan

huruf yang berbentuk sama namun berbeda ejaan.

Dan untuk tanda baca (syakal/harakat) al-Khalil



mengambil dari huruf-huruf yang menjadi

sumber bunyi (huruf vokal). Alif sebagai sumber

bunyi ‘a’. Ya’ sebagai sumber bunyi ‘I’. Wawu

sebagai sumber bunyi ‘u’. Kepala kha’ sebagai

tanda mati (sukun).

Tanda untuk membedakan huruf yang

bentuknya sama bisa berupa tanda titik atau tanda

menyerupai angka.

1. Tanda titik

Untuk huruf-huruf yang tidak mempunyai

kesamaan bentuk dengan huruf lainnya, tidak

diberi tanda titik. Misalnya alif, lam, mim, dan

ha’.

Untuk huruf-huruf yang berbentuk sama

diberi tanda titik. Misalnya ba’, ta’ tsa’, jim, ha’

dan kha’. Dal dengan dzal. Ra’ dengan za’. Sin

dengan syin, shad dengan dhad. Tha’ dengan

dla’, dan lainnya.

Ba’ dengan satu titik di bawah. Ta’

dengan dua titik di atas. Tsa’ dengan tiga titik di

atas. Jim dengan satu titik di bawah. Kha’ dengan

satu titik di atas. Dzal dengan satu titik di atas.



Syin dengan tiga titik di atas. Dhad dengan satu

titik di atas.

Semua ditulis dengan tanda demikian

baik ketika dipisah maupun disambung. Tetapi

ada beberapa huruf yang berbeda penandaannya

ketika ditulis terpisah dan bersambung.

Fa’ dengan satu titik di atas ketika ditulis

bersambung dengan huruf lain. Dan tanpa titik

ketika ditulis terpisah.

Qaf dengan satu titik di bawah, ada pula

yang menandainya dengan dua titik di atas ketika

ditulis bersambung. Dan tanpa titik ketika ditulis

terpisah. Meskipun qaf nampak serupa dengan

fa’, namun ulama terdahulu tidak

menganggapnya serupa. Sebab bentuk fa’ lebih

terbuka sedangkan qaf lebih tertutup. Mereka

justru menyamakan bentuk qaf dengan wawu.

Hanya saja dalam penulisan terpisah untuk

membedakan qaf dengan wawu, qaf ditulis dalam

bentuk lebih besar daripada wawu.

Pada masa-masa awal munculnya bentuk

huruf hijaiyah, kaf mempunyai kesamaan bentuk



dengan dal dan dzal. Hanya saja bentuk kaf

ditulis lebih besar daripada keduanya. Karena

perbedaan ukuran ini, kaf tidak diberi tanda titik

untuk membedakannya dengan dal dan dzal.

Seperti halnya kaf, pada masa awal

penandaan huruf-huruf hijaiyah, nun diserupakan

bentuknya dengan ra’ dan za’ ketika ditulis

terpisah dan tanpa tanda titik. Hanya saja nun

ditulis dalam bentuk lebih besar dan ekor lebih

tertutup. tetapi ketika disambung, nun diberi

tanda satu titik di atas sebab menyerupai bentuk

ba’ dan saudaranya.

Huruf ya’ ketika disambung diberi tanda

dua titik di bawah karena menyerupai nun, ba’

dan saudaranya. Tetapi ketika ditulis terpisah

atau sendirian tidak diberi tanda apapun karena

tidak dikhawatirkan serupa dengan huruf lain.

Riwayat ini menunjukkan bahwa bentuk

tulisan dan penandaan yang demikian adalah

jenis tulisan kufi pada abad-abad permulaan dan

belum mengalami penyempurnaan.

2. Tanda angka



Untuk membedakan huruf-huruf yang

serupa bentuknya, ada ulama yang menggunakan

angka atau tanda selain titik. Misalnya, di atas

huruf ra’ dan sin ditulis tanda menyerupai angka

‘7’. Tanda ini ditulis di salah satu huruf yang

serupa bentuknya saja. Jadi, jika ada huruf

menyerupai sin tetapi diatasnya tidak ada tanda

seperti angka -7- berarti itu huruf syin. Atau bila

ada huruf seperti ra’ dan diatasnya tidak ada

tanda demikian berarti huruf za’.

Ada pula yang ditandai dengan huruf.

Misalnya, di atas huruf kha’ dan ‘ain diberi

tanda seperti huruf ‘د’. di bawah huruf shad

diberi tanda lingkaran kecil. Sedangkan, bila ada

huruf yang bentuknya seperti huruf shad tetapi

tidak ada tanda lingkaran kecil dibawahnya,

berarti adalah huruf dhad. Namun, penggunaan

tanda-tanda ini untuk membedakan huruf jarang

dipakai sebab dianggap terlalu rumit dan sulit

mengingatnya karena tanda yang dipakai

berbeda-beda.



F. Tanda Khusus Pada Saat Huruf Diucapkan

Tanda ini hampir menyerupai harakat

dalam hal fungsi dan posisinya. Kalau harakat

menjadi vocal atau menunjukkan bunyi huruf

yang menerimanya, maka tanda ini lebih

mengarah pada bentuk huruf pada saat ditulis dan

baru tampak fungsinya ketika huruf yang

menerima tanda ini diucapkan.

Tanda khusus itu adalah:

1. Tanda pengganti hamzah (ء)

Pada masa permulaan Islam, masyarakat

Islam pada masa itu hanya mengenal alif (ا)
sebagai bentuk hamzah. Bahkan Mushaf Usmani

juga melambangkan hamzah (ء) dengan alif )ا( .

Penduduk Hijaz hanya mengenal hamzah jika

berada di awal kalimat. Namun ketika hamzah itu

berada di tengah atau di akhir, mereka mengganti

hamzah tersebut dengan huruf yang sesuai

dengan harakat yang paling kuat. Secara

berurutan dari sisi kekuatan harakat adalah

kasrah, dhammah, fathah. Untuk yang paling



lemah adalah sukun )ـْ ( , kasrah )ـِ ( dengan ya’ )ي( ,

dhammah )ـُ ( dengan wawu )و( , dan fathah )ـَ (

dengan alif )ا( . Huruf-huruf inilah yang

selanjutnya yang menggantikan posisi hamzah

jika berada di tengah dan di akhir. Dalam

perkembangan kaidah kebahasaan berikutnya, hal

ini dikenal dengan istilah ta’shil, yaitu

meringankan bacaan hamzah dan menggantinya

dengan huruf yang sesuai dengan harakatnya.

Mushaf Usmani juga menampakkan

hamzah bila hamzah berada di awal kalimat saja

dan hanya dilambangkan dengan alif. Mushaf

Usmani tidak mengenal hamzah di tengah dan di

akhir kalimat. Sebab hamzah di dua tempat

tersebut dalam Mushaf Usmani semuanya diganti

dengan huruf mad (alif, wawu, ya’). Selanjutnya

diciptakan tanda baru untuk menunjukkan adanya

hamzah di tengah atau di akhir kalimat. Sebab

tanda titik yang diciptakan oleh Abu Aswad Al-

Duali sebagai harakat tidak menunjukkan

keberadaan hamzah.



Tanda baru tersebut ada yang berupa titik

yang dibuat dengan tinta warna kuning atau

merah. Ada pula yang cukup menulis huruf

pengganti hamzah dengan tinta kuning atau

merah. Artinya, bila di tengah atau di akhir

kalimat ada tanda titik atau huruf yang ditulis

dengan warna kuning atau merah, berarti tanda

atau huruf itu adalah hamzah. Dalam

perkembangan huruf pada masa berikutnya

hamzah tidak ditandai dengan tanda berbeda,

tetapi sudah diberi bentuk, seperti tanda ra’sul

ain (kepala ain).

2. Tanda sukun ـْـ ) )

Sukun ـْـ ) ) bukanlah harakat. Sebaliknya,

sukun menunjukkan tidak adanya harakat.

Karena itu ketika suatu huruf menerima sukun, ia

menjadi ringan bacaannya. Ada banyak pendapat

mengenai tanda sukun. Penduduk Andalusia

menggunakan tanda jurrah atau jarrah (tanda

yang di ambil dari huruf kha’) yang diletakkan di

atas huruf untuk menunjukkan sukun. Penduduk



Madinah menggunakan tanda bulatan kecil

(diambil dari kepala mim setelah tangkai atau

badannya di buang) yang diletakkan di atas

huruf.

3. Tanda tasydid ّـ ) ـ )

Tulisan-tulisan Arab pada mulanya tidak

menggunakan tanda khusus untuk huruf yang di

tasydid (ـّ ) atau bersuara ganda dan ditulis hanya

dengan satu huruf seperti huruf-huruf lain yang

tidak bersuara ganda. Sehingga muncul

persangkaan bahwa huruf yang bersuara ganda

memang cuma satu huruf.

Karena itu, akhirnya disepakati untuk

membuat tanda khusus bagi huruf yang bersuara

ganda. Ada dua tanda khusus yang digunakan,

yaitu syin ش) ), diambil dari kata )شدید( tanda ini

dibuat oleh Khalil Bin Ahmad. Tanda kepala syin

ini diletakkan di atas huruf yang bersuara ganda

baik huruf itu bersuara ‘a’,’i’, atau ‘u’.

Sedangkan tanda satunya adalah huruf dal

yang ditulis dalam bentuk lebih kecil. Tanda ini



di ambil dari huruf dal yang ada di akhir kata

)شدید( tanda dal diletakkan di atas huruf bila

bersuara ‘a’, di bawah huruf jika berharakat

kasrah, dan diletakkan di depan huruf yang

bersuara ganda jika bersuara ‘u’. Tanda tasydid

yang demikian banyak dipakai oleh penduduk

Madinah.

4. Tanda tanwin

Tanwin ًـ ( )، ــٌ،ــٍ ـ adalah suara nun mati

yang berada di akhir isim yang menerima tanwin

(munsharif), isim yang tidak dimasuki alif-lam

.dan isim yang tidak dimudhafkan ,(ال)

Para penulis Mushaf tidak melambangkan

tanwin dengan nun, mereka juga tidak

meletakkan tanda apapun untuk menunjukkan

adanya tanwin baik ketika rafa’ atau jar. Hanya

ketika nashab saja para penulis Mushaf

menambahkan alif di akhir kalimat.

Abu Aswad Al-Duali (ketika menciptakan

tanda titik untuk menunjukkan harakat, satu titik

yang diletakkan di atas huruf untuk harakat



fathah ـَـ ) ), satu titik di depan huruf untuk harakat

dhammah ُـ ( ) ـ , dan satu titik di bawah huruf

untuk kasrah ) ـِـ ( hanya memberi tanda dua titik,

satu titik untuk menunjukkan harakat dan satu

titik untuk menunjukkan adanya tanwin.

