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BAB KEDUA 

KOLOKASI DALAM BAHASA ARAB 

 

2.0 Pengenalan 

Di antara isi "Memorandum Concerning Language Universals" yang 

disampaikan ke Persidangan tentang Language Universals yang diadakan di Gould 

House, Dobbs Ferry, New York, pada 13-15 April, 1961 adalah "amid infinite diversity, 

all languages are, as it were, cut from the same pattern. Some interlinguistic similarities 

and identities have been formalized, others not…." (Greenberg, 1966: xv). Dari beberapa 

kajian yang telah dilakukan kemudian dapatlah disimpulkan bahawa "some 

interlinguistic similarities and identities" yang telah dirumuskan adalah keuniversalan 

kolokasi (Aisenstadt, 1979: 71; El-Gemei, 2006: 434). Setiap bahasa memiliki kolokasi 

dengan ciri khas masing-masing, termasuk bahasa Arab. Dalam bab kedua ini akan 

dibahas fenomena kolokasi dalam bahasa Arab, termasuk kajian yang dilakukan oleh 

pakar bahasa terdahulu dan mutakhir. Kerana yang mempopularkan istilah kolokasi 

secara teknikal ialah pakar bahasa dari Barat. Maka sebelum membahas kolokasi dalam 

bahasa Arab, penulis akan membicarakan terlebih dahulu kolokasi secara am, khususnya 

menurut tradisi kajian Barat. 

 

2.1 Pengertian kolokasi 

Kata kolokasi berasal dari bahasa Inggeris collocation yang KK-nya adalah 

collocate. Menurut kamus Collins English Dictionary (Hanks [Ed.], 1979: 298), kata 

kerja collocate ini berasal dari bahasa Latin collocāre, yang berasal dari dua kata com 
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'together' dan locāre 'to place', dan kata yang terakhir ini berasal dari kata locus 'place'. 

Kamus Dewan (Noresah bt. Baharom, et al, 2005: 806) mendefinisikan kolokasi sebagai 

"hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam 

satu susunan (misal dalam ayat); berkolokasi (bagi sesuatu kata yang) kerap kelihatan 

wujud bersebelahan (berdekatan) antara satu sama lain: kata benda "baju" tidak 

berkolokasi dengan "lazat". Harimurti Kridalaksana (2008: 127) memberikan definisi 

kolokasi sebagai "asosiasi yang tetap antara kata dengan kata lain yang berdampingan 

dalam kalimat; misalnya antara kata buku dan tebal dalam Buku tebal ini mahal, dan 

antara keras dan kepala dalam Kami sulit meyakinkan orang keras kepala itu". 

Dalam tradisi linguistik Barat, terdapat sejumlah istilah yang merujuk kepada 

konsep kolokasi sebagaimana yang dikemukakan Su`ad Awab (1999), iaitu: composite 

elements; idioms; gambit; multi-word lexemes; lexical phrases; fixed expressions; set 

phrases and compounds; recurrent word combination dan multi-word units. Menurut 

Su`ad Awab (1999: 42), multi-word units merupakan istilah generik yang mencakupi 

kolokasi. Pendapat  Su`ad Awab, sejalan dengan istilah Salihen Moentaha (2006: 10) 

yang memberinya nama rangkaian kata-kata yang mencakupi word-group, word-

combination, dan collocation. 

Biasanya para linguis beranggapan bahawa J.R. Firth ([1951] 1957) adalah yang 

pertama kali membincangkan konsep kolokasi dengan jargonnya yang terkenal "You 

shall know a word by the company it keeps". Namun, menurut Robins (1967: 21) dan 

Gitsaki (1999: 10), 2300 tahun lalu para ahli falsafah Yunani telah mengkaji kolokasi 

sebagai fenomena linguistik dalam hubungannya dengan semantik leksikal. Robins 

(1967) menyatakan bahawa para ahli falsafah Yunani menolak persamaan "one word, 
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one meaning" dan mereka mencadangkan aspek penting daripada struktur semantik 

bahasa. Mereka percaya bahawa "word meaning do not exist in isolation, and they may 

differ according to the collocation in which they are used" (Robins, 1967: 21). 

Idea kolokasi mulai dikenali sejak Palmer (1938) menulis A Grammar of English 

Words, di mana ia mendefinisikan kolokasi sebagai "successions of two or more words 

the meaning of which can hardly be deduced from a knowledge of their component 

words (1938: iv). Contoh-contoh yang ia berikan seperti at last, give up, let alone, go 

without, carry on, as matter of fact, all at once, to say the least of it, give somebody up 

for lost, throw away, how do you do, dan let alone. Ia menekankan bahawa setiap 

gabungan kata tersebut harus dipelajari sama seperti mempelajari satu kata. 

Kemudian, Firth (1957: 194) lebih jauh memakai kata kolokasi sebagai istilah 

teknikal, sehingga "meaning by collocation" menjadi mantap sebagai salah satu daripada 

"modes of meaning". Ia menulis "I propose to bring forward, as a technical term, 

meaning by 'collocation'" (Ibid). Ia mencadangkan bahawa "meaning by collocation" 

merupakan makna leksikal pada aras sintagmatik dan bukannya pada aras paradigmatik 

(Ibid: 196). Hubungan paradigmatik unsur-unsur leksikal terdiri dari sejumlah set kata-

kata yang berasal dari kelas yang sama dan dapat dipertukarkan antara satu kata dengan 

lainnya dalam konteks gramatikal dan leksikal yang khusus. Misalnya dalam ayat Kami 

bermain bola. Antara kami dengan orang itu, saya, dsb., terdapat hubungan 

paradigmatik. Begitu pula antara bermain, menyepak, mengambil, dsb. Hubungan antara 

unsur-unsur itu dikatakan hubungan in absentia (Harimurti Kridalaksana (2008: 86).  

Sementara itu, hubungan sintagmatik unsur-unsur leksikal berkenaan dengan kebolehan 

sebuah kata untuk berkombinasi dengan kata lainnya, iaitu hubungan linier dalam 
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tataran tertentu. Misalnya, hubungan antara kami, bermain dan bola dalam ayat Kami 

bermain bola. Hubungan seperti ini disebut hubungan in praesentia (Ibid)  Oleh sebab 

itu, upaya yang dilakukan oleh Firth bagi menjelaskan makna kata pada aras kolokasi 

merupakan upaya yang unik, kerana ianya berkenaan dengan hubungan makna antara 

unsur-unsur leksikal dilihat dari aras hubungan sintagmatik dan bukannya dari 

pandangan tradisional hubungan paradigmatik seperti sinonimi dan antonimi. Hubungan 

sintagmatik antara kata-kata dalam sebuah ayat secara mendalam didiskusikan dalam 

linguistik struktural. 

Firth (1968: 182) memberikan contoh kolokasi dengan dua buah kata dark dan 

night sebagai kolokasi KA + KN. Ia menegaskan bahawa salah satu makna night adalah 

kebolehannya berkolokasi dengan dark, dan salah satu makna dark adalah kebolehannya 

berkolokasi dengan night. Dengan perkataan lain, pemerian makna sebuah makna yang 

lengkap harus mencakupi kata lainnya yang berkolokasi dengannya. Firth kemudian 

(1968: 182) mendefinisikan kolokasi sebagai "the company that words keep". Ia 

menyatakan bahawa betapa pentingnya mengenali kata-kata yang selalu menyertai kata 

yang hendak diketahui maknanya. 

Ghazala (2004: 1) yang menyebut kolokasi dengan  َاتُ َمــزِ الَ تَ مُ لْ ا  ــظِ فْ اللةي  /al-

mutal±zim±t al-laf§iyyat/ mendefinisikan kolokasi dengan sangat sederhana: 

 

ــجتََ  ي أَ " ِظــفْ لَ  بٍ ْيــكِ ْر تَـ  وْ أَ  عٍ م غَــتَـ يَـ  الَ  تٌ بِــثاَ  ي كَ لِــذَ  ا ِيفْ ، ِمبَــري  رُ يْـ بِ عــاَ الت  بِ  ةُ تَــبِ الثا َىل وْ األُ  ةِ َجــرَ الد ،
  ..."ةِ يَ انِ الث  ةِ جَ رَ الد بِ  ةُ تَ بِ الثا  ةُ ي حِ الَ طِ صْ االِ  رُ يْـ بِ عاَ الت ، وَ ةُ لَ اوِ دَ تَ مُ الْ  ةُ رَ وْ ثُـ أْ مَ الْ  الُ وَ قْـ األَ وَ 

 
"kombinasi kata yang tetap tidak berubah termasuk di dalamnya ungkapan-
ungkapan tetap pada peringkat pertama, dan peribahasa dan idiom pada 
peringkat kedua…"  
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Tak jauh berbeza dari apa yang diungkapkan Ghazala, Ab− al-‘Azm, (2006: 34) 

mengemukakan pengertian kolokasi sebagai berikut: 
 

 دٌ ْيــدِ جَ  ىنً ْعــا مَ َهــاطِ بَ تِ ارْ  نِ َعــ أُ َشــنْ ، يَـ رُ ثـَــكْ أَ  وْ أَ  ْنيِ تَـــمَ لِ كَ   نْ ِمــ ةٌ نَــو كَ ، مُ ةٌ يــلِ عْ فِ  وْ أَ  ةٌ يــمسِْ اِ  ةٌ يــوِ غَ لُ  ةٌ دَ ْحــوِ "
ــا عَ يــل كُ   فُ ِلــتَ خيَْ  دُ تَــ تْ انَــا كَ م َهــيْـ انِ عَ مَ  هِ ْيــلَ عَ  ل ــوِ غَ ا الللِ ْصــاألَ  ةُ ي َىل إِ  كَ لِ ذَ بِــ لُ ِقــتَ نْ تَـ  ثُ ْيــ، حَ ةً دَ رِ َفــنْـ مُ  ةُ ي 
  "ةٍ ي حِ الَ طِ اصْ وَ  ةٍ ي سِ فْ نَـ وَ  ةٍ ي افِ قَ ثَـ وَ  ةٍ ي اسِ يَ سِ وَ  ةٍ ي اعِ مَ تِ جْ اِ  تٍ الَ الَ دَ 

Satuan bahasa yang bermula dengan kata nama atau kata kerja, terdiri dari dua 
perkataan atau lebih, dari keterikatan satu dengan yang lainnya itu membentuk 
sebuah makna baru yang berbeza sama sekali dari makna asal dari setiap 
perkataan tersebut secara sendiri-sendiri, sehingga makna baru tersebut berubah 
menjadi makna sosial, politik, budaya, kejiwaan dan peristilahan. 

 

Definisi ini merupakan kesimpulan dari pengalamannya menyusun kamus 

khusus tentang kolokasi yang pada tahap pertama telah berjaya mengumpulkan 30.000 

entri, dan pada tahap kedua telah ditambah lagi sehingga mencapai 65.000 entri. 

Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah masalah, di antaranya menentukan 

mana yang kolokasi dan mana yang bukan, bagaimana mengkoordinasikan antara 

kolokasi-kolokasi dalam satu entri, di samping metode penyusunannya secara tartib, dan 

sejauh mana perkembangan makna dapat dipertimbangkan sebagai bahagian 

daripadanya.  

 

2.2 Kolokasi, ungkapan, idiom, dan peribahasa 

Dari beberapa defenisi kolokasi di atas, tampak bahawa kolokasi merupakan 

bahagian dari ungkapan. Sebagaimana akan dikemukakan dalam pembahasan 

selanjutnya, banyak linguis Arab tidak begitu peduli dengan perbezaan antara jenis 

ungkapan-ungkapan itu. Contoh-contoh yang mereka berikan boleh berlaku untuk 
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kolokasi, peribahasa, idiom, ungkapan kontekstual, atau pun ungkapan tetap. 

Kecenderungan seperti ini juga dianut oleh penulis dengan alasan, bahasa dalam praktik 

penterjemahan, semua ungkapan itu merupakan masalah tersendiri yang kesukarannya 

nyaris tidak berbeza antara ungkapan yang satu dengan ungkapan yang lainnya. 

F±yid (2006) melihat bahawa kolokasi merupakan bahagian daripada ungkapan, 

sebagaimana halnya ungkapan kontekstual dan idiom. Ia mendefinisikan kolokasi 

dengan: 

 

، ةِ ادَ َعـــالْ وَ  فَ ْلـــاإلِ  مِ ْكـــا، ِحبُ هَ ِضـــعْ بَـ بِ  طِ بـــاَ تِ رْ  االِ َىل إِ  لُ ْيـــ، متَِ دٌ د  ُحمَـــًىن ْعـــا مَ َهلـَــ اتِ َمـــلِ كَ الْ  نَ ِمـــ ةٌ َعـــوْ مُ جمَْ 
  .ةٍ اص خَ  طَ ابِ وَ ضَ بِ 

 
kumpulan perkataan yang memiliki makna terhad, cenderung kepada berkaitan 
satu dengan lainnya yang ditentukan oleh kebiasaan dan dengan peraturan-
peraturan khusus" 
 

Linguis Barat, Robins (1992: 82) berpendapat bahawa idiom adalah kolokasi 

khusus. Istilah idiom digunakan bagi merujuk kepada kolokasi yang dipakai kerana 

kebiasaan; kolokasi ini mengandung lebih dari satu kata dan cenderung dipakai bersama-

sama, dengan fungsi semantis yang tidak mudah disimpulkan apabila kata-kata 

komponen tersebut dipakai secara terpisah satu sama lain. Kamus Dewan (Noresah bt. 

Baharom, et al, 2005: 1771) memberikan pengertian ungkapan, ”1. susunan kata yang 

digunakan dalam percakapan (tulisan), frasa atau rangkai kata yang tertentu susunan 

katanya; 2. gabungan (kelompok) kata yang khusus (tertentu) untuk menyatakan sesuatu 

maksud, simpulan bahasa”. Pengertian ini tentunya berlaku untuk kolokasi, idiom dan 

peribahasa. Sememangnya, makna sebuah ungkapan tidak sama dengan gabungan 

makna bahagian-bahagiannya, sehingga ungkapan dapat pula berupa idiom. Menurut 
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Maman S. Mahayana, et al (1997: xv) apa yang disebut sebagai ungkapan sekurang-

kurangnya harus memenuhi syarat-syarat berikut: 

 

1. Ungkapan terdiri atas dua kata atau lebih yang membentuk satu makna. 

2. Ungkapan merupakan satu konstruksi yang maknanya dalam hubungan 

semantik. 

3. Ungkapan tidak dapat disisipi atau disela oleh unsur lain. 

4. Ungkapan maknanya tidak dapat ditelusuri berdasarkan makna anggota-

anggota yang membentuknya, atau maknanya dapat ditelusuri hanya dari satu 

anggotanya yang menjadi bahagian inti dari ungkapan yang bersangkutan. 

5. Ungkapan dapat berupa frasa, klausa, atau ayat, dan maknanya bukan dalam 

hubungan sintaksis. 

6. Ungkapan boleh juga berupa idiom. 

 

Kolokasi FK yang terdiri daripada KK + KSN merupakan sumber utama idiom 

dalam bahasa Arab (Mir, 1989: 5). KSN dalam bahasa Arab berpengaruh besar terhadap 

makna KN dan KK sehingga dapat mengubah maknanya atau menjadikannya makna 

antonim, seperti KK  َبَ ِغـر  /raghiba/. Apabila berkolokasi dengan KSN  ِْيف /f³/ maknanya 

’menyukai’, tetapi manakala berkolokasi dengan KSN عـن /‘an/ bermakna ’membenci’ 

(al-Raj¥³y, 2004: 415). Makkai (1972: 135) memasukan phrasal verb idiom sebagai jenis 

dari idiom leksemik (lexemic idiom).  

Kolokasi dengan pola KK + Prt ini dalam bahasa Inggeris dikenal dengan 

phrasal verb, dalam istilah linguistik Indonesia disebut ”verba berpreposisi” yang diberi 
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definisi sebagai ”verba (iaitu KK) tak transitif yang selalu diikuti oleh preposisi (iaitu 

KSN) tertentu”. Seperti, tahu akan atau tahu tentang, berbicara tentang, berminat pada, 

dan bergantung pada dalam ayat-ayat berikut: 

  
(45) Kami belum tahu akan/tentang hal itu. 
(46) Saya sering berbicara tentang hal itu. 
(47) Sofyan berminat pada musik. 
(48) Keberhasilan pembangunan banyak bergantung pada mentalitas para 

pelaksananya. (Alwi et al,1998: 95).  

 

Bentuk KK tak transitif yang selalu berkolokasi dengan KSN seperti ini dalam 

bahasa Arab dikenal dengan  َعَ تَـ مُ لْ اَ  الُ َعـفْـ ألَ ا فٍ رْ ِحبَـ ةُ يَـد  /al-af‘±l al-muta‘addiyah bi ¥arf/ ’KK 

yang menjadi transitif dengan KSN’. Kerana penting dan banyak jumlahnya, al-A¥madiy 

(1986) telah berjaya menyusun kamus khusus iaitu  ُعَ تَـ مُ الْ  الِ عَ فْـ األَ  مُ جَ عْ م فٍ رْ ِحبَـ ةِ يَـد  /mu‘ jam 

al-af‘±l al-muta‘addiyat bi ¥arf/ ’kamus KK yang menjadi transitif dengan KSN’. 

Keberadaan KSN, selain mengubah KK tak transitif menjadi transitif, juga mengubah 

maknanya. Misalnya, KK  َبَ هَ ذ  /dhahaba/ ’. 

 

ةسَ رَ دْ مَ  الْ َىل إِ  دُ لَ وَ الْ  بَ هَ ذَ  (49)   
/dhahaba al-waladu il± al-madrasat/ 
‘Budak itu pergi ke sekolah’ 
 

���(50) �… L��K��J …��� 
‘… Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka,…’  

                                                                                    (Surah al-Baqarat 17)  
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Dalam contoh (49) KK  َبَ َهـذ  /dhahaba/ berbentuk tak transitif dan mengandung 

makna asal ‘pergi’, sedangkan dalam contoh (50) dengan wujudnya KSN بــ /bi/ selain 

berubah menjadi transitif juga maknanya berubah menjadi ‘(meng)hilangkan’. 

Perbezaan secara umum antara kolokasi, idiom dan ungkapan tetap dijelaskan 

oleh Baker (1992: 63) bahawa kolokasi merupakan pola bahasa yang agak fleksibel di 

mana membolehkan beberapa variasi bentuk. Dalam bahasa Inggeris misalnya, deliver a 

letter, delivery of a letter, a letter has been delivered, dan having delivered a letter, 

semuanya merupakan kolokasi yang dapat diterima. Sebagai tambahan, walau makna 

dari sebuah kata sering bergantung pada kata lain yang berkolokasi dengannya, kita 

masih dapat mengatakan bahawa kata yang berkenaan mempunyai makna tersendiri 

dalam kolokasi tertentu. Oleh itu, kolokasi dry cow bermakna ‘lembu yang tidak 

mengeluarkan susu’. Kita masih dapat mengenal makna khusus yang berkaitan dengan 

kata dry dalam kolokasi ini, dan tentu saja makna cow masih tetap mengekalkan 

maknanya yang dikenali iaitu ‘lembu’. Hal ini berbeza dari idiom dan ungkapan tetap 

yang tidak memiliki “flexibility of patterning and transparency of meaning”  (Baker, 

1992: 63). Idiom dan ungkapan tetap merupakan pola-pola bahasa yang beku yang 

membolehkan sedikit variasi bentuk. Khususnya dalam idiom, maknanya “tidak dapat 

ditelusuri berdasarkan makna anggota-anggota yang membentuknya” (lihat syarat 

ungkapan yang dikemukakan oleh Maman S. Mahayana di atas). Idiom seperti bury the 

hatchet : ‘forget past quarrels, and become friends’ (Freeman, 1981: 25) atau the long 

and the short of it : ‘the whole position or situation briefly stated’ (Ibid: 111) tidak dapat 

diubah bentuknya dalam keadaan biasa. Kalau pun ada perubahan bentuk, hal itu 
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dilakukan ketika seseorang bergurau senda atau bermain kata. Menurut Baker, 

pembicara dan penulis biasanya tidak melakukan hal-hal berikut terhadap idiom: 

 

1. Mengubah urutan kata. Misalnya, * the short and the long of it dari “the long 

and the short of it”. 

2. Menghapuskan kata. Misalnya * spill beans dari “spill the beans” 

‘membocorkan rahsia’. 

3. Menambah kata. Misalnya * the very long and short of it. 

4. Mengganti kata dengan kata lain. Misalnya * the tall and the short of it. 

5. Mengubah struktur nahu. Misalnya * the music was faced dari asalnya “face 

the music” ‘menghadapi bahaya atau kesusahan tanpa rasa takut’ (Salim, 

1991: 297). 

 

Sementara itu, ungkapan tetap – sesuai dengan namanya – hanya membolehkan 

sedikit variasi atau bahkan tidak ada variasi sama sekali. Misalnya having said that, as a 

matter of fact ‘sebenarnya, sesungguhnya’ Ladies and Gentleman ‘Puan-puan dan Tuan-

tuan’ dan all the best ‘yang sebaik-baiknya’ (Salim, 1991: 26). Keadaannya sama seperti 

peribahasa, seperti practise what you preach ‘biasakan mengamalkan nasihatmu’ dan 

waste not want not ‘hemat pangkal kaya’ (Ibid: 954). Berbeza dari idiom, ungkapan 

tetap dan peribahasa sering memiliki makna yang agak jelas. Makna as a matter of fact 

dapat dengan mudah ditelusuri dari makna kata-kata yang membentuknya, yang berbeza 

dari makna idiom seperti pull a fast one ‘menipu seseorang’ (Ibid: 669) atau fill the bill 

‘memenuhi persyaratan’ (Ibid: 312).   
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Namun, meskipun memiliki makna yang jelas, ungkapan tetap atau peribahasa 

maknanya sekurang-kurangnya lebih dari sekadar gabungan makna kata-katanya. 

Tentang perubahan yang berlaku dalam idiom Arab, S³n³y et al (1996: ط) 

menjelaskan bahawa perubahan tersebut berkaitan dengan kaedah nahu, iaitu: 

  

1. Kala, di mana idiom boleh muncul dalam bentuk KK  َيْ اِضـمَ لْ ا  /al-m±«³y/ 

‘kala lampau’,  َعاِر َضـمُ لْ ا  /al-mu«±ri‘/ ‘kala kini atau akan datang’, dan bentuk 

رْمـألَ اَ   /al-amr/ ‘perintah’. Misalnya:  َـ اهُ طَـعْ أرَضـخْ األَ  ءَ وْ الض  /a‘ ¯±hu al-«aw’ al-

akh«ar/  ‘ia telah memberinya lampu hijau’, maksudnya ‘ia telah 

memberinya kebenaran’;  ـ هِ ْيـطِ عْ يُـرَضـخْ األَ  ءَ وْ الض  /yu‘ ¯³hi al-«aw’ al-akh«ar/ ‘ia 

sedang (akan) memberinya kebenaran’;  َـ هِ ِطـعْ أرَضـخْ األَ  ءَ وْ الض  /a‘ ¯ihi al-«aw’ 

al-akh«ar/ ‘Berilah ia kebenaran’ 

2. Diri, sehingga bergantung pada orang yang bercakap, penutur (orang 

pertama), orang yang menerima percakapan (orang kedua), atau orang yang 

tidak hadir (orang ketiga). Idiom  َانَنــعِ الْ  هُ لَــ قَ َلــطْ أ  /a¯laqa lahu al-‘ in±n/ 

‘membiarkannya berbuat sesuka hati’, dapat berubah bentuknya bergantung 

pada diri penggunanya:  َــْقــلَ طْ أ ــعِ الْ  هُ ُت َل انَن  /a¯laqtu lahu al-‘ in±n/ ‘saya 

membiarkannya berbuat sesuka hatinya’;  َاننَـعِ الْ  هُ لَـ تَ ْقـلَ طْ أ  /a¯laqta lahu al-

‘ in±n/ ‘Anda membiarkannya berbuat sesuka hatinya’;   َاننَــعِ الْ  هُ لَـ تْ َقـلَ طْ أ  

/a¯laqat lahu al-‘ in±n/ ‘Ia (f) membiarkannya berbuat sesuka hatinya’. 

3. Bilangan, sama ada tunggal, dualis (jamak yang mengatakan banyaknya 

dua), atau jamak. Idiom  َــ األَ ِيف  رَ ظَــن رْم  /na§ara f³ al-amri/ ‘mengkaji, 

mempelajari perkara’ bentuknya akan berubah sesuai dengan bilangan 
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subjek dari KK-nya:  َرْمـــ األَ ِيف  رَ ظَــن  /na§ara f³ al-amri/ ‘ia mengkaji, 

mempelajari perkara itu’ = tunggal;  َرْمـاألَ  ا ِيفْ رَ ظَـن  /na§ar± f³ al-amri/ ‘mereka 

berdua mengkaji, mempelajari perkara itu’ = dualis;  َرْمـاألَ  ِيفْ  ْوارُ ظَـن  /na§ar− f³ 

al-amri/ ‘mereka mengkaji, mempelajari perkara itu’ = jamak. 

 

2.3 Kolokasi di dalam leksikografi Arab 

Walaupun tidak dikaji secara tersendiri, kolokasi masih mendapat perhatian yang 

penting di dalam leksikografi Arab. Hal ini tampak di dalam sejumlah besar dari 

tesaurus kolokasi ekabahasa Arab yang dihasilkan oleh para pakar bahasa Arab. Di 

antaranya adalah  َْةُ َعـجن  دائِـالر  /naj‘at al-r±’id/ karya al-Yazij³y (1970) dan    غَـةِكتَـاب ِفْقـُه الل
 kit±b fiqh al-lughah wa sirr al-‘arabiyyat/ karya al-Tha‘±lab³y  (Wafat 429/َوِسـر اْلَعَربِيــة

H/1038 M) (1981).  

