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BAB KEENAM 

ANALISIS MASALAH PENTERJEMAHAN KOLOKASI BAHASA ARAB  

 KE BAHASA MELAYU 

 

6.0 Pengenalan 

Bab ini akan menyajikan hasil analisis data yang diperolehi dari Tafsir F³ ¨il±l 

al-Qur’±n yang mencakupi jenis-jenis kolokasi dalam bahasa Arab serta masalah 

penterjemahannya ke bahasa Melayu-Malaysia. Sejumlah jenis kolokasi dalam 

penyelidikan ini merupakan jenis yang belum pernah disampaikan oleh para 

penyelidik terdahulu. Jenis-jenis kolokasi bahasa Arab dibahagi secara gramatis dan 

semantik. Oleh kerana itu bab ini terbahagi menjadi beberapa sub-bab mengikuti 

jumlah jenis kolokasi tersebut. Terjemahan contoh berasal dari terjemahan Melayu-

Malaysia dengan penanda huruf "M" dan dari Melayu-Indonesia dengan penanda 

huruf "I", sementara TS diberi kod "A". Bagi memudahkan pemahaman istilah-istilah 

nahu bahasa Arab, penulis memberikan padanan dalam bahasa Inggeris dengan 

merujuk kepada sejumlah pakar nahu bahasa Arab dari Barat, di antaranya J.A. 

Haywood dan H. M. Nahmad (1965) dalam bukunya A New Arabic Grammar of the 

Written Language, dan W. Wright (1979) dalam bukunya A Grammar of the Arabic 

Language, selain pakar dari Arab sendiri, iaitu Antoine El-Dahdah (1997) dalam A 

Dictionary of Arabic Grammar in Charts and Tables di mana ia membuat senarai 

istilah nahu Arab dalam bahasa Arab, Inggeris, dan Perancis. 

Dalam bab ini juga dikemukakan pengkajian terhadap batasan-batasan 

kolokasi bahasa Arab, kriteria-kriterianya, ciri-cirinya, dan tentang kekerapan 

kemunculannya. 
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6.1 Jenis Kolokasi Bahasa Arab dalam Tafsir F³ ¨il±l al-Qur'±n 

Secara garis besar, jenis kolokasi dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

iaitu secara gramatis dan secara semantik. Yang dimaksud dengan pengelompokkan 

secara gramatis adalah pembahagian jenis kolokasi mengikuti golongan kata yang 

dikenal dalam tatabahasa bahasa Melayu. Hal ini dipilih untuk memudahkan 

pembahagian jenis kolokasi tersebut. Jenis kolokasi secara gramatis dalam 

penyelidikan ini mengikut jenis-jenis kolokasi yang pernah dibuat oleh para 

penyelidik terdahulu dengan beberapa tambahan jenis baharu sehingga jumlahnya 

mencapai 21 jenis, iaitu: 

 

1. Kolokasi Binaan M± + Min 

2. Kolokasi FK 

3. Kolokasi FS 

4. Kolokasi KA+FS (Ket) 

5. Kolokasi KA + KA 

6. Kolokasi KA+KN – I«±fat 

7. Kolokasi KA+KN – Tamy³z 

8. Kolokasi Keterangan 

9. Kolokasi KK + FS (Ket) 

10. Kolokasi KK + Ket 

11. Kolokasi KK + KN 

12. Kolokasi KK + KNV + KA 

13. Kolokasi KN (Nomina Agentis) + FS 

14. Kolokasi KN + KA 

15. Kolokasi KN + KK 
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16. Kolokasi KN + KN (I«±fat) 

17. Kolokasi KN + KSN + KN 

18. Kolokasi KN + KSN 

19. Kolokasi KNm + KSN + KNj 

20. Kolokasi Prt اأَم /amm±/ +   َف /fa/ 

21. Kolokasi Prt  َال /l±/ 

 

Sedangkan kolokasi secara semantik sebanyak 5 jenis, iaitu: 

 

1. Kolokasi Antonim 

2. Kolokasi Pelengkap 

3. Kolokasi Sinonim 

4. Kolokasi Ungkapan Am 

5. Kolokasi Ungkapan Khas 

 

6.1.1 Jenis Kolokasi Secara Gramatis: 

Seperti disebutkan di atas, kolokasi secara gramatis ini terdapat 21 jenis. 