Sehingga untuk huruf yang menerima tanwin

fathah/nashab, Abu Aswad meletakkan tanda dua

titik di atas huruf, untuk tanwin dhammah/rafa’

ditulis dengan dua titik di depan huruf, dan untuk

tanwin kasrah/jar, Abu Aswad memberi tanda

dua titik di bawah huruf. Semua tanda titik ini,

baik titik harakat atau titik tanwin ditulis dengan

tinta warna merah.

Kemudian Al-Khalil menyempurnakan

tanda titik yang dibuat oleh Abu Aswad untuk

menandai tanwin dengan tanda garis. Satu titik

satu garis, dan dua titik dua garis. Sedangkan

tanda titik sendiri oleh Al-Khalil digunakan

untuk membedakan huruf-huruf yang berbentuk

sama tetapi berbeda ejaan. Setelah tanda tanwin

yang diciptakan Al-Khalil, tanda tanwin tidak



serta merta berubah seperti sekarang. Ada

beberapa perubahan dan perbedaan pendapat

mengenai perubahan lanjutan tanda tanwin.

Menurut Al-Qalqasyandi, ulama

mutaakhirin menggunakan huruf wawu dan garis

yang ditulis dalam bentuk kecil dan diletakkan di

atas huruf yang menyandang tanwin dhammah

atau dhmmatain. Huruf wawu menunjukkan

dhammah dan tanda garis menunjukkan tanwin.

Adapula yang menggunakan huruf wawu ganda

yang ditulis dengan berhadapan, satu wawu

menghadap ke depan dan satu wawu menghadap

ke belakang dalam posisi terbalik (‘’).

Tanda-tanda ciptaan Al-Khalil banyak

yang menjadi dasar untuk tanda-tanda dalam

tulisan Arab sampai sekarang. Proses

penyempurnaan huruf-huruf hijaiyah ini terjadi

sampai abad ke-8 M. Tulisan atau huruf Arab

yang sudah mengalami proses perubahan dan

penyempurnaan itulah yang sekarang dipakai

sebagi huruf Arab resmi internasional.



BAB II

TULISAN ARAB (IMLA)

A. Pengertian Tulisan (al-kitâbatu)

Secara umum keterampilan menulis

merupakan kegiatan menuangkan pikiran, ide,

gagasan melalui rangkaian huruf yang menjadi

kata yang kemudian disusun menjadi kalimat

yang utuh sehingga dapat dibaca dan dipahami

oleh seseorang. Keterampilan ini dimulai dari

huruf, kata, ungkapan, frasa, kalimat dan

karangan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Arab

(2012: 1497) disebutkan bahwa menulis adalah

sebuah aktifitas meletak, mengatur, mencoret

huruf atau angka dengan pena dan sebagainya di

atas kertas atau yang lain. Menurut Gie (dalam

Dewi 2002:9) menulis adalah segenap rangkaian

kegiatan seseorang untuk mengungkapkan buah



pikirannya melalui bahasa tulis untuk dibaca dan

dimengerti orang lain.

Sementara Ainin, dkk (2006:179-180)

berpendapat bahwa kompetensi menulis (kitâbah)

secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua,

yaitu menulis terbimbing (muwajjah) dan

menulis bebas (hurr). Dan menurut Hermawan

(2011: 151) keterampilan menulis (maharah al-

kitâbah/writing skill) adalah kemampuan dalam

mendeskripsikan atau mengungkapkan isi

pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti

menulis kata-kata samapai kepada aspek yang

kompleks yaitu mengarang.

Dalam perspektif bahasa Arab menulis (al-

kitâbatu) menurut Mahmud Ma’ruf, (1998:141)

adalah akar dari kata kataba-yaktubu yang secara

bahasa (lughatan) yang berarti mengumpulkan.

Dan dalam istilah lain disebut dengan al-khattu.

Ia disebut dengan istilah al-khattu atau al-

kitâbatu karena ia merupakan kumpulan huruf-

huruf yang terdapat di dalam kata-kata.



Ibnu Khaldun, (dalam Mahmud Ma’ruf,

1998:141-142) berpendapat bahwa Al-khattu

adalah coretan atau gambar huruf-huruf dengan

segala bentuknya yang terangkum ke dalam kata-

kata yang didengar yang mengarah kedalam jiwa

seseorang dan ia merupakan urutan kedua dari

semantik kebahasaan. Dan al-kitâbatu itu sendiri

merupakan karya mulia seseorang, karena tulisan

merupakan ciri-khas yang dimiliki oleh manusia

sebagai makhluk sosial dan itupulalah yang

membedakan antara manusia dengan makhluk

yang lain. Selain dari pada itu bahasa tulis juga

dapat menyingkap rahasia yang ada di belahan

dunia ini dan ia juga dapat memenuhi kebutuhan

manusia walaupun terpisah dari tempat yang

jauh.

Dari beberapa teori di atas, dapat dipahami

bahwa keterampilan menulis merupakan

keterampilan meletakkan huruf secara baik dan

benar sehingga dapat dipahami oleh setiap

pembaca karena tujuan dari menulis itu sendiri



adalah sarana untuk mengungkapkan pikiran dan

perasaan seseorang.

B. Tujuan Menulis Arab

Menurut Tabroni (dalam Hanif, 2011:17)

tujuan menulis adalah untuk mengkritik,

memprovokasi, meyakinkan orang, menawarkan

sesuatu, memaparkan fakta, menjelaskan sebuah

peristiwa atau hanya menghibur.

Mahmud Ma’ruf (1998:158) berpendapat

bahwa urgensi menulis adalah bagaimana sebuah

tulisan itu jelas di dalam otak seorang guru,

sehingga dalam pelaksanaan pengajarannya

memiliki orientasi yang jelas mulai dari awal

sampai pada realitanya. Dan adapun yang

menjadi urgensi dalam penulisan ada 3 (tiga),

yaitu

1. Al-wudhûhu (kejelasan dalam tulisan).

Meyakinkan kepada siswa melalui latihan

sehingga mereka terbiasa menggunakan

kaidah dan sifat-sifat khusus yang ada pada



setiap huruf dengan segala yang ada padanya

baik pada ketika huruf tersebut dalam bentuk

tunggal, teknik penyambungan hurufnya

dengan huruf yang lain, konsistensinya,

ketika ia dalam keadaan rofa’, inkhifadh,

titik-titik yang kelihatan dan posisinya yang

tepat)

2- Al-jamal (keindahan dalam tulisan)

3- As-sur’ah (kecepatan dalam menulis)
Selain dari pada itu beliau juga mengatakan

bahwa tujuan dalam penulisan adalah:

a. Memperhatikan kaidah ke-imla-an yang benar,

yaitu berkumpulnya antara keindahan bentuk

tulisan dengan akurasi makna yang muncul

dari tulisan tersebut.

b. Memperhatikan tanda baca dan

menggunakannya sebaik mungkin, karena ia

berpengaruh pada kejelasan statemen atau

kalimat dan bahkan membatasi makna-makna

yang muncul dari keduanya dalam keadaan-

keadaan tertentu.



c. Membiasakan siswa untuk waspada dan

cermat dalam pengamatan.

d. Membiasakan siswa untuk selalu bersih,

teratur dan kritis. Dan tujuan tersebut harus

bersifat gradual.

C. Menulis Bahasa Arab

Dalam bahasa Arab kita sering mengenal

istilah imla wa tahsînu al-khath. Nama tersebut

sudah tidak asing lagi ditelinga kita khususnya di

kalangan guru, ustad atau santri, karena materi

tersebut merupakan salah satu nama mata

pelajaran di pondok-pondok pesantren atau

madrasah-madrasah Islam atau mata-kuliah di

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI),

namun demikian tidak banyak diantara kita yang

mengerti apa yang dimaksud dengan imla wa

tahsînu al-khath itu.

Untuk mengetahui istilah di atas, maka

tidak berlebihan jika kita mengkategorikan pada

dua hal, yaitu imla merupakan tulisan yang

menekankan pada aspek rupa dan al-khath tulisan



yang menekankan pada ragam dan keindahan

tulisan, sebagaimana yang utarakan oleh

Hermawan (2011: 151-163) yang membedakan

kegiatan menulis bahasa Arab menjadi jenis : (1)

imla, adalah kategori menulis yang menekankan

rupa/postur huruf dalam bentuk kata-kata dan

kalimat. (2) Kaligrafi (al-khath) atau disebut juga

tahsîn al-khath (menulis indah) adalah kategori

menulis yang tidak hanya menekankan

rupa/postur huruf dalam membentuk kata-kata

dan kalimat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek

estetika (al-jamâl). (3) Mengarang (al-insyâ)

adalah kategori menulis yang berorientasi kepada

pengekspresian pokok pikiran berupa ide, pesan,

perasaan, dan sebaginya kedalam bahasa tulisan,

bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf, kata

atau kalimat saja. Maka wawasan dan

pengalaman pengarang sudah mulai dilibatkan.

D. Pengertian Imla dalam bahasa Arab

Imla (dikte) adalah pengalihan suara yang

didengar dan dipahami ke dalam simbol-simbol



tulis atau penataan (huruf) yang benar sesuai

dengan tempatnya dalam sebuah kata sehingga

terjadi keselarasan antara lafal dengan makna

yang dinginkan (Mahmud Ma’ruf, 1998: 165).

Oleh karena itu kadang-kadang antara suara

dengan simbol sama percis. Dan sebaliknya

kadang-kadang tidak ada kesamaan antara  huruf

yang dilafalkan dengan tulisan. Perlu diketahui

bahwa setiap huruf yang dilafalkan memiliki

rumusan tersendiri, seperti halnya dengan huruf

yang tidak memiliki vokal, sehingga akan sangat

memungkinkan bagi seorang yang didiktekan

salah dalam menuliskannya.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui

bahwa setiap huruf dalam bahasa Arab memiliki

suara atau vokal yang khusus yang tidak

mungkin dapat digantikan posisinya antara satu

dengan yang lainnya dalam sebuah kata. Oleh

karena itu jika seorang murid menguasai

penulisan huruf-huruf hijayyah dengan segala

ragamnya, mengetahui tanda baca sereta

hubungannya, dan mampu membedakan antara



huruf-huruf mad yang tiga yaitu, alif, waw dan

ya, maka ia akan dapat menulis semua kata yang

didiktekan kepadanya, karena ia sudah

menguasai semuanya. Dan jika ada lafal-lafal

yang masuk dalam kategori kesulitan imla, maka

ada kaidah-kaidah imla yang secara konsisten

membahasnya sebagaimana yang telah

diistilahkan oleh para pakar bahasa Arab.

