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Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep membaca fi`il berdasar
pada huruf yang tertulis. Selama ini konsep membaca fi`il sebenarnya juga
didasarkan pada jumlah huruf hanya saja terdapat problem yang dihadapi oleh
pembelajar bahasa Arab terutama bagi mereka yang belum lama berinteraksi
dengan masalah membaca bahasa Arab terlebih yang ditulis tanpa baris
(harakat. Hal itu karena mereka dituntut untuk mengetahui huruf asal kata yang
dibaca dan mencari format untuk menganalogikan bacaannya yang kadangkala
dalam proses analogi terdapat huruf-huruf tertentu yang tidak tertulis.
Apa yang akan dikembangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada
konsep membaca fi`il berdasar pada jumlah huruf yang tertulis sehingga
diharapkan akan mempermudah bagi pembelajar untuk membaca fi`il yang tidak
berbaris (berharakat).
Data penelitian dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumenter
kemudian dianalisa melaui tahap coding, kategorisasi, dan tabulasi kemdian
diuraikan sehingga menggambarkan konsep yang ditemukan.
Dari penelitian ini ditemukan bahwa pada dasarnya pada setiap jenis fi`il yang
didasarkan pada jumlah huruf yang tertulis memiliki pola bacaan standar sebagai
acuan umum. Pola ini terdapat dalam fi`il yang tidak dimasuki oleh huruf illah
atau huruf bertasydid. Dalam membaca fi`il yang dimasuki oleh huruf illah atau
huruf bertasydid, yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah bacaan hurufhuruf tersebut dengan implikasinya pada huruf sebelumnya, setelah itu hurufhuruf yang lain dibaca mengikuti pola bacaan standar

I. PENDAHULUAN
Persoalan membaca teks bahasa Arab yang tidak berbaris/berharakat ("kitab
gundul") merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji. Hal itu karena
persoalan penentuan harakat (baris) ini sangat menentukan makna kata
maupun kalimat sehingga hubungan antara satu kata dengan kata yang lain
terletak pada ketepatan memberikan tanda baca yang benar pada setiap huruf
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mati di setiap kata. Karena itu ada anekdot yang mengatakan "Logikanya
orang membaca itu untuk memahami, akan tetapi dalam bahasa Arab orang
lebih dahulu faham untuk dapat membaca dengan benar" (Al-Hadidi, t.t.: 70).
Di lingkungan pesantren kemampuan membaca teks bahasa Arab yang tidak
berbaris/berharakat ("kitab gundul") menjadi salah satu tolok ukur utama
keberhasilan santri mengkaji ilmu di pesantren karenanya banyak santri yang
menghabiskan puluhan tahun untuk dapat membaca secara baik dan benar.
Untuk dapat membaca teks bahasa Arab yang tidak berbaris/berharakat
diperlukan adanya pemahaman terhadap beberapa konsep gramatika bahasa
Arab baik yang berkaitan dengan persoalan membaca kata yang dibahas dalam
ilmu sharf maupun yang berkaiatan dengan membaca kalimat yang dibahas
dalam ilmu nahw. Penguasaan terhadap konsep-konsep gramatika tersebut
selama ini membutuhkan waktu yang cukup lama (bertahun-tahun) disebabkan
karena belum ditemukannya formula yang dapat mempermudah cara
menguasainya terutama jika dikaitkan dengan ketrampilan membaca teks
bahasa Arab yang tidak berbaris/berharakat.
Apabila dicermati secara mendalam, persoalan membaca teks yang tidak
berbaris/berharakat pada dasarnya akan sangat terbantu jika ada kemampuan
membaca kata yang tidak berharakat (baris). Apa yang ditawarkan oleh Kamil
al-Naqah (1979:119) yang menyatakan perlunya kekayaan kosa kata untuk
dapat membaca bahasa Arab pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu
membaca kata secara tidak langsung sebab orang yang memiliki kosa kata
secara otomatis akan dapat membaca kosa kata itu secara benar, sementara
perlunya penguasaan gramatika dimaksudkan untuk membantu memberikan
baris yang benar pada huruf terakhir kata sebagai unsur pembentuk kalimat
yang didasarkan pada fungsi kata tersebut pada kalimat. Hal itu tentu saja
membutuhkan waktu yang tidak pendek sehingga menimbulkan kesan bahwa
sangat sulit untuk dapat membaca teks bahasa Arab yang tidak berharakat
dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu untuk mempercepat proses
membaca teks bahas Arab yang tidak berharakat diperlukan konsep-konsep
baru dalam membaca kata.
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Penelitian yang pernah peneliti lakukan pada tahun 2005 berhasil menemukan
konsep sima'i dan qiyasi dalam membaca kata. Konsep ini menjelaskan bahwa
sebagian kecil kata dibaca secara sima'i dengan mengacu pada apa yang
didengar selama ini dari orang Arab, dan sebagian besar yang lain dibaca
secara qiyasi yakni dengan menganologikan pada format-format tertentu yang
bersifat baku. Penerapan konsep sima'i dan qiyasi dalam membaca kata yang
tidak berharakat sebagaimana konsep di atas belum memberikan kontribusi
yang signifikan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembelajaran
membaca teks bahasa Arab yang tidak berharakat. Hal ini karena masih
bertumpu dan mengandalkan hafalan-hafalan tentang kata dan format-format
kata yang jumlahnya cukup banyak. Dapat dibayangkan betapa susahnya
menghafal sekumpulan format-format di atas bagi mereka yang belum lama
berinteraksi dengan bahasa Arab sehingga sangat wajar jika proses membaca
teks yang tidak berharakat membutuhkan waktu yang cukup lama. Penelitian
peneliti berikutnya menggambarkan masih tingginya tingkat kesalahan
mahasiswa dalam membaca teks bahasa Arab yang tidak berharakat baik pada
tataran kata, frasa maupun pada tataran kalimat tatkala melakukan proses
pembelajaran membaca teks dengan menggunakan konsep sima'i dan qiyasi.
Dalam membaca kata, tingkat kesalahan mereka masih sangat tinggi yakni
18,62 % (3974 dari jumlah 21340 kata), meskipun tingkat kesalahan itu
bervarian untuk masing-masing jenis kata. Untuk membaca isim, tingkat
kesalahannya sangat tinggi (31,77 %), untuk fi'il tingkat kesalahannya tinggi
(9,26), dan untuk harf tingkat kesalahannya sedang (4,43 %). (Abdul Haris,
2006: 82).
Untuk mengembangkan konsep membaca teks bahasa Arab, pada tahun 2007
peneliti berupaya melakukan analisis terhadap format kata yang dibatasi pada
format fi`il. Dalam tulisan ini peneliti ingin memaparkan hasil analisanya
terhadap format-format fi`il tersebut guna menemukan formula baru untuk
membaca fi`il berdasarkan pada jumlah huruf yang tertulis.
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II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis rancangan penelitian deskriptif. Santoso
(2005: 29) mengatakan bahwa penelitian deskriptif umumnya bertujuan
mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi
atau daerah tertentuengenai berbagai sifat dan factor tertentu. Sedangkan
Syamsuddin dan Damaianti (2006:24) menyatakan bahwa tujuan penelitian
deskriptif dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana
adanya. Dalam hal ini penelitian ini hendak menggambarkan secara sistematis,
factual, dan akurat format-format fi'il berdasarkan jumlah hurufnya
sebagaimana

yang

tampak

di

permukaan

sebagai

landasan

untuk

mengembangkan konsep membaca fi'il yang tidak berharakat.
Data penelitian akan dikumpulkan dengan teknik documentER yakni
pengambilan data dari dokumen-dokumen. Data yang telah terkumpul akan
dianalisa melalui kegiatan coding, kategorisasi, dan tabulasi dan kemudian
dipaparkan dalam uraian yang mendeskripsikan konsep yang ditemukan.
Untuk memperjelas desain penelitian ini peneliti menggambarkannya dalam
gambar berikut:
Input
Klasifikasi format FI'IL
Berdasar jumlah huruf

Proses
Analisis format FI'IL
Berdasar jumlah huruf

Output
Temuan Konsep
membaca FI'IL
Berdasar jumlah
Huruf yang tertulis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian tahap I peneliti berupaya untuk menemukan format fi’il
dan variannya berdasarkan pada jumlah huruf yang tertulis. Hasil penelitian
ini menemukan hasil bahwa secara tertulis fi'il memiliki 167 format yang
terdiri dari fi'il madly memiliki 52 format, fi'il mudhari' memiliki 57 format,
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dan fi'il amr memiliki 58 format. Selain itu ditemukan pula bahwa dalam
format fi'il yang tertulis terdapat empat jenis varian yaitu:
1. Format yang tidak mengandung huruf illah atau tasydid
2. Format yang mengandung huruf illah
3. Format yang mengandung tasydid
4. Format yang mengandung huruf illah dan tasydid.
Varian format dalam fi'il tersebut terjadi karena masuknya huruf illah dan
tasydid. (Abdul Haris, 2007: 55)
Berikut ini peneliti ingin memberikan analisa terhadap format-format fi`il
beserta variannya guna menemukan formula baru cara membaca fi`il berdasar
pada jumlah huruf yang tertulis
A. Fi'il Madli
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dilihat dari jumlah huruf yang
tertulis format fi'il madly beserta variannya secara keseluruhan berjumlah 52
format yang dapat dilihat dalam table berikut:
TABEL I
FORMAT DAN VARIAN FI'IL MADLI BERDASAR PADA
JUMLAH HURUF YANG TERTULIS