Berikut penjelasan masing-masing: 

 

6.1.1.1 Kolokasi Binaan M± + Min: 

Kolokasi yang terdiri dari KH  َمــا /m±/ dan KSN  ِْمــن /min/ yang dalam 

tatabahasa Arab dikenal dengan ــةِمــْن اَْلبَـَيانِي /min al-bay±niyyat/ ‘KSN min bagi 

menjelaskan’ ini merupakan jenis kolokasi yang banyak ditemui dalam data dan 

merupakan jenis yang tidak pernah dikemukakan oleh para penyelidik terdahulu. 
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Chatibul Umam (1980: 36) mendakwa bahawa binaan seperti ini hanya terdapat 

dalam bahasa Arab. 

Pencarian kolokasi jenis ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan 

aConcorde kerana beberapa hal. Pertama, unsur bahasa  َمـا /m±/ dalam bahasa Arab 

bentuknya dapat berubah-ubah manakala bersambung dengan kata lain, seperti KSN 

 ,/±li-m/ ِلَمـا f³/ sehingga akan muncul menjadi/ ِيف  an/, atau‘/َعـنْ  ,/min/ ِمـنْ  ,/li/ ل

ـا ,/±mimm/ِممـا َعم/amm±/, atau ِفْيَمـا /f³-m±/. Kedua, bentuk  َمـا /m±/ ini mempunyai 

banyak jenis. Ya‘q−b (1983: 487) dalam bukunya   ُءالَ اإلْمـرَاب وَ َجـم اِإلْعـعْ م  /mu‘jam al-

i‘r±b wa al-iml±’/ menyebutkan ada sebelas jenis َما/m±/. Ketiga, bentuk مـن dalam data 

tidak selamanya berupa KSN. Bentuk tersebut boleh jadi berbunyi  َْمـن /man/ 'siapa'. 

Itulah sebabnya mengapa Brashi (2005) tidak menggunakan korpus teks Arab 

sebagai bahan penyelidikannya. Contoh:  

 
ْينِ  ُل أَْعداَُء َهَذايـُْبذِ  ماَ وَ  (106) ُجْهدٍ  ِمنْ  الد  

(A/1/408) 

 /wa m±  yu-        bzilu                a`d±'u          h±za      al-  
d³n-i  

 

 dan apa ia (m) mengeluarkan musuh-musuh ini (m)   art agama           
 min juhd-in/  

 dari daya upaya  
 '…musuh-musuh agama ini berusaha dengan segala macam 

tipu daya..' 
(M/2/358) 

 '…beserta segala usaha yang dilakukan pihak musuh 
terhadap agama Allah…' 

(I/2/85) 

   
َقةُ  (107) اْلبَاِطلِ  ِمنَ َعَلْيِه أَْعَداُؤُهْم  َما َوَحِقيـْ  

(A/1/408) 

 /wa haq³qat-u m± `alay-hi       a`d±'u          -hum            

 dan hakikat     apa  atas-nya (m) musuh-musuh mereka (m)   
 min-a l-   b±¯il-i/  

 dari    Art kebatilan  
 '…dan hakikat kepalsuan yang ada di sebelah musuh-musuh 

mereka…' 
(M/2/358) 

 '…dan hakikat kebatilan yang dipegang teguh oleh musuh-
musuh mereka…' 

(I/2/85) 
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ُحَججٍ  ِمنْ يُْدُلْوَن ِبِه  ماَ ِإْسَقاُط ِقْيَمِة  (108)  
 

 /isq±¯-u            q³mat-i m± yu-dl-−na                            

 menjatuhkan    nilai     apa mereka (m) mengemukakan   
 bi        -hi         min ¥ujaj-in/  

 dengan-nya (m) dari hujah-hujah  
 '…menjatuhkan nilai hujah-hujah yang dikemukakan 

mereka…' 
(M/2/366) 

 '…dan digugurkanlah alasan-alasan yang mereka 
kemukakan…' 

(I/2/88) 

   
اَألْمرِ  ِمنَ يـَْعَلُمْوَن  ماَ ِيفْ داَئَِرِة  (109)  

 

 /f³        d±'irat-i  m±  ya`-lam-−na                min-a              

 dalam lingkaran apa mereka (m) mengetahui dari   
 l-    amr-i/  

 art-perkara  
 '…berada dalam lingkungan perkara yang diketahui mereka…' (M/2/366) 
 '…dalam lingkaran urusan yang mereka ketahui…' (I/2/88) 
   
مِ اآلثاَ  نَ مِ  هُ وْ حُ رَ تَـ اجْ  ماَ وَ  (110)  

 