Kata “imla’ dalam penggunaan

kebahasaan merupakan kata (أملیت) dan ( أمللت

Selaras dengan ini, dapat ditemukan di .الكتاب

dalam al-Qur’an surah al-Furqan 5 dan al-

Baqarah 282.











Artinya;

Dan mereka berkata: "Dongengan-dongengan
orang-orang dahulu, dimintanya supaya
dituliskan, Maka dibacakanlah dongengan itu
kepadanya Setiap pagi dan petang."






















.....
Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis
di antara kamu menuliskannya dengan benar.
dan janganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan
ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya, .....



Imla adalah aturan bahasa yang telah

ditentukan yang membahas masalah huruf-huruf

dan kata-kata, baik yang harus disambung atau

yang tidak harus disambung, penambahan atau

pengurangan huruf-huruf dalam sebuah kata,

huruf hamzah dengan segala macam bentuk

tampilannya yang berbeda-berbeda, baik pada

bentuknya yang tunggal (berdiri sendiri) atau saat

ia berada pada  huruf-huruf laiyin yang tiga ( ،ي ا

و، ) pembahasan tentang huruf laiyinah dan hâ

ta’nîs serta tâ nya, membahas tentang tanda baca,

tanwin dan macamnya, membahas tentang tanda

baca panjang dan macamnya, membahas tentang

kata-kata dan macamnya yang terdapat dalam

materi-materi pelajaran bahasa Arab,

pembahasan tetang lam as-syamsiayah dan lam

kamariyah,serta segala latihan penulisan kata,

kalimat atau bahkan gagasan yang sesuai dengan

kaidah menulis yang diberikan oleh guru kepada

siswa merupakan pembahasan yang ada di dalam

ilmu imla tersebut.



Imla dengan gambaran seperti ini

menuntut pada keterampilan memperhatikan pada

isi atau susunan kalimat dan makhraj huruf. Dan

oleh karena itu, imla jika dipahami dan ditekuni

sebagai media yang baik untuk mewujudkan

ungkapan dan pemahaman yang benar, karena

imla yang benar akan melahirkan pemahan yang

sempurna. (Syatha, 1992:323-325)

Imla adalah salah satu bagian dari

keterampilan menulis (kitabah) yang menitik

beratkan kepada pemindahan suara bunyi (bahasa

Arab) yang didengar dan difahami kedalam

simbol-simbol tulisan dengan cara merangkai

atau menata huruf hijaiyah secara baik dan benar

sesuai dengan tempatnya sehingga menjadilah ia

sebuah kata atau rangkaian kata (kalimat) yang

memiliki makna.

Perlu dicermati bahwa, kadang kala

antara tulisan huruf, kata dan kalimat yang

didengar oleh sipenulis atau murid tidak sesuai

dengan apa yang diperdengarkan oleh guru. Hal

itu bisa terjadi oleh dua faktor yang



memungkinkan. Pertama, faktor internal yaitu,

mustami’ (penerima pesan) dan yang kedua,

faktor eksternal yaitu an-nâtiq (penutur) dan

lingkungan.

Adapun yang dimaksud dengan faktor

internal adalah adanya pengaruh yang bersumber

dari penerima pesan itu sendiri, misalnya sang

penerima pesan dalam kondisi pendengarannya

yang kurang baik atau tangannya yang kurang

sehat, maka kedua hal ini akan sangat

mempengaruhi akurasi kebanaran dan keindahan

dalam sebuah tulisan. Dan adapun yang

dimaksud dengan faktor eksternal adalah

penyampai pesan itu sendiri yang mungkin ketika

menyebutkan huruf, kata atau bahkan kalimat

tidak dengan suara yang lantang dan jelas

sehingga siswa yang menerima pesan tersebut

tidak dapat membedakan huruf yang telah

disebutkan kepadanya, karena di dalam huruf

hijaiyyah terdapat huruf-huruf yang mutsayâbih

(yang saling menyerupai), seperti antara huruf

dan ”ذ“ ”ح“ ,”ظ“ dan “خ” dan lain sebagainya.



Selain dari pada itu juga termasuk faktor

eksternal adalah pengaruh lingkungan yang

berbisik sehingga pendengaran siswa agak sedikit

terganggu sehingga mempengaruhi tulisan

mereka.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa

setiap huruf dalam bahasa Arab memiliki suara

bunyi yang khusus yang tidak dapat digantikan

posisinya pada huruf yang lain. Oleh karena itu

apabila seorang siswa menguasai penulisan huruf

dengan segala bentuknya yang berbeda-beda

serta memahami harkat huruf (tanda baca pada

huruf) dan dhabit-nya, dan mampu membedakan

antara huruf bacaan panjang (huruf mad), maka

ia mampu menulis apapun kata atau kalimat yang

didiktekan kepadanya, sepanjang lafal yang

didengar olehnya bukan kesulitan yang bersifat

teknis imla. Adapun lafal-lafal yang mengandung

kesulitan-kesulitan yang bersifat teknis, maka ia

memiliki kaidah-kaidah statis yang berlaku. Hal

ini sesuai dengan apa yang telah diistilahkan oleh

para pakar bahasa Arab.



E. Kedudukan Ilmu Imla Dalam Seni Tulis

Menulis

Imla menempati posisi yang cukup strategis

dalam cabang ilmu bahasa khususnya bahasa

Arab karena ia merupakan dasar-dasar yang

penting dalam bahasa tulis. Jika tata bahasa

seperti ilmu nahwu dan shorof sebagai sarana

untuk mewujudkan sebuah tulisan yang baik dan

benar dari sisi tanda baca (‘irâb) dan untuk

melacak akar kata (isytiqaq) dan yang sejenisnya

sehingga dapat melahirkan makna yang baik

pula, maka ilmu imla menjadi sarana dalam

melihat atau mengecek kesalahan dalam

penulisan yang hal itu disadari sangat

berpengaruh pada makna yang akan dimunculkan

dalam sebuah kata, seperti kata “فرع” yang ditulis

dengan kata “قرع”, maka makna kedua kata

tersebut sangat berbeda. Jika kata far’un

diartikan “cabang” maka kata qar’un diartikan

“tanduk”.



Ilmu imla kaitannya dengan siswa permula

merupakan tolak ukur dalam proses belajar dan

dengan itu juga seorang guru akan lebih mudah

menilai kemampuan mereka dalam menulis

huruf-huruf atau kata-kata pada buku tulis

mereka.

F. Promlematika Menulis Abjad Arab

Sejak zaman dahulu aturan atau sistem

penulisan bahasa Arab menjadi problem atau

perbincangan yang hangat di kalangan para

peneliti, ada diantara mereka yang dapat

menerima apa adanya dan ada juga yang tidak

dapat menerima dengan berbagai macam

keritikan dan argumentasi. Adapun problem

penulisan dalam bahasa Arab adalah mencakup

masalah harakat bacaan, kaidah imla, ragam

bentuk huruf dengan perbedaan posisinya dalam

sebuah kalimat, ‘izam, persambungan dan

perputusan antara huruf satu dengan yang

lainnya, penggunaan vokal suara pendek dan



panjang beserta ‘irab, dan perbedaan bacaan pada

mushaf yang sudah ada dengan bacaan yang

biasa.  Dan untuk mengetahui lebih jauh

problematika tersebut penulis akan

menguraikannya berikut ini:

1. Harakat (الشكل)

Syakal adalah peletakan harakat

dhommah, fathah, maupun kasrah pada huruf-

huruf hijaiyah, baik ketika masih dalam bentuk

kata maupun yang sudah terangkai dalam

sebuah kalimat. Peletakan harakat pada huruf

merupakan masalah pertama yang akan

dihadapi oleh siswa selain dari kesulitan-

kesulitan lainnya yang juga akan mungkin

dihadapi mereka. Seperti contoh ketika siswa

menemukan kata “علم” dalam sebuah bacaan,

maka akan memungkinkan baginya untuk

mengharakatinya dengan berbagai bentuk

seperti “ َعلٌَم -ِعْلٌم –ُعلَِم –لََم عَ –َعلم  ”. Begitu juga

ketika ia menemukan kata “أن”, maka ia akan

menghadapi kebingungan dalam



mengharakatinya, sehingga akan memunculkan

ragam harkat seperti “ إِنْ -إِنَّ –أَْن –أَنَّ  ”.

Adanya alternatif harakat dalam sebuah

kata bagi siswa seperti yang telah disebutkan di

atas merupakan kewajaran, karena jangankan

untuk anak siswa yang masih duduk di bangku

SD, MTs, Aliyah, orang tua atau orang yang

sudah pernah belajar bahasa Arab saja juga akan

mengalami kebingunggan dalam memberikan

harakat pada kalimat tersebut di atas. Hal itu

disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap

makna pada setiap kata yang mereka sebut dan

penguasan kaidah bahasa yang rendah.

Oleh karena itu sebagai dasar utama bagi

seorang yang belajar bahasa Arab terlebih yang

berhubungan dengan keterampilan membaca

(teks tanpa harakat) adalah penguasaan kosakata

dan pemahaman terhadap kaidah berbahasa

Arab (nahwu dan shorof) secara maksimal,

sehingga apa yang dibaca dengan apa yang

dimaksud oleh penulis tidak kontradiktif yang

pada akhirnya tidak merubah makna.