JML

JENIS VARIAN

FORMAT

HURUF
TIGA

Tidak

mengandung

huruf

illah

َ ﻓَ ُﻌﻞ،َ ﻓَﻌِﻞ،َﻓَﻌَﻞ

atau

tasydid
Mengandung

huruf

 ﻓَﻌَﻰ،َﻓَﺎل

illah

ﻓَﻊﱠ

Mengandung tasydid
Mengandung

huruf

illah dan tasydid
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-

EMPAT

Tidak

mengandung

َ ﻓَ ْﻌﻨَﻞ،َ أَ ْﻓﻌَﻞ،َﻓَ ْﻌﻠَﻞ

huruf illah atau tasydid
Mengandung

huruf

illah

، ﻓَﺎﻋَﻰ،َ ﻓَﺎﻋَﻞ،ﻓَﻌْﻠَﻰ
،َ ﻓَﻮْﻋَ ـﻞ، أَ ْﻓﻌَــﻰ،َأَﻓَــﺎع
َ ﻓَ ْﻌﻴَﻞ،َ ﻓَ ْﻌﻮَل،َﻓَ ْﻮﻋَﻞ

Mengandung tasydid
Mengandung

huruf

 أَﻓَﻞﱠ،َﻓَﻌﱠﻞ
ﻓَﻌﱠﻰ

illah dan tasydid
LIMA

Tidak

mengandung

َ ﺗَﻔَ ْﻌﻠَﻞ،َ اِ ْﻧﻔَﻌَﻞ،َاِ ْﻓﺘَﻌَﻞ

huruf illah atau tasydid
Mengandung

huruf

illah

، ﺗَﻔَﺎﻋَﻰ،َﺗَﻔَﺎﻋَﻞ
،َ اِ ْﻧﻔَﺎل، اِ ْﻓﺘَﻌَﻰ،َاِ ْﻓﺘَﺎع
، ﺗَﻔَﻌْﻠَﻰ،اِ ْﻧﻔَﻌَﻰ
،َ ﺗَﻔَ ْﻌﻴَﻞ،َﺗَﻔَ ْﻌﻮَل
َ ﺗَﻔَ ْﻴﻌَﻞ،َﺗَﻔَ ْﻮﻋَﻞ

Mengandung tasydid

، اِ ْﻓﺘَﻊﱠ،َ اِﺗﱠﻌَﻞ،َﺗَﻔَﻌﱠﻞ
 اِ ْﻓﻌَﻞﱠ،اِ ْﻧﻔَﻊﱠ

huruf

 اِﺗﱠﻌَﻰ، ﺗَﻔَﻌﱠﻰ،ﺗَﻔَﺎعﱠ

mengandung

َ اِ ْﻓﻌَ ْﻨﻠَﻞ،َﻔﻌَﻞ
ْ َﺳﺘ
ْ ِا

Mengandung
illah dan tasydid
ENAM

Tidak

huruf illah atau tasydid
Mengandung

huruf

illah

، اِ ْﻓﻌَ ْﻨﻠَﻰ،ﻔﻌَﻰ
ْ َﺳﺘ
ْ ِا
 اِ ْﻓﺘَ ْﻌﻠَﻰ،َﺳﺘَﻔَﺎل
ْ ِا
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 اِ ْﻓﻌَﻠَﻞﱠ،ﺳﺘَﻔَﻊﱠ
ْ ِا

Mengandung tasydid
Mengandung

اِ ْﻓﻌَﺎلﱠ

huruf

illah dan tasydid

Untuk mempermudah analisa, peneliti akan melakukan analisa satu per
satu berdasarkan pada jumlah huruf yang tertulis sebagai berikut:
1. Jumlah huruf yang tertulis tiga
Fi`il madly yang jumlah huruf tertulisnya tiga memiliki enam format
sebagai berikut:

JENIS VARIAN

FORMAT

Tidak mengandung huruf illah atau

َ ﻓَ ُﻌﻞ،َ ﻓَﻌِﻞ،َﻓَﻌَﻞ

tasydid

 ﻓَﻌَﻰ،َﻓَﺎل

Mengandung huruf illah

ﻓَﻊﱠ

Mengandung tasydid
Mengandung

huruf

illah

dan

-

tasydid

Apabila keenam format tersebut diperhatikan baris (harakat)nya yang
terdapat pada setiap huruf yang membentuk fi`il, maka akan ditemukan
adanya kaidah-kaidah umum cara membaca fi`il madly pada setiap
hurufnya. Kaidah umum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pada umumnya semua huruf fi`il madly yang jumlah huruf tertulisnya
tiga dibaca dengan fathah kecuali huruf keduanya yang terkadang
dibaca fathah atau kasrah atau dhammah yang bersifat sima'i.
b. Huruf illah alif masuk pada dua tempat dalam fi`il madly yang jumlah
huruf tertulisnya tiga, yaitu pada huruf kedua dan ketiga. Pada saat itu
ia selalu diberi tanda sukun dan huruf sebelumnya selalu dibaca fathah.
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c. Huruf illah ya` dan wawu yang tertulis dalam fi`il madly yang jumlah
huruf tertulisnya tiga menempati huruf ketiga. Pada posisi ini
keduanya tentu saja dibaca fathah sedangkan huruf sebelum ya` dibaca
kasrah dan huruf sebelum wawu dibaca dhammah.
d. Tasydid dalam fi`il madly yang jumlah huruf tertulisnya tiga hanya
tampak di huruf yang ketiga. Dengan demikian ia dibaca fathah.
Dari analisa di atas dapatlah disusun formula cara membaca fi`iil madly
yang jumlah huruf tertulisnya tiga sebagai berikut:
a. Standar dasarnya semua huruf dibaca fathah, sedangkan huruf yang
kedua dibaca secara sima`i (fathah, kasrah, atau dhammah) . Bacaan
huruf kedua baru bisa dipastikan jika huruf ketiga berupa huruf illah
ya` maka huruf kedua dibaca kasrah, dan jika berupa huruf illah wawu
maka huruf kedua dibaca dlammah. Contoh:

،َ ﺣَـﺴِﺐ،َآَﺘَـﺐ

َ ﺳَ ُﺮو،َ رَﺿِﻲ،َآَ ُﺮم
b. Jika di dalamnya terdapat huruf illah alif dimanapun posisinya maka
huruf alif tersebut selalu diberi tanda sukun dan huruf sebelumnya
dibaca fathah. Contoh: ﺟَﺮَى

،َﻗَﺎل

c. Jika di dalamnya terdapat huruf yang bertasydid, maka huruf tersebut
dibaca fathah. Contoh:

 ﻓَﺮﱠ،ﻣَﺪﱠ

2. Jumlah huruf yang tertulis empat
Fi`il madly yang jumlah huruf tertulisinya empat memiliki 15 format
dengan variannya sebagai berikut:

َ ﻓَ ْﻌﻨَﻞ،َ أَ ْﻓﻌَﻞ،َﻓَ ْﻌﻠَﻞ

Tidak mengandung huruf illah
atau tasydid

، ﻓَــﺎﻋَﻰ،َ ﻓَﺎﻋَــﻞ،ﻓَ ْﻌﻠَــﻰ

Mengandung huruf illah

،َ ﻓَﻮْﻋَـــﻞ، أَ ْﻓﻌَـــﻰ،َأَﻓَـــﺎع
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َ ﻓَ ْﻌﻴَﻞ،َ ﻓَ ْﻌﻮَل،َﻓَ ْﻴﻌَﻞ
 أَﻓَﻞﱠ،َﻓَﻌﱠﻞ

Mengandung tasydid

ﻓَﻌﱠﻰ

Mengandung huruf illah dan
tasydid

Apabila kelima belas format di atas diperhatikan, maka akan kita temukan
beberapa kaidah-kaidah dasar cara membaca fi`il madly yang jumlah huruf
tertulisnya empat, yaitu:
a. Pada dasarnya fi`il madly yang jumlah huruf tertulisnya empat semua
hurufnya dibaca fathah kecuali huruf kedua yang diberi tanda sukun.
b. Huruf illah alif yang masuk dalam fi`il madly yang jumlah huruf
tertulisnya empat selalu diberi tanda sukun dimanapun posisinya dan
huruf sebelumnya selalu dibaca fathah.
c. Huruf illah ya` dan wawu yang masuk dalam fi`il madly yang jumlah
huruf tertulisnya empat dibaca mengikuti posisinya dalam kata tersebut
yakni dibaca fathah kecuali jika menempati posisi huruf kedua maka
diberi tanda sukun.
d. Huruf bertasydid yang masuk dalam fi`il madly yang jumlah huruf
tertulisnya empat berada dibeberapa posisi dan ia selalu dibaca fathah
di manapun posisinya.
Dari sini dapatlah dibuat formula cara membaca fi`il madly yang jumlah
huruf tertulisnya empat sebagai berikut:
a. Standar dasarnya semua hurufnya dibaca fathah kecuali huruf yang
kedua yang diberi tanda sukun. Contoh: َآﺮَم
ْ َأ