 /wa  m±   jtara¥                -−              -hu         min   

 dan yang telah melakukan mereka (m)-nya (m) dari   
 al-  ±th±m-i/          

 art-dosa-dosa  
 '…dan dosa-dosa yang telah dilakukan mereka…' (M/2/400) 
 '…dan dosa-dosa yang mereka lakukan…' (I/2/107) 
   
ق بِاْلبَاِطلِ لَْبِس احلَ  ِمنْ يـَُقْوُمْوَن ِبِه  ماَ لِيَـْفَضَح  (111)  

(A/1/414) 

 /li-        yu-f«i¥-a                 m± ya-q−m-−na   

 supaya ia (m) mendedahkan apa mereka (m) berdiri   
 bi        -hi          min labs-i              al-¥aqq-i       bi      

 dengan-nya (m)  dari mengelirukan art kebenaran dengan   
 al -b±¯il-i/  

 art-kebatilan  
 '…untuk membongkarkan perbuatan jahat yang dilakukan 

mereka, iaitu perbuatan mencampuradukkan kebenaran dengan 
kepalsuan…' 

(M/2/372) 

 '…untuk mengungkap tindakan mereka mencampuradukkan 
yang hak (kebenaran) dengan kebatilan…' 

(I/2/91) 

   
(112)  ُ نـََقاِئصَ  ِمنْ ِيفْ َهِذِه اْحلَاِل  ماَ يـُبَـني  

(A/1/417) 

 /yu-bayyin-u           m±  f³       h±dhihi   al -¥±l-i min   

 ia (m) menerangkan apa dalam ini (f)    art-hal  dari   
 naq±’i¡-a/          

 kekurangan-kekurangan  
 '…menerangkan sifat-sifat mereka yang tercela…' (M/2/378) 
 '…dan dijelaskan kekurangan-kekurangannya…' (I/2/93) 
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األَقاَنِْيمِ  ِمنَ َكانـُْوا يـَْزَعُمْوَن   ِفْيماَ َوَذِلَك  (113)  
(A/1/419) 

 /wa dh±lika f³        -m± k±n-−                         

 dan itu (m) dalam apa adalah mereka (m)   
 ya-z‘am-−na                min-a l-  aq±nim-i/  

 mereka (m) mendakwa dari   art-oknum-oknum  
 '…yang didakwa mereka sebagai oknum-oknum…' (M/2/385) 
 '…yang ketiganya dianggap sebagai satu wujud (yakni satu 

wujud terdiri atas tiga oknum)…' 
(A/1/97) 

   
   السْوَرةِ  ِمنَ َمر  َماَشَغَلْت  (114)

(A/1/429) 

 /syaghala              -t       m± marra   

 telah menyibukkan ia (f) apa telah melalui ia (m)  
 min- al-s−rat-i/  

 dari   art-surah  
 '…telah memenuhi segala ayat-ayat yang telah silam dari surah 

ini…' 
(M/2/399) 

 '…yang banyak menyita surah ini…' (I/2/107) 
   
َأْخطَاءٍ  ِمنْ َكَشَفْتُه   َما َوَعَلى َضْوءِ  (115)  

(A/1/429) 

 /wa ‘al±  «aw’i    m±  kasyafa                  -t  -hu                    

 dan atas cahaya apa telah menyingkap ia (f)-nya (m)  
 min akh¯±-in/  

 dari kesalahan-kesalahan  
 '…dan berdasarkan kesilapan-kesilapan yang berlaku di dalam 

peperangan itu…' 
(M/2/399) 

 '…, kesalahan….' (I/2/107) 

   

Dari contoh-contoh di atas tampak bahawa KH َمـا /m±/ dan KSN  ِْمـن /min/ 

sentiasa muncul bersamaan meskipun tidak berdampingan. Pada umumnya jenis 

kolokasi ini tidak diterjemahkan sama ada ke bahasa Melayu-Malaysia atau pun 

Melayu-Indonesia. Catford (1965: 27) menamakannya dengan padanan zero dan nil. 

Sesuatu unsur BS berpadanan zero manakala unsur tersebut sebetulnya ada 

padanannya dalam bahasa sasaran, tetapi tidak dimunculkan secara eksplisit. Hal itu 

dilakukan untuk memperoleh bentuk yang wajar dalam bahasa sasaran. Apabila 

unsur BS tersebut muncul, penterjemahan cenderung ke harafiah seperti yang berlaku 

pada contoh (110) iaitu dalam terjemahan Melayu. KSN  ِْمـن /min/ diterjemahkan 
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menjadi 'iaitu'. Hal ini berlaku kerana dalam terjemahan Melayu, frasa  ِمـاَ يـَُقْوُمـْوَن بِـه / 

m± ya-q−m-−na bi-hi/ diterjemahkan menjadi 'perbuatan jahat yang dilakukan 

mereka', sedangkan dalam terjemahan Melayu-Indonesia menjadi 'tindakan mereka'. 