2. Kaidah Imla

Menurut para komunitas pemerhati

bahasa Arab yang banyak melakukan studi

tentang kaidah imla mengatakan bahwa kaidah

imla mencakup berbagai kesulitan yang

melebihi tulisan itu sendiri. Dan untuk lebih

mengetahui kaidah imla secara komprehensif,

maka penulis akan memaparkan beberapa hal

berikut ini:

a. Perbedaan antara tulisan huruf dan

bunyi

Yang dimaksud dengan perbedaan

tersebut adalah, adanya aturan

penulisan yang mudah. Artinya,

hendaknya tulisan huruf sesuai

dengan vokal suara yang dikeluarkan

atau dituturkan dengan asumsi setiap

apa yang dituturkan harus sesuai

dengan apa yang ditulis dan

sebaliknya apa yang tidak dituturkan

hendaknya jangan ditulis.  Namun



demikian, dalam bahasa Arab ada

beberapa kata yang tidak selaras

antara tulisan dengan vokal. Hal itu

dikarenakan oleh adanya penambahan

huruf, seperti dalam kata “ أولئك” dan

kata “اھتدوا” atau pengurangan huruf,

seperti dalam kata “ذلك” dan kata “لكن”

serta kata “طھ”.   Yang seharusnya

kata “ذالك” dibaca panjang pada huruf

dzal-nya, dan pada kata “لكن” dibaca

panjang pada huruf lam-nya, serta

pada kata “طھ” dibaca panjang pada

huruf tho’-nya dikarenakan adanya

huruf harkat panjang (مد) berupa alif

pada ketiga contoh tersebut. Dan

selain dari pada itu juga terjadi

perubahan tulisan, seperti perubahan

huruf alif lainnah yang ditulis (ى)

dengan huruf ya -atau kadang (ي)

kadang ditulis dengan huruf alif .(ا)

Padahal jika adanya keselarasan

atara tulisan dengan bacaan atau apa



yang ditutur, maka akan lebih relatif

mudah bagi pelajar dalam

mempelajarinya, seperti yang terdapat

di dalam tata bahasa Indonesia,

sehingga tidak banyak menggunakan

waktu untuk dapat menguasainya.

b. Hubungan ilmu imla dan

pengusaan kosakata

Melihat dari banyaknya jenis

kosakata bahasa Arab, baik dalam

bentuk kata kerja (فعل), maupun kata

benda yang bersifat (اسم) qiyasi dan

sima’i, dan kaitannya dengan imla

Arab, maka penguasan kosakata oleh

setiap pelajar sangat diperlukan

karena akan membantu mereka dalam

penulisan kata-kata tersebut secara

baik dan benar sesuai dengan kaidah

imla.



Penguasaan kosakata menjadi

kata kunci dalam imla karena kaidah

imla tidak cukup mengatasi kesalahan

siswa dalam merangkai atau

menyambung satu huruf  ke dalam

huruf yang lainnya khususnya pada

imla ikhtibâri yang (اإلمالء اإلختباري)

insya Allah akan dijelaskan pada

pembahasan berikut, namun juga

bagaimana siswa dapat mengetahui

dan membedakan setiap huruf yang

terangkai di dalam sebuah kata,

seperti antara huruf ة (at-tâ al-

marbûtho) dengan huruf ت (at-tâ al-

mabsûthoh) atau antara alif laiyinnah

(ى) dan alif mamdudah (ا)
Persamaan vokal huruf acapkali

mengecohkan siswa dalam

penulisannya seperti dalam kata

jika ”البیتُ “ dihidupkan huruf

akhirnya, maka seseorang bisa saja



menganggap bahwa huruf akhirnya

tersebut berupa huruf ة bukan ت

sehingga tertulis dengan kata .”البیة“

Atau kata yang didengar adalah kata

namun ketika ditulis menjadi ,الفتى“

.”الفتا“

Dua contoh di atas

mengisyaratkan bahwa penguasan

makhraj huruf (tempat keluarnya

huruf hijayyah) dan penguasaan

kaidah imla tidaklah cukup kecuali

juga menguasai kosakata atau

minimal pernah melihat bentuk

tulisannya.

c. Hubungan imla dengan ilmu
shorof

Sebelum kita membahas lebih

jauh tentang hubungan  antara kaidah

imla dan ilmu nahwu serata shorof,

maka terlebih dahulu kita memahami



eksistensi kosakata. Karena ia

merupakan bahan dasar dalam

mengkonstruksi kalimat. Oleh karena

itu kosakata dapat dikatakan bagian

pokok dalam bahasa, baik bahasa

lisan maupun tulisan. Hampir dapat

dipastikan seseorang tidak akan dapat

menuturkan sebuah kalimat atau

memahami sebuah teks kecuali

terlebih dahulu mengetahui atau

menghafal kosakata yang akan

digunakan atau dilihatnya.

Kata dalam setiap bahasa tidak

terkecuali bahasa Arab dapat dibagi

menjadi beberapa bagian yaitu, kata

benda, kata kerja, kata bantu dan lain

sebagainya. Namun demikian berbeda

dalam bahasa Arab secara struktur

kalimat kata tersebut dapat dibagi

menjadi tiga bagian besar yaitu, اسم

(kata benda), فعل (kata kerja) dan حرف

(huruf).



Dalam kaitannya dengan

kaidah imla, memahami bentuk kata

benda menjadi penting, karena jika

tidak maka seorang pelajar akan

mengalami kesulitan menulis bentuk

kata yang akan ditulisnya. Karena

dalam bahasa Arab kita akan

menemukan istilah kata benda

maqshur dan (اسم مقصور) manqus اسم )

.(منقوص

Selain dari pada itu juga

terdapat dua bentuk kata benda yaitu,

kata jamid dan (اسم جامد) musytaq اسم )

Kata .(مشتق jamid adalah kata yang

bentuknya tidak mengalami

perubahan atau ia bukanlah hasil dari

bentukan kata lain dengan kata lain ia

tidak memiliki akar kata. Dan

sebaliknya kata musytaq merupakan

bentukan dari kata yang lain  atau ia

berakar dari kata yang lain, seperti

kata “ ٌَمْدَرَسة” yang artinya “tempat



belajar atau sekolah” merupakan akar

dari kata “ ََدَرس” yang artinya

“belajar”.

Seperti halnya kata benda,

memahami bentuk kata kerja juga

merupakan bagian terpenting dalam

mempelajari ilmu imla, karena tidak

sedikit kata benda dalam bahasa Arab

yang mengalami perubahan dari satu

kata kepada kata yang lain, yang

tentunya akan juga merubah

maknanya jika diterjemahkan dalam

bahasa Indonesia. Perubahan kata

tersebut disebabkan oleh banyak

faktor yang mempengaruhinya seperti

adanya kata ganti muttashil

( لضمیرمتص ) yang masuk kedalam kata

tersebut, contoh kata “َدَعا” menjadi

kata “ َْدَعت”. Dan juga adanya

perubahan makna yang diinginkan

oleh seorang pengguna bahasa

tersebut dengan menambahkan



beberapa huruf dalam kata seperti,

penambahan huruf ت dan ا dalam kata

yang artinya “belajar” menjadi ”َدَرسَ “

kata yang artinya “saling ”تََداَرسَ “

belajar”.

d. Hubungan antara kidah imla dan

ilmu nahwu

Kalaulah ilmu shorof lebih

menekankan pada aspek perubahan

kata, baik pada kata kerja maupun

kata benda yang menjadi bagian yang

perlu diperhatikan oleh seorang

pelajar imla, maka ilmu nahwu lebih

menyoroti pada sebab terjadinya

perubahan harakat atau tanda baca

pada kata, baik kata benda maupun

pada kata kerja khususnya ketika

terjadi penggabungan dua kata benda

(tarkib idhofy) seperti gabungan

antara kata “ولدان” dengan kata

maka penulisannya akan ”األستاذ“



menjadi “ولدا األستاذ”. Huruf nun (ن)

yang terdapat dalam kata “ولدان”

terbuang sehingga menjadi kata “ولدا”

yang huruf dal (د) dalam kalimat

tersebut dibaca panjang. Namun jika

disambung pada kata “ اذاألست ”, maka

huruf د tidak lagi terbaca panjang.

Dari sinilah dapat dipahami

bahwa mempelajari kaidah bahasa

(nahwu) menjadi bagian penting dan

berhubungan langsung dengan imla.

Seorang siswa tidak akan mungkin

dapat mengetahui bahwa ada huruf

yang terbuang pada kalimat tersebut

di atas, jika tidak mengetahui kaidah

nahwu khususnya tarkib idhofy.

G. Tujuan pembelajaran imla

Imla memiliki urgenitas khusus terhadap

bahasa Arab, karena kesalahan imla secara

sistematis biasanya disebabkan oleh perubahan



atau ketidaksingkronan antara apa yang didengar

dengan apa yang ditulis, padahal jika hasil imla

tidak sesuai dengan tulisan, maka akan merubah

makna dan maksudnya. Oleh karena itu agar

seorang siswa tidak terjadi kesalahan dalam imla,

maka hendaknya ia memperhatikan beberapa

tujuan imla berikut ini:

- Penguasaan siswa terhadap penulisan huruf

dan lafal-lafal dalam bentuk yang jelas dan

dapat terbaca, yaitu pengembangan terhadap

keterampilan menulis teks bacaan bahasa Arab

tanpa melihat tulisan sebelumnya.

- Mampu membedakan antara sebagian huruf

yang samar-samar dengan  huruf-huruf lainnya

dalam bentuk tulisan, yang sekiranya ketika

orang membaca tulisan tersebut tidak

mengalami kebingungan karena adanya huruf-

huruf yang samar yang ia tulis. Ini artinya

bahwa setiap penulis memperhatikan hak-hak

setiap huruf secara jelas, tidak terjadi

kesalahan seperti ia menulis huruf shad )ص(

padahal yang dimaksud adalah huruf dhad



dan ia menulis huruf (ض) ra’ (ر) padahal yang

diinginkan adalah huruf dal atau ia (د)

bermaksud menulis huruf fa tetapi yang (ف)

ditulisnya adalah huruf qaf ) ق( . Selain dari

pada itu, hendaknya seorang siswa dapat

meletakkan titik-titik yang terdapat dalam

huruf secara baik dan benar.

- Mampu menulis kosakata bahasa Arab yang

sudah tidak asing lagi di kalangan siswa dalam

bahasa tulis. Dengan memberi kesempatan

baginya untuk berkomunikasi dengan

temannya yang lain melalui tulisan yang

benar.

- Mewujudkan kesempurnaan dalam

mengajarkan bahasa Arab dengan cara

penggunaan imla sebagai cabang bahasa yang

lain.

- Memperbaiki teknik penulisan dan

pengembangan khazanah kekayaan  bahasa

lisan, yang diperoleh oleh siswa dari kosakata-

kosakata dan model-model kebahasaan

melalui teks imla secara praktis.



- Mengeksploitasi kekayaan pengetahuan para

siswa terhadap ragam pengetahuan yang telah

disajikan dalam teks imla yang memiliki

tujuan.

- Menumbuhkankembangkan kecermatan dan

perhatian siswa terhadap materi serta

membangkitkan motivasi mereka dalam

proses belajar, seperti halnya juga

pembentukan budaya yang baik pada mereka

pada aspek kebersihan, ketertiban dan lain-

lain.