،َ ﻗَ ْﻠﻘَﻞ،َﺧﺮَج
ْ َد

b. Jika ada huruf illah alif maka huruf tersebut diberi tanda sukun dan
huruf

sebelumnya

dibaca

Contoh:

َ ﺷَ ْﺮﻳَﻒ،َ ﺣَ ْﻮﻗَﻞ، أَ ْﻟﻘَﻰ،َ أَﻗَﺎم، ﻋَﺎﻧَﻰ،َﻗَﺎﺗَﻞ
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fathah

di

manapun

posisinya.

c. Jika ada huruf bertasydid maka huruf tersebut dibaca fathah di
manapun posisinya. Contoh:ﺳَﻤﱠﻰ

، أَﻣَﺪﱠ،َﻗَﺪﱠم

3. Jumlah huruf yang tertulis lima
Fi`il madly yang jumlah huruf tertulisinya lima memiliki 22 format beserta
variannya sebagai berikut:

Tidak

mengandung

َ ﺗَﻔَ ْﻌﻠَﻞ،َ اِ ْﻧﻔَﻌَﻞ،َاِ ْﻓﺘَﻌَﻞ

huruf

illah atau tasydid

،َ اِ ْﻓﺘَﺎع، ﺗَﻔَﺎﻋَﻰ،َﺗَﻔَﺎﻋَﻞ

Mengandung huruf illah

، اِ ْﻧﻔَﻌَﻰ،َ اِ ْﻧﻔَﺎل،اِ ْﻓﺘَﻌَﻰ
،َ ﺗَﻔَ ْﻌﻴَﻞ،َ ﺗَﻔَ ْﻌﻮَل،ﺗَﻔَ ْﻌﻠَﻰ
َ ﺗَﻔَ ْﻴﻌَﻞ،َﺗَﻔَ ْﻮﻋَﻞ
، اِ ْﻧﻔَﻊﱠ، اِ ْﻓﺘَﻊﱠ،َ اِﺗﱠﻌَﻞ،َﺗَﻔَﻌﱠﻞ

Mengandung tasydid

اِ ْﻓﻌَﻞﱠ
Apabila keduapuluh dua format diatas dicermati, maka akan ditemukan
beberapa kaidah dasar dalam membaca fi`il madly yang jumlah huruf
tertulisnya lima sebagai berikut:
a. Terdapat dua pola format fi`il madly yang jumlah huruf tertulisnya
lima, yaitu :1) yang dimulai dengan hamzah washal, dan 2) yang
dimulai dengan huruf ta`. Masing-masing pola format ini memiliki
standar cara membaca yang berbeda.
b. Apabila fi`il madly yang jumlah huruf tertulisnya lima dimulai dengan
hamzah washal, maka semua hurufnya dibaca fathah kecuali huruf
pertama yang dibaca kasrah, dan huruf yang kedua yang diberi tanda
sukun.
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c. Apabila fi`il madly yang jumlah huruf tertulisnya lima dimulai dengan
huruf ta`, maka semua hurufnya dibaca fathah kecuali huruf yang
ketiga yang diberi tanda sukun.
d. Huruf illah alif yang masuk dalam fi`il madly yang jumlah huruf
tertulisnya lima menempati beberapa posisi dan ia selalu diberi tanda
sukun sementara huruf sebelumnya dibaca fathah.
e. Hururf illah ya` dan wawu masuk dalam fi`il madly yang jumlah huruf
tertulisnya lima dan menempati beberapa posisi. Kedua huruf tersebut
dibaca sesuai dengan posisi urutan huruf di mana keduanya berada.
f. Huruf bertasydid yang masuk dalam fi`il madly yang jumlah huruf
tertulisnya lima berada pada beberapa posisi, dan ia selalu dibaca
fathah.
Dari analisa di atas dapatlah disusun formula cara membaca fi`il madly
yang jumlah huruf tertulisnya lima sebagai berikut:
a. Standar dasarnya, jika dimulai dengan huruf ta`, maka semua hurufnya
dibaca fathah kecuali huruf yang ketiga yang diberi tanda sukun.
Contoh: َﻠﻘَﻞ
ْ َﺗَﻘ

،َﺧﺮَج
ْ َﺗَﺪ

b. Jika dimulai dengan hamzah washal, maka semua hurufnya dibaca
fathah kecuali huruf pertama yang dibaca kasrah, dan huruf yang
kedua yang diberi tanda sukun. Contoh:

َ اِ ْﻧﻄَﻠَﻖ،َﺣﺘَﺮَم
ْ ِا

c. Jika ada huruf illah alif maka ia selalu diberi tanda sukun dan huruf
sebelumnya dibaca fathah sedangkan yang lain dibaca mengikuti
standar. Contoh: ﻋﺘَﺪَى
ْ ِا

،َﺧﺘَﺎر
ْ ِ ا، ﺗَﺪَاﻋَﻰ،َﺗَﻌَﺎوَن

d. Jika terdapat huruf illah ya` dan wawu maka kedua huruf tersebut
dibaca sesuai dengan bacaan standar. Contoh: َﺮﻳَﻒ
ْ َﺗَﺸ

،َﺤﻮَر
ْ َﺗَﻤ

e. Jika ada huruf bertasydid maka ia selalu dibaca fathah dan yang lain
dibaca sesuai standar. Contoh: ﺣﻤَﺮﱠ
ْ ِا
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،ﻣﺘَﺪﱠ
ْ ِ ا،َ اِﺗﱠﺼَﻞ،َﺗَﻘَﺪﱠم

4. Jumlah huruf yang tertulis enam
Fi`il madly yang jumlah huruf tertulisinya enam memiliki 9 format beserta
variannya sebagai berikut:

Tidak mengandung huruf illah atau

َ اِ ْﻓﻌَ ْﻨﻠَﻞ،َﻔﻌَﻞ
ْ َﺳﺘ
ْ ِا

tasydid

، اِ ْﻓﻌَ ْﻨﻠَﻰ،ﻔﻌَﻰ
ْ َﺳﺘ
ْ ِا

Mengandung huruf illah

 اِ ْﻓﺘَ ْﻌﻠَﻰ،َﺳﺘَﻔَﺎل
ْ ِا
 اِ ْﻓﻌَﻠَﻞﱠ،ﺳﺘَﻔَﻊﱠ
ْ ِا

Mengandung tasydid
Mengandung

huruf

illah

dan

اِ ْﻓﻌَﺎلﱠ

tasydid

Kesembilan format tersebut apabila dicermati akan ditemukan adanya
kaidah-kaidah dasar untuk membacanya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Pada prinsipnya fi`il madly yang jumlah huruf tertulisnya enam hanya
memiliki format tunggal yang dimulai dengan hamzah washal di mana
semua hurufnya dibaca fathah kecuali huruf yang pertama yang dibaca
kasrah dan huruf yang kedua dan keempat yang diberi tanda sukun.
b. Hanya huruf illah alif yang tertulis dalam fi`il madly yang jumlah
huruf tertulisnya enam. Dan ia selalu diberi tanda sukun dan huruf
sebelumnya dibaca fathah.
c. Huruf bertasydid dalam fi`il madly yang jumlah huruf tertulisnya enam
hanya berada di akhir kata dan ia dibaca fathah, sedangkan huruf
sebelumnya yang bukan berupa huruf illah alif juga dibaca fathah.
Atas dasar ini daptlah disusun formula cara membaca fi`il madly yang
jumlah huruf tertulisnya enam sebagai berikut:
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a. Semua huruf dibaca fathah kecuali huruf pertama yang dibaca kasrah,
dan huruf kedua dan keempat yang diberi tanda sukun. Contoh:

َ اِ ْﻓﺮَ ْﻧﻘَﻊ،َﺳﺘَ ْﻐﻔَﺮ
ْ ِا
b. Jika ada huruf illah alif, maka ia diberi tanda sukun dan huruf
sebelumnya dibaca fathah sedangkan yang lain dibaca seperti standar.
Contoh: ﻠﻘَﻰ
ْ َﺳﺘ
ْ ِا

،َﺳﺘَﻘَﺎل
ْ ِا

c. Jika ada huruf bertasydid, maka ia dibaca fathah begitu pula huruf
yang sebelumnya yang bukan huruf illah alif sementara yang lain
dibaca seperti standar. Contoh: ﻃﻤَﺄَنﱠ
ْ ِا

،ﺳﺘَﻤَﺪﱠ
ْ ِا

B. Fi'il Mudhari'
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa secara keseluruhan jumlah format
fi'il mudlari' berdasar pada jumlah huruf yang tertulis adalah 57 format. Hal
ini dapat dilihat pada tebel berikut:
TABEL II
FORMAT DAN VARIAN FI'IL MUDLARI’ BERDASAR PADA
JUMLAH HURUF YANG TERTULIS

JML.