Masing-masing  membagi kosa kata bahasa Arab ke dalam pelbagai topik-topik 

konseptual. Di bawah setiap topik, beberapa ungkapan, kolokasi, materi kosa kata, dan 

sinonim-sinonim yang menandakan konsep disenaraikan. Misalnya, al-Yazij³y, ketika 

menyenaraikan kata dan ungkapan yang berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan 

fizikal seseorang, ia memberi tajuk  َقـُـِيف  لٌ ْصـف  اهَ فِ عْ ُضـوَ  ةِ يَـنْـ بِ الْ  ةِ و   /fa¡lun f³ quwwat al-binyat 

wa «u‘fih±/ 'fasal tentang kekuatan dan kelemahan fizikal'. Dalam fasal ini sejumlah 

kolokasi ditemukan seperti: 

 

ةيَ نْـ بِ الْ  ي وِ قَ  لٌ جُ رَ   (51)    
/rajulun qawiyyu al-binyat/  
'lelaki yang berbadan kuat'.  
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Kolokasi وِ قَـ ةيَـنْـ بِ الْ  ي  /qawiyyu al-binyat/ 'berbadan kuat' ini bersinonim dengan 

sejumlah kolokasi lainnya yang terdapat dalam fasal tersebut seperti: رْســاألَ  دُ يْ دِ َشــ   

/syad³d al-asr/,   ُةَقـلْ اخلِْ  مُ كَ حْ تَ ْسـم  /musta¥kam al-khilqat/,  ُْقْلـاخلَْ  عُ َمـتَ جم  /mujtama‘ al-khalq/, 

قْلـاخلَْ  بُ وْ ُصـعْ مَ   /ma‘¡−b al-khalq/, قْلـاخلَْ  لُ وْ دُ َجمْـ  /majd−l al-khalq/, قْلـاخلَْ  جُ مَ دْ ُمـ  /mudmaj al-

khalq/,   ُقلْ اخلَْ  جُ مِ دَ نْ م  /mundamiju al-khalq/,   َقُ يْ ثِ و  بيْ كِ ْر التـ  /wa£³q al-tark³b/1.  

Dalam fasal tentang tingkatan manusia, haiwan, keadaannya dan segala sesuatu 

yang berkaitan dengannya, al-Tha‘±lab³y (1981: 51), memberikan sejumlah kolokasi 

sebagai berikut: 

  

الطِري وُجُلوِس اإلْنسانِ ُربُوُض الَغَنِم ِمْثُل بـُُروِك اِإلِبِل وُجثُوم  (52)  

         /rub−« al-ghanam mi£l bur−k al-ibl wa ju£um al-¯ayr wa jul−s al-ins±n/ 
          'berbaringnya kambing seperti berlututnya unta, menetapnya burung, dan   
           duduknya manusia'.  

 

Dengan ungkapan seperti ini, al-Tha‘±lab³y memberikan petunjuk kepada kita 

tentang kolokasi yang digunakan untuk mengungkapkan perihal duduk bagi manusia, 

haiwan, dan unggas yang masing-masing memiliki istilah tersendiri.  ُرُبُــوض /rub−«/ 

'berbaring' adalah perihal duduknya kambing,   بـُـُروك  /bur−k/ 'berlutut' perihal duduknya 

unta, ُجثُـوم /ju£um/ 'menetap' perihal duduknya burung, dan  ُِجلُـوس /jul−s/ 'duduk' perihal 

duduknya manusia. al-Tha‘±lab³y (1981: 51) juga memberikan ungkapan tentang bagian 

tubuh binatang yang berbeza dengan manusia:  

 

 

                                                 
1 Kolokasi seperti ini termasuk dalam kategori Kolokasi KA + KN (I«±fat) yang dibincangkan secara rinci 
dalam sub-bab 6.1.1.6. 
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ْرأَةِ   (53)
َ
  ِخْلُف الناَقِة ِمبَْنزَِلِة َضرِْع البَـَقَرِة وَثْدِي امل

/khilfu al-n±qat bi manzilat «ar‘i al-baqarat wa thadyi al-mar’at/  
'tetek unta betina kedudukannya sama dengan tetek lembu betina dan buah dada 
wanita'.  

 

Dengan ungkapan ini, kita dapat mengetahui bahawa kata يدْ ثَـ  /thadyun/ khusus 

bagi manusia, dan tidak mungkin digunakan untuk haiwan, dan untuk haiwan sendiri 

dibezakan antara unta betina dan lembu betina.  

Kajian kolokasi dalam kamus sama ada yang klasik seperti  ِبرَ َعـالْ  انُ َسـل  /lis±n al-

‘arab/ atau kamus komtemporari seperti  َطيْ ِسـوَ لْ م اَ َجـعْ مُ لْ ا  /al-mu‘jam al-was³¯/ dan  َم َجـعْ مُ لْ ا
ياِسـسَ  األَ ِيب رَ َعـلْ اَ   /al-mu‘jam al-‘arab³y al-as±s³y/ dilakukan dalam pertemuan antarabangsa 

tentang "Kolokasi dalam Kamus-kamus Arab" yang diadakan di Fakulti Sastera dan 

Ilmu-ilmu Kemanusiaan, ‘Ayn al-Syiqq, tarikh 24-26 Mac, 2005, Universiti al-Hasan II. 

Keberadaan kolokasi dalam kamus  ِبرَ َعـالْ  انُ َسـل  /lis±n al-‘arab/ dikaji oleh ‘Abd al-

Razz±q bin ‘Umar (2006: 143-168). Kamus klasik karya Ibn Man§−r2 yang diterbitkan 

pertama kali di percetakan Bul±q, Mesir pada tahun 1300 H ini sebagaimana kamus-

kamus bahasa Arab umum, entrinya berdasarkan pada akar kata dan bukannya unsur-

unsur leksikal yang tersusun. Kerananya, ‘Abd al-Razz±q bin ‘Umar menghadkan 

penyelidikannya pada teks-teks definisi yang memberi penjelasan tentang kata. Kerana 

fokus kamus ini pada kata, pelbagai kolokasi ditemukan secara berturut-turut dalam 

definisi yang tersebar secara tidak teratur. Dalam bab al-Hamzat, ‘Abd al-Razz±q bin 

‘Umar menemukan bahawa Ibn Man§−r mengemukakan banyak ungkapan yang pada 

mulanya berasal dari bab lain, di antaranya:  

                                                 
2  Nama lengkapnya Ab− al-Fa«l Jam±l al-D³n Mu¥ammad bin Man§−r al-Afr³q³y al-An¡±r³y al-Khazraj³y al-

Mi¡r³y (650-711 H) (Ab− Sikk³n, 1978: 92). 
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    هِ رِ كْ  عَ َىل إِ ) نٌ الَ فُ ( عَ جَ رَ  (54)
/raja‘a (ful±n) il± ‘akrihi/  

 

dijelaskan dengan   ِهِ ْيـلَ عَ  انَ ا َكـ َمـَىل إ  /il± m± k±na ‘alayhi/ 'ke keadaan semula'. Penjelasan 

ini muncul manakala ia mendefinisikan kata  َذَ خَ أ  /akhadha/ (jilid 1, muka surat 117);  

 

َلَق الَعُقوقَ بْـ األَ  بَ لَ طَ  (55)   
 /¯alaba al-ablaqa al-‘aq−qa/ 

 

Ibn Man§−r menjelaskannya dengan  َنوْ ُكــيَ  ا الَ َمــوَ  لَ يْ حِ تَ ْســمُ الْ  بَ َلــط  //¯alaba al-

musta¥³la wa m± l± yak−n/ 'mencari sesuatu yang mustahil dan tidak bakal berlaku'. 

Penjelasan ini muncul ketika mendefinisikan kata  َقَ نَ أ  /anaqa/ (jilid I, muka surat 117). 

 

(56)  ِإَىل ُدب ِمْن ُشب 
 /min syubba il± dubba/ 
 
 

seperti dalam ayat  دَ  نْ  أَ َىل ا إِ رً يْـ غِ َصـ نَ كـاَ   ذْ ُمـ لَ َعـفَـ ـبِ كَ   ب ارً يـْ  /fa‘ala mudh k±na ¡agh³ran il± an 

dabba kab³ran/ 'mengerjakan sesuatu dari sejak kecil sehingga menjadi dewasa'. 

Ungkapan ini muncul ketika mendefinisikan kata  َنَ يْ أ  /ayna/ (jilid I, muka surat 147). 

Menurut ‘Abd al-Razz±q bin ‘Umar, tak satu pun dalam akar kata yang 

membentuk kolokasi di atas yang menunjukkan kemunculan yang berturut-turut dalam 

bab al-Hamzat dalam entri-entri tersebut, sebagaimana kita lihat, bahkan beberapa unsur 

leksikal yang membentuk kolokasi tersebut disebutkan semula di tempat lain secara acak 

di banyak tempat, misalnya:   َلَـَق الَعُقـوقَ بْـ ب األَ لَـط  /¯alaba al-ablaqa al-‘aq−qa/ muncul 
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manakala mendefinisikan leksem  قلَـبَـ  /balaq/ (jilid 1, muka surat 259) dan leksem  َقَ َقـع  

/‘aqaqa/ (jilid 4, muka surat 844);  َُشـ نْ  ِمـِين تَـيْ يَـ عْ أ دُ َىل إِ  ب  ب  /a‘yaytan³ min syubba il± 

dubba/ 'kamu meletihkanku dari sejak kecil hingga dewasa' dalam mendefinisikan 

leksem  َبَ بَـد  /dababa/ (jilid 2, muka surat 938) dan شـبب /sy-b-b/ (jilid 3, muka surat 

260). 

Susunan khas kolokasi seperti ini, menurut ‘Abd al-Razz±q bin ‘Umar adalah 

faktor yang menyebabkan munculnya ungkapan-ungkapan tersebut berkali-kali dalam 

definisi yang diberikan oleh Ibn Man§−r. Namun, satu hal yang mempertegas bahawa 

kemunculan ungkapan-ungkapan tersebut tidak sengaja dimunculkan sebagai sebuah 

fenomena kolokasi iaitu Ibn Man§−r tidak memperlakukan kolokasi yang termasuk 

kategori  َــا ــ ةُ دَ يْ دِ لشراتُ وَ التـ  /al-syad³dat al-taw±tur/ 'sangat kerap berulang-ulang' dengan 

sepatutnya. Misalnya: 

  

َسلَى َمجَل وَقَع ِيفْ  (57)  
  /waqa‘a f³ sal± jamal/ 
 

 

Ibn Man§−r memberikan defininsi  ْهُ لَـ جَ رَ َخمْـ الَ  رٍ ْمـأَ  ِيف  /f³ amrin l± makhraja lahu/ 'masuk 

dalam perkara yang tidak mempunyai jalan keluar'. Ungkapan ini muncul apabila 

mendefinsikan leksem ىلَ َسـ  /sal±/ (jilid 3, muka surat 197). Ibn Man§−r menganggapnya 

sebagai peribahasa yang memang "sangat kerap berulang-ulang". Namun demikian, 

ungkapan ini tidak wujud dalam definisi leksem لَمجَـ   /jamal/ (jilid 1, muka surat 501-

503), tidak pula dalam definisi  َعَ قَـو  /waqa‘a/ (jilid 6, muka surat 966-969), padahal 
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kedua-dua leksem tersebut merupakan unsur leksikal asasi yang membentuk ungkapan 

di atas yang kewujudannya tidak boleh tidak bagi menghasilkan makna yang dimaksud.  

 

 َدب الشراُب يف الُعُروق (58)
 /dabba al-syar±b fi al-‘ur−q/ 
 

Secara harfiah ungkapan di atas bermakna 'minuman menyerap dalam urat'. Ibn 

Man§−r memberi penjelasan  َحتََ  يْ أ صِ وَ  هُ الُ حَ  تْ نَ س هتُ ح  /ay ta¥assanat ¥±luhu wa si¥¥atuhu/ 

'maksudnya, keadaan dan kesihatannya menjadi baik'. Ungkapan ini wujud dalam 

mendefinsikan leksem  َبَ بَـد  /dababa/ sahaja (jilid 2, muka surat 938) dan tidak wujud 

apabila mendefinsikan leksem بَ رِ َشـ  /syariba/ (jilid 3, muka surat 287-290) dan قرْ ِعـ  /‘irq/ 

(jilid 10, muka surat 749-753). 

Kewujudan kolokasi bahasa Arab secara berulang dalam kamus kontemporari 

diantaranya dikaji oleh al-Wadran³y (2006), La¥m±m³y (2006), dan al-Na¡r±w³y (2006). 

Dengan tajuk  َطيْ ِسـوَ لْ م اَ َجـعْ مُ الْ  ات ِيفْ مَ زِ الَ تَ مُ الْ  ةُ لَ زِ نْ م  /manzilat al-mutal±zim±t f³ al-mu‘jam al-

was³¯/ 'kedudukan kolokasi dalam al-mu‘jam al-was³¯/.  

Al-Wadran³y (2006:198) menemukan kolokasi hanya sejumlah 158 buah sahaja 

dari 31080 entri dalam kamus  َطيْ ِســوَ لْ م اَ َجــعْ مُ لْ ا  / al-mu‘jam al-was³¯/. Hal itu tidak 

menghairankan baginya, kerana mukadimah kamus ini memang tidak mengisyaratkan 

kewujudan fenomena linguistik ini, sehingga kamus ini tidak memiliki entri مَ زَ الَ تَــ  

/tal±zama/ 'berkolokasi' sama ada sebagai entri utama atau sebagai entri tambahannya. 

Selain itu, al-Wadran³y menemukan bahawa ke-158 buah kolokasi tersebut tersebar 

dalam 34 medan makna yang tak lepas dari masalah wujud, umat manusia serta perasaan 

yang dirasainya atau perbuatan yang berlaku. Dari hasil kajiannya itu, al-Wadran³y 
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berkeyakinan bahawa kolokasi yang terdapat dalam kamus  ini tidak lain dari apa yang 

dihasilkan oleh zaman dahulu sekali, kerana ia tak menemukan satu kolokasi pun yang 

mengungkapkan aktifiti masa kini atau masa lampau yang dekat. Keyakinan al-Wadran³y 

berdasarkan pada empat bukti, iaitu: 

a) Pertama, yang berkaitan dengan struktur semantik bagi unsur-unsur yang 

membentuk kolokasi. Majoriti unsur-unsur ini merujuk kepada rujukan-rujukan primitif 

seperti yang berkaitan dengan ciptaan manusia (ketiak, mulut, rahsia-rahsia wajah, perut, 

tulang selangka, leher unta bagian depan, daging pinggang, taring, geraham, dsb); atau 

yang berkaitan dengan alam semula jadi atau yang terdapat di tengah-tengah masyarakat 

Badwi (kayu api, duri, kuku haiwan, sayap, angin, unta, ekor, pelana, burung kasuari, 

batuan, katak, tali khemah, padang pasir yang tak memiliki sumber air, unta, kuda bibit, 

dsb); atau yang berkaitan dengan pekerjaan tradisional (mengekang, memerah, 

bertempiaran, menggosok-gosok, mematahkan, makan, memintal, menyinsing, 

mendadih, melarutkan,  menjadikan (sesuatu) sebagai makanan utama, menunggang, 

memukul, berjalan, buang angin, bercelak, dsb). 

b) Kedua, berkaitan dengan sejumlah besar  َةرَ وْ ُجـهْ مَ لْ اَ اظ َفـلْ ألَ ا  /al-alf±§ al-mahj−rat/ 

'perkataan-perkataan arkaik' atau yang jarang digunakan pada masa kini sebagai salah 

satu unsur kolokasi seperti: 

 

اِيف ثَـألَ اَ  �  /al-a£±f³/ bentuk jamak dari ـةاألُثفي /al-uthfiyyat/ 'salah satu dari tiga 

batu tempat meletakkan periuk' dalam kolokasi  َاِيف ثَـاألَ  ةُ ثَـالِ ث  /th±lithat al-

ath±f³y/ 'salah satu dari tiga batu tempat meletakkan periuk ' dan digunakan 

dalam ungkapan  َـــر َـــاألَ  ةِ ثَـــالِ ثَ بِ  اهُ َم اِيف ث  /ram±hu bi th±lithat al-ath±f³y/ 
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'melemparnya dengan salah satu dari tiga batu tempat meletakkan periuk ' 

yang dijelaskan dengan  ِلَبــاجلَْ ة كَ َيــاهِ دَ ب  /bi d±hiyat ka al-jabal/ 'dengan 

malapetaka seperti gunung'. Maksudnya, menimpakan malapetaka yang 

sangat berat, seakan-akan menimpakan gunung padanya.  

ةيــرتَِ خْ بَ لْ اَ  �  /al-bakhtariyyat/ bentuk feminin dari  َيرتَِ ْخــبَ لْ ا  /al-bakhtar³y/ 'cara 

berjalan orang yang membanggakan dirinya sendiri (sombong)' dalam 

ungkapan ــرتَِ خْ بَ ي الْ ِشــميَْ  نٌ الَ فُــةي  /ful±n yamsy³ al-bakhtariyyat/ 'fulan berjalan 

dengan sombong'. 

ةيَـانِ بَ لْ اَ  �  /al-b±niyat/ 'salah satu daripada tulang rusuk' dan  َاءنَـبِ الْ  نَ ة ِمـيَـانِ بَ لْ ا  /al-

b±niyat min al-bin±’/ 'fondasi daripada bangunan' bentuk jamaknya ــ انٍ وَ بـَ  

/baw±nin/. Perkataan ini digunakan dalam ungkapan-ungkapan  َنٌ الَ ى فُــَقـلْ أ 
هِ يَــانِ وَ بَـ   /alq± ful±n baw±niyahu/ yang secara harfiah bererti 'seseorang 

melemparkan salah satu dari tulang rusuknya' tetapi yang dimaksud adalah  

انكَ مَ الْ بِ  امَ قَ أَ   /aq±ma bi al-mak±n/ 'bermukim di suatu tempat'.  

ىارَ ُمجَــ �  /jum±r±/ dalam ungkapan ىارَ ُمجَــ مُ وْ َقــالْ  اءَ َجــ  /ja’a al-qawmu jum±r±/ 

'kaum tiba semuanya'.  

وْقـحلَْ اَ  �  /al-¥aqw/ 'pinggang' yang digunakan dalam ungkapan  نـَـَزَل ِيفْ اْلَمـاِء َحـىت
-nazala f³ al-m±’i ¥att± ¥aqwahu/ 'turun dalam air sehingga pinggang/ َحْقـَوهُ 

nya'. 

 

Atau perkataan yang menurut al-Wadraniy sama sekali tidak pernah digunakan 

semula seperti KK  َسَ بَــوْ أ   /awbasa/ yang bentuk mu«±ri‘nya سبِ وْ يـُــ  /y−bisu/ dalam 

perkataan orang Arab:  َسِ بِ وْ تُـ  ال  كَ نَ يْـ بَـ وَ  ِينْ يْ ى بَـ رَ الثـ  /la t−bis al-thar± bayn³ wa baynaka/ yang 
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diertikan dengan  َِين عْ اطِ َقـتُـ  ال  /l± tuq±ti‘n³/ 'jangan memutuskanku'. Alasan mengapa al-

Wadraniy beranggapan bahawa KK  َسَ بَـوْ أ   /awbasa/ ini sama sekali tidak digunakan  

semula adalah kerana kamus  َطيْ ِسـوَ لْ م اَ َجـعْ مُ لْ ا  /al-mu‘jam al-was³¯/ memang sama sekali 

tidak menjelaskannya dan hanya mencantumkannya sekali sahaja dan itu pun dalam 

ungkapan sebagaimana tersebut di atas di bawah entri KN  َـاىرَ لثـ  /al-thar±/ 'bumi, embun, 

debu'.3 

c) Ketiga, sebagai akibat dari adanya kedua-dua bukti di atas dan berkaitan 

dengan bentuk stilistik yang memberi kesan pada makna kolokasi, maka muncullah 

ungkapan-ungkapan yang dipengaruhi lingkungan masyarakat Badwi tradisional lama 

atau bahkan kehidupan primitif, seperti  َهُ تُ َضـيْ بَـ  تْ َخــرَ فْـ أ  /afrakhat bay«atuhu/ 'telurnya 

menetas',  َــجفَ ل  نـاً الَ فُ  رُ هْ الــد  /jallafa al-dahru ful±nan/ erti harfiyahnya 'usia menguliti 

seseorang', dan yang dimaksud adalah 'usia membinasakan harta benda seseorang',  َعَ قَـو 
رافِ ى اْحلَــَلــعَ  رُ افِ اْحلَــ  /waqa‘a al-¥±fir ‘al± al-¥±fir/ secara harfiah bererti 'kuku haiwan 

mengenai kuku haiwan', namun yang dimaksud adalah  نيْ رَ ْمـأَ  قُ افُـوَ تَـ  /taw±fuq amrayn/ 'dua 

perkara bersesuaian'4,  ْري عِـبَ الْ  بَ نَ ذَ  بَ كِ َر  /rakiba dhanab al-ba‘³r/ yang secara harfiah bererti 

'menunggang ekor unta' namun yang dimaksud adalah  َِحبَـ يَ ِضـر صاقِ نَـ ظ  /ra«iya bi ¥a§§in 

n±qi¡/ 'menerima nasib yang kurang',  َانِ آذَ ا بِـوْ َشـم  َصـمُ الْ  مِ عـاَ الن مل  /masyaw bi ±dh±ni al-

ni‘±m al-mu¡allam/ yang secara harfiah bererti 'mereka berjalan dengan telinga-telinga 

burung kasuari yang terpotong', iaitu kiasan daripada kehinaan atau ungkapan -- 

                                                 
3  Penulis mencuba mencari perkataan أوبـس /awbasa/ dalam pelbagai kamus, seperti A Dictionary of 

Modern Written Arabic karangan Hans Wehr, املعجـم العـريب األساسـي /al-mu‘jam al-‘arab³y al-as±s³y/, dan 

kamus klasik لسـان العـرب /lis±n al-‘arab/ perkataan tersebut tidak berjaya ditemukan. Ungkapan seperti ini 

saya cuba cari di internet dengan menggunakan Google, pun tak berjaya ditemui. Hal ini memperkuat 
pendapat al-Wadran³y bahawa perkataan tersebut memang tidak digunakan semula. 

4  Wehr menjelaskannya dengan 'to coincide, happen to correspond exactly' (1974:188) 
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mengikut pendapat al-Wadr±n³y -- yang sangat tidak bersesuaian dengan rasa masa kini, 

seperti  َمْ هُ نَـ يْـ ا بَـ سَ ف  انبَـرْ الظ  /fas± baynahum al-dhirb±nu/ yang secara harfiah bererti 'kuskus 

(polecat) buang angin di antara mereka ', maksudnya 'mereka bercerai-berai' dan نٌ الَ فُـ 
هتَـلَ الَ خُ  لُ ُكـأْ يَ   /ful±n ya’kulu khul±latahu/ yang secara harfiah bererti 'seseorang makan sisa 

makanan yang berada di antara giginya', iaitu kiasan tentang seseorang yang bakhil.  

d) Keempat, berkaitan dengan kewujudan kolokasi dari zaman Jahiliah  هِ ْيـلَ عَ  َمت 
 تْسـالد  /tamma ‘alayhi al-dast/ yang dikatakan kepada seseorang apabila kalah berjudi. 

KN  َا تْسـلد  /al-dast/ adalah alat terbuat daripada sepotong kayu yang digunakan untuk 

berjudi pada zaman Jahiliah. Ungkapan tersebut secara harfiah bererti 'al-dast telah 

tamat'. 

Sementara itu al-Wadr±n³y melihat bahawa banyak kolokasi moden yang 

terabaikan dalam  َطيْ ِســـوَ الْ  مُ َجـــعْ مُ لْ ا  /al-mu‘jam al-was³¯/ ini padahal sangat kerap 

penggunaannya. Namun, berkenaan dengan kosa kata, kamus ini banyak sekali 

memasukkan kosa kata baharu yang bersumber dari bahasa asing yang berkaitan dengan 

angkasa, mode, sarana transportasi moden, dan hal-hal lainnya yang mengungkapkan 

penemuan-penemuan ilmiah, seni dan teknologi. 

Dengan wujudnya keempat bukti ini, al-Wadr±n³y menyimpulkan bahawa kamus  

ْلُمْعَجـُم اْلَوِسـْيطاَ   /al-mu‘jam al-was³¯/ memperlakukan kolokasi berbeza dari perlakuannya 

terhadap kosa kata. Kamus ini belum memperhatikan perkembangan dan pembentukan 

kolokasi sejak kewujudannya pada masa silam. Dengan kata lain, kamus  ini meletakkan 

kolokasi pada kedudukan sekunder berbanding dengan kedudukan kosa kata. 

Penggunaan perkataan arkaik seperti  ـةاألُثفي /al-uthfiyyat/ 'salah satu dari tiga 

batu tempat meletakkan periuk' oleh al-Wadr±n³y dijadikan sebagai salah satu bukti 
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bahawa kolokasi yang terdapat dalam kamus   َْلُمْعَجـُم اْلَوِسـْيطا  /al-mu‘jam al-was³¯/ ini 

tidak lebih dari apa yang telah dibuat oleh para linguis masa silam dan tidak ada upaya 

untuk memperhatikan perkembangannya kemudian, sebagaimana dijelaskan di atas.  