Dengan adanya jumlah kata yang lebih banyak itulah KSN  ِْمـن /min/ mendapat 

padanan 'iaitu', berbeza dengan terjemahan Melayu-Indonesia yang hanya 

menggunakan dua buah kata 'tindakan mereka' sehingga KSN  ِْمـن /min/ tidak diberi 

padanan. 

 

6.1.1.2 Kolokasi FK:  

Kolokasi Frasa Kerja ini merupakan kombinasi dari KK dengan KSN yang 

dalam bahasa Inggeris dikenal dengan Phrasal Verbs. Kombinasi KK + KSN ini 

merupakan sumber utama ungkapan idiomatik dalam bahasa Arab (Mir, 1989: 5). 

Kehadiran KSN setelah KK atau KN menimbulkan kesan yang cukup penting 

sehingga boleh mengubah erti, bahkan dapat membuat maknanya berlawanan. 

Contoh yang paling popular adalah kombinasi KK  ََرِغـب /raghiba/ dengan KSN  ِيف /f³/ 

yang bererti 'suka' dan  ََرٍغـب /raghiba/ dengan KSN  َْعـن /‘an/ yang bererti 'tidak suka' 

(al-Raj¥iy, 2004: 415). Sebuah KK dapat berkombinasi dengan lebih dari dua KSN 

dan masing-masing akan memberi kesan pada maknanya (R±syid, 1996: 206). 

Misalnya KK J /dhahaba/ dalam Al-Qur'an: 

 

(116) �...�����L��K��J...��� ١٧: البقرة  
 /dhahaba             All±h-u bi-       n−r-i    -him/�
 telah pergi ia (m) Allah   dengan cahaya-mereka (m) 
 '…tiba-tiba Allah padamkan api…' (M/1/83) 
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(117) ��d��c��b����a��`��...���� ٧٤: هود 
 /fa      lamm±  dhahaba          ‘an   ibr±h³ma al- raw‘u/�
 maka apabila telah pergi ia (m) dari Ibrahim  art-rasa takut 
 'Dan apabila perasaan takut hilang dari Ibrahim…' (M/8/555) 
  

 ٣٣: القيامة �}��|��{����~��_���������� (118)
 /thumma  dhahaba                il±     ahli       -hi �
 kemudian telah pergi ia (m) kepada keluarga-nya (m) 
 ya-      tama¯¯±/ 
 ia (m) berjalan dengan sombong/ 
 'Kemudian dia pergi kepada keluarganya berjalan dengan lagak yang 

sombong' (M/16/582) 

  

Dalam ketiga contoh di atas, KK J /dhahaba/ dengan KSN  بِــ /bi/ yang 

menerbitkan makna "padamkan", dengak KSN b/‘an/ yang menerbitkan makna 

"hilang" dan dengan KSN ����} /il±/ yang menerbitkan makna "pergi". 

KK yang diikuti KSN ini dapat berupa KK Tak Transitif (KKTT) yang dalam 

bahasa Arab dikenal dengan nama َالزِم /l±zim/, iaitu yang tidak memerlukan objek 

dan dapat berupa KK Transitif (KKT) iaitu yang memerlukan objek yang dalam 

bahasa Arab dikenal dengan nama يُمتَـَعـد /muta‘add³/.  Untuk memudahkan pelajar 

bahasa Arab mengenali KKTT yang menjadi KKT dengan bantuan KSN, M−s± bin 

Mu¥ammad bin al-Malyan³ al-A¥mad³ (1986) telah membuat sebuah kamus yang 

bertajuk  ُعَ تَـ مُ الْ  لِ عــاَ فْ األَ  مُ َجــعْ م فٍ رْ ِحبَــ ةِ يَــد   /mu‘ jam al-af‘±l al-muta‘addiyat bi ¥arf/ 

'Kamus Kata Kerja yang Menjadi Transitif dengan Partikel/Artikel'. Namun, tidak 

seluruh KKTT yang menjadi KKT termuat dalam kamus ini. Untuk itu, beberapa 

kamus lainnya dijadikan rujukan tambahan dalam penyelidikan ini. 