Dari penjelasan di atas, dapat sisimpulkan

bahwa tujuan mengajarkan menulis imla

mencakup pada tiga hal. Pertama, melatih siswa

terampil dalam menyebutkan )الھجاء( kalimat

bahasa Arab dengan benar. Karena pada aspek

penyebutan huruf, kata atau kalimat, sangat

berhubungan langsung dengan aktifitas

mendengar. Kedua, melatih siswa dalam

meletakkan tanda baca ) عالمة الترقیم( dengan

benar sesuai dengan kaidah imla. Ketiga, melatih

siswa terampil menulis huruf, kata dan kalimat



secara jelas dan indah ) الخط( . Dikatakan

demikian, karena imla itu sendiri mencakup pada

aspek keindahan spelling dan punctuation.

H. Macam-macam imla

Seperti yang telah dijelaskan pada

pembahasan terdahulu bahwa tujuan menulis

sangat tergantung pada orientasi yang diinginkan

baik oleh pelajar itu sendiri maupun tempat atau

sekolah dimana ia belajar, namun demikian untuk

mempermudah pelaksanaan dalam mengajarkan

menulis secara sistematis sehingga ketercapaian

tujuan menulis secara baik, maka pengarang akan

membagi jenis tulisan yang akan diajarkan dan

metode yang dapat diterapkan pada masing-

masing jenis tulisan tersebut.

Imla jika dilihat dari tingkat atau level

pelajar dan cara pembelajarannya, maka dapat

dibagi menjadi tiga bagian yaitu, imla manqûli,

imla manzhûri, dan imla ikhtibâri. Masing-

masing bagian imla tersebut digunakan sesuai



dengan level dan kebutuhan pada siswa yang

akan mempelajari ilmu tersebut. (Thuaimah)

Imla terbagi pada berbagai macam bagian

sesuai dengan tujuan dan peranannya. Semoga

macam imla berikut ini dapat menjadi

representasi:

1. Imla Mansukh/Manquli ( المنقول/المنسوخاإلمالء )

Imla mansukh merupakan teks imla yang

ditulis atau disajikan dalam sebuah teks imla atau

melalui papan tulis dan kartu khusus, dan

kemudian para siswa diperintahkan untuk

menuliskannya kembali kedalam buku tulis

mereka, kemudian guru membacakan hasil

tulisan siswa dan mendiskusikannya dengan

siswa tersebut, dan selanjutnya ia melakukan

analisa terhadap sebagian kalimat atau huruf

hijaiyyah secara lisan, sementara siswa

memperhatikan dan mendengarkannya. Dan

kemudian guru mendiktekan kepada siswa

sementara tulisan tetap masih berada pada papan

tulis yang ada di hadapan mereka. Hal itu



dilakukan agar dapat diketahui kalimat yang

mana yang tidak dapat ditulis oleh siswa tanpa

melihat tulisan aslinya.

Imla macam ini cocok diterapkan kepada

tingkat siswa ibtida’iyah, karena mereka masih

pada level pemula yang mana mereka terbiasa

dengan kebersihan dan ketertiban.

2. Imla Manzhur (اإلمالء المنظور)

Imla manzhur ini nyaris tidak ada

perbedaan yang signifikan dengan imla

manqul, kecuali hanya terdapat pada

kewajiban guru dalam menyembunyikan teks

imla dari pandangan siswa ketika ia

mendiktekannya kepada siswa, dan tidak

menjadi masalah seorang guru

memperlihatkan lafal-lafal yang sulit kepada

mereka.

Imla sejenis ini dapat diterapkan pada

siswa level ibtida’iyah yang berada pada

kelas pertengahan. Artinya bahwa mereka

sudah melalui fase imla manqul dan dapat



dipastikan mereka menguasai pada level

tersebut tanpa mengalami kendala.

3. Imla Istimâ’i (اإلمالء اإلستماعي)

Imla istimâ’i adalah imla yang lebih

menekankan pada aspek pemahaman makna

melalui pemberian nama tanpa memaparkan

naskah tulisan atau teksnya kepada siswa,

akan tetapi cukup dengan membacakan teks

kepada salah seorang siswa. Dan kemudian

guru melakukan diskusi dengan mereka dan

menjelaskan kepada mereka arti-arti kosakata

dan tata bahasa.

Pada kesempatan ini, guru diperbolehkan

untuk memberikan kepada para siswa isyarat

imla yang memiliki hubungan dengan

kosakata-kosakata yang sulit yang terdapat di

dalam naskah atau teks yang ditulis.

4. Imla Zâti (اإلمالء الذاتي)

Imla zâti adalah dikte yang diberikan oleh

guru kepada siswanya berupa teks imla yang



sudah ada di otaknya bukan dalam bentuk

tulisan yang ada di sebuah kertas. Hal itu

dilakukan, karena sebelumnya mereka sudah

hafal teks tersebut. Namun dengan catatan

bahwa teks tersebut tidak lebih dari sebaris,

atau sebuah syiir dan sastra. Dan hal itu

dilakukan di dalam kelas dengan bimbingan

guru.

5. Imla Ikhtibari (اإلمالء األختباري)

Imla ikhtibâri adalah bertujuan pada

pengukuran kemampuan siswa sejauhmana

perkembangan tulisan mereka yang bersifat

imla’i yang ditetapkan sesuai dengan

sifatnya. Oleh karena itu pada imla ini

hendaknya guru tidak memperlihatkan tulisan

kepada murid apapun bentuk tulisan itu.



BAB III

KAIDAH IMLA

A. Perbedaan Antara Hamzah Washol )ا( Dan

Hamzah Qatho’ )أ(

Sebelum siswa memahami lebih jauh

tentang hakekat huruf hamzah dan posisinya

ketika diawal, di tengah maupun di akhir kata,

maka terlebih dahulu siswa harus dapat

membedakan antara hamzah dengan alif, dan

antara hamzah qatha’ dan hamzah washal. Hal

ini perlu diketahui karena tidak sedikit para siswa

beranggapan bahwa alif adalah hamzah dan

hamzah adalah alif, sehingga acap kali terjadi

kesalahan penulisannya. Selain dari pada itu,

siswa juga tidak dapat membedakan antara

hamzah washal dengan hamzah qatha’

khususnya ketika kalimat yang mereka tulis

tersebut dilakukan dengan cara imla gairu

manzhur (menulis kalimat dengan tidak melihat



terlebih dahulu bentuk kalimat atau memulis

kalimat dari bahasa lisan kedalam bahasa tulis).

Perlu diketahui bahwa perbedaan antara

hamzah dengan alif adalah jika hamzah dapat

menerima harakat, maka alif tidak dapat

menerima harakat, seperti contoh pada  kata "آلم" .

Kata tersebut adalah sebuah kata yang diawali

oleh huruf alif dan ia bukanlah huruf hamzah,

oleh karenanya pada huruf awalnya dibaca “alif-

lâm-mîm” bukan “hamzah-lâm-mîm” atau “â-

lâm-mîm”. Dari contoh tersebut dapatlah

dipastikan bahwa alif bukanlah hamzah dan

hamzah bukanlah alif.

Adapun perbedaan antara hamzah washal

dengan hamzah qatha’ adalah jika hamzah

washal ketika posisi hurufnya di awal kata ia

akan terbaca, seperti kata dan jika di ,"اِ ْبنٌ "

tengah, maka tidak akan pernah terbaca seperti

kata Sementara untuk ."وَ اْبنٌ " hamzah qatha’ baik

posisi hurufnya di awal, seperti kata "أَخٌ " , maupun

di tengah, seperti kata "َوأَخٌ " , maka kedua-duanya

akan terbaca.



Tabel 1

Hamzah Washol dan Posisinya

Alif Tambahan yg terbaca ketika di awal dan di
akhir kata

Pengertian

Contoh Posisi kk, kb dan
huruf

ادخل ادرس اجلس أمر ثالثي
األفعال 
kata
kerja

P
O
S
I
S
I

افتخارا افتخر ماضي الخماسي وأمره

استغفارا راستغف ماضي السداسي وأمره
افتخار Pada

masd
ar fiil
khum
asi
dan
sudasi

القیاسي

األسماء 
kata
benda

H

A

M

Z

A

H

D

I

A

W

A

L

P

E

N

U

L

I

S

A

N

H

A

استغفار

اسم،ابن،ابنة،امرؤ،امرأة،اثنا
ن،اثنتان

السماعیة

لنور، العلم، الكتاب، البیت، ا
الشمس

التعریف ”ال“ الحروف 
Huruf



K

A

T

A

M

Z

A

H

خالد بن الولید Apa bila diapit
oleh dua isim
alam Keterbuangan

hurufبسم هللا الرحمن الرحیم Kata “اسم” dalam
kata basmalah

وللدار اآلخرة خیر
دره

التعریف" ال" jika
di awali oleh lam
jar dan lam
ibtida’

أطلع؟، أبنك ؟ Setelah hamzah
istifham

فأتنا بما تعدنا، وأنس بصدقك Setelah huruf
waw dan fa pd
k.kerja yg
diawali oleh
hamzah ( مھموز
(فاء

k.perintah yg
terdiri dari 3
huruf yg
huruf
tengahnya
berharkat
fathah dan
kasrah

Kata kerja
األفعال



افتحار-افتحر

استغفر،استغفار

kk. lampau
dan
k.perintah
pada kk yg
terdiri dari 5
dan 6 huruf

Kasrah
الكسر

Tanda
baca
hamza
washol

افتخار

استغفار

Masda
r dari
kk yg
terdiri
dari 5
dan 6
huruf

Qiy
âsi

Kata benda
سماءاأل

اسم، ابن، ابنة، امرأة، اثنان Si
mâ’
i

العلم، النور، الدرس، الرجل  التعریف ”ال“ Fathah
الفتح

اُْنطُلَُق، استخرج المبني 
للمجھول
Kalimat
passive

Dhom
mah
الضمة

!، ادرس!انصر
k.perintah
yg terdiri
dari 3 huruf
dan huruf
tengahnya
berharkat
dhommah

اختیر و اختیر
اغدي و اغدي

kk. yg
huruf
tengahnya
berupa
huruf illat
atau huruf

Dhom
mah
dan

kasrah



akhirnya
huruf illat

B. Alif Mamdudah dan (ا) Alif Laiyyinah (ى)

Selain dari pada itu, yang harus

dikenalkan kepada siswa adalah perbedaan antara

alif mamdudah atau yâbisah dan alif laiyinnah.

Secara teori, penyebutan kata alif saja tidak

cukup bagi siswa untuk mampu menuliskannya

dalam sebuah lembar kertas atau papan tulis,

tanpa dikenalkan terlebih dahulu kepada mereka

macam-macam alif. Karena masih banyak para

siswa yang menggambarkan huruf alif itu satu-

satunya seperti galah yang berdiri tegak (ا) dan

mereka tidak mengetahui ada bentuk huruf alif

seperti bebek (ى).