Memang, kosa kata yang digunakan merujuk kepada benda-benda yang biasa 

digunakan pada masa silam, tetapi bukankah ini merupakan upaya melestarikan warisan 

para linguis dahulu yang dipengaruhi lingkungannya waktu itu? Apakah salahnya 

apabila "benda-benda kuno" seperti ـةاألُثفي /al-uthfiyyat/ masih kekal digunakan dalam 

ungkapan sekarang? S³n³y et al (1996), tidak merasa aib menggunakan ungkapan yang 

mengandung "benda kuno" tersebut dalam kamusnya yang bertajuk  َـ مُ َجـعْ مُ لْ ا ي اقِ يَ الس
ــبِ عْ لتـ لِ  ةي حِ الَ طِ ْصــاالِ ات رَ يـْ  /al-mu‘jam al-siy±q³y li al-ta‘b³r±t al-i¡til±¥iyyat/ 'A Contextual 

Dictionary of Idioms' (S³n³y et al, 1996: 61): 

 

ـُز َعَليـه الِقـْدر: ثَالِثَـة األَثَـايف: َرَماُه بِثَالِثَـِة األَثَـاِيف  ةٍ اُه ِبداَِهيَـَرَمـ. ُجـْزٌؤ ِمـَن اجلَبَـل يـُرَك 
  .ر ُكلهالش ُه بِ ، َرماَ ةٍ مَ َعِظيْ 

 /ram±hu bi th±lithat al-ath±f³: th±lithat al-ath±f³: juz’un min al-jabal 
yurakkazu ‘alayhi al-qidr. ram±hu bi d±hiyatin ‘a§³mah, ram±hu bi al-syarri 
kullihi/ 
 
'melemparnya dengan salah satu dari tiga batu tempat meletakkan periuk, 
th±lithat al-ath±f³ adalah bahagian dari tiga batu yang membentuk gunung di 
mana periuk diletakkan di tengah-tengahnya. Maksudnya, menimpakan 
malapetaka yang sangat berat, menimpakan seluruh keburukan kepadanya'. 

 

Kamus ini pun memberikan contoh dengan ungkapan yang cukup popular: 

 اهللاَ  ن أَ  كَ رَ دْ أَ  اتِ رَ د خَ مُ الْ  هِ جيِْ وِ رْ تَـ لِ  تِ كاَ لَ تَـ مْ مُ الْ  ةِ رَ ادَ صَ مُ وَ  يِ فْ لنـ باِ  هِ يْ لَ عَ  مَ كِ حُ  ماَ دَ ِعنْ 
  اِيف ثَ األَ  ةِ ثَ لِ ثاَ بِ  اهُ مَ رَ 

/‘indam± ¥ukima ‘alayhi bi al-nafyi wa mu¡±darati al-mumtalak±t li tarw³jihi 
al-mukhaddir±t adraka anna all±ha ram±hu bi th±lithati al-ath±f³/ 



 

66 
 

'apabila ia dijatuhi hukuman dengan dibuang daerah/ negeri dan disita harta 
kekayaannya kerana kesalahannya mempromosikan dadah, ia sedar bahawa 
Allah telah menimpakan malapetaka yang sangat berat baginya' 

 

Temuan bahawa kolokasi tidak menjadi entri dalam kamus   َطيْ ِسـوَ الْ  مُ َجـعْ مُ لْ ا  /al-

mu‘jam al-was³¯/  juga disampaikan oleh La¥m±m³y (2006: 228). Kolokasi berada dalam 

entri kosa kata tunggal yang kadangkala merupakan bahagian utama kolokasi manakala 

berupa kolokasi KK. Misalnya, di bawah entri kata  َأَ دَ بْـأ  /abda'a/, ditemukan kolokasi اَمـ 
دُ ْيـعِ ا يُ َمـوَ  ئُ دِ ْبـيُـ   /m± yubdi’u wa m± yu‘³d/ 'tidak memulakan dan tidak mengembalikan' 

yang dijelaskan dengan كَ تَ ا يـَـَمـ ةدَ ائِـعَ  الَ وَ  ةٍ ئَـادِ بَ بِ  مُ ل  /m± yatakallamu bi b±di’at wa la ‘±’idat/ 

'tidak bercakap dengan permulaan dan tidak dengan pengembalian', maksudnya  َةَ لَـيْـ حِ  ال 
هُ لَ   /la ¥³lata lahu/ 'tidak ada kemungkinan baginya'. 

Apabila berupa kolokasi KN, maka kemunculannya kerap kali dalam konstruksi 

ةافَ َضـإِ   /i«±fat/ seperti  َنيْ دِ اآلبِـ دَ بَـأ  /abad al-’±bid³n/ dan  َداآلبـاَ  دَ بَـأ  /abad al-’±b±d/ yang 

diertikan dengan دَ َمـ رهْ ى الـد  /mad± al-dahr/ 'sepanjang masa/. Kolokasi ini terdapat di 

bawah entri  َدبَـألَ ا  /al-abad/; atau dalam konstruksi  َا توْ ُعـنْـ مَ الْ وَ  تُ ْعـلنـ  /al-na‘t wa al-man‘−t/ 

atau  َـافوْ ُصـوْ مَ الْ ة وَ فَ لص  /al-¡ifat wa al-maw¡−f/5 seperti سٍ َخبْـ نُ َمثَـ  /thaman bakhs/ di bawah 

entri  َسخْ بَ لْـا  /al-bakhs/ yang dijelaskan dengan mengutip ayat al-Quran surah Y−suf ayat 

12:�� y��x��w������... ��� ��� /wa syarawhu bi thamanin bakhsin/ 'mereka 

membelinya dengan harga rendah'. 

Sementara itu, kolokasi KSN iaitu yang bermula dengan kata sendi nama, unsur 

yang didampingi oleh KSN adalah yang bersesuaian dengan entri yang membawahi 

kolokasi partikel tersebut, seperti هِ ِفـنْ كَ   ِيفْ  يْ أَ  نٍ الَ فُـ رِ ْجـحِ  ِيفْ  وَ ُهـ  /huwa f³ ¥ijri ful±n ay f³ 

                                                 
5   Binaan  َا توْ ُعـنْـ مَ الْ وَ  تُ ْعـلنـ  /al-na‘t wa al-man‘−t/ atau  َـافوْ ُصـوْ مَ الْ ة وَ فَ لص  /al-¡ifat wa al-maw¡−f/ adalah terdiri 

dari KN dan KA yang menjadi atributnya. 
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kanfihi/ 'dia berada dalam pangkuan seseorang, maksudnya dalam perlindungannya'. 

Ungkapan ini terdapat apabila mendefinisikan  َرْجـحلِْ ا  /al-¥ijr/. Berbanding dengan kamus-

kamus bahasa Arab klasik, La¥m±miy (2006: 233) mendapatkan bahawa  kamus   َمُ جَ عْ مُ لْ ا 
طيْ سِ وَ الْ   /al-mu‘jam al-was³¯/ sedikit sekali memuat kolokasi dengan pelbagai jenisnya. 

Kedudukan kolokasi dalam kamus  َياِسـسَ  األَ ِيب رَ َعـالْ  مُ َجـعْ مُ لْ ا  /al-mu‘jam al-‘arab³y 

al-as±s³y/ (1989) tak jauh berbeza dengan kedudukannya dalam kamus  َْلُمْعَجـُم اْلَوِسـْيطا  

/al-mu‘jam al-was³¯/. Al-Na¡r±w³y (2006: 100), menyebutkan bahawa kewujudan kolokasi 

dalam kamus ini lemah, punca utamanya adalah kerana kewujudannya itu tidak 

dianggap sebagai satuan leksikal yang patut disusun, dideskripsikan dan diperlakukan 

sesuai dengan kepentingannya dalam penggunaan. Fungsinya sebagai bukti, juga tidak 

jelas benar kerana tak lebih dari sebuah contoh yang memperkuat sudut pandang 

penyusun kamus dalam menjustifikasi penggunaan atau memperkuat makna dan kadang-

kadang sekadar untuk menyokong kedudukan leksikalnya dengan mengaitkan kamus 

dengan sejarah bahasa, sejarah pemikiran dan peradaban, dan menghubungkan kamus 

dengan kenyataan leksikal.  

Dari kajian-kajian di atas sama ada tentang kamus klasik atau kamus moden, 

dapatlah disimpulkan bahawa kamus-kamus tersebut memuat kolokasi, walau kewu-

judannya hanya sekadar bahagian dari definisi atau bukti. Kolokasi tidak mendapat 

kedudukan yang sepatutnya sebagai suatu satuan leksikal, kerana memang kamus-kamus 

tersebut bukanlah kamus khusus kolokasi seperti yang disusun oleh  Hafiz di bawah 

tajuk  ُبِ رَ عَ لْ ات اَ بَ احِ صَ تَ مُ لْ ظ لِ افِ احلَْ  مُ جَ عْ م ةي  /mu‘jam al-¥±fi§ li al-muta¡±¥ib±t al-‘arabiyyat/ 'Al-

Hafiz Arabic Collocations Dictionary' (2004) yang memuat 7756 kolokasi.  
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Kamus khusus kolokasi Arab yang merupakan hasil daripada penyelidikan yang 

dibiayai oleh the Prince of Wales Chevening post-doctoral Sholarship pada tahun 2001 

disusun secara abjad dan maknanya dijelaskan dalam bahasa Inggeris serta diberi 

tambahan maklumat atau contoh penggunaannya. Contoh-contoh ini diambil dari 

kehidupan sebenar bangsa Arab dan umat Islam dengan maksud agar lebih mudah 

difahami. Kolokasi ditampilkan sebagai berikut: 

 

  ةلَ ثِ مْ أَ / اتمَ وْ لُ عْ مَ 
Information/examples 

Meaning  َمَ لِ كَ لْ اَ   ةبَ احِ صَ مُ لْ ا ةسَ يْ ئِ ة الر  No. 

 1 ب أَ  َىل إِ  to long for  ٦يلوْ طَ  بٍ ياَ غِ  دَ عْ بَـ  هِ تِ جَ وْ  زَ َىل د إِ لِ خاَ  ب أَ 

 ;to wage war against  ٧ةمَ لِ الظا  ةِ مَ وْ كُ ى احلُْ لَ عَ  سُ النا  ب أَ 
start a fight with 

 2  - -  لىَ عَ 

Jadual 2.1: Contoh Jadual Kolokasi dalam Kamus Al-Hafiz Arabic Collocations Dictionary 

 

Kedua-dua kolokasi di atas iaitu  َأ َىل إِ  ب  /abba il±/ 'to long for' dan  َأ ىلَ عَ  ب  / abba 

‘al±/ 'to wage war against; start a fight with' diletakkan dalam dua entri yang berbeza, 

meskipun kedua-duanya berasal dari sebuah kata iaitu KK  َأ ب  /abba/. KK ini berfungsi 

sebagai  ََمـلِ كَ لْ ا ةَسـيْ ئِ ة الر  /al-kalimat al-ra’³sat/ 'kata utama', sedangkan KSN  َِىل إ  /il±/ dan  َىلَـع  

/‘al±/ sebagai  َةبَ احِ صَ مُ لْ ا  /al-mu¡±¥ibat/ 'pendamping'.  

Pemilihan kedua-dua KSN ini tidak bererti bahawa KK  َأ ب  /abba/ hanya 

berkolokasi dengan kedua-dua KSN tersebut. Entah mengapa, Hafiz hanya memilih 

kedua-dua KSN tersebut, padahal dalam kamus   َطيْ ِسـوَ الْ  مُ َجـعْ مُ لْ ا  /al-mu‘jam al-was³¯/ 

                                                 
 abba kh±lid il± zawjatihi ba‘da ghiy±bin ¯aw³l/ 'Khalid merindukan/  ليْـوِ طَ  ابٍ يَـغِ  دَ ْعـبَـ  هِ تِـجَ وْ  زَ َىل د إِ الِـخَ  ب أَ  6

isterinya setelah ditinggal lama'. 
ةَمـالِ الظ  ةِ َمـوْ كُ ى احلُْ لَ عَ  سُ النا  ب أَ  7  /abba al-n±s ‘al± al-¥uk−mat al-§±limat/ 'orang-orang memulakan peperangan 

terhadap pemerintah yang zalim'.  
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ditemukan KSN lain yang juga menentukan makna yang berbeza. Misalnya,  َلِ أ ـبْري لس  

/abba li al-sayr/ yang diberi penjelasan dengan   َـأـزَ وَ  تـََهي َجتَه  /tahayya’a wa tajahhaza/ 

'bersiap sedia', iaitu 'bersedia untuk perjalanan'. 

Selain itu, unsur leksikal pendamping pun tidak mesti berbentuk KSN, tetapi 

dapat juga KN tertentu, kerana maknanya pun menjadi berbeza berbanding berkolokasi 

dengan unsur kata lain. Masih dalam kamus   َطيْ ِسـوَ الْ  مُ َجـعْ مُ لْ ا  /al-mu‘jam al-was³¯/ di 

bawah entri KK  َأ ب  /abba/:   َأـ ةُ ابَـبَ أَ  تْ بـءيْ الش   /abbat ababatu al-sya’/ yang dijelaskan 

dengan  ِهتُـقَ يْـ رِ طَ  تْ امَ قَ تَـ ْسـا  /istaq±mat tar³qatuhu/ 'jalannya lurus' ;  ِيَـَده إ هفِ يْ َسـ َىلْ أب  /abba 

yadahu il± sayfihi/ yang dijelaskan dengan  َر تَـ ْســيَ لِ  هـــاَ د هُ ل  /raddaha li yastallahu/ 

'mengembalikannya (pedang) untuk dicabutnya perlahan-lahan'. 

 

2.4 Klasifikasi kolokasi bahasa Arab 

Kajian yang membuat klasifikasi kolokasi dalam bahasa Arab secara sintaksis di 

antaranya dilakukan oleh Al-Rawi (2001), Hoogland (2004), Hafiz (2002, 2004), 

Kh−jaliy  (2004), dan Ghazala (2004).  

 

2.4.1 Klasifikasi kolokasi mengikut Al-Rawi 

Al-Rawi  (2001) mengklasifikasikan kolokasi bahasa Arab secara sintaksis 

kepada lima jenis. Pertama, Verb + Noun Collocations yang diterjemahkan ke pola 

kolokasi yang sama, seperti  بُ ْلـكَ الْ  حُ بَ ْنـيَـ  /yanba¥u al-kalb/ 'the dog barks'. Kedua, Noun 

+ Adjective Collocations seperti dalam  ِادِ َصـتِ قْ ة اِ اَسـرَ د ةي  /dir±sat iqti¡±diyyat/. Al-Rawi 

mengingatkan bahawa penterjemahan jenis kolokasi seperti ini harus dilakukan dengan 

hati-hati bagi memberikan padanan KA yang tepat sesuai dengan makna yang sebenar, 
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apakah 'economic study' (kajian tentang ekonomi) atau 'economical study' (kajian yang 

berjimat cermat).  

Jenis yang ketiga terdiri dari KK (biasanya transitif) diikuti oleh KN,  َدَ َقــع 
ااًعـمَ تِ اجْ   /‘aqada ijtim±‘an/ yang dengan mudah diterjemahkan ke kolokasi dengan jenis 

yang sama '(he) held a meeting'. Pola yang keempat adalah Verb + Noun + Adjective 

collocation seperti  قَ تَـ قَ تَـ  مَ د ئاً يْ طِ ا بَ مً د  /taqaddama taqadduman ba¯³'an/ yang diterjemahkan 

menjadi KK + Adv '(he) progressed slowly, made slow progress'. Pola yang terakhir 

berupa konstruksi KN + KN seperti  َمٍ نَ غَ  عُ يْ طِ ق  /qa¯³‘ ghanam/ 'a herd of sheep'. 

 

2.4.2 Klasifikasi kolokasi mengikut Hoogland 

Hoogland (2004) dengan merujuk kepada kategori kolokasi leksikal bahasa 

Inggeris dalam The BBI Dictionary of English Word Combinations (Benson, 1997) dan 

setelah menganalisis sejumlah teks Arab, ia membuat sistem klasifikasi kolokasi bahasa 

Arab yang dimaksudkan bagi membantu pembelajaran bahasa Arab di mana mencakupi 

maklumat sintaktis dan maklumat berdasarkan pada kelas kata. Jumlah kategori kolokasi 

bahasa Arab yang dihasilkannya sebanyak sebelas, iaitu: (1) KK + KN, KN sebagai 

subjek, dalam beberapa kes KK berbentuk pasif seperti:  ِتَ ْشـا ةَمـزْ األَ  تِ د  /isytaddat al-

azmat/ 'krisis semakin berat',  َلَمـاألَ  لَ اءَ َضـت  /ta«±’ala al-amal/ 'harapan menjadi tipis', 

 ـ تِ هَ ُشـوةرَ وْ الص  /syuwwihat al-¡−rat/ 'gambar menjadi cacat'; (2) KK + KN, KN sebagai 

objek seperti:  َاررَ قْ تِ ْســاالِ  عَ زَ ْعــز  /za‘za‘a al-istiqr±r/ 'mengancam kestabilan', ــ ةً زَ ائِ َجــ حَ نَ َم  

/mana¥a j±'izatan/ 'memberikan anugerah'; (3) KK + KSN + KN, KN sebagai objek tak 

langsung setelah KSN yang berkolokasi dengan KK seperti:  َـعريْ دِ ْقـتَـ  نْ َعـ رَ بـ  /‘abbara ‘an 

taqd³r/ 'mengungkapkan penghargaan', رَ ذَ َتــعْ اِ   ةقَ ايَـ َضــمُ  نْ َعــ  /i‘tadhara ‘an mu«±yaqat/ 
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'memohon maaf atas gangguan'; (4) KN + KA seperti:   ِاء ذَ َفــتِ كْ ا اِيت  /iktif±’ dh±t³y/ 

'autonomi',  ُمخْ َضــ دٌ ْهــج  /juhd «akhm/ 'usaha besar',  َــوِ قةي اتٌ قَــالَ عَ    /‘al±q±t qawiyyat/ 

'hubungan yang rapat'; (5) KN + KN, binaan  ِةافَ َضـإ  /i«±fat/ seperti: اعرتَِ قْـق اِ وْ دُ نْ ُصـ  /¡und−q 

iqtir±‘/ 'peti undi',  َاتَجـتَ نْ مُ  ةُ َمـئِ قا  /q±’imat muntaj±t/ 'senarai produk',   َاثدَ ْحـل أَ ُسـلْ سَ ت  

/tasalsul a¥d±th/ 'rantaian peristiwa'; (6) KK + Adv seperti:  َانًـيْـ قِ يَ  مَ لِـع  /‘alima yaq³nan/ 

'mengetahui dengan yakin',  ِا فِ تِ هاَ  لَ َصــت يــا  /itta¡ala h±tifiyyan/ 'menghubungi melalui 

telefon, menelefon',  ِااِمهًـوَ  دَ َقـتَـ عْ ا  /i‘taqada w±himan/ 'mempercayai dengan ragu-ragu'; (7) 

KA + Adv seperti:  ةايَـغَ لْ لِ  دٌ وْ دُ َحمْـ  /ma¥d−d li al-gh±yat/ 'sangat terhad',   َقَـأ ـا بِـًسـياَ قِ  ل  /aqallu 

qiy±san bi/ 'lebih sedikit berbanding dengan', ةايَـغَ لْ لِ  بٌ عْ َصـ  /¡a‘bun li al-gh±yat/ 'sangat 

sukar'; (8) KN + KSN + KN seperti: نَ ِمـ ةٌ كَ بَ َشـ قرُ الطـ  /syabakatun min al-¯uruq/ 'jaringan 

jalan raya',  َاررَ قْ تِ ى اْسـلَـعَ  رٌ طَـخ  /kha¯arun ‘al± istiqr±r/ 'bahaya terhadap kestabilan',  ُبٌ وْ لُ ْسـأ 
ْري ِكـفْ  التـ ِيف   /usl−bun f³ al-tafk³r/ 'gaya berfikir'; (9) KA + KN, yang dikenal dengan binaan 

هِ ْجــوَ الْ  نُ َســحَ   /¥asan al-wajh/ 'berwajah elok' seperti:  َنُ َســح  يــزهِ جْ الت  /¥asan al-tajh³z/ 

'persiapan yang baik',  َـفِ و ةارَ دَ اْجلَـ رُ يـْ  /waf³r al-jad±rat/ 'kelayakan yang cukup',   َُعــتَـ م دُ د 
تيا سِ نْ اجلِْ   /muta‘addid al-jinsiyy±t/ ‘pelbagai warganegara'.  

Di samping sejumlah kategori di atas, Hoogland melihat bahawa gaya bahasa 

Arab kerap menggunakan kombinasi sinonim atau antonim sehingga ia menambahkan 

kepada kategori yang telah disebutkan di atas: (10) kata + sinonim, seperti:  َاثٌ دَ ْحـأ 
اتارَ يـتَـ وَ   /a¥d±th wa tayy±r±t/8 'peristiwa dan aliran', (11) kata + antonim, seperti: نٌ حْ َشـ 

غيْــرِ فْ تَـ وَ   /sya¥n wa tafr³gh/ 'memuat dan memunggah',  َطَ بَ َهــوَ  عَ َلــقْـ أ  /aqla‘a wa haba¯a/ 

'berlepas dan mendarat',  َقَ م عوْ رُ فُـ وَ  ر  /maqarrun wa fur−‘/ 'ibu pejabat dan cawangan'. 

                                                 
8 Hoogland menulis   َـطَ وَ  اثٌ دَ ْحـأاتارَ ي  /a¥d±th wa ¯ayy±r±t/, dengan menggunakan huruf اءطَـ  /¯±'/. Tentu 

sahaja ini merupakan silap tulis kerana kata itu bermakna 'pilot-pilot wanita' yang tidak mungkin 
bersinonim dengan kata 'peristiwa'.  
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2.4.3 Klasifikasi kolokasi mengikut Hafiz 

Hafiz (2004) sama halnya dengan Hoogland (2003) merujuk kepada klasifikasi 

kolokasi bahasa Inggeris yang dibuat oleh Benson. Dalam kamusnya yang bertajuk 

 mu‘jam al-¥±fi§ li al-muta¡±¥ib±t al-‘arabiyyat/ ‘Al-Hafiz/ ُمْعَجُم اْحلَاِفظ لِْلُمَتَصاِحَبات اَْلَعَربِية

Arabic Collocations Dictionary’ yang didakwa sebagai "the first of its kind in the Arabic 

language", Hafiz membuat klasifikasi kolokasi bahasa Arab yang mencakupi pelbagai 

kombinasi kelas kata, iaitu: (1) KK + KN dan KN ini berfungsi sebagai subjek seperti:  

جُ وْ مَ الْ  أَ دَ هَ   /hada’a al-mawju/ 'ombak itu tenang', atau sebagai objek seperti:   َةمَ يْ اخلَْ  بَ رَ ض  

/«araba al-khaymata/ 'ia memasang khemah'; (2) KK+ FS di mana KN berfungsi sebagai 

objek tak langsung seperti:  ــبَـارً ْمــأَ  هُ َلــ تَ ي  /bayyata lahu amran/ 'merancang sesuatu 

terhadapnya',  ِلَمـعَ الْ  نَ مِ  الَ قَ تَـ سْ ا  /istaq±la min al-‘amal/ 'meletak jawatan'; (3) KK + FS dan 

frasa ini berfungsi sebagai  ِ◌Adv seperti: ِشـبِ  بَ رَ َضـ ةد  /«araba bi syiddat/  'memukul 

dengan kuat',  دِ بِ  ذَ َفـنَـةقـ  /nafa©a bi diqqat/ 'menembusi dengan cermat'; (4) KK + frasa KN 

di mana KN ini dalam bentuk Adv cara seperti:  ِا ــفِ اتِ هَ  لَ َصــتاي  /itta¡ala h±tifiyyan/  

'menghubungi dengan telefon, menelefon',  َـابِ تَ كِ   بَ اطَـخاي  /kh±taba kit±biyyan/  'berbicara 

melalui tulisan' ; (5) KK + KH + KK, biasanya bersinonim seperti: جَ مـاَ وَ  اجَ َهـ  /h±ja wa 

m±ja/ 'bergelora dan bergelombang', ـحَ وَ  ارَ طَـقَ ل  /¯±ra wa ¥allaqa/ 'terbang dan  melayang' ; 

(6) KN + KN binaan i«±fah seperti:  ِبعْ َشـ ةُ اَضـفَ تِ نْ ا  /intif±«at sya‘b/ 'kebangkitan bangsa',  

اثدَ ْحـاألَ  حُ رَ ْسـمَ   /masra¥ al-a¥d±th/  'pentas peristiwa' ; (7) KN + KH + KN seperti: مٌ زْ عَـ 
اررَ ْصـإِ وَ   /‘azm wa i¡r±r/  'azam dan tekad yang keras',  بْيـتِ رْ تَـ وَ  فٌ ْيـظِ نْ تَـ  /tan§³fun wa tart³b/ 

'pembersihan dan penyusunan' ; (8) KN + KA seperti: قـُـ ىَمـظْ عُ  ةٌ و  /quwwatun ‘u§m±/ 

'kuasa yang besar', ذّخـاَ أَ  الٌ َمجَـ  /jam±l akhkh±©/ 'keindahan yang memikat' ; (9) KN + FS 

seperti:  َبدَ األَ  ِيفْ  ةٌ ايَــغ  /gh±yatun f³ al-adab/ 'sangat berbudi bahasa',  َالَمــالْ  نَ ِمــ ةٌ َنــفْ ح  
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/¥afnatun min  al-m±l/ 'segenggam harta' ; (10) KN + KSN seperti:  ِـلِـ االً مَ كْ تِ ْسـا  /istikm±lan 

li/ 'melengkapi',  ِـا بِـاًسـيَ ق  /qiy±san bi/ 'mengiaskan kepada',   ُبــ ةً نَـارَ قَ م  /muq±ranatan bi/ 

'dibandingkan dengan' ; (11) KA + KN seperti:  َبْلـقَ الْ  رُ يْـ بِ ك  /kab³ru al-qalb/ 'berbesar hati', 

قلُــاخلُْ  نُ َســحَ   /¥asanu al khuluq/ 'berakhlak mulia',  َِاَيــحْ مَ الْ  لُ ْيــمج  /jam³lu al-ma¥y±/ 

'kehidupan yang baik' ; (12) KA + Ket yang terdiri dari KSN + KN:  ُِشـبِ  رٌ كَ نْ تَـ ْسـم ةٍ د  

/mustankar bi syiddat/ 'sangat ditentang',  َرْمـاألَ  ِيفْ  بٌ ْيـجِ ع   /‘aj³b f³ al-amr/ 'perkara yang 

menghairankan'. 