Jika kehadiran KSN setelah KKTT akan mengubahnya seakan menjadi KK 

Transitif (KKT), maka bila KSN yang berkombinasi dengan KKTT akan 

mengubahnya dari berobjek satu menjadi berobjek dua atau lebih. Berikut contoh-

contoh Kolokasi KKTT + KSN: 
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 (A/1/54) َتْطَغى َعَلى ِقْيَمِة اِإلْنَساِن  (119)

 /ta-   ¯gh±                 ‘al±     q³mat-i   al -ins±n-i/   

 ia (f) melampai batas atas     nilai     art-manusia   
              KK              KSN             FN  
 '…mengatasi  nilai manusia…' (M/1/103) 
           KK           FN  
 '…mengalahkan  nilai manusia…' (I/1/64) 
           KK               FN  
   
(120)  حَ تَ يَـ  ُمث ضِ رْ األَ  نِ عَ  ثُ د  (A/1/56) 

 /thumma  ya-ta¥addath-i   ‘an-i      al-ar«-i/  

 kemudian ia (m) berbicara  tentang art-bumi   
                            KK           KSN       KN      
 'Kemudian ia memperkatakan tentang bumi …' (M/1/107) 
                              KK            KSN    KN  
 'Kemudian membicarakan  bumi…' (I/1/66) 
                         KK            KN  
   
 (A/1/55) رآنِ قُ الْ  اذَ هَ  ِيفْ  رُ ظُ نْ يَـ  (121)

 /ya-    n§ur-u    f³         h±dh±   al-qur’±n-i/   

 ia (m) melihat  dalam  ini (m) art-qur'an   
              KK     FS                   KN  
 '…mengkaji  al-Qur'an…' (M/1/107) 
            KK      FN  
 '…memperhatikan Al-Qur'an ini…' (I/1/66) 
             KK                 FN  
   
قِ لْ ى اخلَْ لَ عَ  دُ مِ تَ عْ يَـ  الَ  (122)  (A/1/55) 

 /l±    ya-     ‘tamid-u     ‘al±   al-khalq-i/   

 tidak ia (m) bergantung atas  art-ciptaan…'   
              FK                  KSN  KN  
 '…tidak bergantung kepada ciptaan yang diada-adakan…' (M/1/107) 
               FK             KSN                     FN  
 '…bukan mengada-ada…' (I/1/66) 
                FK  
   
َقِة يَ  (123) ْكِشُف َعْن َحِقيـْ  (A/1/55) 

 /ya    -ksyif-u            ‘an       ¥aq³qat-i/  

 ia (m) mendedahkan tentang hakikat   
                 KK           KSN    KN  
 '… mendedahkan hakikat…' (M/1/107) 
               KK          KN  
 '…mengungkapkan hakikat…' (I/1/66) 
               KK           KN  
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مُ الَ سْ اإلِ  هِ بِ  اءَ جَ  (124)  (A/1/352) 

 /j±’a                        bi        -hi          al-isl±m-u/   

 telah datang ia (m)  dengan-nya (m) art-Islam  
         FK                  FS                    KN  
 '…dibawa  oleh  Islam…' (M/2/205) 
         KK     KSN  KN  
 …dibawa  oleh  Islam…' (I/2/17) 
         KK    KSN  KN  
   
طٍ وْ طُ خُ  ةِ ثَ الَ ثَ بِ  م لِ  نُ ىت حَ  (125)  (A/1/357) 

 /¥att±      nu- limma        bi-         thal±that-i khu¯−¯-in/   

 sehingga kita memahami dengan   tiga          garis-garis  
                           KK         KS           FN  
 '…sehingga kita kumpulkan tiga garis…' (M/2/219) 
                                KK          FN  
 '…sebelum kita kemukakan tiga langkah…' (I/2/22) 
                               KK            FN  
   
َتَمشى َمَعَنا يَـ  (126)  (A/1/357) 

 /ya-tamasysy±     ma‘a   -n±/  

 ia (m) bersetuju  beserta kami/kita  
               KK        FS     KGN  
 '…sesuai dengan kami…' (M/2/243) 
         KA   KSN  KGN  
 '…yang kami hadapi…' (I/2/31) 
                FK  
   
َيْسَمُحْوَن َهلَا بِاْلُوُجْوِد َفالَ  (127)  (A/1/370) 

 /fa      l±     ya-sma¥-−na                    la   -h±                    

 maka tidak mereka (m) membenarkan bagi-nya (f)   
                                           KK           FS  
 bi         al -wuj−d-i/  

 dengan art-wujud  
           FS  
 'Oleh kerana itu mereka tidak membenarkan hakikat-hakikat 

itu  
(M/2/257) 