Alif yang berdiri tegak seperti galah

tersebut adalah alif mamdudah atau yâbisah. Alif

tersebut dapat ditemukan dalam banyak kata,

baik posisinya di awal dalam sebuah kata, dan



dalam bentuk hamzah washal, seperti kata "اِ ْبٌن –

اِ ْمَراةٌ "  atauاِ ْثنَاِن -  hamzah qatha’seperti kata "أَ ٌخ –

أُ ْسَرةٌ " أَ ِمْیٌر -  maupun posisinya di tengah, seperti

kata َسمَ اٌء "  َحْمرَ اُء -  "َصْحرَ اُء – dan di akhir, seperti

kata ِمنَّ ا" - إِلَیْ ھَ ا  - ."َعلَْینَ ا

Adapun alif yang menyerupai bebek

tersebut adalah alif laiyyinah. Alif laiyyinah

hanya ditemukan diakhir dalam sebuah kata

benda, dan tidak berada pada posisi awal maupun

tengah. Dalam istilah bahasa Arab disebut

dengan isim maqshur, seperti kata - َمْبنَ ى  - "فَتَ ى

ُمْرتَضَ ى"   - ُمْصطَفَ ى

Tabel

Alif Laiyinah

Alif sukun selamanya tidak menerima harkat dan huruf sebelumnya
berharkat yg terikat dengan alif laiyyinah yang berbeda dengan alif
yabisah

Pengertian

قال، نام، 

ھاب، باع، 

جاع، داع

Huruf alif

berada di

tengah dari

kata yg

Alif di

tengah dan

asli



terdiri dari

3 huruf

Di tulis dengan

huruf alif

Di

tengah

kata

P o s i s i

سقاه، 

رماني، 

ھداك، 

رعاكم، 

kk yg

mu’tal

akhir yg

disandarka

n kpd

k.gantiyg

maf’ul

Alif di

tengah

pengganti ،فتاي

محیانا،

دنیاھم، 

منتداكم، 

Penggabu

ngan

k.benda

yg

maqshur

yg

disandark

an pada

k.ganti

إالم،عالم، 

حتام

Dimasuki

oleh

huruf،إلى

على، حتى،

ما

(الستفھامیة)



غزا، 

العصا، مھا

Kata yang

terdiri

dari 3

huruf baik

k.kerja

maupun

k.benda

yg mu’rab

yg

diakhiri

oleh huruf

alif

laiyinnah

)ى( sebaga

i

pengganti

dari huruf

waw (و)

Ditulis alif

panjang di...

Di tulis dalam

bentuk alif

yang panjang

atau ya’

Di akhir

kata

ال، یا، ما،

عدا، إلى، ....

بلى، على، 

حتى

Huruf

ma’ni yg

diakhiri

oleh alif



layyinah

كیفما، أنتما، 

عدا، متى، ...

لدى، أنى، 

األلى

k. benda

yg mabni

yg

diakhiri

oleh alif

layyinah

یافا، 

عدا...إسبانیا

، موسى، 

عیسى، 

كسرى، 

بخارى

k. banda

yg ‘azami

yg di

akhiri

oleh alif

layyinah

حیا، أحیا، 

یحیا، ثریا، 

استحیا، دنیا، 

مرایا

Yg

menjadi

pengecual

ian adalah

penulisan

huruf ya’

رمى، ھوى، 

k.kerja yg

terdiri

dari 3

huruf atau

Ditulis

dengan ya’

di....



فتى، منى benda yg

mu’rab yg

diakhiri

oleh alif

layyinah

yg

digantikan

dg huruf

ya’

أعطى، 

مأوى، 

ارتضى، 

ملتقى، 

استغنى، 

مستشفى

Di atas 3

huruf baik

pada k.

Kerja

maupun

k.benda

selama

tdk

didahului

oleh ya’

karahiyah

yg secara

berturut2

dlm huruf



yg

mutamâtsi

lain

إلى، بلى، 

على، حتى، 

متى، لدى، 

أنى، األلى، 

سى، مو

عیسى، 

كسرى، 

بخارى

Pengecual

ian pd

huruf2

maâni,

k.benda

yg mabni

dan serta

k.benda

yg selain

Arab

C. Kaidah Penulisan Hamzah

Hamzah (  ) adalah huruf yang sering

diidentikkan dengan huruf alif (   ), dimana

karena huruf ini biasanya diletakkan di atas alif.

Namun disisi lain huruf alif lebih sering disebut

sebagai huruf tanda mad, sedangkan hamzah

adalah huruf yang menerima harakat. Sehingga



dapat dikatakan huruf hamzahlah yang

memiliki bunyi jika digunakan di awal, ditengah

atau diakhir  kata, bukan alif.

a. Hamzah di Awal Kata

Jika posisi hamzah di awal dalam sebuah

kata, terbagi menjadi dua dikenal dengan hamzah

washal dan hamzah qatha'. Hamzah ditulis di

atas alif, baik hamzah tersebut merupakan

hamzah washal, seperti kata "امرأة- اثنان - ابن " ,

maupun hamzah qatha’, seperti kata -أخت -أخ "

"أسرة . Hamzah qatha’ jika tanda bacanya

berharakat fathah, maka posisi hamzahnya di atas

alif, seperti kata "أَْلھَمَ -أَْكَرَم –أََمَل " atau jika tanda

bacanya berharkat dhommah, maka posisi

hamzahnya  di atas alif, seperti kata - أُْكِرَم -أُِمَل "

"أُْلِھمَ  . Dan jika tanda baca huruf hamzah tersebut

berupa kasrah, maka posisi hamzah di bawah

alif, seperti kata "إِْحَسانٌ -إِْیَماٌن -إِْسالٌَم " . Perlu

diketahui bahwa, dimanapun posisi hamzah

apakah di atas alif atau di bawahnya, jika diawali

oleh huruf (huruf jar, athaf, al-ma’rifah dan lain



sebagainya), maka ia tidak akan pernah berubah,

baik pada tanda baca, maupun pada posisinya.

Seperti contoh berikut ini:

Tabel 3

No Kata-kata

yang murni

yang belum

diawali oleh

huruf

Kata-kata

yang telah

diawali

oleh

huruf

Keterangan huruf

yang masuk

kepadanya

1 أُْسَرةٌ  أُْسَرةٌ + اَْل 

 =

ْسَرةُ اَْألُ 

Al-

ma’rifah

2 أَخٌ  = أٌَخ + َو 

وَ 

أَ 

خٌ 

Huruf

waw

‘athaf

3 إِْیَمانٌ  إِْیَماٌن + فِي 

فِي إِْیَمانٍ = 

Huruf jar

b. Hamzah di tengah kata

Jika posisi hamzah di tengah dalam

sebuah kata, maka hamzah akan ditulis dalam



tiga keadaan yaitu ditulis atau diletak di atas

huruf alif, waw dan ya’.

 Hamzah di atas Alif (األلف)

Adapun hamzah yang ditulis di atas alif, berada

pada dua tempat yaitu:

1- Jika hamzah berharkat sukun  (ْ), atau fathah

( َ◌) hamzah ditulis di atas alif asalkan huruf

sebelumnya berharakat fathah walaupun di

atas hamzah tersebut terdapat tanda tasydid

( ّ◌) atau huruf sebelumnya berharkat fathah

dan bertasydid sekalipun. Sebagaimana

contoh berikut ini:

No Hamzah

sukun

Hamzah

fathah yg

diawali

oleh huruf

yg

berharkat

fathah

Hamzah

bertasydid

Hamzah

yg

diawali

oleh

huruf yg

bertasydid

1 ُمرُ أْ یَ  لَ أَ سَ  بَ أَّ تَذَ  ھَاأَ تَبَوَّ 

2 ُكلُ أْ یَ  بَ أَ ذَ 

3 َملُ أْ یَ  نَ أَ شَ 



2- Jika hamzah berharkat fathah yang didahului

oleh huruf shoheh (selain huruf penyakit atau

illat yaitu huruf alif, waw dan ya) yang sukun,

dan ia tidak didahului oleh alif mutsannah (alif

yang menunjukan makna dua dalam kata

benda) atau alif mubaddalah anittanwin (alif

pengganti dari tanwain), maka selamanya

hamzah tersebut ditulis di atas alif, seperti

contoh berikut ini:

No Hamzah

berharkat

fathah yg

didahului oleh

huruf shoheh

yang sukun

Komponen

huruf

Ket

jumlah

huruf

1 لُ أَ یَسْ  ، لَ ـأَ یَـ ، ـْسـ ،  3 huruf

2 بُ أَ یَذْ  ، بُ أَّ یَـ ، ـَذ،  5 huruf

3 هُ أَ ُجزْ  ، هُ أَ ُجـ ، ـْز ،  4 huruf

4 لَةٌ أَ َمسْ  ، لَـ ، ـأَ َمـ ، ـْسـ ، 

ـةٌ 

5 huruf



Dan jika setelah hamzah terdapat alif

mutsannah atau alif mubaddalah anittanwin

(ketika benda tersebut dalam bentuk objek)

maka hamzah tidak lagi ditulis di atas alif,

akan tetapi ditulis secara tersendiri. Seperti

contoh kata, جزءان yang artinya “dua juz atau

bagian” atau جزءا yang artinya satu juz.