 

2.4.4 Klasifikasi kolokasi mengikut Kh−jal³y 

Kh−jal³y  (2004: 1-2) mengembangkan klasifikasi kolokasi dalam bahasa Arab 

secara sintaktis dan semantik. Linguis Arab yang menyebut kolokasi dengan istilah 

اتدَ ارِ وَ تَــمُ لْ اَ   /al-mut±warid±t/ ini membagi kolokasi secara sintaksis menjadi lima jenis 

berdasarkan pada kategori kata yang berkolokasi. Menurutnya, kolokasi biasanya antara 

kata asasi (focal word) dan kata yang berkolokasi (collocating word): KN + KK9   َأ ى د
 اةَكـالز  /add± al-zak±t/ 'membayar zakat'; KN + KN  َاءُ دَ أ  نيْ الـد  /ad±’u al-dayn/ 'pembayaran 

hutang'; KK + KK  َلوْ ُقـيَـ  لَ َعـج  /ja‘ala yaq−lu/ 'ia tetap bercakap/ mulai bercakap'; KA + 

KN  َبُ اقِـث  يأْ الـر  /th±qibu al-ra’y/ 'pendapat yang bernas'; dan KK + KSN + KN َختَـ ِيف  جَ ر 
ةعَ امِ اجلَْ   /takharraja f³ al-j±mi‘ah/ 'ia tamat pengajian dari universiti'.  

Pembahagian kolokasi secara semantik ada tiga jenis, iaitu (1) ــ طيْ ِســد بَ ارُ وَ تـَ  

/taw±rud bas³¯/ 'kolokasi sederhana (terbuka)’ di mana pengguna bahasa tidak 

                                                 
9 Kh−jal³y menyebutkan  ِلٌ ْعـفِ وَ  مٌ ْسـا  /ism wa fi‘l/ 'KN dan KK', sementara contoh-contoh yang ia berikan – 

termasuk contoh di atas -- bermula dengan KK:  َـ امَ قَـأةالَ الص  /aq±ma al-¡al±t/ 'mendirikan salat',  َرَ بَــع  رَ ْهـالنـ  

/‘abara al-nahr/ 'menyeberangi sungai', dan ةَكــَر عْ مَ الْ  اضَ َخــ  /kh±«a al-ma‘rakat/ 'mengharungi perang, 

berperang'. Urutan yang benar mestinya KK + KN. 
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menghubungkan unsur leksikal dengan unsur leksikal lainnya secara kuat karena ia 

dapat berkolokasi dengan banyak unsur leksikal lainnya. Misalnya, KK امَ قَـ  /q±ma/10 

yang dapat digunakan dengan banyak kata lain seperti  َروْ دَ ِبــ مَ قــا  /q±ma bi dawr/ 

'memerankan', ةَمــدْ ِخبِ  امَ قَــ  /q±ma bi khidmat/ 'berkhidmat', atau   ــهَ مبَِ  امَ قَــ ةم  /q±ma bi 

mahammat/ 'melaksanakan tugas'; (2) طيْ ِسـد وَ ارُ وَ تـَـ   /taw±rud was³¯/ 'kolokasi pertengahan 

(semi terhad)’, iaitu hubungan antara unsur-unsur leksikal yang berkolokasi lebih 

khusus, di mana penutur asli bahasa akan lebih mengutamakan penggunaan unsur 

leksikal tersebut, seperti  َأ ـهِ ى مَ دةم  /add± mahammat/ 'menunaikan tugas',  روْ دَ بِـ ضَ َهـنَـ  

/naha«a bi dawr/ 'memerankan', atau   َةَمـدْ ى خِ دَ ْسـأ  /asd± khidmat/ 'memberi khidmat, 

berkhidmat'; dan terakhir (3) دْيـطِ د وَ ارُ وَ تـَـ  /taw±rud wa¯³d/ yang secara harfiah bererti 

'kolokasi yang terhad dengan kuat', iaitu kolokasi yang hubungan antara unsur-unsur 

leksikalnya begitu kuat dan khas sehingga bila seseorang mendengar sebuah kata yang 

berkolokasi (collocating word), yang terlintas dalam mindanya hanyalah kata asasi 

(focal word). Maka jika seseorang mengucapkan  ِةاَمـقَ إ  /iq±mat/ 'mendirikan', maka yang 

terlintas dalam mindanya adalah kata ـةالَ الص  /al-¡alat/ 'salat' langsung setelahnya. Dan 

jika ia mendengar kata  ِاءَتــيْـ إ  /³t±’/ 'mengeluarkan' maka secara otomatik kata yang 

terlintas dalam mindanya adalah kata  َا اةَكـلز  /al-zak±t/ 'zakat', dan jika ia mendengar kata 

ةاَطــمَ إِ   /im±¯at/, kata yang terlintas dalam mindanya adalah kata  َىذَ ألَ ا  /al-adh±/ 

'menjauhkan mudarat'. Kedua-dua unsur leksikal yang berkolokasi, manakala salah 

satunya disebutkan maka dengan serta merta akan mengingatkan kepada yang satunya 

                                                 
10 Makna asasi kata kerja امَ قَـ  /q±ma/ adalah 'berdiri', tetapi manakala ia berkolokasi dengan kata sendi يــ 

/bi/ 'dengan' gabungan kedua-dua unsur leksikal ini menjadi sebuah ungkapan idiomatik kerana 
maknanya tidak boleh difahami dari makna setiap unsur tersebut sebagaimana tampak dalam maksud 
dari setiap contoh di atas. 
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lagi. Pembagian ini selaras dengan yang dilakukan oleh Aisenstadt (1979) dan Cowie 

(1983) dalam membahagi kolokasi bahasa Inggeris. 

 

2.4.5 Klasifikasi kolokasi mengikut Ghazala 

Ghazala (2004) yang menyebut kolokasi dengan istilah  َا مزُ الَ لــت  /al-tal±zum/, 

membuat klasifikasi bahasa Arab lebih lengkap lagi berbanding klasifikasi-klasifikasi 

sebelumnya. Secara garis besar, ia membahagi kolokasi bahasa Arab menjadi tiga 

konstruksi: (1)  َا يدِ اِعـوَ قَ لْ اَ  بُ ْيـكِ ْر لتـ  /al-tark³b al-qaw±`id³y/ 'konstruksi nahu' , (2)  َا ب ْيـكِ ْر لتـ
يِظـفْ لل اَ   /al-tark³b al-laf§³y/ 'konstruksi leksikal', dan (3)  َا ِيب وْ لُ ْسـب األُ ْيــكِ ْر لتـ  /al-tark³b al-

usl−b³y/ 'konstruksi stilistik'. 

 

2.4.5.1 Konstruksi nahu  

Kolokasi konstruksi nahu terdiri dari:  (1) kolokasi KN + KA seperti: ديْ دِ َسـ لٌ وْ قـَـ  

/qawlun sad³d/ 'kata-kata yang benar',  َديْ شِ رَ  يٌ أْ ر  /ra’yun rasy³d/ 'pendapat yang baik',  ُحٌ رْ ج 
غيْ لِ بَ   /jur¥un bal³gh/ 'luka parah'; (2) kolokasi konstruksi i«±fat seperti: ـ ْنيُ َعـابوَ الص  /‘aynu 

al-¡aw±b/ 'betul-betul benar' ,  عُ ْيـبَـ  ةئَـزِ جْ الت  /bay‘u al-tajzi’at/ 'jualan runcit', ـ قُ وْ رُ ُشـسمْ الش  

/syuruq al-syams/ 'terbit matahari' ; (3) kolokasi KN + KN dengan KSN antara keduanya, 

dan pada umumnya kata kedua berupa antonim seperti:  َـأ وَ طَـخلَْ اابوَ الص  /al-kha¯a’ wa al-

¡aw±b/ 'kesalahan dan kebenaran',  َــ وَ ْري ْخلَــا رّ الش  /al-khayr wa al-syarr/ 'kebaikan dan 

kejahatan', اابً بَ َشـوَ  باً يْ َشـ  /syayban wa syab±ban/ 'tua dan muda',  atau sebagai pelengkap 

seperti:  َحمْلـالِ ز وَ ْبـخلُْ ا  /al-khubz wa al-mil¥/ 'roti dan garam',  َنوْ نـُـبَـ الْ ال وَ َمـلْ ا  /al-m±l wa al-

ban−n/ 'harta dan anak-anak',  َـا ضرْ األَ اء وَ مَ لس  /al-sam±’ wa al-ar«/ 'langit dan bumi', atau 

sebagai penguat seperti:  َـء وَ وْ دُ ْهلُـاةنَ يْـ كِ الس  /al-hud−’ wa al-sak³nat/ 'senyap dan tenang', 
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ـاَ  امدَ قْـاإلِ ة وَ اعَ جَ لش  /al-syaj±‘at wa al-iqd±m/ 'keberanian dan kewiraan',  َاننَـئْـ مِ طْ االِ ان وَ َمـألَ ا  

/al-am±n wa al-i¯mi'n±n/ 'keamanan dan ketenteraman'; (4) kolokasi KA + KA, sama ada 

sebagai penguat seperti:  َط ان رَ ن انن  /¯ann±n rann±n/ 'angkuh dan menunjuk-nunjuk',   َافٍ ك 
افٍ وَ  /k±fin w±fin/ 'betul-betul cukup', روْ حُ دْ م َمـوْ مُ ذْ َمـ  /madhm−m mad¥−r/ 'terhina serta 

terusir'11 atau antonim seperti: اكٍ ك بَـاحِ َضـ  /«±¥ik b±kin/ 'tertawa menangis',  ُْئ ِطــخم
بيْ ِصـمُ   /mukh¯i’ mu¡³b/ 'salah benar', ارّ ع َضـافِ نَـ  /n±fi‘ «±r/ 'bermanfaat membahayakan' ; 

(5) kolokasi KK + KN dengan makna jelas seperti:  َاتً وْ َصــ عُ مَ ْســي  /yasma‘u ¡awtan/ 

'mendengar suara',  ادً ْهـجُ  لُ ذِ ْبـيُـ  /yubdhilu juhdan/ 'berusaha',  ُهـتَـ ب  حيْ الـر  /ta¥ubbu al-r³¥/ 

'angin bertiup'; (6) kolokasi KK + KN dengan makna metafora seperti:  َُشـي هُ َقــيْـ رِ طَ  ق  

/yasyuqqu ¯ar³qahu/ 'membelah (maksudnya, memaksakan) jalannya',  َتَ ْشـــي هدُ ُعـــوْ  د  

/yasytaddu ‘−duhu/ 'menjadi kuat tongkatnya’, maksudnya ‘menjadi matang’,  دُ ِعــتَ رْ تَـ 
هُ ُصــائِ رَ فَـ   /tarta‘idu far±’i¡uhu/ 'daging antara bahu dan dada menggigil', maksudnya 

‘menggigil kerana sangat ketakutan'; (7) kolokasi KK + infinitif ( قلَـطْ ل مُ وْ ُعـفْ مَ    /maf‘−l 

mu¯laq/)12 seperti:  ــ زُ وْ ُفــيَـ ازً وْ فـَ  /yaf−zu fawzan/ 'memenangi dengan tegas',  ــرَ يُـالً يْ تِ رْ تـَــ لُ ت  

/yurattilu tart³lan/ 'membaca (al-Quran) dengan bertajwid', نـُـدُ  وْ نُـ دْ يَـ او  /yadn− dunuwwan/ 

'semakin mendekat'; (8) kolokasi KK + Ket seperti:  عـاً رْ هَ  عُ رَ ْهـيَـ  /yahra‘u har‘an/ 'sangat 

tergesa-gesa', ــ عاً يْ رِ َصــ ر خيَِ  /yakhirru ¡ar³‘an/ 'tersungkur jatuh',  اًفــاقِ وَ  بُ ِصــتَ نْ يَـ  /yanta¡ibu 

w±qifan/ 'berdiri tegak'; (9) kolokasi KK + KSN + KN seperti:  َْاءَكـبُ الْ بِ  شُ َهـجي  /yajhasyu bi 

al-buk±’/ 'menangis dengan kuat, meraung',  ارظَـنْ األَ  نِ ى َعـارَ وَ تَــيَـ  /yataw±r± ‘an al-an§±r/ 

                                                 
11  Ungkapan ini terdapat dalam al-Quran surah al-A‘r±f ayat 18 dan al-Isr±’ ayat 18,  
12  El-Dahdah (1997: 27-م) memberi padanan dalam bahasa Inggeris cognate accusative, sedangkan 

Wright (1979:  ii/54) menyebutnya dengan istilah the absolute object. Yang dimaksud adalah KN yang 
berkes akusatif (accusative) yang berbentuk ma¡dar (participle) atau penggantinya, yang berfungsi 
untuk menekankan perbuatan, menjelaskan jenis atau bilangan ‘±mil (active element) (al-Raj¥³y 2004: 
249) 
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'hilang dari pandangan',  َاربَـتِ عْ االِ  ْنيِ َعــبِ  ذُ ُخـأْ ي  /ya’khudhu bi ‘ayn al-i‘tib±r/ 'mengambil 

dengan mata pertimbangan', maksudnya 'mengambil kira, mempertimbangkan'; (10) 

kolokasi KK + kata hubung (KH) seperti:  َرذَ نْـأَ  نْ َمـ رَ ذَ ْعـأ  /a‘dhara man andhar/ 'orang 

yang mengingatkan dimaafkan', ِـُ َت رَفـي كَ ذِ الـ  /buhita al-ladh³ kafar/ 'orang yang kufur 

tercengang kehairanan',  َعَ رَ ا زَ َمــ دَ َصــح  /ha¡ada m± zara‘a/ 'menuai apa yang telah 

ditanam'; (11) kolokasi KK + KK, terdiri dari dua buah KK yang bersinonim, 

berantonim atau yang dihubungkan dengan KH, serupa dengan kolokasi (3) seperti:  لُ بِ قْ يُـ 
رُ بِ دْ يُـوَ   /yuqbilu wa yudbiru/ 'datang dan pergi',  ضرِ يـُْعـى وَ أَ ْنـيَـ  /yan’a wa yu‘ri«/ 'menjaga 

jarak dan menjauh',  َُضـي عَفــنْـ يَـ وَ  ر  /ya«urr wa yanfa‘/ 'berbahaya dan bermanfaat'; (12) 

kolokasi Adv seperti:  َأ ـخِ أَ وَ  الً و ارً يـْ  /awwalan wa akh³ran/ 'pertama dan terakhir', ا احً بَ َصـ
اءً سَ مَ وَ   /¡ab±¥an wa mas±’an/ 'pagi dan petang',  َاارً َهـنَـ وَ  الً يْ ل  /laylan wa nah±ran/ 'malam dan 

siang'; (13) kolokasi KSN + KN (objek KSN) + KN seperti: ارَكـفْ األَ  اتِ نَـبَـ  نْ ِمـ  /min ban±t 

al-afk±r/ 'dari anak-anak perempuan fikiran', maksudnya 'gagasan seseorang',  طَـِيف  ي 
انَمـتْ كِ الْ   /f³ ¯ayyi al-kitm±n/ 'dalam lipatan rahsia', maksudnya 'dirahsiakan',  � �����x��w��v��

�/‘al± syaf± ¥ufrat-in/ 'di tepi jurang'13; (14) kolokasi Prt  َال /l±/ seperti:  َالَ وَ  تْ أَ رَ  ْنيٌ َعـ ال 
رَشـبَ  بِ ْلـى قَـ لَـعَ  رَ طَـخَ  الَ وَ  تْ عَ مسَِ  نٌ ذُ أُ   /l± ‘ayn ra’at wa l± udhunun sami‘at wa l± kha¯ara ‘al± 

qalbi basyar/, 'tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak 

pernah terlintas dalam hati manusia'14,  َهْيــفِ  سَ بْ لُــ ال  /l± lubsa f³hi/ 'tak ada keraguan 

padanya'; (15) kolokasi KN + KK seperti: َحـ قزَ رْ يـُـ ي  /¥ayyun yurzaq/ 'hidup lagi diberi 

rezeki', رثَ ؤْ يـُـ لٌ وْ قـَـ  /qawlun yu’thar/ 'ucapan yang tak mudah terlupakan, peribahasa',  َْحلَـا ق 
الَقـيُـ   /al-¥aqqu yuq±l/ 'kebenaran diucapkan, tentu sekali'; (16) kolokasi KN + KSN + 

                                                 
13  Merupakan ungkapan al-Quran, lihat surah ²li ‘Imr±n ayat 103. 
14 Berasal dari ungkapan hadis, lihat ¢a¥³¥ al-Bukh±r³y, jilid 11, muka surat 22 apabila mendeskripsikan 

keadaan surga. 
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KN seperti: ةبَ وْ عُ ُصـبِ  كٌ الِ َسـ  /s±likun bi ¡u‘−bat/ 'dapat dilalui dengan kesukaran',  ََىل إِ  لٌ ائِـم 
ةرَ ضْ اخلُْ   /m±’ilun il± khu«rat/ 'kehijau-hijauan',  َهللاِ  الُ مَ كَ لْ ا  /al-kam±lu li all±h/ 'kesempurnaan 

hanyalah milik Allah'; (17) kolokasi seumpama KK, kerana bermula dengan Prt yang 

fungsinya seumpama KK, seperti: � °����������¯��®�����¬ �/inna ma‘a al-‘usri yusr±/ 'bahawa 

sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan'15,  َـ تَ ْيـلَ  الَ أاًمـوْ يَـ  دُ وْ ُعـيَـ  ابُ بَ الش  /al± 

layta al-syab±bu ya‘−du yawman/16 'seandainya masa remaja kembali semula walau 

sehari',  َيرِ عْ ِشـ تَ ْيـل  /layta syi‘r³/ 'mudah-mudahan aku mengetahui'; (18) kolokasi arbitrari 

"sumpah", iaitu ungkapan untuk bersumpah dan tidak memiliki struktur yang tetap, 

seperti: ـأُ وَ  تَ نْـأَ  ِيبْ أَ بِـيم  /bi ab³ anta wa umm³/ 'engkau akan kutebus dengan ayah dan 

ibuku',  َوهِ دِ يَـبِ  يِسـفْ ي نَـ ذِ الـ  /wa al-ladh³ nafs³ bi yadihi/ 'demi Tuhan yang jiwaku berada di 

tangannya'17, م يْ ِظــعَ الْ  اهللاِ وَ   /wa all±hi al-‘a§³m/ 'demi Allah Yang Maha Agung'; (19) 

kolokasi arbitari "celaan" seperti:  َــأُ  كَ ْتــلَ كَ ثكَ م  /thakalatka ummuka/ 'semoga ibumu 

ditinggal mati olehmu',  َكَ ْيـلَ ع  ةنَـعْ الل  /‘alayka al-la‘nat/ 'sial betul, celaka betul',  َلَـت كَ بـا  

/tabban laka/ 'semoga Tuhan mengutukmu'; (20) kolokasi arbitrari "pujian" seperti:  َال 
كَ وْ فـُـ ض فُـ  /l± fu««a f−ka/ 'betapa eloknya apa yang telah engkau ucapkan', اكَ دَ يَـ تْ مَ لِ َسـ  

/salimat yad±k/ 'kedua tanganmu selamat', maksudnya 'terima kasih',  َتَ ْيـبَـ أ  نَ ْعـالل  /abayta 

al-la‘na/ 'engkau menolak kutukan', maksudnya 'semoga Tuhan tidak mengutukmu'. 

 

 

 

                                                 
15  Ungkapan al-Quran, surah al-Insyir±¥ ayat 6. 
16

  Berasal dari bait syair Ab− al-‘Atahiyah (al-J±¥i§, 1968:III:86) 
17 Bentuk sumpah yang biasa digunakan Rasulullah SAW. yang maksudnya 'demi Allah yang menguasai 

jiwaku'. 
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2.4.5.2 Konstruksi leksikal  

Kolokasi konstruksi leksikal terdiri dari (1) kolokasi sejenis, iaitu yang unsur-

unsur leksikalnya berasal dari satu jenis dan satu kelompok, seperti: ر اطِ َخــ هُ لَــ رَ طَــخَ   

/kha¯ara lahu kh±¯ir/ 'idea terlintas di fikirannya',  َارنَـ نِ وْ دُ  نْ ِمـان َخـدُ  ال  /l± dukh±n min 

d−ni n±r/ 'tak ada asap tanpa api', هلِـهْ أَ  نْ ِمـ دٌ اهِ َشـ دَ هِ َشـ  /syahida sy±hidun min ahlihi/ 

'seorang saksi dari keluarganya memberi kesaksian'; (2) kolokasi tak sejenis, seperti: 

ءكـاَ ذَ  نْ ِمـ ةٌ لَ عْ ُشـ  /syu‘latun min dhak±’/ 'gilang gemilang kecerdasan',  ِارّ َحـ الُ بَ قْ تِ ْسـا  /istiqb±l 

¥±rr/ 'sambutan hangat',  َأ اءدَ وْ َسـ مٌ يـا  /ayy±mun sawd±’/ 'hari-hari yang suram'; (3) kolokasi 

penegas, seumpama kolokasi (7) iaitu kolokasi KK + infinitif  ( قلَــطْ ل مُ وْ ُعــفْ مَ   maf‘−l 

mu¯laq) dalam konstruksi nahu, seperti:  َالً َمـعَ  لَ ِمـع  /‘amila ‘amalan/ 'bekerja keras',  َلَ اتَـق 
الً تـاَ قِ   /q±tala qit±lan/ 'berperang dengan sengit', َهـ َهـ هُ ز از  /hazzahu hazzan/ 'menggegarkan 

dengan kuat'; kolokasi jenis ini juga boleh terdiri dari KN + KA tanpa KH, seperti: 

� u��v ��/ghaf−run ra¥³m/ 'Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'18, ُحـ مّ َجـ ب  

/¥ubbun jamm/ 'cinta yang amat sangat', �e��df�� � ���/‘adh±bun syad³d-un/ 'seksa yang 

amat berat'19, dan boleh juga dengan KH, seperti:  ُْالً يْ ِصـفْ تَـ وَ  ةً لَـمج  /jumlatan wa taf¡³lan/ 

'secara keseluruhan dan secara terperinci', ��³��²� � � � �� /sirran wa ‘al±niyan/ 

`dengan cara sulit atau terbuka'20,  َـانوْ مُ ْضـمَ الْ وَ  لُ كْ لش  /al-syaklu wa al-ma«m−n/ 'bentuk 

dan kandungan', (4) kolokasi langsung, iaitu sekelompok kolokasi yang biasanya tak 

mengandung makna metafora, seperti:  َةاَمـقَ الْ  رُ يْـ ِصـق  /qa¡³ru al-q±mat/ 'pendek',  َفُ ْيـفِ ع 
 سفْ النـ  /‘af³fu al-nafs/ 'suci',  َْني مَ دَ قَ  الْ اِيف ح  /¥±f³ al-qadamayn/ 'kaki ayam, kaki tak berkasut'; 

                                                 
18 Ungkapan al-Qur’an, surah al-Baqarat ayat 173. 
19 Ungkapan al-Qur’an, surah ²li ‘Imr±n ayat 4. 
20 Ungkapan al-Qur’an, surah al-Baqarat ayat 274. 
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(5) kolokasi metafora, seperti: هابُ وَ َصــ ارَ َطــ  /¯±ra ¡aw±buhu/ harfiah: 'kebenarannya 

terbang', maksudnya 'pertimbangannya yang waras telah hilang',  َهِ وِ لْ دَ  بِــَىل دْ أ  /adl± bi 

dalwihi/ harfiah: 'menghantar timba', maksudnya 'memberikan sumbangan (bersama-

sama dengan yang lainnya)',  َد ّ◌ مْكـــاحلُْ  ةُ ف  /daffatu al-¥ukm/ harfiah: 'kemudi 

pemerintahan', maksudnya: 'kekuasaan'; (6) kolokasi pujian, seperti: مدَ ِقــ الْ ِيف  قٌ ارِ َغــ  

/gh±riqun f³ al-qidam/ harfiah: 'tenggelam dalam kelamaan', maksudnya 'antik',  ُأ اتُ َهـم 
بتُـكُ الْ   /ummah±t al-kutub/ harfiah: 'ibu-ibu buku-buku', maksudnya ‘karya agung', رِ طَـ ي 
 انَسـالل  /¯ariyyu al-lis±n/ harfiah: 'berlidah lembut', maksudnya 'perkataan yang manis'; (7) 

kolokasi celaan, seperti: ةرَ ِهـفَ كْ مُ  اءٌ َمسَـ  /sam±’un mukfahirat/ 'langit yang gelap (mendung), 