                                                     KK                 FN  
 wujud …'  
   KA  
 'Sehingga, mereka tidak membenarkan sesuatu…' (I/2/37) 
                                         KK             KN  
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 (A/1/371) ُيْشِفُق ِمَن اْلَعْوَدِة  (128)

 /yu-    syfiq-u         min-a l-  ‘awdat-i/   

 ia (m) berwaspada  dari    art-kembali  
                              FK                      KSN          KN  
 '…ia merasa bimbang dan takut  kembali…' (M/2/258) 
                     FK                         KN  
 '…merasa sangat sayang  kalau kembali…' (I/2/38) 
                      FK             KH      KK          

 

Dalam tatabahasa Melayu KN dapat menjadi transitif dengan menambah 

akhiran –kan. Misalnya, KN "kata" yang dalam ayat boleh hadir dengan beberapa 

imbuhan lain, seperti mempeR- sehingga menjadi "memperkatakan" (Nik Safiah 

Karim, et al, 2006: 177). Kamus Dewan memberi dua definsi untuk KK 

"mempertahankan" dengan contoh masing-masing: 

 
1. melahirkan (dgn kata-kata), mempercakapkan, menceritakan: terasa senang 
hatinya sebab ia dapat memperkatakan apa yang tersimpan di dalam hatinya; 
dan sepanjang hari itu orang memperkatakan hal itu; 
2. membincangkan, membicarakan: mereka berkumpul memperkatakan 
dagangan mereka pada hari itu; memperkatakan masalah penulisan yang 
serius; memperkatakan kesusasteraan rakyat. (Noresah bt. Baharom, et al, 
2005: 686) 

 

Untuk itu, jika merujuk kepada Tatabahasa Dewan dan Kamus Dewan, 

penggunaan KSN "tentang" setelah KKT "memperkatakan" seperti dalam contoh 

(120) di atas adalah sebagai gangguan tatabahasa Arab dalam tatabahasa Melayu 

seperti yang pernah dibahas oleh Dr. Ph. S. Van Ronkel (1977) dalam bukunya 

Mengenai Pengaruh Tatakalimat Arab terhadap Tatakalimat Melayu, terjemahan 

Dra. A. Ikram. Salah satu contoh yang dikemukakan oleh Van Ronkel  َمـَرْرُت َعلَـى
 marrar-tu ‘al± qawm/ yang diterjemahkan menjadi "aku lalu atas kaum". Selain/ قـَـْوٍم◌ٍ 

Van Ronkel, Asmah Haji Omar (1991) juga membahas pengaruh tatabahasa Arab 

terhadap bahasa Melayu dalam bukunya Bahasa Melayu Abad Ke-16: Satu Analisis 
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Berdasarkan Teks Melayu ‘Aqa’id Al-Nasafi. Mengikut penjelasan Asmah Haji 

Omar, penggunaan KSN "tentang" seperti dalam contoh (120) adalah berfungsi 

sebagai "pengantar objek". Menurut beliau, penggunaan KSN "tentang" seperti 

dalam ayat Saya sudah tahu tentang hal itu, adalah penggunaan bahasa yang lebih 

formal berbanding dengan ayat Saya sudah tahu itu (Asmah Haji Omar, 1991: 60). 

Dalam contoh (125) KK   ُلِـن م  /nu- limma/ berkolokasi dengan KSN  ِب /bi/. 

Menurut An³s et al (1973: 2/840)  بِـ َاْلَمْعَىن أمل   /alamma bi al-ma‘n±/ ertinya  َُعَرفَـه / 

‘arafahu/, maksudnya 'mengetahui makna'. KK  َأمل /alamma/ ini juga boleh muncul 

tanpa berkolokasi dengan KSN:  ُـْيءالش   َأمل /alamma al-syay’u/ yang bererti  َقـَـُرب 
/qaruba/ 'mendekat'. Makna 'kumpulkan' dalam contoh (125) diambil dari KK   َمل
 َمجََعـُه َمجْعـاً َشـِدْيداً  lamma al-syay’a/ yang dijelaskan oleh An³s dengan makna/ الشـْيءَ 

/jama‘a-hu jam‘ -an syad³d-an/ 'mengumpulkannya dengan keras'. Oleh itu, 

terjemahan yang benar dari contoh (125) di atas adalah '…sehingga kita mengetahui 

tiga garis…'. 