JENIS VARIAN

FORMAT

HURUF
TIGA

Tidak mengandung huruf

ﻞ
ُ َ ﻳَﻌ،ُﻳَﻌِﻞ

illah atau tasydid
Mengandung huruf illah

ﻲ
ْ ِ ﻳَﻌ،ﻳَﻔَﻰ

Mengandung tasydid

-

Mengandung huruf illah

-

dan tasydid
EMPAT

Tidak mengandung huruf
illah atau tasydid
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،ُﻔﻌِﻞ
ْ َ ﻳ،ُﻔﻌِﻞ
ْ َ ﻳ،ُﻔﻌُﻞ
ْ َﻳ

ﻞ
ﻔﻌِ ُ
ُﻳ ْ
ﻳَﻔَﺎلُ ،ﻳَﻔِﻴْـﻞُ ،ﻳَﻔُـﻮْلُ،

Mengandung huruf illah

ﻔ ُﻌ ْﻮ
ﻔﻌِﻲْ ،ﻳَ ْ
ﻔﻌَﻰ ،ﻳَ ْ
ﻳَ ْ
ﻔﻊﱡ ،ﻳَﻔِﻊﱡ ،ﻳَﻔَﻊﱡُ ،ﻳﻔِﻊﱡ
ﻳَ ُ
-

Mengandung tasydid
Mengandung huruf illah
dan tasydid

ﻔﺘَﻌِـــ ـﻞُ،
ﻳُﻔَ ْﻌﻠِـــ ـﻞُ ،ﻳَ ْ

Tidak mengandung huruf
illah atau tasydid

ﻞ
ﻳَ ْﻨﻔَﻌِﻞُُ ،ﻳﻔَ ْﻌﻨِ ُ
ﻳُﻔَﺎﻋِــــﻞُ ،ﻳُﻔَ ْﻌﻠِــــﻲْ،

LIMA

Mengandung huruf illah

ﻔﺘَـــــﺎلُ،
ﻳُﻔَـــــﺎﻋِﻲْ ،ﻳَ ْ
ﻔﺘَﻌِـــ ـﻲْ ،ﻳَ ْﻨﻔَـــــﺎلُ،
ﻳَ ْ
ﻳَ ْﻨﻔَﻌِــ ـﻲْ ،ﻳُﻔَﻮْﻋِــ ـﻞُ،
ﻳُﻔَ ْﻴﻌِـــ ـﻞُ ،ﻳُﻔَﻌْـــ ـﻮِلُ،
ﻞ
ُﻳﻔَ ْﻌﻴِ ُ
ﻔﺘَـﻊﱡ،
ﻔﻌَﻞﱡ ،ﻳَ ْ
ﻳُﻔَﻌﱢﻞُ ،ﻳَ ْ

Mengandung tasydid

ﻳَ ْﻨﻔَﻊﱡ
ُﻳﻔَﻌﱢﻲْ ،ﻳَﻔَﺎلﱡ

Mengandung huruf illah
dan tasydid

ﻔﻌِﻞُ ،ﻳَﺘَﻔَ ْﻌﻠَــﻞُ،
ﺴﺘَ ْ
ﻳَــ ْ
ﻞ
ﻔﻌَ ْﻨﻠِ ُ
ﻳَ ْ
ﺴﺘَﻔِ ْﻴﻞُ،
ﻳَـــــــــــــــــ ْ

mengandung

Tidak

illah

huruf

atau

tasydid
huruf
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Mengandung

ENAM

، ﻳَﺘَﻔَﻌْﻠَﻰ،ْﻔﻌِﻲ
ْ َﺴﺘ
ْ َﻳ

illah

،ُ ﻳَﺘَﻔَﻌْـ ـﻮَل،ْﻔﻌَ ْﻨﻠِـ ـﻲ
ْ َﻳ
،ُ ﻳَﺘَﻔَﻮْﻋِـــﻞ،ُﻳَﺘَﻔَ ْﻌﻴَـــﻞ
ﻲ
ْ ِﻔﺘَ ْﻌﻠ
ْ َ ﻳ،ُﻳَﺘَﻔَ ْﻴﻌِﻞ
Mengandung tasydid

،ﺴﺘَﻔِﻊﱡ
ْ  ﻳَــــ،ُﻳَﺘَﻔَﻌﱠــــﻞ
ﻔﻌَﻠِﻞﱡ
ْ َﻳ

Mengandung

huruf

 ﻳَﺘَﻔَﻌﱠﻰ،ﻔﻌَﺎلﱡ
ْ َﻳ

illah dan tasydid

Untuk menemukan formula baru cara membaca fi`il mudlari' berdasarkan
pada jumlah huruf yang tertulis, peneliti berupaya untuk melakukan analisa
secara terpisah sebagai berikut:
1. Jumlah huruf yang tertulis tiga
Fi`il mudlari' yang jumlah huruf tertulisnya tiga memiliki empat format
sebagai berikut:
JENIS VARIAN

FORMAT

Tidak mengandung huruf illah atau tasydid

ﻞ
ُ َ ﻳَﻌ،ُﻳَﻌِﻞ
ﻲ
ْ ِ ﻳَﻌ،ﻳَﻔَﻰ

Mengandung huruf illah
Mengandung tasydid

-

Mengandung huruf illah dan tasydid

-

Keempat format ini apabila dicermati akan ditemukan adanya prinsipprinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menemukan
formula baru cara membaca fi`il mudlari` berdasarkan pada jumlah huruf
yang tertulis. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
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a. Pada dasarnya fi`il mudlari' yang jumlah huruf tertulisnya tiga, huruf
pertama dibaca fathah dan huruf ketiga dibaca dhammah. Sementara
huruf yang kedua ada yang dibaca fathah dan ada yang dibaca kasrah.
b. Huruf illah yang masuk dalam fi`il mudlari' yang jumlah huruf
tertulisnya tiga adalah huruf alif dan ya` dan berada pada posisi huruf
ketiga. Keduanya diberi tanda sukun, sementara huruf yang berada
sebelum alif dibaca fathah dan yang berada sebelum ya` dibaca kasrah.
c. Tidak ada huruf bertasydid dalam fi`il mudlari' yang jumlah huruf
tertulisnya tiga.
Berpijak dari analisa di atas dapatlah disusun formula cara membaca fi`il
mudlari' yang jumlah huruf tertulisnya tiga sebagai berikut:
a. Standar pokoknya huruf pertama selalu dibaca fathah dan huruf ketiga
selalu dibaca dhammah, sementara huruf kedua kadang dibaca fathah
dan kadang dibaca kasrah. Contoh: ﺪ
ُ ِﻳَﻌ

،ُﻳَﻀَﻊ

b. Jika berakhiran dengan huruf illah alif maka huruf tersebut diberi
tanda sukun dan huruf sebelumnya dibaca fathah. Contoh:

ﻳَﺮَى

c. Jika berakhiran dengan huruf illah ya' maka huruf tersebut diberi tanda
sukun dan huruf sebelumnya dibaca kasrah. Contoh:ﻲ
ْ ِﻳَﻘ

2. Jumlah huruf yang tertulis empat
Fi`il Mudlari` yang jumlah huruf tertulisnya empat memiliki 14 format
sebagai berikut:
Tidak

mengandung

ﻞ
ُ ِﻔﻌ
ْ  ُﻳ،ُﻔﻌِﻞ
ْ َ ﻳ،ُﻔﻌَﻞ
ْ َ ﻳ،ُﻔ ُﻌﻞ
ْ َﻳ

huruf illah atau tasydid
Mengandung huruf illah

،ﻔﻌَــﻰ
ْ َ ﻳ،ُ ﻳَﻔُـﻮْل،ُ ﻳَﻔِ ْﻴـﻞ،ُﻳَﻔَــﺎل
ﻔ ُﻌ ْﻮ
ْ َ ﻳ،ْﻔﻌِﻲ
ْ َﻳ
 ُﻳﻔِﻊﱡ، ﻳَﻔَﻊﱡ، ﻳَﻔِﻊﱡ،ﻔﻊﱡ
ُ َﻳ

Mengandung tasydid
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-

Mengandung huruf illah
dan tasydid

Dengan melihat keempat belas format berikut dapat dijelaskan hal-hal
berikut:
a. Pada prinsipnya fi`il mudlari` yang jumlah huruf tertulisnya empat
memiliki bacaan yang tetap untuk huruf kedua dan keempat di mana
huruf kedua diberi tanda sukun dan huruf keempat dibaca dlammah.
Sementara huruf pertama dibaca fathah dan terkadang dibaca
dhammah. Dan untuk huruf ketiga adakalanya dibaca dhammah, atau
fathah, atau dlammah.
b. Semua huruf illah masuk dalam fi`il mudlari` yang jumlah huruf
tertulisnya empat dan menempati posisi di tengah dan di akhir.
Kesemuanya diberi tanda sukun sementara huruf sebelumnya diberi
tanda fathah jika sesudahnya adalah huruf illah alif, dan diberi tanda
kasrah jika sesudahnya adalah huruf illah ya', serta diberi tanda
dlammah jika sesudahnya adalah huruf illah wawu.
c. Huruf yang bertasydid masuk dalam fi`il mudlari` yang jumlah huruf
tertulisnya empat dan menempati posisi huruf terakhir. Ia selalu dibaca
dlammah sementara huruf sebelumnya kadang dibaca fathah atau
dlammah atau kasrah dan bersifat sima`i.
Atas dasar ini maka formula cara membaca fi`il mudlari` yang jumlah
huruf tertulisnya empat dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Standar dasarnya dibaca dengan mengikuti salah satu dari bacaan
format