لْيـكَ الْ  حَ َفـطَ   /¯afa¥a al-kayl/ harfiah: 'sukatan melimpah', maksudnya 'perkara sampai pada 

satu had yang tak dapat ditahan, menjadi krisis, lebih teruk',  ْني بِـاجلَْ  هُ ى لَـدَ ْنـيَـ  /yand± lahu 

al-jab³n/ harfiah: 'dahi menjadi basah baginya', maksudnya 'memalukan, sangat teruk'; (8) 

kolokasi neutral, seperti: ارَكـفْ ي األَ اعِ دَ تَـ  /tad±‘³ al-afk±r/ 'perkaitan idea-idea',  ِقَ تَـ ْسـا ى لَـعَ  ر
يٍ أْ رَ   /istaqarra ‘al± ra'y/ 'membuat keputusan', دٍ ْعـمُ  ضٌ رَ َمـ  /mara«un mu‘din/ 'penyakit 

berjangkit'; (9) kolokasi ragu-ragu, iaitu yang membuat penterjemah ragu-ragu dalam 

mengklasifikasikannya, tampaknya sebagai kolokasi yang paling sukar diterjemahkan, 

namun kenyataannya tidak demikian, seperti: ل يْـوِ طَ  ثٌ يْ دِ َحـ  /had³thun ¯aw³l/ 'perbualan 

yang panjang', ءُ يْ رِ بَــ  ــالذةم  /bar³’u al-dhimmat/ 'bebas dari kewajiban',  َْهاتِــيَ طِ  ِيفْ  لُ ِمــحي  

/ya¥milu f³ ¯iyy±tihi/ harfiah: 'membawa dalam lipatannya', maksudnya 'mengandungi' ; 

(10) kolokasi ironis, iaitu kolokasi yang bentuk zahirnya seumpama pujian, namun yang 

dimaksudkan adalah ejekan, seperti:  َةذَ ابِ هَ اجلَْ  ذُ بَ هْ ج  /jahbadhu al-jah±bidhat/ 'orang genius 

dari antara orang-orang genius',  َالطَـبْ األَ  لُ طَـب  /ba¯alu al-ab¯±l/ 'wira di antara wira-wira', 

ةذَ اتِ سَ األَ  اذُ تَ سْ أُ   /ust±dhu al-as±tidhat/ 'profesornya para profesor'.  
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2.4.5.3 Konstruksi stilistik  

Iaitu kolokasi yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan, terdiri dari pelbagai 

fungsi: (1) penegas, seperti:  ِق ةلَ يْـ لِ قَ  ةٌ ل  /qillatun qal³lat/ 'sangat sedikit, sangat tidak penting', 

هُ يَ عْ ى َسـعَ َسـ  /sa‘± sa‘yahu/ 'berusaha secara maksimum', لُـعُ  الَ َعـ ـبِ كَ (ا و )ارً يـْ  /‘al± ‘uluwwan 

(kab³ran) 'mencapai poin kezaliman yang paling tinggi'; (2) hiperbola, seperti:  َب ائِـجَ ع
بائِـرَ غَ وَ   /‘aj±’ib wa ghar±’ib/ 'keajaiban dan keanehan',  َىَضـقَ انْـ ى وَ َضـم  /ma«± wa inqa«±/ 

'berlalu dan berlalu',  َجرَ َمـالْ ج وَ رَ ْهلَـا  /al-haraj wa al-maraj/ 'lintang-pukang'; (3) keelokan, 

seperti: ليْـوِ طَ  اعٌ بَـ هُ لَـ  /lahu b±‘un ¯aw³l/ harfiah 'ia memiliki rentang tangan yang panjang' 

sebagai pengganti daripada ـخِ  هُ لَـ ةلَـيْـ وِ طَ  ةٌ رَ بـْ  /lahu khibrah taw³lah/ 'ia memiliki pengalaman 

yang lama', َىل وْ أَ  ابِ بَـ نْ ِمـ  /min b±b awl±/ harfiah: 'dari pintu yang lebih utama' sebagai 

pengganti ىرَ حْ األَ بِـ  /bi al-a¥r±/ 'lebih layak' atau لَضـفْ األَ  نَ ِمـ  /min al-af«al/ 'lebih baik',  َال 
هُ ْنــمِ  لَ ائِــطَ   /l± ¯±'ila minhu/ sebagai pengganti  َُال َفائِــَدَة ِمْنــه /l± f±’idata minhu/ 'tidak 

berfaedah', َمـ نوْ َعـالْ  دَ يَــ د  /madda yad al-‘awn/ harfiah 'menghulurkan tangan bantuan' 

sebagai pengganti dari  دَ اعَ َسـ  /s±‘ada/ 'membantu'; (4) eufemisme, seperti:  ِبَ هَ وْ تَـ ْسـا 
افً حَ ْصـمُ   /istawhaba mu¡¥afan/ 'mendermakan al-Quran' sebagai pengganti  ِافً حَ ْصـى مُ رَ تَـ ْشـا  

/isytar± mu¡¥afan/ 'membeli al-Quran',   ِفرَ َشـبِ  مَ زَ َهـنْـ ا /inhazama bi syaraf/ 'kalah secara 

terhormat' sebagai pengganti dari   َِهـَزُم ِبُصـُعْوبَةنْـ ا  /inhazama bi ¡u‘−bat/ 'kalah dengan 

kesusahan' atau  ِمَ ُهـز  /huzima/ 'kalah',  ِرَ  ارِ وَ  ِجـَىل إِ  لَ َقـتَـ نْـ اهِ بـ  /intaqala il± jiw±r rabbihi/ harfiah: 

'berpindah ke sebelah tuhannya', maksudnya 'meninggal dunia' sebagai pengganti dari 

اتَ َمـ  /m±ta/ 'mati'; (5) ragam standard dan percakapan, makna yang terkandung dalam 

kedua-dua ragam bahasa ini berbeza, namun contoh yang ada hanya ragam standard atau 

ragam percakapan, dan belum ditemukan sebuah kolokasi yang muncul dalam kedua-

dua ragam. Contoh ragam standard, seperti: ىنَ دْ أَ  وْ أَ  ْنيِ َسـوْ قَـ  ابَ قَـ  /q±ba qawsayn aw adn±/ 



 

82 
 

' jarak sekadar dua hujung busaran panah atau lebih dekat lagi'21,  لُ َكـْؤ تُـ  نَ يْـأَ  نْ ِمـ فُ رِ ْعـيَـ 
فتِـكَ الْ   /ya‘rifu min ayna tu’kalu al-katif/ harfiah: 'ia mengetahui dari mana bahu dimakan', 

maksudnya 'ia bijak dan berpengalaman',  َُيَشــ ال ارَبــغُ  هُ لَـ ق  /l± yusyaqqu lahu ghub±r/ 

harfiah: 'debu tidak terbelah baginya', maksudnya 'tak ada tandingannya, tak seorang pun 

seumpama dia'. Contoh ragam percakapan:  َْخوْ ح ُجـَسـمي  /yamsa¥ j−kh/ harfiah: 'menyapu 

kain tebal yang terbuat dari bulu biri-biri', maksudnya 'mengambil muka, menjilat 

pantat', َغــ هبِــلْ ى قَـ لَــعَ  ط  /gha¯¯a ‘al± qalbih/ harfiah: 'membenamkan atas hatinya', 

maksudnya 'mengalahkan, jatuh dalam keadaan bersawai', َنب ا لَـ يَـاِيف َصـ  /¡±f³ y± laban/ 

harfiah: 'jernih wahai susu', maksudnya 'tiada rasa dendam atau marah; jangan simpan di 

hati'.  

Selain mengklasifikasi kolokasi, Ghazala juga membagi kolokasi ke dalam 

pelbagai konteks, iaitu (1) konteks umum, seperti: َىب أَ  مْ أَ  اءَ َشـ  /sy±’a am ab±/ 'mahu tak 

mahu',  َمَ زْ َعـالْ  دَ َقـع  /‘aqada al-‘azma/ 'menetapkan keazaman',  َرَجـى حَ َمـرْ ى مَ لَـع  /‘al± marm± 

¥ajar/ 'pada lontaran batu'; (2) konteks agama, seperti: ��D��C��B�������A /bismi 

all±h al-ra¥m±n al-ra¥³m/ 'Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha 

Mengasihani', َصــ َســوَ  هِ ْيــلَ عَ  ى اهللاُ ل مل  /¡alla all±h ‘alayhi wa sallam/ 'moga-moga Allah 

memberkati dan memberi kesejahteraan ke atasnya'22,  َا مْ كُ يْ لَـعَ  مُ الَ لس  /al-sal±mu ‘alaykum/ 

'selamat sejahtera kepada kamu semua'; (3) konteks budaya, seperti:  َِخبُ  ادَ ع ْني نَــحُ  يْ ف  /‘±da 

bi khuffay ¥unayn/ 'kembali dengan kedua-dua kasut Hunain'23,  ِهانِـمَ ن زَ وْ َعـرْ ف  /fir‘awn 

zam±nihi/ 'Firaun zamannya', maksudnya 'pemimpin negara zalim yang tidak belas 

                                                 
21

  Ungkapan al-Quran, surah al-Najm ayat 9. 
22

  Dikatakan setelah menyebut nama Nabi Muhammad (lihat Kamus Dewan, edisi keempat, muka surat 
1375) 

23
  Lihat penjelasan contoh (18). 



 

83 
 

kasihan',  َلَمجَـ الَ وَ  ِيلْ  ةَ قَـناَ  ال  /l± n±qata l³ wa l± jamal/ harfiah: 'saya tak memiliki sama ada 

unta betina atau unta jantan', maksudnya 'saya tidak turut terlibat'; (4) konteks menipu, 

iaitu yang secara zahir seumpama konteks yang telah disebutkan, namun kenyataannya 

bermaksud yang sangat berbeza dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bentuk 

zahirnya; kolokasi yang berkonteks ini memang ada kaitannya dengan konteks agama 

dilihat dari bentuk perkataannya, tetapi maknanya berbeza, seperti:  َانَمـثْ ص عُ يْ ِمـق  /qam³¡ 

‘uthm±n/ harfiah 'baju Usman' yang dimaksud adalah  ُـحةيَـاهِ ة وَ ج  /¥ujjat w±hiyat/ 'alasan 

yang lemah',  ـَو تَـ ى اهللالَـعَ  لْ ك  /tawakkal ‘al± all±h/ harfiah 'bertawakallah kepada Allah', 

tetapi yang dimaksud adalah  ِفْ رِ َصــنْ ا  /in¡arif/ 'pergilah', اهللا اءَ ا َشــَمــ  /m± sy±’a all±h/ 

harfiah: 'apa yang dikehendaki Allah', tetapi yang dimaksud adalah ungkapan yang 

menyatakan kagum dan kaget; (5) konteks terhad, seperti: ططَـقِ الْ  اءُ وَ ُمـ  /muw±’u al-qi¯a¯/ 

'ngiau kucing',  بْلـكَ الْ  احُ بَـنُـ  /nub±¥ al-kalb/ 'salakan anjing',  َـئِ ز دَسـاألَ  رُ يـْ  /za’³r al-asad/ 

'auman singa'; (6) konteks perbandingan, seperti:  َـ نَ ى ِمـلَـحْ أةرَ وْ الص  /a¥l± min al-¡−rat/ 

'lebih cantik daripada gambar',  َاءَمـالْ  نَ ى ِمـفَ ْصـأ  /a¡f± min al-m±’/ 'lebih jernih daripada 

air',  َانصَ احلِْ  نَ ى مِ وَ قْـ أ  /aqw± min al-¥i¡±n/ 'lebih kuat daripada kuda'; (7) konteks spesialis, 

iaitu yang berkaitan dengan bidang khusus ilmu dan teknologi: (a) ekonomi, seperti: 

يدِ ْقـم نَـ خ َضـتَ   /ta«akhkhum naqd³/ 'inflasi',  يادِ َصـتِ قْ د اِ وْ ُكـُر  /ruk−d iqti¡±d³/ 'ekonomi yang 

tidak berkembang', اءدَ وْ ق َسـوْ ُسـ  /s−q sawd±’/ 'pasar gelap'; (b) komputer, seperti:  ـفَـ س وْ رُ يـْ
باِسـاحلَْ   /fayr−s al-¥±sib/ 'virus komputer',  اتَمـوْ لُ عْ مَ ك الْ ْنـبَـ  /bank al-ma‘l−m±t/ 'bank data', 

اتَمــوْ لُ عْ مَ الْ  ةُ اَجلَــعَ مُ   /mu‘±lajah al-ma‘ l−m±t/ 'memproses data'; (c) perubatan, seperti: 

يعِ ِضـوْ مَ لْ ير اَ دِ ْخـلت اَ   /al-takhd³r al-maw«i‘³/ 'pembiusan setempat',  َا مَعـار الْ يْ دِ ْخـلت  /al-takhd³r al-

‘±m/ 'pembiusan umum',  َاجلُْ  يحُ رِ ْشـتةثـ  /tasyr³¥ al-juththat/ 'bedah siasat',  َالطـ ـ بيعِ رْ الش  /al-

¯ibb al-syar‘³/ 'ilmu perubatan forensik'; (d) fizik dan kimia, seperti:  َـَسـجْ ألَ اةبَ لْ ام الص  /al-
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ajs±m al-¡albat/ 'pepejal',  َـسَ جْ ألَ اةلَ ائِ ام الس  /al-ajs±m al-s±’ilat/ 'cecair',  َـزْ وَ لْـايعِ وْ ن النـ  /al-wazn 

al-naw‘³/ 'graviti khusus',  ِوِ ْضـاء عُ يَـمِ يْ ك ةي  /k³miy±’ ‘u«wiyyat/ 'kimia organik'; (e) geografi, 

seperti: َخــ اءوَ تِ ْســاالِ  ط  /kha¯ al-istiw±’/ 'khatulistiwa',  َــلِ بَ ل جَ ِســالَ سةي  /sal±sil jabaliyyat/ 

'banjaran gunung',  ُطُ وْ طُـخ لوْ الطـ  /khu¯−¯ al-¯−l/ 'longitud',  ُضرْ َعـالْ  طُ وْ طُـخ  /khu¯−¯ al-‘ar«/ 

'altitud'; (f) perundang-undangan, seperti:  َـفِ رْ عُ ام َكـحْ أةي  /a¥k±m ‘urfiyyat/ 'undang-undang 

darurat',  َْافنَ ئْـ تِ ْســة االِ َمــكَ حم  /ma¥kamat al-isti'n±f/, 'mahkamah rayuan',  ُامدَ ْعــاإلِ بِ  مَ ِكــح  

/¥ukima bi al-i‘d±m/ 'dihukum mati'; (g) pertanian, seperti:  َوِ رْ مَ  اضٍ رَ أةيـ  /ar±«in marwiyyat/ 

'tanah yang diairi irigasi',  َـلِ عْ بَـ  اضٍ رَ أةي  /ar±«in ba‘liyyat/ 'tanah gersang',  َـأ ةيـائِ يَ مِ يْ ة كِ دَ مسِْ  

/asmidat k³my±'iyyat/ 'baja kimia',  َـأ ةي وِ ْضـة عُ دَ مسِْ  /asmidat ‘u«wiyyat/ 'baja organik'; (8) 

konteks sastera, iaitu kolokasi yang banyak ditemukan dalam karya-karya sastera seperti 

syair, novel, drama dan cerita pendek, seperti: اردَ قْـاألَ  هُ تْ اقَـ َسـ  /s±qathu al-aqd±r/ 'dipandu 

oleh takdir',  َامَقـمَ الْ  هِ بِـ ابَ ط  /¯±ba bihi al-maq±m/ 'selesa, serasa di rumah sendiri', كَ حِ َضـ 
هيْ قَـ دْ ِشـ ءِ لْ ِمبِـ  /«a¥ika bi mil’i syidqayhi/ harfiah: 'tertawa dengan sepenuh tulang rahangnya, 

maksudnya 'tersengih'. 

 

2.4.6 Klasifikasi kolokasi mengikut ¦ass±n 

Sementara itu, klasifikasi ungkapan yang dibuat oleh ¦ass±n (1985: 364-370) 

dapat dikatakan sebagai klasifikasi pragmatik, kerana ungkapan-ungkapan yang 

dikemukakannya bersifat fungsional dan makna ungkapan sangat bergantung pada 

beberapa "aspek situasi ujar", iaitu (a) yang menyapa (penyapa) atau yang disapa 

(pesapa), (b) konteks sebuah tuturan, (c) tujuan sebuah tuturan (Leech, 1993: 19-20). 

Klasifikasi ini berdasarkan konsep pakar Ilmu Balaghah (rethoric), iaitu  ُِكـل الَقـمَ  امٍ َقـمَ  ل  

/li kulli maq±min maq±l/ 'pertuturan (speech event) bergantung pada konteks situasi 
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(context of situation)', dan teori al-Sakk±k³y (1937: 80)  ِكُ ل امقَ ا مَ هَ تِ بَ احِ صَ  عَ مَ  ةٍ مَ لِ كَ   ل  /li kulli 

kalimatin ma‘a ¡±¥ibatih± maq±m/ 'every word associates with another word in a specific 

context' (Izwaini, 2004: 15). Kerana ungkapan-ungkapan yang dikemukakan oleh 

¦ass±n berikut ini sangat kuat kaitannya dengan budaya Arab, beberapa ungkapan terasa 

janggal bagi masyarakat Melayu. Banyak ungkapan bersumber dari ragam bahasa 

percakapan dan bahasa asing. 

 

2.4.6.1 Ungkapan sebagai ucapan biasa. 
 

Ungkapan Konteks Situasi 

 نالَ فُ  ياَ  عْ مسَْ اِ 

/isma‘ y± ful±n/  
'dengarkanlah' 

bagi mohon perhatian sebelum berkata, 
diucapkan kepada sesama sahabat 

 زيْ زِ عَ ي الْ دِ ي سَ  ايَ 
/y± sayyid³ al-‘az³z/  
'tuan yang mulia' 

biasanya bagi menunjukkan rasa hormat 

  لاضِ فَ ي الْ دِ ي ا سَ يَ 
/y± sayyid³ al-f±«il/  
'tuan yang mulia' 

pendahuluan sebelum memprotes/ 
membantah 

  كنِ ذْ إِ  دَ عْ بَـ 
/ba‘da idhnik/  

'setelah mendapat kebenaran dari anda' 

bagi minta kebenaran dari seseorang 
yang setaraf atau dikenal 

  كتِ دَ ياَ سِ  نِ ذْ إِ  دَ بـَعْ 
/ba‘da idhni siy±datik/  

'setelah mendapat kebenaran dari tuan' 

bagi minta kebenaran dari seseorang 
yang dimuliakan atau tidak dikenal 

  كْ الَ بَ  ذْ خُ 
/khudh b±lak/  

'ambil perhatian' 

bagi memberi peringatan 
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  ك؟لَ ا مَ  تْ نَ أْ وَ 
/wa anta m± lak/  

'ada apa denganmu?' 

bagi memberi teguran 

  رْ  دُ ْني مِ يَ لْ لِ 
/li al-yam³n dur/  

'squad, ke kanan pusing' 

perintah askar dalam berbaris 

  ِيت أْ ا يَ م عَ  بْ جِ أَ 
/ajib `amm± ya't³/  

'jawablah soalan berikut' 

perintah menjawab soalan yang biasa 
ditulis di lembar soal peperiksaan 

  ان عَ  كَ بَ ضَ غَ وَ  كَ تَ قْ مَ  عْ فَ رْ اِ 
/irfa‘ maqtaka wa ghadabak ‘ann±/  

'angkatlah kemurkaan dan kemarahan-Mu dari 
kami' 

mohon pengampunan dari Allah S.W.T. 

  لكاِ حلَِ  حْ رُ 
/ru¥ li ¥±lik/  

'pergilah' 

ungkapan bagi menghalau seseorang 

 
 

2.4.6.2 Ungkapan sebagai ucapan perpisahan. 
 

Ungkapan Konteks Situasi 

  ةمَ الَ الس  عَ مَ 
/ma‘a al-sal±mat/  

'selamat jalan' 

diucapkan oleh orang yang ditinggalkan,  
(Wehr, 1974:426) dan diucapkan oleh 
siapa saja 

  اءقَ  الل َىل إِ 
/il± al-liq±’/ 

 'hingga jumpa kembali' 

diucapkan oleh orang yang 
berpendidikan kepada orang lain 

  انَ تَـ قَـ رْ ع فِ مَ ا جيَْ نَ بـ رَ 
/rabbun± yajma‘ firqatana/  

'semoga Tuhan mengumpulkan kita lagi' 

diucapkan oleh seorang ibu atau seorang 
isteri 

  ايْ بَ  يْ باَ 
/bay bay/  

'bye-bye: selamat tinggal' 

diucapkan oleh kanak-kanak 
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  انَ لَ ع مشَْ مَ جيَْ  نْ  أَ اَىل عَ تَـ  اهللاَ  لُ أَ سْ أَ 
/as’alu all±ha ta‘±la an yajma‘a syamlana/ 
'semoga Allah mengumpulkan kesatuan kita' 

diucapkan oleh orang-orang yang 
berpendidikan di bidang agama dan 
bahasa Arab 

  ىقَ الَ تَ يَـ  ي حلَْ اَ 
/al-¥ayyu yat±laq±/  

'orang hidup akan saling bertemu' 

diucapkan oleh orang Mesir bahagian 
atas/pantai. 

 
 

2.4.6.3  Ungkapan menyambut. 
 

Ungkapan Konteks Situasi 

  الً هْ سَ وَ  الً هْ أَ 
/ahlan wa sahlan/  
'selamat datang' 

diucapkan oleh pelbagai golongan 

  ةمَ الَ ى الس لَ عَ  هللاِ  دُ مْ حلَْ اَ 
/al¥amdu li all±h ‘al± al-sal±mat/  

'segala puji bagi Allah atas keselamatan anda' 

diucapkan kepada orang yang baru tiba 
dari perjalanan 

  ةدَ يْ عِ ة سَ صَ رْ فُـ 
/fur¡at sa‘³dat/  

'peluang yang berbahagia' 

diucapkan kepada orang yang tidak 
diduga bakal bertemu 

  ِيب ا الن نَ ارَ زَ 
/z±ran± al-nab³/  

'nabi menziarahi kita' 

sapaan yang popular di kalangan 
perempuan 

  ٢٤هل كُ   هْ ر دَ وْ لنـ ه اَ يْ إِ 
/³h al-n−r dah kulluh/  

'cahaya apakah gerangan ini?' 

diucapkan oleh sesama sahabat karib 

  ةزَ يْـ زِ ة عَ وَ طْ خُ 
/khu¯wat ‘az³zat/  

'langkah yang mulia' 

diucapkan kepada orang yang jarang 
berziarah 

  طّ نُ ا يَـ انَ جَ  طّ قِ ا الْ نَ رْ كَ ذَ 
/dhakarn± al-qi¯¯ j±na yanu¯¯/  

'yang kami ingat kucing, yang datang malah 
yang melompat'  

ucapan menyambut seseorang yang 
dikenal dengan gaya senda gurau 

                                                 
24 Dialek Mesir. 
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2.4.6.4  Ungkapan bagi mengharuskan sesuatu. 
 

Ungkapan  Konteks Situasi 

  هيْ لَ عَ  نٌ يْ دَ  رّ احلُْ  دُ عْ وَ 
/wa‘du al-¥urr dayn ‘alayh/  

'janji seorang yang merdeka adalah hutang 
yang harus ia tunaikan' 

bagi mengharuskan seseorang agar 
menunaikan janjinya 

  فرَ م شَ الَ كَ 
/kal±m syaraf/  

'perkataan itu maruah' 

bagi mengharuskan agar menunaikan 
janji 

  نالَ فُ  لَ ثْ مِ  نْ كُ تَ  الَ 
/l± takun mithla ful±n/  
'jangan seperti si polan' 

bagi mengharuskan seseorang 
mengambil sikap tertentu 

  كْ تَ انَـ مَ أَ  ْنيَ فِ ارِ عَ  مْ هُ ل اس كُ لن اَ 
/al-n±s kulluhum ‘±rif³n am±natak/  

'orang-orang semuanya tahu bahawa anda 
dapat dipercaya' 

bagi mengharuskan menyampaikan 
amanah 

  قّ احلَْ  لُ وْ قُـ م أَ يْ ظِ عَ الْ  اهللاِ وَ 
/wa all±hi al-‘az³m aq−lu al-¥aqq/  

'demi Allah yang Maha Agung, aku berkata 
benar' 

bagi mengharuskan orang lain 
mempercayai perkataan seseorang 

  تُ لْ بِ قَ 
/qabiltu/  

'aku telah menerima' 

bagi menyelesaikan urus niaga, mengikat 
kontrak, membuat perjanjian 

  كَ لَ  كْ ارِ بَ يُـ  هللاُ اَ 
/all±hu yub±rik laka/  

'semoga Allah memberkatimu'  

bagi mengharuskan penjual menyerahkan 
barangan yang telah dijualnya kepada 
pembeli 

  ةقَ يْـ ثِ ى وَ لَ ع عَ يْ قِ وْ لتـ اَ 
/al-tawq³‘ ‘al± al-wath³qat/  

'tandatangan di atas dokumen' 

bagi mengharuskan seseorang 
mempercayai kandungan dokumen 

  دعْ ا وَ ذَ هَ 
/h±dha wa‘d/  

'ini janji/ 

bagi mengharuskan menunaikan janji 
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  اهللا ال إِ  هَ لَ إِ  الَ 
/l± il±ha ill± all±hu/  

'tidak ada tuhan selain Allah' 

mengharuskan seorang muslim menjaga 
darah orang yang telah mengucapkannya 

  اذَ هَ  الَ قَ  ارٍ ِمحَ  ي أَ 
/ayyu ¥im±rin q±la h±dh±/  

'keldai mana yang mengatakan ini' 

bagi mengharuskan orang yang berucap 
agar membebaskan diri dari apa yang 
telah diucapkannya 

 
 

2.4.6.5 Ungkapan bagi mengharapkan sesuatu. 
 

Ungkapan Konteks Situasi 

  اهللابِ  كَ تُ لْ أَ سَ 
/sa’altuka bi all±h/  

'aku memohonmu demi Allah' 

mengharap seseorang mendengar 
perkataannya (dialek Libya) atau antara 
dua orang yang berpendidikan 

  فوْ رُ عْ مَ  لْ مَ عْ اِ 
/i‘mal ma‘r−f/  

harfiah: 'berbuatlah kebajikan',  
maksudnya: 'tolonglah saya' 

mengharapkan bantuan dari orang yang 
lebih rendah taraf kepada yang lebih 
tinggi. 