Pada contoh (126) kombinasi KK + KSN + Kata Ganti Nama (KGN)  ـى يَـَتَمش
 ya-tamasysy± ma‘a-n±/ yang secara harfiah bererti ‘ia (m) bersetuju beserta/ َمَعنَـا

kami/kita’ dalam terjemahan Melayu-Indonesia mendapat padanan 'yang kami 

hadapi', sebuah padanan yang tampak terlalu jauh dari apa yang dimaksud dalam TS. 

KK   َـح  /li/ لِــ  seperti dalam contoh (122) berkolokasi dengan dua KSN, iaitu مسَِ
yang lekat dengan objek pertama dan  بِــ /bi/ dengan objek kedua. Abd. Rauf Dato’ 

Haji Hassan (2005: 188) telah melakukan perkara yang sangat elok manakala 

menjelaskan kata  ََمسَح /sama¥a/: 

 

1 membenarkan; mengizinkan. 2 membolehkan  بِـ / َيْسَمح له –َمسََح  
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KK  ُقُ ْشـفِ ي  /yu-syfiq-u/ pada contoh (128) mendapat padanan yang berbeza 

antara terjemahan Melayu-Malaysia dan Melayu-Indonesia. Dalam terjemahan 

Melayu-Malaysia berpadanan dengan 'merasa bimbang dan takut', sedang dalam 

terjemahan Melayu-Indonesia berpadanan dengan 'merasa sangat sayang'. Kamus 

ekabahasa ِلَسـان اْلَعــَرب /lis±n al-‘Arab/ membezakan makna KK  ُقُ ْشـفِ ي  /yu-syfiq-u/ 

bergantung pada FS setelahnya (Ibn Man§−r, 1996: 10/179):  ِأْشــَفَق َعَلْيــه /asyfaqa 

‘alayhi/ bererti  ََحـِذر /hadhira/ ‘waspada’, sedangkan  ُأْشـَفَق ِمْنـه /asyfaqa minhu/ bererti 

 jazi‘a/ ‘gelisah, risau’.  Pembezaan makna juga berlaku pada kamus ekabahasa/ َجـزِعَ 

yang lain, iaitu   ُاَْلُمْعَجـُم اْلَوِسـْيط /al-mu‘ jam al-was³¯/ menjelaskan bahawa KK  ُقُ ْشـفِ ي  

/yu-syfiq-u/ ketika berkombinasi dengan FS  ُِمْنه /min-hu/ maknanya adalah  َخاَفهُ َوَحِذَر
 kh±fa-hu wa ¥adhira min-hu/ 'takut kepadanya dan waspada terhadapnya', dan/ ِمْنـهُ 

jika berkombinasi dengan FS  َِعَلْيـه/‘alay-hi/ maka maknanya adalah  َِعطَـَف َوَخـاَف َعَلْيـه 

/‘a¯afa wa kh±fa ‘alay-hi/ 'berasa belas kasihan dan khuatir terhadapnya' (An³s et al, 

1973: 1/487).  

Kata a /musyfiq-−na/ seperti yang tercantum dalam ayat 49 dari surah 

al-Anbiy±’ adalah kata terbitan dari KK  ُقُ ْشفِ ي  /yu-syfiq-u/  dalam bentuk jamak. 

 

�m...����b��a����`���_��~l ٤٩: األنبياء  
/wa hum          min al- s±‘at-i        musyfiq-−na/ 

dan mereka (m) dari art-hari qiamat berasa takut dan waspada 

'…dan mereka sentiasa menaruh kebimbangan kepada hari Qiamat' (M/11/53) 
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Dari penjelasan di atas tampak bahawa terjemahan Melayu-Malaysia pada 

contoh (128) di atas lebih mendekati apa yang dimaksudkan oleh TS, berbanding 

dengan terjemahan Melayu-Indonesia 

Berikut adalah contoh-contoh KKT yang berkombinasi dengan KSN atau FS: 

 

الِ تَ قِ بِ  اهللاُ  هُ رَ مُ أْ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  (129)  (A/1/381) 

 /qabl-a   an ya-    ’mur-a         -hu         All±h-u   

 sebelum art ia (m) memerintah-nya (m) Allah   
                                      FK  
 bi         qit±li/  

 dengan memerangi  
           FS  
 '…sebelum beliau diperintah memerangi…' (M/2/285) 
                                         FK  
 '…sebelum Allah memerintahkan memerangi…' (I/2/50) 
                                      FK  
   

انِ سَ نْ اإلِ  ارِ بَ تِ  اعْ َىل ا إِ نَ دُ وْ قُ يَـ  (130)  (A/1/398) 