ﻞ
ُ ﻔﻌِــ
ْ  ُﻳ،ُﻔﻌُــﻞ
ْ َ ﻳ،ُﻔﻌِــﻞ
ْ َ ﻳ،ُﻔﻌَــﻞ
ْ َﻳ

(huruf pertama

adakalanya dibaca fathah atau dlammah, huruf kedua diberi tanda
sukun, huruf ketiga adakalanya dibaca fathah atau dlammah atau
kasrah sedangkan huruf keempat dibaca dlammah). Contoh:

ﻞ
ُ ِﺪﺧ
ْ  ُﻳ،ُﺼﺮ
ُ  ﻳَ ْﻨ،ُﺠﻠِﺲ
ْ َﻳ
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،ُﻳَﻘْـﺮَأ

b. Jika didalamnya terdapat huruf illah dimanapun tempatnya, maka
huruf illah tersebut diberi tanda sukun sementara huruf sebelumnya
dibaca dengan menyesuaikan dengan huruf illah tersebut, yakni fathah
sebelum alif, kasrah sebelum ya', dan dlammah sebelum wawu.
Sementara yang lain mengikuti bacaan standar. Contoh:

،ُﻳَﻨَــﺎم

 ﻳَ ْﻐ ُﺰ ْو،ْﺠﺮِي
ْ َ ﻳ، ﻳَ ْﺮﺿَﻰ،ُﻘ ْﻮم
ُ َ ﻳ،ُﻳَﺴِ ْﻴﺮ
c. Jika ada huruf bertasydid, maka ia dibaca dlammah, sementara huruf
sebelumnya adakalanya dibaca fathah atau kasrah atau dlammah
kecuali jika huruf pertama dibaca dlammah maka huruf sebelum huruf
bertasydid tersebut dibaca kasrah. Contoh:

، ﻳَﻌَـﺾﱡ، ﻳَﻔِـﺮﱡ،ﻳَﻤُـﺪﱡ

ُﻳﻀِﻞﱡ
3. Jumlah huruf yang tertulis lima
Fi`il mudlari` yang huruf tertulisnya berjumlah lima memiliki 22 format
sebagai berikut:

Tidak

mengandung

ﻞ
ُ ِ ُﻳﻔَ ْﻌﻨ،ُ ﻳَ ْﻨﻔَﻌِﻞ،ُﻔﺘَﻌِﻞ
ْ َ ﻳ،ُُﻳﻔَ ْﻌﻠِﻞ

huruf illah atau tasydid
Mengandung

huruf

illah

،ْ ﻳُﻔَـــﺎﻋِﻲ،ْ ﻳُﻔَ ْﻌﻠِـــﻲ،ُﻳُﻔَﺎﻋِـــﻞ
،ُ ﻳَ ْﻨﻔَــــﺎل،ْﻔﺘَﻌِــــﻲ
ْ َ ﻳ،ُﻔﺘَــــﺎل
ْ َﻳ
،ُ ﻳُﻔَ ْﻴﻌِـــﻞ،ُ ﻳُﻔَﻮْﻋِـــﻞ،ْﻳَ ْﻨﻔَﻌِـــﻲ
ﻞ
ُ ِ ُﻳﻔَ ْﻌﻴ،ُُﻳﻔَ ْﻌﻮِل

Mengandung tasydid
Mengandung

 ﻳَ ْﻨﻔَﻊﱡ،ﻔﺘَﻊﱡ
ْ َ ﻳ،ﻔﻌَﻞﱡ
ْ َ ﻳ،ُُﻳﻔَﻌﱢﻞ
 ﻳَﻔَﺎلﱡ،ُْﻳﻔَﻌﱢﻲ

huruf

illah dan tasydid
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Dengan mencermati keduapuluh dua format di atas, beberapa hal pokok
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pada prinsipnya ada dua pola format untuk membaca Fi`il mudlari`
yang huruf tertulisnya berjumlah lima yaitu pola
(dlammah,fathah,sukun,kasrah,dlammah)

dan

ﻞ
ُ ُﻳﻔَ ْﻌﻠِـــ

ﻞ
ُ ﻔﺘَﻌِــــــ ـ
ْ َﻳ

(fathah,sukun,fathah,kasrah,dlammah)
b. Huruf illah alif masuk dalam Fi`il mudlari` yang huruf tertulisnya
berjumlah lima di posisi tengah dan ia selalu diberi tanda sukun
sementara huruf sebelumnya dibaca fathah.
c. Huruf illah wawu masuk dalam Fi`il mudlari` yang huruf tertulisnya
berjumlah lima di posisi tengah dan ia dibaca sesuai dengan posisinya
d. Huruf illah ya' masuk dalam Fi`il mudlari` yang huruf tertulisnya
berjumlah lima di posisi tengah dan akhir. Jia ia berada di posisi
tengah, maka ia dibaca sesuai dengan posisinya. Sedangkan jika ia
berada di posisi akhir, maka ia diberi tanda sukun dan huruf
sebelumnya dibaca kasrah.
e. Huruf bertasydid masuk dalam Fi`il mudlari` yang huruf tertulisnya
berjumlah lima pada posis tengah dan akhir. Jika di posisi tengah maka
ia dibaca kasrah, dan jika diposisi akhir ia dibaca dlammah. Semua
huruf sebelumnya dibaca fathah kecuali jika berupa huruf illah alif.

Dari sini dapatlah dirumuskan formula cara membaca Fi`il mudlari` yang
huruf tertulisnya berjumlah lima sebagai berikut:
a. Standar dasarnya dibaca dengan mengacu pada salah satu dari bacaan
format

ﻞ
ُ ُﻳﻔَ ْﻌﻠِـــ

(dlammah,fathah,sukun,kasrah,dlammah)

dan

ﻞ
ُ ِﻔﺘَﻌ
ْ َ( ﻳfathah,sukun,fathah,kasrah,dlammah). Contoh: ،ُﺧﺮِج
ْ َﻳُـﺪ
ﺐ
ُ ِﻳَ ْﺮﺗَﻜ
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b. Jika ada huruf illah alif, maka ia diberi tanda sukun dan huruf
sebelumnya dibaca fathah dimanapun posisinya sedangkan yang lain

ﺨﺘَﺎ ُر
ْ َ ﻳ،ُُﻳﻘَﺎﺗِﻞ

dibaca sesuai standar. Contoh:

c. Jika ada huruf illah ya', maka ia dibaca sesuai dengan posisinya jika ia
berada di tengah kata. Sedangkan jika berada di akhir kata maka ia
diberi tanda sukun dan huruf sebelumnya dibaca kasrah. Contoh:

ﻲ
ْ ِﺼﻄَﻔ
ْ َ ﻳ،ْ ُﻳﻌَﺎﻧِﻲ،ُ ُﻳﺸَ ْﺮﻳِﻒ،ُُﻳﺴَ ْﻴﻄِﺮ
d. Jika ada huruf illah wawu maka ia dibaca sesuai dengan posisinya di
tengah kata. Contoh: ﻞ
ُ ُِﻳﺤَ ْﻮﻗ
e. Jika ada huruf bertasydid, maka ia dibaca kasrah jika berada di tengah
kata, dan dibaca dlammah jika berada di akhir kata. Huruf yang ada
sebelumnya dibaca fathah. Contoh:

،ﻲ
ْ  ﻳُـﺪَﻋﱢ،ﺤﻤَـﺮﱡ
ْ َ ﻳ،ُُﻳﻔَـﺮﱢح

ﻳَﻤَﺎرﱡ
4. Jumlah huruf yang tertulis enam
Fi`il mudlari` yang huruf tertulisnya berjumlah enam memiliki 17 format
sebagi berikut:

Tidak mengandung huruf

،ُ ﻳَﺘَﻔَ ْﻌﻠَــــﻞ،ُﻔﻌِﻞ
ْ َﺴﺘ
ْ ﻳَــــ

illah atau tasydid

Mengandung huruf illah

ﻞ
ُ ِﻔﻌَ ْﻨﻠ
ْ َﻳ
،ْﻔﻌِﻲ
ْ َﺴﺘ
ْ  ﻳَــ،ُﺴﺘَﻔِ ْﻴﻞ
ْ ﻳَــ
،ْﻔﻌَ ْﻨﻠِــــﻲ
ْ َ ﻳ،ﻳَﺘَﻔَ ْﻌﻠَــــﻰ
،ُ ﻳَﺘَﻔَ ْﻌﻴَـــــﻞ،ُﻳَﺘَﻔَﻌْـــــﻮَل
،ُ ﻳَﺘَﻔَ ْﻴﻌَـــــﻞ،ُﻳَﺘَﻔَ ْﻮﻋَـــــﻞ