  ِيب الن وَ 
/wa al-nab³/  
'demi nabi' 

berharap di kalangan perempuan dan 
kanak-kanak 

  نالَ فُ  ياَ  ِيب الن وَ 
/wa al-nab³ y± ful±n/  
'demi nabi hai polan' 

mengharap kepada orang tertentu 

  ِيب الن  كَ يْ لَ عَ  تُ قْ سُ 
/suqtu ‘alayka al-nab³/  

'aku bawakan nabi kepadamu' 

berharap di kalangan orang-orang awam 

  ِيب الن  كَ يْ لَ عَ 
/‘alayka al-nab³/  

'atasmu nabi' 

berharap dalam dialek Umm Durman25  

  اهللا كَ يْ لَ عَ 
/‘alayk all±h/  
'atasmu Allah' 

berharap dalam dialek Umm Durman 

                                                 
25 Umm Durman adalah nama bandar di Sudan, Afrika. 
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  كوْ جُ رْ أَ 
/arj−k/  

'saya mengharapkanmu' 
maksudnya: tolonglah 

berharap tanpa suasana keakraban 

  كوْ خُ أَ  ناَ ا أَ دَ 
/d± ana akh−k/  

'ini saya saudaramu' 

berharap disertai mengingatkan 
keakraban 

  ... وْ لَ  رْ كِ ن شاَ وْ كُ أَ 
/ak−n sy±kir law…/  

'saya akan berterima kasih seandainya…' 

berharap dari orang yang lebih tinggi 
darjahnya kepada bawahannya atau sama 
darjahnya 

  ة هللانَ سَ حَ 
/¥asanat li all±h/  

'kebaikan bagi Allah' 

berharap bantuan yang diucapkan para 
pengemis kepada orang yang melaluinya 

 

2.4.6.6 Ungkapan bagi bersimpati. 
 

Ungkapan Konteks Situasi 

  همحَُ رْ هللا يَـ اَ 
/all±h yar¥amuh/  

'semoga Allah mengasihaninya' 

bersimpatinya orang awam diucapkan 
pada semua lapisan 

  اهللا هُ ِمحَ رَ 
/ra¥imahu all±h/  

'semoga Allah mengasihaninya' 

bersimpati dari seorang terpelajar biasa 

  هيْ لَ اهللا عَ  ةُ محَْ رَ 
/ra¥matu all±h ‘alayh/  

'semoga rahmat Allah dilimpahkan kepadanya' 

bersimpati yang diucapkan oleh para 
syaikh dan orang-orang terpelajar di 
bidang budaya Arab 

  اهللا ةُ محَْ رَ  هِ يْ لَ عَ 
/‘alayhi ra¥matu all±h/  

'semoga rahmat Allah dilimpahkan kepadanya' 

bersimpati yang diucapkan oleh para 
syaikh dan orang-orang terpelajar di 
bidang budaya Arab 

  ٢٦بي طَ  انْ كَ   اهللاِ وَ 
/wa all±hi k±n ¯ayyib/  

'demi Allah dia itu baik' 

bersimpati yang popular di semua lapisan 

                                                 
26 Ungkapan orang am yang tidak mengikut aturan nahu, iaitu dengan mensukunkan bahagian akhir setiap 
kata. 
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  نوْ قُ ابِ الس  مْ كُ اُر يَ خِ 
/khiy±rukum al-s±biq−n/  

'yang terbaik di antara kalian adalah orang-
orang terdahulu' 

bersimpati diucapkan oleh orang yang 
berlatar pendidikan agama 

  ةن اجلَْ  اهُ وَ ثْـ مَ  اهللاُ  لَ عَ جَ 
/ja’ala all±hu mathw±hu al-jannat/  

'semoga Allah menjadikan surga tempat 
tinggalnya' 

bersimpati diucapkan oleh yang berlatar 
belakang budaya Arab 

  هدِ ايِ ع حلَِ س وَ يُـ  هللاُ اَ 
/all±h yuwassi‘ li ¥±yidih/  

'semoga Allah melapangkan kuburnya' 

bersimpati orang Mesir pedusunan 

  هاسُ ت رَ ي حتَْ ة الل بَ وْ الط  َبْشِبشهللا يُـ اَ 
/all±hu yubasybisy al-¯−bat ill³ ta¥t r±suh/ 
'semoga Allah membasahi batu-batu yang 

berada di bawah kepalanya' 

bersimpati yang diucapkan penduduk 

Kaherah 27 

  هيْ لَ ل عَ زِ نْ ة تَـ محَْ لر اَ 
/al-ra¥mat tanzil ‘alayh/  

'semoga rahmah turun kepadanya' 

bersimpati yang diucapkan perempuan 

  اا هلََ نَ ل كُ 
/kullun± lah±/  

'semua kita miliknya' 

bersimpati yang popular 

  حتاَ ارْ  اهللاِ وَ 
/wa all±hi irt±h/  

'demi Allah, berehatlah' 

diucapkan berkenaan orang yang sudah 
lama menderita sakit 

 

2.4.6.7 Ungkapan menyatakan ketakjuban. 
 

Ungkapan Konteks Situasi 

  مالَ ا سَ يَ 
/y± sal±m/  

'amboi'  
(diucapkan dengan intonasi khas) 

takjub yang popular 

                                                 
27 Ucapan simpati ini mengandung doa agar jenazah yang berada dalam kubur memperoleh keselesaan 
yang dikiaskan dengan batu-batu yang dibasahi. Ucapan ini berasal dari bahasa Mesir lama yang berasal 
dari Coptic (http://coptsrights.net/forum/showthread.php?t=16893). 
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  وَ ا هُ يَ 
/y± huwa/  
'hai dia' 

takjub memperolok 

  ةوَ الَ ا حَ يَ 
/y± ¥al±wat/  

'amboi cantiknya' 

takjub di kalangan orang awam 

  كتَ وَ الَ ا حَ يَ 
/y± ¥al±watak/  

'amboi cantiknya kamu' 

takjub di kalangan orang awam 

  يدِ عْ وَ  ياَ 
/y± wa‘d³/  
'hai janjiku' 

takjub berkenaan dengan percintaan 

  ِإشْ 
/isy/ 
'apa' 

takjub di kalangan masyarakat awam 

  اييَ 
/y±y/  

'amboi' 

takjub diucapkan dara-dara yang 
mengikuti gaya hidup Barat 

 
 

2.4.6.8 Ungkapan menyatakan sapaan. 
 

Ungkapan Konteks Situasi 

  مكُ يْ لَ عَ  مُ الَ لس اَ 
/al-sal±mu ‘alaykum/  

'semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu' 

sapaan yang popular di pelbagai lapisan 

  ْري اخلَْ  احَ بَ صَ 
/¡ab±¥a al-khayr/  

'selamat pagi' 

sapaan umum pada pagi hari 

  ديْ عِ سَ  مْ كُ اُر هَ نَـ 
/nah±rukum sa‘³d/  

'selamat siang' 

sapaan yang biasa diucapkan orang-orang 
Qibtiy (Coptic: orang Mesir yang 
beragama Kristian). 
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  ْري ا اخلَْ سَ 
/s± al-khayr/  

'selamat petang' 

diucapkan wanita dari kalangan awam di 
Kaherah pada petang hari 

  روْ النـ  احَ بَ صَ 
/¡ab±¥a al-n−r/  
'selamat pagi' 

jawaban kepada orang yang mengatakan 

  /ab±¥a al-khayr¡/ َصَباَح اخلَْْري 

 

  لّ فُ الْ  حَ باَ صَ 
/¡ab±¥a al-full/  

'selamat pagi kacang' 

sapaan sesama penduduk bandar di 
Kaherah pada pagi hari 

  ةطَ شْ قِ  مْ كُ اُر هَ نَـ 
/nah±rukum qisy¯at/  

'selamat siang kepala susu' 

sapaan sesama penduduk bandar di 
Kaherah pada tengah hari 

  درْ وَ الْ  احَ بَ صَ 
/¡ab±¥a al-ward/  

'selamat pagi mawar' 

sapaan sesama penduduk bandar di 
Kaherah pada pagi hari 

  ِيب لن لِ  حَ تِ د فُ رْ وَ لْ اَ 
/al-ward futi¥a li al-nabiy/  

'mawar mekar untuk nabi: selamat pagi' 

sapaan yang bernada percintaan atau 
membodek 

 

2.4.6.9 Ungkapan menyatakan tahniah. 
 

Ungkapan Konteks Situasi 

  كوْ رُ بْـ مَ 
/mabr−k/  
'tahniah' 

tahniah yang popular diucapkan sesiapa 
saja 

  نالَ فُ  ك ياَ وْ رُ بْـ مَ 
/mabr−k y± ful±n/  
'tahniah hai polan' 

tahniah yang disertai perhatian khusus 

  كارَ بَ مُ 
/mub±rak/  
'tahniah' 

tahniah yang biasa diucapkan orang yang 
berlatar belakang budaya Arab 
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  ْري ِخبَ  مْ م تَ ا يُـ نَ بـ رَ 
/rabbun± yutammim bi khayr/  

'semoga Tuhan kita menyempurnakan 
kebaikan' 

tahniah yang biasa diucapkan selepas 
penandatanganan kontrak atau 
memulakan 

  كلَ  ناَ حْ رَ فَـ  اهللاِ وَ 
/wa all±hi fara¥n± laka/  

'demi Allah kami bersuka cita untukmu' 

tahniah bagi mempererat persahabatan 

  كيْ نـ هَ نُـ 
/nuhann³k/  

'bertahniah untukmu' 

tahniah (berbudi bahasa secara pura-
pura) 

  اِين هَ لتـ ل اَ مجَْ أَ 
/ajmal al-tah±n³/  

'tahniah yang paling cantik' 

tahniah dalam bentuk tulisan 

  انَ سَ فُ نْـ أَ  ئْ ن هَ نُـ 
/nuhanni' anfasan±/  

'kita ucap tahniah untuk kita sendiri' 

tahniah bagi membodek atau 
mendekatkan diri 

  بصِ نْ مَ لْ ئ اَ ن هَ نُـ 
/nuhanni' al-man¡ib/  

'kami ucap tahniah untuk jawatan' 

tahniah bagi membodek seseorang yang 
berpengaruh, berpangkat 

  كوْ رُ بْـ مَ  فَ لْ أَ 
/alfa mabr−k/  
'seribu tahniah' 

tahniah bagi kelulusan setelah melewati 
kepayahan dan perjuangan yang berat 

  همِ يْ عِ نَ  نْ مِ  كْ دَ يْ زِ ا يَ نَ بـ رَ 
/rabbun± yaz³dak min na`³mih/  

'semoga Tuhan kita menambah nikmatnya 
untukmu' 

tahniah diucapkan oleh masyarakat awam 

 
 

2.4.6.10 Ungkapan bagi memberikan nasihat. 
 

Ungkapan Konteks Situasi 

  كحُ صَ نْ أَ 
/an¡a¥uk/  

'saya menasihatimu' 

nasihat disertai peringatan keras 
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  يْ مِ الَ كَ   عْ مسَْ اِ 
/isma‘ kal±m³/  

'dengarkan perkataanku' 

diucapkan kepada orang yang keras 
kepala, degil 

  ةحَ يْ صِ لن اَ  نُ يْ لد اَ 
/al-d³n al-na¡³¥at/  
'agama itu nasihat' 

diucapkan ketika dikhuatirkan ada 
keraguan atau nasihatnya tidak didengar 

  كش غُ أَ  ا الَ نَ أَ 
/ana l± aghusysyuk/  

'saya tidak menipumu' 

bagi meyakinkan bahawa nasihatnya itu 
tulus ikhlas 

  ةحَ يْ صِ لن اَ  زْ يِ اعَ  تَ نْ ا كُ ذَ إِ 
/idh± kunta ‘±yiz al-na¡³¥at/  

'jika kamu ingin nasihat' 

diucapkan bagi menghilangkan keraguan 
dan memperkuat nasihat 

  دّ جلِْ اَ  زْ يِ اعَ  تَ نْ ا كُ ذَ إِ 
/idh± kunta ‘±yiz al-jidd/  

'jika kamu ingin sunguh-sungguh' 

diucapkan bagi menghilangkan keraguan 
dan memperkuat nasihat 

  كيْ لَ عَ  فْ ايِ ا خَ نَ أَ  اهللاِ وَ 
/wa all±hi ana kh±yif ‘alayk/  

'demi Allah saya mengkhuatirimu' 

bagi memberi nasihat dan sekali gus 
ancaman 

  اذَ كَ   يْ يِ أْ ا رَ نَ أَ  اهللاِ وَ 
/wa all±hi ana ra’y³ kadh±/  

'demi Allah pendapatku adalah..' 

diucapkan oleh orang yang memiliki 
pengaruh terhadap orang yang dinasihati 

  اذَ كَ   لَ مْ ء تعَ يْ شَ  نْ سَ حْ أَ 
/a¥san syay’ ta‘mal kadh±/  
'sebaiknya kamu berbuat…' 

nasihat setelah orang yang diberi nasihat 
itu mohon pendapat kepadanya 

  هيْ ا إِ وْ لُ وْ قُ اس يَـ الن وَ 
/wa al-n±s waq−l− ³h/  

'orang-orang akan mengatakan apa' 

nasihat dan kecaman 

 

Ungkapan-ungkapan di atas hanyalah sekadar contoh dari sebahagian konteks 

situasi yang menggambarkan budaya rakyat Mesir yang dalam kesehariannya lebih 

banyak menggunakan bahasa ragam percakapan, sehingga seperti dikatakan di atas, 

banyak ungkapan yang terdengar ganjil di telinga kita, orang Melayu.  
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Beberapa ungkapan di atas secara zahir tampak terdiri dari satu kata, seperti ِإٍ◌ش 
/isy/,   َيْ يـا  /y±y/ 'amboi',  َـم كوْ رُ بـْ  /mabr−k/ 'tahniah',  ُكارَ بَـم  /mub±rak/ 'tahniah', sehingga 

seakan-akan tidak memenuhi syarat yang dicadangkan oleh Maman S. Mahayana di atas 

(lihat sub bab 2.2) bahawa ungkapan terdiri atas dua kata atau lebih yang membentuk 

satu makna. Namun, apabila dianalisis lebih lanjut, sebetulnya ungkapan-ungkapan itu 

sedikitnya terdiri dari dua perkataan dan perkataan itu sengaja dibuang. Misalnya, 

ungkapan  ِشْ إ  /isy/ 'apa' adalah ragam percakapan yang merupakan kependekan dari  َأ ي 
ايْ يَـ ayyu sya’in / 'apa ini' dalam ragam standard28, sedangkan ungkapan/ ءٍ يْ َشـ  /y±y/ 

'amboi',  َـم كوْ رُ بـْ  /mabr−k/ 'tahniah',  ُكارَ بَـم  /mub±rak/ 'tahniah',  merupakan predikat dari 

subjek yang boleh dibuang kerana dapat difahami dari konteks (al-R±j¥³y, 2004: 108). 

Asalnya adalah  َيْ يــاَ  تِ نْــأ  /anti y±y/ 'kamu amboi', ــُرْوك  anta mabr−k/ 'kamu/ أَنْــَت َمبـْ

mendapat tahniah', أَنْــَت ُمَبــاَرك /anta mub±rak/ 'kamu mendapat tahniah'. Setidaknya 

pentafsiran seperti ini sejalan dengan wujudnya idiom dalam bahasa Arab yang hanya 

terdiri dari sebuah kata, tetapi sesungguhnya mewakili dua buah kata, seperti  َانوَ بـَـألَ ا  /al-

abaw±ni/ 'ayah dan ibu, atau ayah dan paman, atau ayah dan datuk' (¦us±m al-D³n, 1985: 

281). 

Berkaitan dengan kategori pragmatik ini, dalam bahasa Melayu ada dikenal 

dengan "Bahasa Diraja", iaitu bahasa yang digunakan dalam perhubungan kebahasaan di 

masa sekurang-kurangnya salah satu pihak itu terdiri daripada keluarga raja (Asmah Haji 

Omar, 2004: 1). Dalam "Bahasa Diraja" ini terdapat ungkapan-ungkapan diraja yang 

terdiri dari dua kategori, iaitu (1) rutin bahasa, dan (2) ungkapan-ungkapan leksis. Rutin 

bahasa merupakan ungkapan-ungkapan yang terdiri dari kolokasi perkataan yang sudah 

                                                 
28

 http://www.khaled-alfaisal.com/vb/archive/index.php/t-21814.html 
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jumud, dan dari segi penggunaannya terhad pada konteks-konteks tertentu sahaja, 

khususnya dalam memberi penghormatan, memulakan sembah, menyatakan sembah, 

menyatakan besar hati atau terima kasih. Misalnya: Daulat Tuanku!, Ampun Tuanku!, 

Menjunjung Duli Tuanku!, Junjung kasih, Tuanku!. Ungkapan-ungkapan ini selain 

bersifat jumud, juga tidak memiliki padanannya dalam bahasa bukan diraja yang juga 

dikenal dengan bahasa biasa dan bahasa orang kebanyakan (Ibid). Berbeza dengan 

ungkapan leksis, meskipun terdiri dari rangkai-rangkai kata (kolokasi) jumud, tetapi ada 

padanannya dalam bahasa biasa. Ungkapan leksis dalam "Bahasa Diraja" memiliki 

fungsi keelokan sekali gus berfungsi sebagai bahasa halus, iaitu bahasa yang digunakan 

dengan penuh sopan santun dan adab tertib. (Ibid: 2). Misalnya, datanglah peredaran 

dunia = meninggal dunia; derma kurnia = pemberian, jasa bakti; limpah berkenan = 

izin; mencemar duli = datang; berkirim sembah = berkirim salam (Ibid: 9). 

 

2.5 Batasan Kolokasi Bahasa Arab 

Kolokasi dalam bahasa Arab sama halnya dengan kolokasi yang terdapat dalam 

bahasa lainnya, muncul dengan sejumlah pengehadan. Dalam bahasa Inggeris, misalnya, 

dikenal dengan lexical range ‘jangkauan leksikal’ yang menentukan sesuatu kata boleh 

berkolokasi dengan kata lainnya atau tidak. Contoh, KN meat dan flesh. Pengehadan 

kolokasi dalam bahasa Inggeris melarang KN meat untuk berkolokasi dengan kata 

wound, dan mengharuskan seseorang untuk mengucapkan flesh wound, kerana di antara 

takrif dari kata wound adalah bahawa lazimnya kata ini digunakan bagi makhluk hidup 

(Pinchuck, 1977: 59). 
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Pengehadan kolokasi dalam bahasa apa pun lazimnya terpulang kepada 

kebiasaan pemakai bahasa dan tidak ada alasan logik, seperti dalam sapaan good 

morning atau good evening atau  َصـَباَح اْخلَـْري /¡ab±¥a al-khayr/ dan ْري َمَسـاَء اْخلَـ   /mas±’a al-

khayr/. Kita tidak dapat mencari tahu alasan logik, mengapa KA good boleh berkolokasi 

dengan morning dan evening, atau KN َاْخلَـْري  /al-khayr/ boleh berkolokasi dengan   ََصـَباح 

/¡ab±¥/ dan  ََمَسـاء /mas±’/ dan mengapa KA excellent tidak boleh berkolokasi dengan 

morning dan evening, sama halnya dengan KA َاَألْحَســن /al-a¥san/ tidak boleh 

berkolokasi dengan  ََصـَباح /¡ab±¥/ dan  ََمَسـاء /mas±’/ sehingga kita tidak akan menemukan 

sapaan seperti * excellent morning atau * excellent evening (lihat Pinchuck, 1977: 59), 

sama halnya kita juga tidak akan pernah mendapatkan sapaan berbunyi *  َصـَباَح اَألْحَسـن 

/¡ab±¥a al-a¥san/ atau pun * َمَساَء اَألْحَسن /mas±’a al-a¥san/. 

Di antara pakar yang membincangkan pengehadan kolokasi dalam bahasa Arab 

adalah ¦us±m al-D³n (1985) yang berpendapat bahawa perkataan tidak muncul bersama-

sama dalam sebuah bahasa semata-mata kerana kebetulan, tetapi ada pengehadan yang 

mengatur penggunaannya. Berikut pengehadan yang ia tulis dalam bukunya bertajuk 

ِدرَاَسة ِيفْ تَْأِصْيِل اْلُمْصطََلح َوَمْفُهْوِمِه َوَجمَاالَتِِه الدالَلِية َوأَْمنَاِطِه التـرِْكْيِبية: اَلتـْعِبري اَِالْصِطَالِحي   /al-

ta‘b³r al-i¡¯il±¥³: dir±sat f³ ta’¡il al-mu¡¯ala¥ wa mafh−mihi wa maj±l±tihi al-dil±liyyat wa 

anm±¯ihi al-tark³biyyat/ ’idiom: kajian tentang asal usul istilah, kefahaman, bidang-bidang 

semantik, dan pola-pola binaannya’. 

 

2.5.1 Batasan Kolokasi Bahasa Arab mengikut Hus±m al-D³n 

¦us±m al-D³n (1985: 258-260), linguis yang menyebut kolokasi dengan istilah 

ةبَ احَ َصـمُ لْ اَ   /al-mu¡±¥abat/ ini mengemukakan tiga batasan untuk kolokasi bahasa Arab, 
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iaitu: (1)  ـقِ افُ وَ تَـةبَ احَ َصـمُ ة الْ ي  /taw±fuqiyyat al-mu¡±¥abat/ 'keserasian kolokasi'. Batasan ini 

selanjutnya akan disebut “Keserasian Kolokasi”, (2)  َةبَ احَ صَ مُ ى الْ دَ م  /mad± al-mu¡±¥abat/ 

'had jangkauan kolokasi’, selanjutnya akan disebut ”Had Jangkauan Kolokasi”, dan (3) 

ةبَ احَ َصــمُ ة الْ يــرِ اتُ وَ تَـ   /taw±turiyat al-mu¡±¥abat/ 'keteguhan kolokasi', selanjutnya disebut 

”Keteguhan Kolokasi”. 

 

2.5.1.1 Keserasian Kolokasi  

Maksudnya, harus ada keserasian antara perkataan yang berkolokasi. Keserasian 

ini bergantung pada pengetahuan linguistik seseorang atau kerana keberkesanan dari 

alam semula jadi. Misalnya, seorang penutur asli bahasa Arab akan mengatakan  َلٌ بَـج 
قاهِ َشـ  /jabalun sy±hiq/ 'gunung yang tinggi', dan tidak akan mengatakan *  َقاهِ َشـ لٌ ُجـر  

/rajulun sy±hiq/ 'lelaki yang tinggi', tetapi ia akan mengatakan  َليْـوِ طَ  لٌ ُجـر  /rajulun ¯aw³l/ 

'lelaki yang tinggi', kerana perkataan َشـاِهق /sy±hiq/ hanya serasi berkolokasi dengan  KN 

لَبــجَ    /jabal/ dan tidak dengan KN  َلُجــر  /rajul/, meskipun kedua-dua KA tersebut 

tergolong bersinonim. Contoh lain, seorang penutur asli bahasa Arab akan mengatakan 

ميْ ِســوَ  لٌ ُجـرَ   /rajulun was³m/ 'pemuda yang tampan/ dan  ِةلَـيْـ مجَِ  ةٌ أَ رَ ْمــا  /imra’atun jam³lat/ 

'perempuan yang cantik'. Huruf ةطَــوْ بُـ رْ اء مَ تَــ  /t±’ marb−¯at/ iaitu " ة " yang biasanya 

digunakan sebagai penanda jantina feminin, dalam pemberian atribut seperti ini tidaklah 

serasi. Dengan perkataan lain, KA  َميْ ِسـو  /was³m/ hanya serasi berkolokasi dengan  َلُجـر  

/rajul/ dan tidak serasi digunakan sebagai KA perempuan meskipun diberi imbuhan t±’ 

marb−¯at sehingga menjadi  َةمَ يْ ِسـو  /was³mat/. Oleh itu, konstruksi *  ِةمَ يْ ِسـة وَ أَ رَ ْمـا  /imra’at 

was³mat/ sebagai konstruksi yang tidak diterima. Demikian juga sebaliknya,  ِ◌KA   َِةلَـيْـ مج  

/jam³lat/ meskipun penanda femininnya ditinggalkan menjadi  َِلْيـمج  /jam³l/,  ِ◌KA ini tetap 
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tidak serasi untuk berkolokasi dengan   َلُجـر  /rajul/ sehingga  konstruksi *  َلْيـمجَِ  لٌ ُجـر  

/rajulun jamil/ merupakan kolokasi yang tidak diterima. Keindahan pada kedua-dua 

jantina tersebut dinyatakan dengan  ِ◌KA yang berbeza secara leksikal.  