 Hamzah di atas Waw (الواو)

Adapun hamzah ditulis di atas waw,

berada pada tiga tempat yaitu:

1- Jika hamzah tersebut berharkat dhommah yang

sebelumnya diawali oleh huruf yang sukun,

dan huruf mad namun huruf tersebut selain

huruf waw dan ya’. Dan hamzah tersebut tidak

diakhiri oleh huruf waw mad (huruf waw yang

dibaca panjang), maka selama itu juga hamzah

ditulis di atas huruf waw. Seperti contoh

berikut ini:

No Hamzah berharakat

dhommah yg didahului

Komponen huruf Ket jumlah

huruf



oleh huruf yang sukun

selain waw dan ya’. Dan

ia juga tidak diakhiri

dengan huruf waw mad

1 لٌ ؤُ تََضا ، لٌ ؤُ تَـ ، ـَضـ ، ـا ،  6 huruf

2 لٌ ؤُ تَفَا ، لٌ ؤُ تَـ ، ـفـَ ، ـا ،  6 huruf

3 هُ ؤُ ُجزْ  ، هُ ؤُ جـُ ، ـْز ،  5 huruf

4 هُ ؤُ َسَما ، هُ ؤُ َسـ ، ـَمـ ، ـا ،  6 huruf

5 الَءِ ؤُ ھَ  ، َال ، ءِ ـؤُ ھَـ ،  6huruf

2- Jika hamzah berharkat dhommah yang telah

diawali oleh huruf yang berharakat fathah dan

ia tidak diapit oleh dua huruf waw dalam satu

kata atau juga tidak diakhiri oleh waw jama’

(waw sebagai tanda dari kata kerja jama’

untuk orang ketiga jama’), maka selama itu

juga hamzah ditulis di atas waw. Seperti

contoh berikut ini:

No Hamzah

berharkat

dhommah yg

didahului oleh

huruf yang

Komponen huruf ket

jmlh

huruf



berharkat fathah

dan tidak diapit

oleh dua waw

serta tidak

diakhiri oleh

waw jama’

1 هُ ؤُ یَْملَ  ، هُ ـؤُ یَـ ، ـْمـ ، ـلَـ ،  6

huruf

2 هُ ؤُ یَْرزَ  ، هُ ؤُ یَـ ، ـْر ، َز ،  6

huruf

3 هُ ؤُ یَْشنَ  ، هُ ـؤُ یَـ ، ـْشـ ، ـنَـ ،  6

huruf

4 هُ ؤُ یَْقرَ  ، هُ ؤُ یَـ ، ـْقـ ، ـَر ،  6

huruf

5 ُكمْ ؤُ یَْكلَ  ، ُكـ ـؤُ یَـ ، ـْكـ ، ـلَـ ، 

، ـمْ 

7

huruf

Dan jika hamzah tersebut berada antara

dua huruf waw dalam satu kata, maka hamzah

ditulis dalam bentuk tunggal atau berdiri

sendiri seperti kata, “ ٌَوُءْول” atau diakhiri oleh



waw jama’, maka hamzah dapat ditulis di atas

haiah .”یَْلَجئُْونَ “ ,seperti kata (ـئـ)

3- Jika sebelum hamzah terdapat huruf yang

berharkat dhommah dan huruf tersebut

bukanlah huruf waw yang bertasydid dan tidak

juga berharkat kasrah, maka selama itu juga

hamzah tersebut ditulis di atas waw seperti

contoh berikut ini:

No Sebelum

hamzah ada

huruf yang

berharkat

dhommah

dan huruf

tersebut

bukan

huruf waw

yg

bertasydid

dan tidak

berharkat

Komponen

huruf

Ket

jumlah

huruf



Adapun untuk kata-kata yang sudah baku

atau populer dalam bentuk penulisannya seperti

kata "فُُؤسٌ - ُرُؤٌس " atau juga yang serupa

dengannya, maka tidak dapat ditambah maupun

dikurangi hurufnya secara umum. Namun

demikian ada yang menuliskannya dengan

membuang huruf waw pertama beserta

hamzahnya dengan alasan bahwa berlaku kaidah

“setiap hamzah yang dibarengi dengan huruf mad

kasrah.

1 جؤانؤْ جُ  ، ُجـ ، ـَؤ ـؤْ ُجـ ، 

، ا ، نِ 

8

huruf

2 لَُؤانِ ؤْ لُ  ، ، لُـ ، ـؤَ ـؤْ لُـ ، 

ا ، نِ 

8

huruf

3 اِخذُ ؤَ یُ  ، ا ، ِخـ ، ـؤَ یُـ ، 

ـذُ 

6

huruf

4 اِخَذةٌ ؤَ مُ  ، ا ، ِخـ ، ـؤَ ُمـ ،

ـَذ ، ةٌ 

7

huruf

5 الٌ ؤَّ سُ  ، ا ، لٌ ـؤَّ ُسـ ،  6

huruf



yang sama dengan hurufnya, maka dibuanglah

huruf tersebut” dengan satu alasan untuk

mempermudah pelafalannya, sehingga

menjadilah kata "فُوسٌ -ُروٌس " .

Pada pendapat yang lain justeru mereka

menambahkan huruf waw setelah huruf hamzah

yang berada di atas waw dengan alasan karena

hamzah yang berada di atas waw merupakan

bacaan panjang (mad), sehingga kata "فُُؤسٌ -ُرُؤٌس "

menjadi kata "فُُؤْوسٌ -ُرُؤْوٌس " .

 Hamzah di atas (الیاء)

Adapun hamzah ditulis di atas ya’, berada

pada empat tempat yaitu:

1- Apabila hamzah tersebut berharkat kasrah

dan sebelumnya terdapat huruf yang

berharkat maupun sukun, maka hamzah

ditulis di atas ya’. Dan begitu juga jika

hamzah yang tersebut diawali oleh huruf

yang sukun, dan setelahnya terdapat kata

ganti (dhomir), maka hamzah ditulis di

atas ya’ seperti kata (ھیئة) –بَئِْیٌس –َسئَِم "



"َمْلئِھِ  atau juga setiap kata yang diawali

oleh huruf hamzah istifham (kalimat tanya

berupa huruf hamzah) dan setelahnya

terdapat huruf hamzah qatha’, seperti kata

No Hamzah

berharkat

kasrah dan

sebelumnya

terdapat

huruf yang

berharkat

Komponen

huruf

Ket

jumlah

huruf

1 مَ ـئِ سَ  ، ـمَ ـئِـَسـ ، 

2 ْیسٌ ـَئِ ب ، ـْیـ ، ـئِـبَـ ، 

ـسٌ 

3 ھِ ـئِ ِملْ  ، ـئِـِمـ ، ـْلـ ، 

هِ 

4 ْینَ ئِ تَْقرَ  تَـ ، ـْقـ ، ـَر ، 



2- C

o

c

o

ntoh hamzah yang berharkat kasrah yang

diawali oleh huruf yang berharkat. –أَئِْفًكا 

"أَئِذاَ -أَئِْن 

Contoh kata yang diawali oleh hamzah

istifham dan diikuti oleh hamzah qatha’

، ـْیـ ، ـنَ ئِـ

5 ْینَ ئِ تَْوضُ  تـ ، تْو ، ُضـ ، 

، ـنَ ، ـْیــئِـ

No Hamzah berharkat

kasrah dan

sebelumnya terdapat

huruf yang

berharkat

Komponen

huruf

Ket jumlah

huruf



3- Apabila huruf hamzah tersebut

berharkat sukun atau mati, dan

sebelumnya ada huruf yang berharkat

kasrah, maka hamzah tersebut ditulis

di atas ya’. Kata-kata tersebut

biasanya ditemukan di kata kerja

bina’ mahmuz fa’ (kata kerja yang

huruf awalnya berupa huruf hamzah),

baik dalam bentuk kata kerja yang

bermakna lampau (فعل ماض), kata

perintah (فعل أمر), maupun mashdar

:seperti contoh berikut ini ,(مصدر)

N

o

Hamzah

berharkat

Ket

bentuk

Komponen

huruf

Ket

jumlah

1 فكائأ ، ـفـ ، ئـأ ، 

ـكـ ، ـا

6 huruf

2 نئأ ، ـنئـأ ،  4 huruf

3 ذائأ ، ـذ ، ائـأ ،  5 huruf

4 نائأ ، ـنـ ، ـائـأ ،  5 huruf



sukun atau

mati dan

sebelumnya

terdapat huruf

yang berharkat

kasrah

kata huruf

1 تََزرَ ئْ ا Fiil

madhi

َز -َت -ئْ - ا 

رَ –

5 huruf

2 تَِزرْ ئْ ا Fiil amar –َت –ْئ –ا 

رْ –ِز 

5  huruf

3 تَِزاًرائْ ا Mashdar –ِت –ئْ –ا 

ًر –ا –َز 

ا–

7 huruf

c. Hamzah di akhir kata

Hamzah yang berada di akhir kata kaidah

penulisannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hamzah ini akan tertulis di atas alif ( أ )

apabila didahului oleh kata yang berharakat

fathah contoh یصأد  .

2. Hamzah diakhir kata akan tertulis di atas

wawu apabila didahului oleh kata yang



berharakat dhammah جرؤ , contohnya :

...........

3. Penulisan hamzah yang didahului huruf

yang berharakat  kasrah, maka ditulis di atas

ya, contoh : >>>>

4. Adapun hamzah yang didahului huruf yang

berharakat sukun maka hamzah tulis dalam

bentuk qatha' ( ء ), contoh : دفء  , شیئ , جزء .

D. Kaidah Penulisan Huruf At-tâ ‘ )التاء(

Huruf ta’ )التاء( adalah salah satu dari huruf

hijaiyah yang 27. Dan ia berada pada posisi

ketiga setelah huruf ali dan (األلف) ba’ .(الباء)

Bentuk huruf ta’, dapat ditemukan di awal kata,

seperti ( َتَ َعب), di tengah kata, seperti ( َفَتَح), maupun

di akhir, seperti kata ( ََسَكت). Namun demikian jika

ia berada pada akhir dalam sebuah kata, maka ia

akan menjelmah pada dua bentuk yaitu, bentu

tersimpul (marbûthah= ة), dan bentuknya terbuka

atau terhampar (mabsûthah= ت)



Huruf ta’ yang tersimpul (ة) merupakan tanda

atau indikasi untuk kata benda yang kategori

perempuan (اسم المؤنث), walaupun tidak secara

mutlak. Dikatakan demikian, karena tidak sedikit

kata benda yang diakhiri oleh huruf at-ta’ al-

marbuthah, namun tidak dikategorikan laki-laki,

seperti nama-nama dari sebagian sahabat Nabi

Muhammad SAW, contoh kata “طلحة، میسرة، قتادة” dan

sebaliknya, banyak kata benda atau nama perempuan

yang tidak terdapat tanda kewanitaannya (ة), seperti

kata “ ھند–زینب  ”. Kendati demikian, setidaknya

identitas tersebut secara umum dapat membantu

siswa untuk bisa membedakan antara kata benda

kategori perempuan dan kata benda kategori laki-

laki. Dan selain dari pada itu, at-ta’al-marbûthah

juga tidak masuk dalam kata kerja, baik yang

bermakna sedang/akan (فعل مضارع) atau yang

bermakna telah (فعل ماض)

Perlu diketahui bahwa, posisi at-ta’ al-

marbuthah senantiasa diakhir dalam sebuah kata dan

tidak akan pernah berada di awal, maupun di tengah

kata. Dan jika posisinya berada di tengah kata, dan



bersambung dengan dohmir (kata ganti), maka

bentuknya akan berubah menjadi ta’ al-mabsûthah,

seperti contoh berikut ini:

سَ - سَ = َك + ةُ الُمَدرِّ sekolah muَك ـــــــــــــــــــــ تُ ُمَدرِّ

اسَ - اسَ = ھاَ + ةُ الُكرَّ buku tulisnyaــــــــــــــــــــ ھَاتُ ُكرَّ

mobilkuــــــــــــــــ ْي ـــــــــتِ َسیَّارَ = ْي + ةٌ َسیَّارَ -

Adapun at-ta’ al-mabsuthah adalah huruf ta’

yang bisa berada pada posisi mana saja, baik di

awal, di tengah ataupun di akhir dalam sebuah kata,

baik dalam kata kerja maupun kata benda. Seperti

contoh berikut ini:

Jenis kata Awal

kata

Tengah

kata

Akhir

kata

k.kerja فعل ابَ تَـ حَ ـتَ فَ  تَ َسَكـ

k.benda اسم  اِرْیخٌ تَـ َرةٌ ـتْ فَ  تٌ َزْیـ

Semua contoh di atas merupakan huruf at-

ta’al-mabsuthah dalam bentuknya yang asli. Jika

huruf ta’ tersebut berada pada posisi di tengah

dalam sebuah kata, maka dimungkinkan ia

sebagai huruf ta’ asli, seperti kata “ َفَتَح” atau



perubahan dari huruf at-ta’ al-marbûthah ,(ة)

seperti kata “ َاَستُك .”ُكرَّ

Ta’ mabsûthoh dan (ت) ta’marbutho’ (ة)

Huruf ta’ (ت) adalah huruf ketiga dalam susunan

huruf hijaiyyah. Dalam perspektif qira’ah ia adalah

bagian dari huruf lisan, kendati pada kesempatan ini kita

tidak membicarakannya dalam ranah qira’ah namun

pada ranah tulisan huruf lisan yang memiliki nama-

nama tersendiri, namun demikian huruf sesuai dengan

kaidah bahasa Arab yang berlaku padanya, akan tetapi

jika ia berada pada posisi tengah dan akhir dalam

sebuah kata, maka posisinya akan berbeda pula.

Huruf ta yang memiliki dua bentuk tulisan

manakala berada di akhir sebuah kata , masing-masing

bentuk memberi makna tersendiri bagi kata yang

diikutinya. Ta tersebut diistilahkan dengan ta maftuhah

dan ta marbutha .

a) Ta mafatuhah atau bisa juga dikenal dengan

istilah ta mabsuthah ditulis pada beberapa

kasus seperti di bawah ini :



1) Huruf ta yang menjadi huruf asal kata

pada fiil tersebut , misanya : sakata,

yaskutu.

2) Huruf ta yang berfungsi sebagai dhamir

muttashil pada fiil madhi ,contoh pada

kalimat : fahimta, fahimtu.

3) Ta pada Ism tsulatsi berharakat sukun

tengahnya , ism yang sebelumnya ada

huruf wawu atau ya , seperti  : Bait,

Beirut,  kibrit.

4) Ta jama' muannats salim , misalnya :

muslimat

5) Ta penanda muannats pada fiil madhi,

contoh : syaribat, jalasat, thabkhat.

b) Ta  marbuthah adalah ta yang berada di akhir

kata yang dibunyikan seperti  huruf ha ketika

sukun. Ta marbutha ini berada pada beberapa

tempat, yakni :

1) Pada akhir kata dimana  menjadi penanda

muannats ,misalnya : fathimah, mu'minah,

dan ta marbutha ini akan berubah bentuk



menjadi ta mabsuthah jika kata tersebut

bermakna jamak.

2) Di akhir kata yang berbentuk jamak taksir

namun bentuk mufradnya diakhiri dengan

ta mabsutha, contohnya : ,قُضاة .ُسَعاة

E. Huruf illat (penyakit) hakekat dan fungsinya

dalam imla

a. Huruf waw

Huruf hijayyah yang 27 tersebut dapat

dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu huruf-

huruf hijayyah yang shaheh (sehat) dan huruf-huruf illat

(penyakit). Dari 27 huruf tersebut 24 adalah huruf sehat

dan 3 huruf penyakit. Adapun huruf penyakit tersebut

adalah waw, ya dan alif.

Huruf Waw tidak hanya sekedar (و) bagian dari

huruf hijayyah yang masuk pada kategori huruf illat,

namun juga ia berfungsi sebagai huruf qasam (sumpah),

huruf ‘athaf (kata sambung), huruf layyin dan huruf mad

(huruf yang  dapat mengakibatkan huruf sebelumnya

dibaca panjang).



Adapun yang dimaksud waw qasam adalah waw

sumpah yang berfungsi untuk meyakinkan lawan bicara

(mukhâtab) terhadap apa yang akan atau sedang

dibicarakan oleh penyampai berikta (an-nâthiq). Dan

waw tersebut bermakna “demi”. Oleh karena itu jika

sipenyampai berita mengawali pembicaraanya dengan

menggunakan kalimat sumpah, maka tidak ada alasan

sipendengar berita untuk menolaknya atau untuk tidak

percaya. Kalimat sumpah bisa dilihat dalam beberapa

ayat Allah SWT di dalam Al-qur’an seperti, “ -والشمسِ 

.”والعصرِ -والصبِح 

Untuk membedakan antara waw qasam dengan

waw ‘athaf yang sebentar lagi akan kita bicarakan pada

penjelasan berikut, maka akan lebih baik jika penulis

juga menjelasakan ciri atau dampak yang akan

ditimbulkan oleh waw sumpah itu.

Perlu diketahui bahwa waw sumpah hanya dapat

masuk pada kata benda ( ٌاِْسم) dan tidak pada kata kerja

Dan jika ia masuk dalam kata benda, maka kata .(فِْعلٌ )

benda tersebut akan berdampak atau terbaca majrur

(kasrah) jika benda tersebut dalam bentuk tunggal, jama’

muannas, dan taksir ). Namun demikian yang sering



ditemukan dalam teks Arab apakah al-qur’an, al-hadits

atau bahkan teks Arab lainya kalimat sumpah hanya

dalam bentuk kata benda tunggal atau jama’ muannas.

Seperti kata “ والنازعات –والعصر  ”

Adapun huruf waw yang dimaksud dengan huruf

penyakit adalah waw yang jika ia berada dalam sebuah

kata kerja dalam prespektif native speaker akan

menyulitkan bagi seorang dalam melafalkannya,

sehingga dalam kondisi tertentu diperlukan ‘ilal

(perubahan bentuk kata untuk memudahkan dalam

pelafalannya). Hal itu dapat dilakukan dengan

pembuangan atau perubahan huruf penyakit yang ada

dalam kata tersebut yang dianggap sulit sehingga mudah

dibaca dan dilafalkan. Seperti kata “ ٌأَب” yang aslinya

adalah “ ٌأَْبو”dan kata “َغَزا” yang aslinya “ ََغَزو” . pada kata

abon telah terbuang huruf (أَبٌ ) waw karena dianggap

sulit dalam pelafalannya sehingga dibuanglah huruf waw

dan huruf sebelumnya (huruf ba’) disesuaikan dengan

harkat tanda baca huruf yang terbuang, yaitu harkat

dhommatain.

Disebut dengan huruf mad, karena jika dalam

sebuah kata terdapat huruf waw yang sukun (mati) dan



sebelumnya terdapat huruf yang berharakat dhommah

( ُ◌), maka huruf yang berharakat dhommah tersebut

terbaca panjang sebanyak dua harkat dan dihukum

sebagai mad thabi’i seperti dalam ketentuan ilmu tajwid.

Huruf waw itu dapat ditemukan dalam kata benda

atau juga kata kerja. Ketika ia berada dalam kata benda,

maka huruf waw tersebut memilki dua berfungsi yaitu

sebagai huruf mad dan huruf layyin.

Tergolong huruf waw sebagai huruf mad jika

sebelum huruf tersebut terdapat huruf yang berharkat

atau bertanda baca dhommah, seperti kata “ ٌُجْود” – ”نُْورٌ “ –

maupun  pada kata kerja dalam bentuk ”ُعْودٌ “ jama’

seperti kata-kata “ -یسجدون، قرأوا -یفعلون، سجدوا -فعلوا

.”یقرأون

Namun demikian di lain tempat dalam sebuah

kata benda atau kata kerja, keberadaan huruf waw tidak

berfungsi sebagai huruf mad, akan tetapi ia murni

menjadi huruf asli dari kata tersebut atau juga menjadi

huruf yang layyin. Dan jika huruf sebelumnya berharkat

fathah, maka ia akan menjadi layyin. Seperti kata “ –صوم 

قول- نوم  ”.



Dan dengan demikian ia hanya sebagai huruf illat

tidak berfungsi sebagai huruf mad, seperti contoh berikut

ini:

Dalam beberapa kata huruf waw tidak berfungsi

sebagai huruf mad, namun hanya sekedar huruf

tambahan yang bersifat samâ’i dari orang Arab, oleh

karenanya  jika ia terdapat dalam sebuah kata, maka ia

tidak terbaca sekalipun tetap tertulis, seperti kata “أُْولى”

(ûla) yang bermakna “orang yang memiliki” contoh

kalimat “أُْولى العقول” yang artinya orang yang memiliki

akal. Dan jika yang dimaksud dengan kata “ûla” tersebut

adalah sebagai kata sambung, maka penulisannya dalam

bahasa Arab seperti “األولى” (al-ûla).

Dalam contoh kata yang lain adalah kata “َعْمُرو”.

Dalam bahasa Indonesia  kata “َعْمُرو” terbaca Amar. Dan

kata tersebut berbeda dengan kata “Umar” yang didalam

penulisan Arab-nya adalah “ ُُعَمر”.

b. Huruf ya (الیاء)

Huruf ya selain ia merupakan bagian dari huruf

hijaiyyah yang 27, ia juga dapat disebut dengan huruf

penyakit (illat) dan huruf mad serta layyin. Disebut



dengan istilah huruf penyakit, karena dianggap sulit

dalam melafalkannya ketika huruf tersebut terdapat

dalam sebuah kata khususnya kata kerja yang dengan

ragamnya. Kata kerja jika dilihat dari aspek bina

(struktur kata), maka dapat dipisah pada dua istilah besar

yaitu, bina shoheh dan bina mu’tal. Bina shoheh

merupakan kata kerja yang terdiri dari huruf-huruf yang

shoheh, baik pada kata kerja yang terdiri dari tiga huruf,

empat, lima maupun enam huruf. Dan adapun bina

mu’tal adalah sebuah kata kerja yang di antara huruf-

hurufnya terdapat satu atau dua huruf penyakit, baik

huruf tersebut di awal, di tengah maupun di akhir.
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