19

ﻲ
ْ ِﻔﺘَ ْﻌﻠ
ْ َﻳ
ﻔﻌَﻠِﻞﱡ
ْ َ ﻳ،ﺴﺘَﻔِﻊﱡ
ْ َ ﻳ،ُﻳَﺘَﻔَﻌﱠﻞ

Mengandung tasydid
Mengandung huruf illah

 ﻳَﺘَﻔَﻌﱠﻰ،ﻔﻌَﺎلﱡ
ْ َﻳ

dan tasydid

Apabila dicermati ketujuh belas format tersebut, dapatlah dijelaskan halhal berikut:
a. Pada prinsipnya ada dua pola bacaan dalam Fi`il mudlari` yang huruf
tertulisnya berjumlah enam, yaitu pola

ﻞ
ُ ِﻔﻌ
ْ َﺴﺘ
ْ ( ﻳَـfathah, sukun,

fathah, sukun, kasrah, dlammah) jika huruf kedua tidak berupa ta', dan
pola

ﻞ
ُ َﻳَﺘَﻔَ ْﻌﻠ

(fathah,fathah,fathah,sukun,dlammah) atau semuanya

dibaca fathah kecuali huruf keempat yang diberi tanda sukun dan huruf
terakhir yang dibaca dlammah jika huruf kedua berupa ta'.
b. Huruf illah alif masuk dalam Fi`il mudlari` yang huruf tertulisnya
berjumlah enam dan berada di posisi tengah dan akhir. Ia selalu diberi
tanda sukun sementara huruf sebelumnya dibaca fathah.
c. Huruf illah ya` masuk dalam Fi`il mudlari` yang huruf tertulisnya
berjumlah enam dan berada di posisi tengah dan akhir. Jika ia berada
di tengah kata maka ia diberi tanda sukun dan huruf sebelumnya dibaca
kasrah untuk pola

ﻞ
ُ ِﻔﻌ
ْ َﺴﺘ
ْ ( ﻳَـhuruf kedua kata bukan ta'), dan ia

dibaca sesuai dengan posisinya dalam pola

ﻞ
ُ ( ﻳَﺘَﻔَ ْﻌﻠَـhuruf kedua

kata berupa ta'). Jika berada diakhir kata maka ia diberi tanda sukun
dan huruf sebelumnya dibaca kasrah.
d. Huruf illah wawu masuk dalam Fi`il mudlari` yang huruf tertulisnya
berjumlah enam dan berada di posisi tengah. Ia dibaca sesuai dengan
posisinya.

20

e. Huruf bertasydid masuk dalam Fi`il mudlari` yang huruf tertulisnya
berjumlah enam dan berada di posisi tengah dan akhir. Jika ia berda di
tengah maka dibaca fathah dan huruf sebelumnya juga dibaca fathah.
Dan jika berda di akhir kata maka ia dibaca dlammah dan huruf
sebelumnya dibaca kasrah kecuali jika berupa huruf illah alif.

Dari sini dapatlah dirumuskan formula membaca Fi`il mudlari` yang huruf
tertulisnya berjumlah enam sebagai berikut:
a. Standar dasarnya mengikuti bacaan pola

ﻞ
ُ ِﻔﻌ
ْ َﺴﺘ
ْ ( ﻳَـfathah, sukun,

fathah, sukun, kasrah, dlammah) jika huruf kedua kata bukan ta', dan
pola

ﻞ
ُ ( ﻳَﺘَﻔَ ْﻌﻠَـsemua huruf dibaca fathah kecuali huruf kedua yang

diberi tanda sukun dan huruf terakhir dibaca dlammah) jika huruf
kedua kata berupa ta'. Contoh: ر
ُ َهﻮ
ْ َﻳَﺘَﺪ

،ُﺴﺘَ ْﻐﻔِﺮ
ْ َﻳ

b. Jika terdapat huruf illah alif, maka ia diberi tanda sukun dan huruf
sebelumnya dibaca fathah dimanapun posisinya dan yang lain dibaca
mengikuti standar. Contoh:

ﻳَﺘَﻌَﺎﻃَﻰ

c. Jika terdapat huruf illah ya' maka dilihat posisi dan pola katanya.
Dalam pola

ﻞ
ُ ِﻔﻌ
ْ َﺴﺘ
ْ  ﻳَـia diberi tanda sukun dan huruf sebelumnya

dibaca kasrah di manapun posisinya. Sedangkan dalam pola

ﻞ
ُ  ﻳَﺘَﻔَ ْﻌﻠَـia dibaca sesuai dengan posisinya. Contoh: ،ُﺴﺘَﻘِ ْﻴﻢ
ْ ﻳَـ
ﻒ
ُ َ ﻳَﺘَﺸَ ْﺮﻳ،ْﺪﻋِﻲ
ْ َﺴﺘ
ْ َﻳ
d. Jika terdapat huruf illah wawu, maka ia dibaca sesuai dengan posisinya
dalam kata (mengikuti bacaan standar dasar). Contoh:

ﻞ
ُ َﻳَﺘَﺤَ ْﻮﻗ

e. Jika terdapat huruf bertasydid, maka apabila ia berada di tengah kata ia
dibaca fathah dan huruf sebelumnya juga dibaca fathah. Sedangkan
jika berada di akhir kata maka ia dibaca dlammah dan huruf
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sebelumnya dibaca kasrah kecuali jika berupa huruf illah alif
sementara yang lain dibaca mengikuti standar. Contoh:

،ُﻳَﺘَﻘَـﺪﱠم

ﻔﻌَﺎلﱡ
ْ َ ﻳ،ﻄﻤَﺌِﻦﱡ
ْ َ ﻳ،ﺴﺘَﻤِﺪﱡ
ْ َﻳ
C. Format Fi'il Amr
Seperti disebutkan di atas bahwa jumlah format fi'il amr berdasar pada
jumlah huruf yang tertulis adalah 58 format. Hal itu dapat dilihat pada tebl
berikut:

TABEL III
FORMAT DAN VARIAN FI'IL AMR BERDASAR PADA
JUMLAH HURUF YANG TERTULIS

JUML.

JENIS VARIAN

FORMAT

HURUF
SATU

Tidak mengandung huruf

ِ ع،َف

illah atau tasydid
Mengandung huruf illah

-

Mengandung tasydid

-

Mengandung huruf illah

-

dan tasydid
DUA

Tidak mengandung huruf

ﻞ
ْ َ ﻓ،ْ ﻓِﻞ،ُْﻓﻞ

illah atau tasydid
Mengandung huruf illah

-

Mengandung tasydid

-

Mengandung huruf illah

-

dan tasydid
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TIGA

Tidak mengandung huruf
illah atau tasydid

Mengandung huruf illah
Mengandung tasydid
Mengandung huruf illah

،َ اِﻓْــﻊ،ِ اِﻓْــﻊ،ُاُﻓْــﻊ
ِ ﻓَﺎع،ْ أَﻓِﻞ،ْأَﻓِﻊ
 ﻓَﻊﱢ، ﻓِﻊﱠ،ُﻓﻊﱠ
-

dan tasydid
EMPAT

Tidak mengandung huruf
illah atau tasydid

،ْ اِ ْﻓﻌِـــ ـﻞ،ْاُ ْﻓﻌُـــ ـﻞ
،ْ ﻓَ ْﻌﻠِــــﻞ،ْاِ ْﻓﻌَــــﻞ
،ْ اِ ْﻓﺘَـــــﻞ،ْأَ ْﻓﻌِـــــﻞ
،ِ اِ ْﻧﻔَـــــﻊ،ْاِ ْﻧﻔَـــــﻞ
ِ اِ ْﻓﺘَﻊ،ْ ﻓَ ْﻌﻨِﻞ،َﺗَﻔَ ْﻌﻞ

Mengandung huruf illah

،ْ ﻓَﻮْﻋِــ ـﻞ،ْﻓَﺎﻋِــ ـﻞ
،ْ ﻓَﻌْــــﻮِل،ْﻓَ ْﻴﻌِــــﻞ
َ ﺗَﻔَﺎع،ْﻓَ ْﻌﻴِﻞ

Mengandung tasydid

، أَﻓِ ـﻊﱠ، ﻓَــﺎعﱢ،ْﻓَﻌﱢ ـﻞ
ﺗَﻔَﻊﱠ

Mengandung huruf illah

-

dan tasydid
LIMA

Tidak mengandung huruf
illah atau tasydid

،ْ اِ ْﻧﻔَﻌِـــﻞ،ْاِ ْﻓﺘَﻌِـــﻞ
،ِﻔﻊ
ْ َ اِﺳْـﺘ،ْﺳﺘَﻔِﻞ
ْ ِا
،ْﻔﻌَــﻞ
ْ َ ﺗَﻤ،ْﺗَﻔَ ْﻌﻠَــﻞ
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ِاِ ْﻓﻌَ ْﻨﻞ
Mengandung huruf illah

،ِ اِ ْﻓﻌَـــﻮْع،ﻞ
ْ ﺗَﻔَﺎﻋَـــ
،ْ ﺗَﻔَ ْﻴﻌَــﻞ،ْﺗَﻔَﻮْﻋَــﻞ
ﻞ
ْ َ ﺗَﻔَ ْﻌﻴ،ْﺗَﻔَ ْﻌﻮَل