 

2.5.1.2  Had Jangkauan Kolokasi  

Yang dimaksud adalah sejumlah perkataan yang dapat wujud bersama dengan 

perkataan lain bagi menghasilkan kolokasi yang dapat diterima. Kata kerja اتَ َمـ  /m±ta/ 

'mati', misalnya, memiliki jangkauan kolokasi yang luas. Perkataan itu dapat berkolokasi 

dengan pelbagai perkataan yang berbeza. Ia dapat digunakan bersama KN  ِانَسـنْ إ  /ins±n/ 

'manusia',   َانوَ يَــح  /¥ayaw±n/ 'haiwan', dan  اتبَـنَـ  /nab±t/ 'tumbuhan'. Oleh itu, dapat 

dikatakan  َيلِـعَ  اتَ م  /m±ta ‘al³/ 'Ali mati',  بْلـكَ الْ  اتَ َمـ  /m±ta al-kalb/ 'anjing itu mati', dan 

اتبَـالن  اتَ َمـ  /m±ta al-nab±t/ 'tumbuhan itu mati'. Hal itu berbeza dengan kata kerja 

◌ِ وُ تـُـ يَ ف  /tuwuffiya/ yang juga mengandung makna mati. Ia hanya dapat berkolokasi 

dengan manusia sahaja, sehingga tidak akan ditemukan kolokasi * وُ تـُـ َبْلـكَ الْ  يف  /tuwuffiya 

al-kalb/ 'anjing itu wafat' dan tidak pula  *  وُ تـُـ َيف  تبـاَ الن  /tuwuffiya al-nab±t/ 'tumbuhan itu 

wafat'. 

 

2.5.1.3 Keteguhan Kolokasi  

Yang dimaksud adalah bahawa kewujudan bersama beberapa perkataan tidak 

dapat saling bertukar dan hal itu tidak ada kaitannya dengan kaedah nahu. Puncanya 

adalah kesepakatan masyarakat pemakai bahasa itu sendiri. Maka dalam bahasa Arab 

ada ungkapan seperti ةبَـعْ كَ الْ  لَ وْ َحـ افَ طَـ  /¯±fa ¥awla al-ka‘bat/ 'tawaf di sekitar Ka‘bah' 

dan   ـ ْنيَ ى بـَـعَ َسـةوَ رْ َمـالْ ا وَ فَ الص  /sa‘± bayna al-¡af± wa al-marwat/ 'bersa‘i antara bukit Safa 
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dan Marwah', dan kita tidak akan mendengar *  ةبَـعْ كَ الْ  لَ وْ ى َحـعَ َسـ  /sa‘± ¥awla al-ka‘bat/ 

'bersa‘i di sekitar Ka‘bah' dan tidak pula * ـ ْنيَ بـَـ افَ طَـةوَ رْ َمـالْ ا وَ فَ الص  /¯±fa bayna al-¡af± wa 

al-marwat/ 'tawaf antara bukit Safa dan Marwah'29.  

Keteguhan kolokasi seperti ini tercermin pula dalam ungkapan-ungkapan 

konteks agama seperti ميْ ِظـعَ الْ  اهللاُ  قَ دَ َصـ  /¡adaqa all±h al-‘a§³m/ dan  ََرب ْكـأَ  هللاُ ا  /all±hu akbar/ 

sehingga kita tidak akan pernah mendengar ungkapan * ْري بِـكَ الْ  اهللاُ  قَ دَ َصـ  /¡adaqa all±hu 

al-kab³r/ dan tidak juga *  َمظَـعْ أَ  هللاُ ا  /all±hu a‘§am/, meskipun KA   َميْ ِظـعَ لْ ا  /al-‘az³m/ dan 

ْري بِ كَ لْ اَ   /al-kab³r/ bersinonim (lihat penjelasan contoh (8)). 

 

2.5.2 Batasan Kolokasi Bahasa Arab mengikut al-Wadr±n³y 

Al-Wadran³y (2006: 195-196) memberikan pembatasan kolokasi dengan 

menetapkan lima kriteria, iaitu: (1) Kriteria Konstruksi, (2) Kriteria Keterikatan, (3) 

Kriteria Semantik, (4) Kriteria Penterjemah, dan (5) Kriteria Fungsi. 

 

2.5.2.1 Kriteria Konstruksi  

Yang dimaksud adalah bahawa kolokasi adalah kombinasi leksikal dalam bentuk 

ungkapan. Ini bererti, kolokasi paling sedikit harus terdiri dari dua buah unsur leksikal 

dan telah menjadi ungkapan. Unsur leksikal yang berkombinasi sehingga membentuk 

kolokasi, dalam bahasa Arab, tidak terhad pada bentuk kata sahaja, tetapi boleh juga 

berbentuk partikel, seperti yang dikemukakan oleh Ghazala di atas. Misalnya, kolokasi 

  l± lubsa f³hi/ 'tak ada keraguan padanya'; (lihat 2.6.5.1 Konstruksi nahu)/ َال لُْبَس ِفْيه

                                                 
29 Ternyata apa yang dikemukakan oleh ¦us±m al-D³n ini tidak berlaku sepenuhnya, kerana Sayyid Qu¯b 

menggunakan ungkapan  ََفا َواْلَمْرَوةطاَف بـَْنيَ الص  /¯±fa bayna al-¡af± wa al-marwat/ (Lihat sub-bab 6.2.3) 
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2.5.2.2 Kriteria Keterikatan  

Iaitu bahawa kolokasi merupakan kombinasi konstruksi yang siap dan mantap. 

Oleh itu, konstruksi ini telah dikenal di kalangan pengguna bahasa secara luas, dan 

keteguhan ini berpulang pada kesepakatan para pengguna bahasa itu sendiri. Keterikatan 

antara unsur-unsur leksikal yang berkolokasi dapat dilihat misalnya dalam kolokasi FKK 

yang terdiri dari KK dan KSN. Misalnya, KK  َِغـبَ ر  /raghiba/, apabila berkolokasi dengan 

KSN  ِْيف /f³/ maknanya ’menyukai’, tetapi manakala berkolokasi dengan KSN نْ َعـ  /‘an/ 

bermakna ’membenci’. Keterikatan antara KK  َِغـبَ ر  /raghiba/ dengan KSN  ِْيف /f³/  ini 

merupakan keterikatan yang tidak boleh dipisahkan bagi menerbitkan makna 

’menyukai’, sama halnya keterikatan KK  َِغــبَ ر  /raghiba/ dan KSN  َْعــن /‘an/ bagi 

menerbitkan makna ’membenci’  (lihat subbab 2.2 tentang kolokasi, ungkapan, idiom, 

dan peribahasa). 

 

2.5.2.3 Kriteria Semantik  

Iaitu bahawa makna kolokasi tidak dapat difahami dari makna setiap unsur-unsur 

yang berkolokasi secara sendiri-sendiri, kerana boleh jadi salah satu dari unsur-unsur itu 

mengandung makna metafora. Misalnya, kolokasi KK + KN  ُتـَْرَتعِــُد فـََراِئُصـه /tarta‘idu 

far±’i¡uhu/ yang secara harfiah akan sulit difahami kerana ertinya adalah 'daging antara 

bahu dan dada menggigil', padahal yang dimaksud adalah ‘menggigil kerana sangat 

ketakutan' (lihat subbab 2.6.5.1 konstruksi nahu). 

Sesuatu kata yang ketika muncul sendiri mengandung erti yang berbeza 

manakala kata tersebut muncul bersama kata lainnya dan membentuk sebuah istilah. 

Kenyataan seperti inilah yang menjadi pokok kajian al-¦usayn³y (2007) yang 
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menyelidiki kesan kolokasi dalam Pengehadan makna dalam al-Quran al-Karim. 

Misalnya, kolokasi KN   ّأُم /umm/ dengan KN اَْلُقـَرى /al-qur±/ dan  اَْلِكتَـاب /al-kit±b/ dalam 

konstruksi I«±fat, seperti dalam contoh:  �_��~��}��|����{������ petikan dari surah 

al-An‘±m ayat 92 yang diterjemahkan ke bahasa Melayu menjadi ’supaya engkau 

memberi peringatan kepada penduduk-penduduk Ummul Qura (Makkah) dan mereka 

yang berada di sekelilingnya’ (M/5/294) , dan � q��p��o�������� petikan dari surah ²li 

‘Imr±n ayat 7 yang diterjemahkan menjadi ’itulah induk al-Quran’ (M/2/254). Al-

¦usayn³y (2007: 276) menyatakan bahawa kombinasi  ّأُم /umm/ dengan KN اَْلُقـَرى /al-

qur±/ telah membentuk sebuah istilah khas yang maksudnya adalah Makkah al-

Mukarramah. Ketika kedua-dua kata ini disebutkan, yang terlintas dalam minda adalah 

makna yang dimaksud tersebut.  

Demikian pula halnya dengan kombinasi KN  ّأُم /umm/ dan KN  اَْلِكتَـاب /al-kit±b/ 

telah membentuk sebuah istilah yang mengikuti pendapat al-¦usayn³y, setelah mengutip 

pendapat beberapa ahli tafsir, seperti al-Zamakhsyar³y, al-Al−s³y, dan al-Qurt−b³y, bahawa 

yang dimaksud adalah: (1) ayat-ayat al-Quran al-Karim yang bermakna jelas, (2) al-

Law¥ al-Ma¥f−§, dan manakala disebutkan di luar ayat al-Quran yang dimaksud adalah 

surah al-F±tihat (Ibid: 278). 

 

2.5.2.4 Kriteria Penterjemahan  

Iaitu bahawa ungkapan dalam kolokasi tidak dapat diterjemahkan secara harfiah 

kecuali dalam jenis tertentu, iaitu dalam ungkapan analitis. Misalnya, contoh di atas, 

iaitu  ُتـَْرَتعِـُد فـََراِئُصـه /tarta‘idu far±’i¡uhu/ tidak mungkin diterjemahkan ke bahasa Melayu 

secara harfiah 'daging antara bahu dan dada menggigil', kerana ungkapan ini tidak 
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berjaya menyampaikan mesej teks sumber (TS). Dalam bahasa Melayu dikenal 

ungkapan berdiri (meremang, tegak) bulu tengkuknya (kuduknya) yang merupakan 

kiasan bagi berasa ngeri (seram) (Noresah bt. Baharom, et al, 2005: 219). 

Ungkapan kolokasi, apalagi jika sudah berbentuk idiom, jika dipaksakan 

diterjemahkan tentu sahaja akan menghasilkan sesuatu terjemahan yang sulit difahami, 

kerana akan memunculkan kombinasi perkataan yang tidak lazim bagi kita. Misalnya 

dalam sebuah laman web, sebuah artikel mengutip hadis yang diriwayatkan oleh al-

Tirmidh³y yang di antara isinya adalah: 
 

َها بِالنـوَ    ...ِجذافـََعَلْيُكْم ِبُسنِيتْ َوُسنِة اْخلَُلَفاِء الراِشِدْيَن اْلَمْهِديـْنيَ َعضوا َعَليـْ
 

yang diterjemahkan menjadi ‘...Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan 

sunnah khulafa’ rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi 

geraham kalian...’ (Yayasan Dar el-Iman Padang Sumatera Barat, 2008) 

Ungkapan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, jelas merupakan 

terjemahan harfiah dari  َوَهـا بِالنـ ِجـذاَعضـوا َعَليـْ  /‘a««− ‘alayh± bi al-naw±jidh/. Meskipun 

ungkapan ini berasal dari ucapan Rasulullah SAW., yang dapat dikelompokkan pada 

teks klasik, ternyata masih baki sehingga sekarang yang termasuk ke dalam kelompok 

idiom dalam bahasa Arab kontemporari. F±yid (2007: 318) memasukkannya sebagai 

salah satu entri dalam kamusnya ة اْلُمَعاِصَرةة ِيف اْلَعَربِيَعاِبْري اِالْصِطَالِحيُمْعَجُم التـ /mu‘jam al-

ta‘±b³r al-i¡¯il±¥iyyat f³ al-‘arabiyyat al-mu‘±¡irat/ ’Kamus Idiom dalam Bahasa Arab 

Kontemporari’. Ungkapan itu dijelaskan sebagai ’berpegang teguh’. 
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2.5.2.5 Kriteria Fungsi 

Iaitu fungsi kolokasi mengandungi fungsi mengubah ciri khas yang wujud dalam 

pengalaman kelompok bahasa menjadi sesuatu ciri kolokasi. Misalnya, kolokasi  َكـْبُش
 kabsyu fid±’/ yang secara harfiah bererti ’kambing tebusan’. Mengikut penjelasan/ فِـَداء

al-Ra‘−d (2008), ungkapan ini diambil dari adat kebiasaan yang disebutkan dalam Kitab 

Perjanjian Lama yang kisah ringkasnya adalah bahawa sebahagian kabilah 

mempersembahkan kambing untuk menebus dosa. Persembahan haiwan kurban itu 

dilakukan dengan upacara tertentu. 
Ungkapan َكــْبُش ِفــَداء /kabsyu fid±’/ merupakan ciri khas yang wujud dalam 

masyarakat pengguna bahasa Arab yang telah menjadi ciri khas kolokasi bahasa Arab. 

Konsep yang terkandung dalam ungkapan ini adalah bahawa kambing sebagai makhluk 

yang tidak berdosa menjadi mangsa bagi kepentingan makhluk lainnya yang berupa 

umat manusia.  

Ungkapan ini dalam bahasa Inggeris dikenal dengan kata scapegoat 30 yang 

diterjemahkan dalam New Oxford English-English-Malay Dictionary (Steel, ed., 2006: 

690) menjadi orang yang disalahkan, sementara Kamus Dewan (Noresah bt. Baharom, 

et al, 2005: 666) mencantumkan kambing hitam sebagai salah satu entrinya yang 

diertikan sebagai  orang yang dipersalahkan dalam sesuatu kejadian. 

Ungkapan َكـْبُش فِـَداء /kabsyu fid±’/ berpadanan dengan scapegoat dalam bahasa 

Inggeris dan kambing hitam dalam bahasa Melayu adalah sebagai bukti bahawa kolokasi 

                                                 
30 Scapegoat: one that bears the blame for others (http://www.merriam-
webster.com/dictionary/scapegoat) 
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telah menunaikan fungsinya dalam mengalihkan ciri khas pengguna bahasa menjadi ciri 

khas kolokasi. 

 

2.6 Sumber Kolokasi Bahasa Arab 

Untuk memperoleh dan mengkaji kolokasi bahasa Arab, kita dapat merujuk 

kepada sumber-sumber berikut: 

 

a. Al-Quran al-Karim31 

b. Sunnah Nabi SAW 

c. Buku-buku klasik tentang puisi dan prosa 

d. Buku-buku teknikal khusus 

e. Majalah dan jurnal khusus 

f. Korpus bahasa 

 

Bahasa Inggeris sudah memiliki korpus sama ada yang bersifat umum seperti the 

British National Corpus, the Bank of English, atau yang bersifat khusus seperti 

Guardian (Hoey, 2005: 14), dan yang dalam bentuk CD-ROM, iaitu Collins COBUILD 

English Collocation on CD-ROM  hasil sebuah projek yang dipimpin oleh Sinclair, 

                                                 
31 Kolokasi dalam al-Quran al-Karim dikaji dalam bentuk tesis Ph.D yang dilakukan oleh Ham±dat 

Mu¥ammad ‘Abd al-Fatt±h al-¦usayn³y (2007) yang bertajuk  الَلَـة ِيف اْلُقـْرآِنة َوأَثـَُرَهـا ِيف َحتِْديْـِد الدَغِوياَْلُمَصاَحَبة الل
ِدَرَسـة َنَظرِيـة َتْطِبْيِقيـة: اْلَكـرِميْ   /al-mu¡a¥abat al-lughawiyyat wa atharuh± f³ ta¥d³d al-dil±lat f³ al-qur’±n al-kar³m: 

dir±sat na§ariyyat ta¯b³qiyyat/ ’kolokasi dan kesannya dalam Pengehadan makna dalam al-Quran al-karim: 
kajian teori dan aplikasi’. 
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sementara bahasa Arab – sepanjang pengetahuan penulis -- belum memiliki sumber 

korpus yang demikian lengkapnya.  

Menurut maklumat yang diberikan oleh http://www.qamus.org/corpus.htm, 

korpus bahasa Arab dapat diperoleh dari Linguistic Data Consortium (LDC) dan 

European Language Resources Association (ELRA). Korposa popular semasa utamanya 

terdiri dari akhbar, di antaranya al-Hayat yang setiap tahun menerbitkan arkib teks 

dalam bentuk CD-ROM. Selain itu, korpus dapat dihimpun langsung dari internet, 

seperti :  
 
Al-Ahram (Cairo) http://www.ahram.org.eg 
Al-Bayan (UAE) http://www.albayan.co.ae 
Al-Dustur (Amman) http://www.addustour.com 
Al-Hayat (London) http://www.alhayat.com 
Al-Nahar (Beirut) http://www.annaharonline.com 
Al-Raya (Qatar) http://www.raya.com 
Al-Riyadh (Riyadh) http://www.alriyadh-np.com 
Al-Safir (Beirut) http://www.assafir.com 
Al-Sharq al-Awsat (London) http://www.asharqalawsat.com 
Al-Watan (Qatar) http://www.al-watan.com 

 

Selain arkib akhbar, penulis dapat memperoleh sejumlah besar teks elektronik 

yang berasal dari pelbagai buku sama ada yang klasik atau pun yang kontemporeri, 

termasuk dalam bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas sebagai sumber kolokasi 

bahasa Arab, termasuk pelbagai kamus dan tesaurus klasik seperti  ِبرَ َعـلْ ان اَ َسـل  /lis±n al-

‘arab/ karya Ibn Man§−r,  ِهُ ْقـف  ِسـة وَ غَـالل ـبِ رَ عَ الْ  رةي  /fiqhu al-lughat wa sirru al-‘arabiyyat/ karya 

al-Tha‘±lab³y/,  ُْةُ عَ جن  دارِ وَ تَـ مُ الْ ف وَ ادِ رَ تَـ مُ  الْ ِيف  دارِ وَ الْ  ةُ عَ رْ شُ د وَ ائِ الر  /nuj‘atu al-r±’id wa syur‘atu al-

w±rid f³ al-mutar±dif wa al-mutaw±rid/ karya al-Yazjiy,  َم ِيف ظَـعْ األَ  طُ يْ ِحـمُ الْ م وَ َكـحْ مُ لْ ا ةغَـ الل  

/al-mu¥kam wa al-mu¥³¯ al-a‘§am f³ al-lughat/ karya Ibn S³dah. Kamus dan tesaurus ini 
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berbentuk teks elektronik dalam format .doc (yang ditulis dengan software Microsoft 

Word) dapat diperoleh dari www.almeshkat.com/books. Memang, teks-teks elektronik 

ini masih merupakan bahan mentah yang harus diolah lagi sehingga menjadi sebuah 

korpus. Setelah diubah menjadi format .txt, teks-teks elektronik tersebut diolah dengan 

program khusus seperti WordSmith dan aConcordance sehingga menjadi korpus yang 

bersedia untuk dikaji. 

Kolokasi bahasa Arab selain berasal dari sumber-sumber tersebut di atas, juga 

berasal dari bahasa lain, terutama bahasa Inggeris, yang disebut borrowed collocation 

'kolokasi pinjaman' (Brashi, 2005: 54). Disebut pinjaman, kerana pada asalnya konsep 

kolokasi tersebut tidak wujud dalam bahasa Arab. Misalnya, kolokasi  َةدَ ارِ بَـالْ  بُ رْ ْحلَـا  /al-

¥arbu al-b±ridat/ 'perang dingin' (Emery, 1991: 62). Bahasa Arab tidak memiliki padanan 

kolokasi sebelum berlakunya "Perang Dingin" setelah Perang Dunia II. Oleh itu, 

kolokasi pinjaman seperti ini merupakan salah satu dari kolokasi bahasa Arab setakat 

ini. 

Blau (1981: 60) menyatakan bahawa tersebar luasnya penterjemahan pinjaman 

dari bahasa-bahasa Eropah tidak hanya memperkaya kosa kata Bahasa Arab Standard 

Moden, tetapi juga memperkaya fraseologi. Menurutnya, pengaruh bahasa-bahasa 

Eropah itu dirasa sangat kuat dalam gaya jurnalistik, khususnya manakala para 

wartawan menterjemahkan dari bahasa-bahasa Eropah ke bahasa Arab.  

Sejumlah contoh kolokasi diberikan oleh Blau secara rambang tanpa mengikut 

pengelompokkan tertentu, seperti  َرفَ ب َسـتَـكْ م  /maktab safar/ 'a travel agency',  ُارِ ة ِجتَ فَـرْ غةيـ  

/ghurfat tij±riyyat/ 'chamber of commerce',  َالمَ الْ  املَُ ع  /‘±lamu al-m±l/ 'the financial world', 

رظَـنَ  ةُ َهـجْ وِ   /wujhat na§ar/ 'point of view', رفْ ة ِصـاعَ َسـ  /s±‘at ¡ifr/ 'zero hour/,  ليْـوِ ة حتَْ طَـقْ نُـ  
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/nuq¯at ta¥w³l/ 'a turning point',  َا ـاط اهلَْ َقـلنـةام  /al-niq±¯ al-h±mmat/ 'important points',  َانَ د 
ركْ ُشـبِ  هُ لَـ  /d±na lahu bi syukr/ 'he owed him thanks',  َىوَ تَـ ْسـمُ الْ  عَ فَـر  /rafa‘a al-mustaw±/ 'to 

raise the level',  َامَعـلْ ى اَ وَ تَـ ْسـمُ لْ ا  /al-mustaw± al-‘±m/ 'general level',  َيرِ َجـاحلَْ  رُ ْصـعَ لْ ا  /al-‘a¡r 

al-¥ajar³/ 'stone ages',  َرُ ْصـعَ لْ ا  ِيب هَ الـذ  /al-‘a¡r al-dhahab³/ 'golden age',  َةبَـاذِ جلَْ ات اَ عَ وْ ُضـوْ مَ لْ ا  

/al-maw«−‘±t al-j±dhibat/ 'attractive themes'. 

Menurut F±yid (2007) kolokasi bahasa Arab setakat ini berasal dari sumber yang 

berbeza-beza, iaitu: 32 

1. Ungkapan pinjaman dari bahasa asing, seperti:  َْخلَـا رْمحَـاألَ  ط  /al-kha¯¯u al-a¥mar/ 

'redline: to refuse to give financial help to a person or a business (Rundell, 2006: 1183); 

ناخِ السـ ط ْخلَـاَ   /al-kha¯¯u al-s±khin/ 'hotline: talian penting' (Steel, ed., 2006: 391),  َى طَـعْ أ
رَضـخْ األَ  ءَ وْ لضـاَ ) نـاً الَ فُ (  /a‘¯± (ful±nan) al-«aw’a al-akh«ar/ 'give sth/sb the green light: 

memberi seseorang kebenaran' (Ibid: 353) ,  َــ ياَ دِ ْيــمِ وْ كُ لْ ا اءدَ وْ الس  /al-k−m³dya al-sawd±'/ 

'black comedy: funny in a cruel or unpleasant way' (Ibid: 73) ,  تنِــرْ تَـ نْـ ات اإلِ َسـوْ رُ يْـ فَـ  

/fayr−s±t al-intarnit/ 'internet virus',  َـفِ لْ ل اَ ْيـبِ وْ يُـ لْ ايض  /al-y−b³l al-fi«« ³/ 'silver jubilee: an 

event that celebrates the fact that something has continued for 25 years' (Rundel, 2006: 

هُ تَـعَ بـ قُـ ) نٍ الَ ُفـلِ ( عَ فَـرَ  ,(1331  /rafa‘a (li ful±nin) qubba‘atahu/ 'take off one's hat to'33 ,  َى طَـعْ أ
اءَضــيْ ة بَـ اَقــطَ بِ ) نــاً الَ فُ (  /a‘¯± (ful±nan) bi¯±qat bay«±’/ 'memberi seseorang kad putih', 

maksudnya: memberinya kebebasan berbuat. Berasal dari bahasa Prancis blanche Carte 

                                                 
32 F±yid hanya menyebutkan ungkapan-ungkapan tersebut dalam bahasa Arab tanpa memberitahu 

ungkapan asalnya atau maknanya. Terjemahan diberikan oleh penulis berdasar beberapa kamus, seperti 
Macmillan English Dictionary (Rundell, 2006), A Concise Dictionary of English Idioms (Freeman, 
1973), dsb. Beberapa ungkapan, penulis terjemahkan secara harfiah kerana tidak berjaya memperolehi 
informasi asal dan makna ungkapan. 

33
 Maknanya 'express unusual approval of some action of other's (Freeman, 1973:88). Noresah bt. 
Baharom, et al (2005:60) menyebut ungkapan mengangkat tabik yang ertinya adalah memberi hormat. 
Makna ini senada dengan ungkapan bahasa Indonesia angkat topi yang maknanya sama dengan angkat 
kepala iaitu menaruh hormat (Maman S. Mahayana, 1997:21), tetapi kedua-dua makna dalam bahasa 
Melayu ini tidak senada dengan makna ungkapan bahasa Inggeris tersebut. 
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(F±yid, 2007: 40),  َأ دل يَـو  /awwal yad/ 'first-hand: langsung, secara langsung' (Steel, ed., 

2006: 300). 