Mengandung tasydid

، اِ ْﻓﺘَـــ ـﻞﱠ،ْﺗَﻔَﻌﱠـــ ـﻞ
 اِ ْﻓﻌَﻞﱠ،اِ ْﻧﻔَﻞﱠ

Mengandung huruf illah

ﺗَﻔَﺎلﱠ

dan tasydid
ENAM

Tidak mengandung huruf

ﻞ
ْ ِ اِ ْﻓﻌَ ْﻨﻠ،ْﻔﻌِﻞ
ْ َﺳﺘ
ْ ِا

illah atau tasydid
Mengandung huruf illah
Mengandung tasydid
Mengandung huruf illah

 اِ ْﻓﻌَﻠِﻞﱠ،ﺳﺘَﻔِﻞﱠ
ْ ِا
اِ ْﻓﻌَﺎلﱠ

dan tasydid

Untuk memudahkan analisis terhadap format-format tersebut, berikut ini
peneliti akan melakukan analisanya berdasarkan pada jumlah huruf kata pada
masing-masing format. Namun sebelum itu perlu disampaikan bahwa fi`il amr
pada dasarnya tidak mengandung huruf illah, dan cara membacanya mengacu
pada cara membaca fi`il mudlari` dengan sedikit perubahan pada huruf
pertamanya. Karena itu membaca fi`il amr akan sangat terbantu manakala
dapat mengenali fi`il mudlari`nya.

1. Jumlah huruf tertulisnya Satu
Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya satu memiliki dua format sebagai
berikut:
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JENIS VARIAN

FORMAT

ِ ع،َف

Tidak mengandung huruf illah atau tasydid
Mengandung huruf illah

-

Mengandung tasydid

-

Mengandung huruf illah dan tasydid

-

Kedua format di atas merupakan dua pola cara membaca fi`il amr yang
jumlah hurufnya satu, yakni adakalanya dibaca fathah dan adakalanya
dibaca kasrah. Fi'il amr dengan jumlah huruf satu seperti ini berasal dari
fi`il yang mengandung huruf illah. Contoh: ِق

،َر

2. Jumlah huruf yang tertulis dua
Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya dua memiliki tiga format sebagai
berikut:

Tidak mengandung huruf illah atau tasydid

ﻞ
ْ َ ﻓ،ْ ﻓِﻞ،ُْﻓﻞ

Mengandung huruf illah

-

Mengandung tasydid

-

Mengandung huruf illah dan tasydid

-

Ketiga format tersebut menggambarkan cara membaca Fi'il amr yang
jumlah huruf tertulisnya dua, yakni huruf terakhir diberi tanda sukun
sedangkan huruf pertamanya adakalanya dibaca fathah, kasrah, atau
dlammah. Contoh: ﻢ
ْ ُﻗ

،ْ ﺳِﺮ،ْﺿَﻊ
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3. Jumlah huruf tertulisnya tiga
Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya tiga memiliki sembilan format
sebagai berikut:

Tidak mengandung huruf illah
atau tasydid

،ْ أَﻓِــﻊ،َ اِﻓْــﻊ،ِ اِﻓْــﻊ،ُاُﻓْــﻊ
ِ ﻓَﺎع،ْأَﻓِﻞ
-

Mengandung huruf illah

 ﻓَﻊﱢ، ﻓِﻊﱠ،ُﻓﻊﱠ

Mengandung tasydid
Mengandung huruf illah dan

-

tasydid

Kesembilan format tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:
a. Pada dasarnya Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya tiga selalu
dimulai dengan hamzah washal atau hamzah qath` jika tidak
mengandung huruf bertasydid.
b. Apabila dimulai dengan hamzah washal, maka huruf kedua selalu
sukun sedangkan hamzah washalnya adakalanya dibaca dhammah dan
adakalanya dibaca kasrah. Jika hamzah washal dibaca dhammah maka
huruf ketiga pasti dibaca dhammah. Namun jika hamzah washal
dibaca kasrah maka huruf ketiganya terkadang dibaca kasrah dan
terkadang dibaca fathah.
c. Huruf illah alif masuk dalam Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya
tiga dan berada di tengah kata. Ia selalu diberi tanda sukun dan huruf
sebelumnya dibaca fathah sementara huruf sesudahnya dibaca kasrah.
d. Huruf bertasydid masuk dalam Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya
tiga dan menempati posisi huruf terakhir. Adakalanya ia dibaca fathah
dan adakalanya ia dibaca kasrah. Jika ia dibaca fathah maka huruf
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sebelumnya adakalanya dibaca dlammah atau kasrah. Dan jika ia
dibaca kasrah maka huruf sebelumnya dibaca fathah.
Atas dasar ini maka formula cara membaca Fi'il amr yang jumlah huruf
tertulisnya tiga dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Standar dasarnya, jika dimulai dengan hamzah washal, maka huruf
kedua diberi tanda sukun sedangkan hamzah washal dibaca kasrah dan
huruf ketiga dibaca fthah atau kasrah; atau hamzah washal dibaca
dlammah dan huruf ketiga dibaca dlammah. Contoh:

،َ اِ ْرض،ِاِﺟْـﺮ

ع
ُ ُا ْد
b. Jika dimulai dengan hamzah qath', maka ia dibaca fathah dan huruf
sesudahnya dibaca kasrah sedangkan huruf ketiga diberi tanda sukun.
Contoh:

ﻢ
ْ ِ أَﻗ،ْﻃﻊ
ْ َأ

c. Jika terdapat huruf illah alif, maka ia diberi tanda sukun dan huruf
sebelumnya dibaca fathah sedang huruf terakhir dibaca kasrah.
Contoh: ِﻋَﺎن

،ِﻋَﺎط

d. Jika terdapat huruf bertasydid, maka huruf itu dibaca fathah dan huruf
sebelumnya dibaca kasrah atau dlammah; atau huruf bertasydid
tersebut dibaca kasrah dan huruf sebelumnya dibaca fathah. Contoh:

 رَقﱢ،ﻣﺪﱠ
ُ ،ﻓِﺮﱠ
4. Jumlah huruf tertulisnya empat
Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya empat memiliki 21 format sebagai
berikut:
Tidak mengandung huruf illah
atau tasydid

،ْ اِ ْﻓﻌَـــﻞ،ْ اِ ْﻓﻌِـــﻞ،ْاُ ْﻓﻌُـــﻞ
،ْ اِ ْﻓﺘَـــﻞ،ْ أَ ْﻓﻌِـــﻞ،ْﻓَ ْﻌﻠِـــﻞ
،َ ﺗَﻔَﻌْـــﻞ،ِ اِ ْﻧﻔَـــﻊ،ْاِ ْﻧﻔَـــﻞ
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ِ اِ ْﻓﺘَﻊ،ْﻓَ ْﻌﻨِﻞ
،ْ ﻓَ ْﻴﻌِــﻞ،ْ ﻓَﻮْﻋِــﻞ،ْﻓَﺎﻋِــﻞ

Mengandung huruf illah

َ ﺗَﻔَﺎع،ْ ﻓَ ْﻌﻴِﻞ،ْﻓَﻌْﻮِل
 ﺗَﻔَﻊﱠ، أَﻓِﻊﱠ، ﻓَﺎعﱢ،ْﻓَﻌﱢﻞ

Mengandung tasydid
Mengandung huruf illah dan

-

tasydid

Apabila kita cermati kedua puluh satu format di atas dapatlah dijelaskan
hal-hal berikut:
a. Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya empat dimulai dengan hamzah
washal, hamzah qath', ta', atau huruf lain. Selain itu ada juga hurufnya
yang bertasydid.
b. Semua huruf pertama dari Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya
empat dibaca fathah kecuali jika berupa hamzah washal maka ia
umumnya dibaca kasrah dan ada yang dibaca dlammah.
c. Semua huruf kedua dari Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya empat
diberi tanda sukun kecuali di dalam kata yang dimulai dengan hamzah
qath` atau ta' dan diakhiri dengan huruf yang bertasydid, atau dalam
kata yang dimulai dengan huruf ta', maka ia dibaca fathah atau kasrah.
d. Huruf ketiga dari Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya empat,
adakalanya dibaca fathah, dlammah atau kasrah.
e. Huruf keempat dari Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya empat
adakalanya diberi tanda sukun atau dibaca kasrah.
f. Huruf bertasydid yang masuk dalam Fi'il amr yang jumlah huruf
tertulisnya empat adakalanya dibaca kasrah atau fathah.
Berpijak dari analisa di atas dapatlah dirumuskan formula cara membaca
Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya empat sebagai berikut:
a. Jika dimulai dengan hamzah washal yang dibaca kasrah, maka huruf
kedua pasti sukun, huruf ketiga dibaca kasrah atau fathah, dan huruf
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keempat diberi tanda sukun atau dibaca kasrah jika asalnya
mengandung huruf illah. Contoh: ِاِ ْﻧﺠَﻞ

،ْ اِ ْﻗﺮَأ،ْﺟﻠِﺲ
ْ ِا

b. Jika dimulai dengan hamzah washal yang dibaca dhammah, maka
huruf kedua pasti sukun, huruf ketiga dibaca dlammah, dan huruf
keempat diberi tanda sukun. Contoh:

ﺐ
ْ ُا ْآ ُﺘ

c. Jika dimulai dengan hamzah qath' atau huruf lain (selain hamzah
washal dan ta'), maka dibaca mengikuti pola
kasrah, sukun). Contoh:

ﻞ
ْ أَ ْﻓﻌِـ

(fathah, sukun,

ج
ْ ِﺧﺮ
ْ َ د،ْ أَ ْﻗﺒِﻞ،ْﻃَ ْﺄﻃِﺊ

d. Jika dimulai dengan huruf ta', maka dibaca mengikuti pola
(fathah, fathah, sukun, fathah) Contoh:

َﺗَﻔَﻌْـﻞ

َﺗَﺪَ ْﻟﻮ

e. Jika di dalamnya terdapat huruf illah alif, maka huruf tersebut diberi
tanda sukun dan huruf sebelumnya dibaca fathah sementara yang lain
dibaca dengan mengikuti standar. Contoh:

َ ﺗَﻌَﺎط،ْﺟَﺎهِﺪ

f. Jika ada huruf bertasydid dan berada di tengah kata maka huruf
tersebut dibaca kasrah, atau berada di akhir kata maka huruf tersebut
dibaca fathah sedangkan huruf sebelumnya dibaca kasrah jika dimulai
dengan hamzah qath', atau huruf sebelumnya dibaca fathah jika
dimulai dengan huruf ta'. Huruf bertasydid yang berada di akhir kata
dibaca kasrah jika didahului oleh huruf illah alif. Contoh:

،ْﺟَـﺮﱢب

 ﺗَﺠَﻞﱠ،أَﻣِﺪﱠ

5. Jumlah huruf tertulisnya lima
Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya lima memiliki 18 format sebagai
berikut:
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Tidak mengandung huruf illah
atau tasydid

،ْ اِﺳْـﺘَﻔِﻞ،ْ اِ ْﻧﻔَﻌِﻞ،ْاِ ْﻓﺘَﻌِﻞ
،ْﻔﻌَﻞ
ْ َ ﺗَﻤ،ْ ﺗَﻔَ ْﻌﻠَﻞ،ِﻔﻊ
ْ َﺳﺘ
ْ ِا
ِاِ ْﻓﻌَ ْﻨﻞ
،ْ ﺗَﻔَﻮْﻋَـﻞ،ِ اِ ْﻓﻌَـﻮْع،ْﺗَﻔَﺎﻋَﻞ

Mengandung huruf illah

ﻞ
ْ َ ﺗَﻔَ ْﻌﻴ،ْ ﺗَﻔَ ْﻌﻮَل،ْﺗَﻔَ ْﻴﻌَﻞ
 اِ ْﻓﻌَﻞﱠ، اِ ْﻧﻔَﻞﱠ، اِ ْﻓﺘَﻞﱠ،ْﺗَﻔَﻌﱠﻞ

Mengandung tasydid

ﺗَﻔَﺎلﱠ

Mengandung huruf illah dan
tasydid

Apabila kedelapan belas format tersebut diperhatikan dengan seksama,
dapatlah dijelaskan hal-hal berikut:
a. Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya lima adakalanya dimulai
dengan hamzah washal, dan adakalanya dimulai dengan huruf ta'.
b. Hamzah washal dalam Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya lima
selalu dibaca kasrah. Dan fi`il jenis ini memiliki dua pola bacaan,
yaitu mengikuti pola bacaan format ،ْﻓﺘَﻌِـﻞ
ْ ِ( اkasrah, sukun, fathah,
kasrah, sukun), atau pola bacaan format

ِﻔﻊ
ْ َ( اِﺳْـﺘkasrah, sukun,

fathah, sukun, kasrah).
c. Huruf ta' yang mengawali Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya lima
selalu dibaca fathah. Dan fi`il jenis ini semua hurufnya dibaca fathah
kecuali huruf ketiga dan kelima yang diberi tanda sukun.
d. Huruf yang bertasydid yang masuk dalam Fi'il amr yang jumlah huruf
tertulisnya lima berada di tengah dan di akhir kata. Ia dibaca fathah
sebagaimana huruf sebelumnya.
Dari paparan di atas dapatlah diformulasikan cara membaca Fi'il amr yang
jumlah huruf tertulisnya lima sebagai berikut:
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a. Standar dasarnya, jika dimulai dengan hamzah washal, maka ia dibaca
mengikuti salah satu dari dua pola bacaan, yaitu:
sukun, fathah, kasrah, sukun), atau
sukun, kasrah). Contoh:

ﻞ
ْ ( اِ ْﻓﺘَﻌِـkasrah,

ِﻔﻊ
ْ َ( اِﺳْـﺘkasrah, sukun, fathah,

ِﺪع
ْ َﺳﺘ
ْ ِ ا،ْﺟﺘَﻨِﺐ
ْ ِا

b. Dan jika dimulai dengan huruf ta', maka semua huruf dibaca fathah
kecuali huruf kedua dan huruf kelima yang diberi tanda sukun.
Contoh: ﻞ
ْ َﺗَﺤَ ْﻮﻗ

،َْﺗﺸَ ْﺮﻳَﻒ

c. Jika terdapat huruf bertasydid, maka huruf tersebut dibaca fathah dan
huruf sebelumnya juga dibaca fathah sementara huruf yang lain dibaca
mengikuti bacaan standar. Contoh: ﺗَﻤَﺎسﱠ

،ﺣﻤَﺮﱠ
ْ ِ ا،ْﺗَﻘَﺪﱠم

6. Jumlah huruf tertulisnya enam
Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya enam memiliki lima format
sebagai berikut:
Tidak mengandung huruf illah atau

ﻞ
ْ ِ اِ ْﻓﻌَ ْﻨﻠ،ْﻔﻌِﻞ
ْ َﺳﺘ
ْ ِا

tasydid

-

Mengandung huruf illah

 اِ ْﻓﻌَﻠِﻞﱠ،ﺳﺘَﻔِﻞﱠ
ْ ِا

Mengandung tasydid
Mengandung huruf illah dan tasydid

اِ ْﻓﻌَﺎلﱠ

Kelima format di atas jika diperhatikan dengan seksama, dapatlah
dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
a. Semua Fi'il amr yang jumlah huruf tertulisnya enam dimulai dengan
hamzah washal yang dibaca kasrah. Fi`il semacam ini dibaca dengan
satu format, yaitu: ﻞ
ْ ِﻔﻌ
ْ َ( اِﺳْـﺘkasrah, sukun, fathah, sukun, kasrah,
sukun).
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b. Hurufr bertasydid masuk dalam Fi'il amr yang jumlah huruf
tertulisnya enam dan menempati posisi akhir dan ia dibaca fathah
sementara huruf sebelumnya dibaca kasrah, kecuali jika sebelumnya
berupa huruf illah alif maka huruf illah tersebut diberi tanda sukun dan
huruf sebelumnya dibaca fathah.
Dari sini dapat dirumuskan formula cara membaca Fi'il amr yang jumlah
huruf tertulisnya enam sebagai berikut:
a. Satandar

dasarnya

dibaca

dengan

mengikuti

bacaan

format

ﻞ
ْ ِﻔﻌ
ْ َ( اِﺳْـﺘkasrah, sukun, fathah, sukun, kasrah, sukun). Contoh:
ﺳﺘَ ْﻨﺼِ ْﺮ
ْ ِ ا،ْﺳﺘَ ْﻐﻔِﺮ
ْ ِا
b. Jika terdapat huruf bertasydid, maka huruf tersebut dibaca fathah dan
huruf sebelumnya dibaca kasrah kecuali jika huruf sebelumnya berupa
huruf illah alif, maka huruf illah tersebut diberi tanda sukun dan huruf
sebelumnya diberi tanda fathah sementara huruf yang lain dibaca
mengikuti bacaan standar. Contoh: ﻃﻤَﺌِﻦﱠ
ْ ِا

،ﺳﺘَﻤِﺮﱠ
ْ ِا

Demikian hasil analisis tentang formula cara membaca fi`il berdasarkan pada
jumlah huruf yang tertulis.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari paparan di atas, dapatlah disimpulkan beberapa hal berikut:
1. Pada dasarnya pada setiap jenis fi`il yang didasarkan pada jumlah huruf
yang tertulis memiliki pola bacaan standar sebagai acuan umum. Pola ini
terdapat dalam fi`il yang tidak dimasuki oleh huruf illah atau huruf
bertasydid.
2. Dalam membaca fi`il yang dimasuki oleh huruf illah atau huruf bertasydid,
yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah bacaan huruf-huruf tersebut
dengan implikasinya pada huruf sebelumnya, setelah itu huruf-huruf yang
lain dibaca mengikuti pola bacaan standar
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Dengan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh
peneliti, yaitu:
1. Hendaknya ada penelitian lain yang dapat menguji efektifitas model
membaca fi`il ni guna penyempurnaan hasil yang telah ditemukan
2. Hendaknya ada penelitian lain yang mencoba menemukan formula baru
cara membaca isim dan harf berdasar pada jumlah huruf yang tertulis.
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