2. Ungkapan pinjaman dari bidang sukan, permainan atau seni, seperti:  َت ارْ َكـلْ ا
)رفَ ْصـاألَ (ر ْمحَـألَ اَ   /al-kart al-a¥mar (al-a¡far) 'kad merah/ kad kuning',  َاذَ َكـ(ب َعـلْ  مَ ة ِيف رَ ُكـلْ ا(  

/al-kurat f³ mal‘ab (kadh±)/ ’bola berada di gelanggang seseorang’ yang dalam bahasa 

Inggeris dikenal dengan ungkapan 'the ball is in sb's court’ yang mengikut (Rundell, 

2006: 92): used for telling someone that it is their responsibility to take action or make a 

decision'. Maksudnya, bahawa ungkapan tersebut digunakan untuk memberitahu 

seseorang tentang tanggung jawab untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan. 

اقرَ وْ األَ  طَ لَ تَـ ْخـاِ   /ikhtala¯a al-awr±q/ 'kertas-kertas bercampur', maksudnya: perkara-perkara 

menjadi kompleks, rumit (F±yid, 2007: 13),  َحرَ ْسـمَ الْ  نِ َعـ) نـاً الَ فُ ( احَ زَ أ  /az±¥a (ful±nan) ‘an 

al-masra¥/ 'menyingkirkan seseorang dari panggung', maksudnya: menjauhkannya 

(F±yid, 2007: 27),  َـ لَ دَ ْسـأ ءيْ َشـ(ى لَـعَ  ارَ تَ الس(  /asdala al-sit±r ‘al± (syay’)/ 'melabuhkan tirai 

pada sesuatu', maksudnya: mengabaikan atau menyembunyikan sesuatu perkara,  ُةانَ وَ طُ سْ أ 
ةخَ وْ رُ ْشـمَ   /us¯uw±nah masyr−khah/ 'cakera yang retak', maksudnya: pembicaraan yang 

diulang-ulang sehingga menjemukan (Ibid: 29),  َنالَ فُـ(ب َعـلْ  مَ َىل إِ  ةَ رَ ُكـالْ  ادَ َعـأ(  /a‘±da al-

kurata il± mal‘ab (ful±n)/ 'mengembalikan bola ke padang seseorang', maksudnya: 

mengembalikan perkara kepada penanggung jawabnya (Ibid: 39),   ِـقُ لْ اَ  طَ قَ تَـ لْـاازف  /iltaqa¯a 

al-quff±z/ 'memagut sarung tangan', maksudnya: menerima cabaran (Ibid: 51),  َكَ َسـمْ أ 
ةَبـــعْ الل  طِ وْ يُــــِخبُ   /amsaka bi khuy−¯i al-lu‘bat/ 'berpegang pada benang permainan', 

maksudnya: menguasai, menggerakkan segala sesuatu (Ibid: 59),  َـرَ وْ أطغْ اق الض  /awr±q al-

«agh¯/ 'kertas tekanan', maksudnya: pelbagai cara yang boleh digunakan bagi memberi 

kesan kepada pihak lain (Ibid: 74),  َهاقَــرَ وْ أَ ) نٌ الَ فُــ( فَ َشــك  /kasyafa (ful±n) awr±qahu/ 
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'seseorang menyingkap kertas-kertasnya', maksudnya: berkata dengan terus terang tanpa 

mencuba menyembunyikan apa-apa rahsia dan tujuannya (Ibid: 414). 

3. Ungkapan bersumber dari bidang perubatan, sains, atau ekonomi, seperti:  َج س 
)نالَ فُــ( ضَ بْ نـَــ  /jassa nab«a (ful±n)/ 'to try to gain information' (Wehr, 1974: 125) 

Maksudnya: mencuba mendapatkan maklumat,  َـــالْ  لُ ْســـغ خ ُم  /ghaslu al-mukhkh/ 

'brainwash sb: mempengaruhi fikiran seseorang (dengan tekanan jiwa) (Steel, ed., 2006: 

ياعِ نَ لصـر اَ َمـقَ لْ اَ  ,(87  /al-qamar al-sin±‘³/ 'satellite: satelit' (Ibid: 686),  َا ـء اَ كاَ لـذياعِ نَ لص  /al-

dhak±’ al-¡in±‘³/ 'artificial intelligence: kecerdasan buatan' (Ibid: 38),  َهمُ هُ ْســأَ  تْ طَــبَ ه  

/haba¯at ashumuhu/ 'share prices fell (Rundell, 2006: 1305): harga saham turun',  َا ف يْـزِ لن
يمِ لْ عِ لْ اَ   /al-naz³f al-‘ilm³/ 'pendarahan saintifik'. 

4. Ungkapan berasal dari bahasa ragam percakapan34, seperti:  َضرْ األَ  لُ ْيـبِ طْ ت  /ta¯b³l 

al-ar«/ ’memukul-mukul tanah seumpama gendang’,  َضرْ األَ  عُ يْ قِ ْصــت  /ta¡q³` al-ar«/ 

                                                 
34

 Pada 23 November 2007, penulis menghantar soalan tentang ungkapan yang berasal dari ragam 

percakapan ini ke  forum WATA (http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?t=19296). Dalam 

masa beberapa hari, beberapa ahli forum menghantar penjelasan. Mereka itu adalah Mu¥ammad ‘Al³y 

¦asan (30 November 2007), S±rah ‘Abd al-¦±fi§ (30 November 2007), dan Kh±lid al-Ghiff±r³y (1 Disember 

2007).  Meskipun demikian, masih ada beberapa ungkapan yang belum mendapat penjelasan sehingga 

tulisan ini dibuat. Ungkapan yang sudah diperoleh penjelasannya adalah: َتْطِبْيـُل اَألْرض  /ta¯b³l al-ar«/ 

dan  ta¡q³‘ al-ar«/. Mengikut penjelasan yang diberikan oleh Kh±lid al-Ghiff±r³y, kedua/   َتْصــِقْيُع اَألْرض

ungkapan ini digunakan dalam perniagaan. Misalnya, seseorang membeli sebidang tanah dengan harga 

murah. Lalu tanah tersebut dipasang pagar dan dibiarkan selama beberapa tahun sehingga harganya 

menjadi mahal. Tanah itu baharu dijual ketika telah mencapai harga yang paling tinggi, biasanya ketika 

warga Mesir yang bekerja di luar negara pulang. Para pemilik tanah tersebut mendapatkan keuntungan 

yang berlipat-ganda. Kh±lid al-Ghiff±r³y juga menjelaskan maksud dari ungkapan َواِقيتـَْلبِـْيس الطـ /talb³s al-

taw±q³y/. Kata َواِقيالطـ /al-taw±q³y/ bentuk jamak dari اِقيَـةاَلط /al-¯±qiyat/ iaitu tutup kepala – semacam 

songkok -- yang biasa dipakai oleh para syaikh yang zuhud. Tutup kepala ini menjadi lambang kebaikan 

dan kebersahajaan. Kemudian secara metaforikal digunakan untuk menyatakan orang yang mudah tertipu, 

kerana kebersahajaannya itu. Ungkapan َواِقيتـَْلِبْيس الط /talb³s al-taw±q³y/ boleh berubah menjadi seperti  ِإْنَت
 ,inta ‘±yiz tilbisn³ al-¯±qiyat?/ ‘kamu nak pakaiankan aku tutup kepala? Maksudnya/ َعـاِيْز تِْلِبْسـِين الطاِقيَـة؟

‘kamu hendak menipu saya?’. 
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'pemecahan tanah',  سُ يْ بِـلْ تَـ ياقِ وَ الطـ  /talb³s al-¯aw±qiya/ 'memakaikan tutup kepala',  َعُ يْ مِ ْشـت 
عاِر َشـ  /tasym³‘ sy±ri‘/ 'melincirkan jalan dengan lilin',  ُبوْ لُـكُ  الْ ي ِيف ِسـرْ ك  /kurs³ f³ al-kul−b/ 

'kerusi dalam pelita' 35, رْ كُ اْشـوَ  لْ ُكـ  /kul wa sykur/ 'makanlah dan berterima kasihlah', 

maksudnya: terimalah apa adanya (Ibid), احدَ َمــ احْ دَ َســ  /sad±¥ mad±¥/ ‘kacau-bilau’ 

(F±yid, 2007: 247),  َِيف  الَ  وَ ْري عِـ الْ ِيف  ال ْري ِفـ الن  /l± f³ al-‘³r wa l± f³ al-naf³r/ 'kedudukan yang 

rendah, tidak diperhitungkan orang'36,  َكافِـتَ كْ أَ  ضَ رْ  َعـِين رِ أ  /arin³ ‘ar«a akt±fik/ harfiah 

'perlihatkanlah kepadaku lebarnya bahumu', maksudnya ’pergilah dari hadapanku’ – 

diucapkan oleh seseorang yang kedudukan sosialnya lebih tinggi dan ungkapan ini 

mengandung penghinaan (F±yid, 2007: 26), َهــ هلَــوْ طُ  ز  /hazza ¯−lahu/ 'menggegarkan 

lamanya', maksudnya: bergerak (Ibid: 502),  َهْبـكَ اْر  كَ لِـيْ خَ  ِيفْ  اى َمـلَـعْ أ  /a‘l± m± f³ khaylika 

irkabhu/ 'ride the biggest horses you have', merupakan ancaman dari lawan yang tidak 

anda takuti, padanannya dalam bahasa Inggeris 'do your worst' (Maxos, 2003) , َخـ ل 
)يدِ ْمحَـأَ (ط سـاَ بِ الْ   /khalli al-bis±¯ (ahmad³) ’biarkan yang mudah (Ahmadi)’37 /, َجـ ـ رلكَ الش  

/jarru al-syakal/ ’menyebabkan percampuran’, maksudnya: mencuba menimbulkan 

pertengkaran (F±yid, 2007: 157),  َاهُ طَـعْ أ  ةَشـرْ الط  /a‘¯±hu al-¯arsyat/ ’memberinya orang 

tuli’, maksudnya: mengabaikan perkaranya (Ibid: 40),  َةً َعـالِ ا وَ َهـلُ كُ أْ ي  /ya’kuluh± w±li‘atan/ 

'memakannya dengan sangat menyukainya', diucapkan berkenaan dengan seseorang 

                                                 
35 Ialah ungkapan yang bermaksud menutup lampu guna melarikan diri dari polis, atau mengubah suasana 

dari gembira (meraikan kegembiraan dengan menyalakan lampu) menjadi pergaduhan (¦asan, 2007) 
36

  Kamus  َياسِ سَ  األَ ِيب رَ عَ لْ م اَ جَ عْ مُ لْ ا  /al-mu‘jam al-‘arab³y al-as±s³y/ menjelaskannya dengan  َأَ  الَ  رِ دْ قَ الْ  رُ يْـ غِ ص ةَ يَ َمه 
هلَـ  /sagh³ru al-qadri l± ahammiyata lahu/ 'kedudukan rendah, tidak mempunyai kepentingan'. (muka surat 

881) 
37 Mengikut penjelasan Kh±lid al-Ghiff±r³y, ungkapan ini bermaksud memohon agar mempermudah 
perkara. Diucapkan kepada orang atau sekelompok orang yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang 
membebani atau sengaja dibuat-buat agar tampak berat. Kata ”Ahmadi” dinisbatkan kepada Rasulullah 
SAW., yang dikenal sebagai seseorang yang rendah hati dan bersahaja, meskipun beliau adalah utusan 
Allah. 
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yang mahir dalam menipu muslihat (¦asan, 2007),   ِضرْ األَ وِ  هُ ْنـمِ  كْ دَ يْـإ  /³dak minhu wi al-

ar«/ 'tanganmu daripadanya dan bumi', maksudnya: jangan menanti-nanti pertolongan 

daripadanya (Ibid, F±yid, 2007: 76), )همِ يْ ِسـرْ بِ  اهللا ِيفْ  رَ وْ ثـُـ) نالَ فُـ  /(ful±n) th−wra all±h f³ 

birs³mih/ 'lembu jantan Allah di rumputnya', maksudnya: bodoh, dungu (F±yid, 2007: 

150). ¦asan (2007) menjelaskan bahawa maksud ungkapan ini adalah tentang seseorang 

yang sangat bodoh sehingga nyaris tidak mampu melakukan sesuatu dengan baik, dan 

mengukitnya, ungkapan ini tidak dibolehkan oleh syara‘38,  َللَـقُ الْ  رُ يْـ ِسـكْ ت  /taks³ru al-qulal/ 

'memecahkan jag'39,  َرايِــب دَ ْعــك  /ka‘b d±yir/ 'pergelangan kaki yang berpusing’, 

maksudnya: dalam penderitaan yang berterusan (F±yid, 2007: 416). Asalnya adalah 

perlakuan keras yang dialami oleh penjenayah dalam penjara sebagai hukuman atas 

perbuatan jenayah mereka yang berulang'40. 

5. Ungkapan berasal dari bidang ketenteraan 41, seperti:  ِار َجـرَ بـْـإ يو  /ibr±r jaww³/ 

'turunnya askar dari udara menggunakan payung terjun',  َة جَ َعـلْ ط وةيـ  /¯al‘at jawwiyyat/ 

'peninjauan dari udara, terbang'42, ـ ةُ اعَ َسـرفْ الص  /s±‘atu al-¡ifr/ 'zero hour', رِ كَ ْسـة عَ بَ رْ َضـ ةي  
                                                 
38 Maknanya senada dengan peribahasa Melayu "Ayam bertelur di padi mati kelaparan, itik berenang di 

air mati kehausan" (Bagindo L. Dt Nagari et al, 1989:15). 
39 "Memecahkan jag", merupakan legenda yang bermula sejak 3500 tahun lepas, iaitu pada masa 

pemerintahan keluarga Firaun yang ketiga belas yang dikenal sebagai era kemunduran, kerosakan 
tersebar di mana-mana, kekuasaan menjadi rebutan setiap orang. Kerana merasa tidak tahan 
menghadapi keadaan seperti ini, rakyat Mesir minta tolong kepada dukun (ahli sihir). Lalu para dukun 
ini membuat patung penguasa yang dikehendaki rakyat untuk dilenyapkan yang terbuat dari jag. Di atas 
patung itu, dukun menulis mantera terbuat dari dakwat merah. Kemudian jag patung itu pun mereka 
pecahkan. Rakyat Mesir percaya bahawa penguasa yang disimbolkan dengan patung itu akan segera 
mati. Jadi, "memecahkan jag" merupakan solusi hebat bagi mengakhiri penderitaan mereka menuju 
kehidupan yang lebih baik (al-Das−q³y, 2008). 

40
  http://alfawanis.com/alfawanis/index.php?option=com_content&task=view&id=2358&Itemid=28, 
dilayari pada 28 November 2007. 

41
  Pusat Bahasa di Jordan, Jordan Academy of Arabic telah berjaya membuat senarai istilah yang 
berkenaan dengan ketenteraan yang berasal dari bahasa Inggeris, lihat http://www.majma.org.jo 
dilayari pada 28 November 2007. 

42
   Berasal dari bahasa Inggeris,  َالَ ق  الط ة جَ َعـلْ طَ  ١٠٠ن ر ِمـثَ كْ أَ ا بِـنَ مْ قُ  دْ قَ  نْ كُ نَ  ملَْ ": "أ"ر يا واز رَ ِطـ نْ ة ِمـرَ ائِ  طَـِيف ة يـ

". بيْ رِ دْ الت  رِ وْ  طَ ِيف  الُ زَ نَـ  ا الَ ن ا، كُ هَ دَ وْ دُ حُ ا وَ اهَ ايَ زَ مَ  ل كُ   دُ عْ بَـ  كْ رِ دْ نُ  نْ كُ نَ  ملَْ . ارً يْـ ثِ كَ   سَ يْ ا لَ ذَ هَ ، وَ ١٦-ف  



 

 

/«arbat ‘askariyyat/ 

'penetration of the sound barrier'

pencerobohan ruang

membangunkan orang

Beberapa contoh yang dikemukakan oleh 

Inggeris, sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Blau

yang dibuat oleh F±yid

bahasa asing, sama ada secara umum, atau pun yang berkenaan dengan bidang

khusus seperti (a) sukan, permainan atau seni

askar, dan (2) ungkapan yang berasal dari rag

lebih jauh, boleh jadi ungkapan yang berasal dari ragam bahasa percakapan ini juga ada 

yang berasal dari bahasa asing.

termasuk pada kelompok kolokasi pin

Sebagaimana dinyatakan oleh Blau di atas bahawa di antara sumber kolokasi 

bahasa Arab setakat ini adalah sebagai akibat dari banyaknya penterjemahan yang 

dilakukan para wartawan dari bahasa

wujudnya kemudahan teknologi maklumat setakat ini, sejumlah besar akhbar yang 

disiarkan secara online 

dijadikan sumber kolokasi bahasa Arab, terutama yang berupa kolokasi pinjaman. Di 

antara sumber yang dimaksud adalah akhbar dari 
                                        

       http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_5047000/5047884.stm

٢٠٠٦  

      "None of us had flown
completely new, its limitations were not completely clear, we were still learning," says Pilot A. 

       http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4774733.stm

/ 'military action',  ِــز اَ اجِ اق َحــرتَِ ْخــا توْ لص  /ikhtiraq ¥±jiz al

'penetration of the sound barrier', ــ اءوَ ْجــاألَ  قُ رْ َخ  /kharqu al-

ruang udara',  نياَ حْ ة ُصـــبَـــوْ نَـ  /nawbat ¡u¥y±n/ 

kan orang daripada tidur (al-Ghiff±r³y, 2007). 

Beberapa contoh yang dikemukakan oleh F±yid ternyata besumber dari bahasa 

Inggeris, sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Blau. Oleh itu, pengelompokkan 

yid dapat disederhanakan menjadi (1) ungkapan yang berasal dari 

bahasa asing, sama ada secara umum, atau pun yang berkenaan dengan bidang

sukan, permainan atau seni, perubatan; (b) sains, atau ekonomi

askar, dan (2) ungkapan yang berasal dari ragam bahasa percakapan. Apabila dikaji 

lebih jauh, boleh jadi ungkapan yang berasal dari ragam bahasa percakapan ini juga ada 

yang berasal dari bahasa asing. Oleh itu, apa yang dikemukakan oleh 

termasuk pada kelompok kolokasi pinjaman, seperti yang disebut oleh B

Sebagaimana dinyatakan oleh Blau di atas bahawa di antara sumber kolokasi 

bahasa Arab setakat ini adalah sebagai akibat dari banyaknya penterjemahan yang 

dilakukan para wartawan dari bahasa-bahasa Eropah ke bahasa Arab, maka 

wujudnya kemudahan teknologi maklumat setakat ini, sejumlah besar akhbar yang 

online dan dengan menggunakan pelbagai bahasa, kiranya dapat 

dijadikan sumber kolokasi bahasa Arab, terutama yang berupa kolokasi pinjaman. Di 

antara sumber yang dimaksud adalah akhbar dari BBC online. Di antara bahasa yang 
                                                                                                                        

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_5047000/5047884.stm

flown more than 100 missions in an F-16, which is not a lot, and the whole plane was 
completely new, its limitations were not completely clear, we were still learning," says Pilot A. 

//news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4774733.stm, 5 June 2006, 15:48 GMT 16:48 UK 
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ikhtiraq ¥±jiz al-¡aw¯/ 

-ajw±’/ 'air violation: 

/ adalah seruan bagi 

ternyata besumber dari bahasa 

. Oleh itu, pengelompokkan 

kan menjadi (1) ungkapan yang berasal dari 

bahasa asing, sama ada secara umum, atau pun yang berkenaan dengan bidang-bidang 

sains, atau ekonomi; (c) 

am bahasa percakapan. Apabila dikaji 

lebih jauh, boleh jadi ungkapan yang berasal dari ragam bahasa percakapan ini juga ada 

Oleh itu, apa yang dikemukakan oleh F±yid tersebut 

, seperti yang disebut oleh Blau. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Blau di atas bahawa di antara sumber kolokasi 

bahasa Arab setakat ini adalah sebagai akibat dari banyaknya penterjemahan yang 

ke bahasa Arab, maka dengan 

wujudnya kemudahan teknologi maklumat setakat ini, sejumlah besar akhbar yang 

dan dengan menggunakan pelbagai bahasa, kiranya dapat 

dijadikan sumber kolokasi bahasa Arab, terutama yang berupa kolokasi pinjaman. Di 

. Di antara bahasa yang 
                                                                

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_5047000/5047884.stm,  يونيــــو  ٠٥اإلثنــــني

16, which is not a lot, and the whole plane was 
completely new, its limitations were not completely clear, we were still learning," says Pilot A.  

, 5 June 2006, 15:48 GMT 16:48 UK  
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digunakannya adalah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Para wartawan dari kedua-dua 

bahagian ini menterjemahkan akhbar yang sama dari bahasa Inggeris. Yang menarik 

adalah bahawa menurut pengamatan penulis, banyak ungkapan bahasa Arab yang 

sepadan dengan ungkapan bahasa Indonesia, sehingga seakan-akan akhbar yang dalam 

bahasa Indonesia itu terjemahan dari bahasa Arab atau sebaliknya. Misalnya: 

 

Versi asal Versi Bahasa Indonesia Versi Bahasa Arab 

PM Howard condemns fake 
leaflets  

Australia's prime minister has 

condemned members of his 

own party for distributing 

leaflets implying the Labor 

opposition supports terrorism.  

John Howard, who trails 

Labor's Kevin Rudd in opinion 

polls ahead of a Saturday's 

general election, said the 

Liberal Party had not 
authorised them.  

The flyers purported to be 

from an Islamic group 

thanking Labor for its 

sympathy for the Bali 

bombers.  

 

Story from BBC NEWS: 

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr

/-/2/hi/asia-

pacific/7106164.stm 
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Howard kecam selebaran 
palsu 

Perdana Menteri Australia 

John Howard mengecam 

anggota partainya yang 

menggunakan selebaran 

palsu, yang mengatakan 

Partai Buruh mendukung 
pembom bunuh diri. 

Brosur tersebut disebar 

di daerah Sydney, yang 

seolah-olah berasal dari 

sebuah kelompok Islam, 

yang mengucapkan 

terima kasih kepada 

Partai Buruh karena 

menunjukkan rasa 

simpati kepada para 
pelaku bom Bali. 

Perdana Menteri Howard 

sedang berusaha 

memenangkan masa 

jabatan yang kelima, 

namun jajak pendapat 

menunjukkan Kevin Rudd 

masih unggul. 

22 November, 2007 - 

Published 11:27  
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 تعاطف

الي




رات ب




ذي تفجي



 .منف
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تط-عات وتش

اس

رأي



زب  ال



وق ح



ى تف


إل


ين رود 

ة كيف
العم
ال بزعام
 …على الحزب الليبرالي 
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Dari petikan akhbar di atas, kita memperolehi kolokasi bahasa Arab dengan 

pola KK + KSN + KN, iaitu  َِشـبِ  انَ دَ أ ةد  /ad±na bi syiddat/ yang merupakan terjemahan 

dari KK bahasa Inggeris condemned. Wartawan Indonesia menterjemahkannya dengan 

'mengecam'. Selain juga pola KN + KSN, iaitu  َا عَ َمـ فْ اطُ َعـلتـ  /al-ta‘±¯uf ma‘a/ terjemahan 

dari sympathy yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan 'rasa simpati'. Juga pola 

KN + KN  ََمِ الَ ْسـة إِ اَعـمج ةي  /jam±‘ah isl±miyyat/, terjemahan dari Islamic group yang dalam 

bahasa Indonesia disebut 'kelompok Islam'. Selain itu terdapat istilah yang kerap 

digunakan dalam wacana politik, iaitu  ِاتُ عَ الَ طْ تِ سْ ا  يأْ الر  /isti¯l±‘u al-ra’yi/ yang merupakan 

kolokasi pinjaman, sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggeris opinion polls yang 

diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi 'jajak pendapat'. Ketiga-tiga kutipan akhbar 

di atas bersumber dari: http://www.bbc.co.uk/; http://www.bbc.co.uk/indonesian/; dan 

http://news.bbc.co.uk/hi/ arabic/news/. Apabila dikumpulkan terus menerus, akan 

menjadi sebuah korpus yang sangat berguna bagi pelbagai penyelidikan linguistik, 

termasuk tentang kolokasi pinjaman yang tentu saja akan terus bertambah seiring dengan 

perkembangan peristilahan dalam dunia yang sering disebut orang sebagai dunia tanpa 

sempadan ini. 

 

2.7 Penutup 

Dari pembahasan di atas dapatlah kiranya disimpulkan bahawa bahasa Arab 

memiliki sejumlah besar kolokasi dalam pelbagai buku, sama ada yang berupa kamus, 

tesaurus, bahkan dalam sumber utama ajaran Islam iaitu al-Quran al-Karim dan Sunah 

Nabi SAW. 
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Kajian terhadap kolokasi dalam bahasa Arab wujud sama ada sebagai kajian di 

bidang semantik, leksikografi, nahu, terjemahan, atau ilmu semantik teori. Baru-baru ini 

kajian terhadap kolokasi ini juga dimasukkan dalam bidang linguistik korpus. Kajian 

seperti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi leksikografi di samping untuk 

menyelidik fenomena kolokasi dalam bahasa Arab. 

Pembahasan tentang kolokasi dan kaitannya dengan masalah penterjemahan akan 

disajikan dalam bab berikut. 