 /ya-    q−d-u      -n±    il±       ‘tib±r-i             al- ins±n-i/   

 ia (m) membawa-kita  kepada penganggapan art manusia   
                  FK            KSN            FN  
 '…membawa kita menganggapkan manusia itu…' (M/2/329) 
                FK                    FK  
 '…membawa kita untuk menetapkan manusia…' (I/2/71) 
                FK       KSN              FK  
   

ةِ أَ شْ نَ  نْ عَ  ناَ ربُِ خيُْ  (131)  (A/1/398) 

 /yu-khbiru             -n±  ‘an        nasy’at-i/   

 ia (m) menjelaskan-kita tentang kejadian   
                    FK              KSN     KN  
 '…menjelaskan kepada kita tentang kejadian…' (M/2/329) 
            KK             FS              FS  
   
 '…memberitahukan kepada kita tentang adanya rahasia   
                KK              FS                    FS (I/2/71) 
 kehidupan…'  
   

 (A/1/402)  َيُصد الناَس َعْن ِدْيِن اهللاِ  (132)

 /ya-    ¡uddu               al- n±s-a ‘an  d³n-i    All±h-i   

 ia (m) menghalangkan art-orang dari agama Allah     
                    KK              KN            FS  
 '…menghalangkan orang lain dari agama Allah…' (M/2/340) 
               KK               FN             FS  
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 '…menghalang-halangi orang lain untuk memeluk agama  (I/2/76) 
                  KK                 FN                    FS  
 Allah...'  
   

ُر اجلََْماَعَة اْلُمْسِلَمَة ِمْن َهذاَ حيَُ  (133) ِء  اْلَمْزَلقِ  ذ اْلَوِيبْ  (A/1/419) 

 /yu-    ¥adhdhir-u         al-jam±‘at-a  al- muslimat-a  

 ia (m) memberi amaran art-jamaah    art-muslimah    
                    FK                            FN  
 min h±dh±  al-mazlaq-i                 al-wab³’-i/  

 dari ini (m) art-tempat tergelincir art-berpenyakit  
                               FS  
 '…mengingatkan kaum Muslimin …tentang tempat gelincir  (M/2/385) 
               KK              FN                              FS  
 yang merbahaya ini…'  
 '…memperingatkan seluruh jamaah dari sikap licik…' (I/2/96) 
               KK                  FN                  FS  
   

هِ م أُ  نْ مِ  جُ و زَ التـ  هِ يْ لَ عَ  مُ ر حَ يُ فَـ  (134)  (A/1/608) 

 /fa-    yu-     ¥arram-u    ‘alay-hi         al -tazawwuj-u   

 maka ia (m) diharamkan atas-nya (m) art-berkahwin  
                          KK          FS                 KN  
 min ummi-hi/  

 dari ibu    -nya (m)  
        FS  
 'Oleh itu diharamkan kepada lelaki berkahwin  (M/3/240) 
                      KK            FS            KK  
 dengan ibu isterinya…'  
             FS  
 'Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan ibu…' (I/2/310) 
                     KA          FS             FK  
   

اهَ دُ يْ صَ  هُ لَ  ل حيَِ  الَ فَ  (135)  (A/1/847) 

 /fa-    l±     ya-¥ill-u       la   -hu         ¡aydu  -h±/   

 maka tidak ia (m) halal bagi-nya (m) buruan-nya (f)  
                   FA                FS              FN  
 '…oleh sebab itu tangkapannya tidak halal dimakan oleh  (M/4/184) 
                                 FN                      FA  
 tuannya…'  
 '…buruan tersebut tidak halal bagi majikan…' (I/3/176) 
               FN              FA             FS  
   

ابِ ذَ عَ الْ  ِيفْ  دُ وْ لُ اخلُْ  مُ هِ يْ لَ عَ  بَ تِ كُ َو  (136)  (A/1/947) 

 /wa kutib-a                  ‘alay-him-u         al-khul−d-u   

 dan  telah ditulis ia (m) atas-mereka (m) art-kekal  
               FK                      FS                KN  
 f³             al –‘adh±b-i/  

 di dalam art-azab  
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 '…dan ditulis kekal di dalam azab Neraka…' (M/2/429) 
                    FK  

 
'Ditetapkan atas mereka bahwa mereka akan kekal di 
neraka…' 

(I/3/293) 

          KK          FS                            FA  
   

نـَُقاَع َعْن ِجَوارِِه ِيفْ اْلَمِديـَْنةِ قَ  (137) ْد َأْجَلى َبِينْ قـَيـْ  
(A/1/534) 

 /qad ajl±                  ban³ qaynuq±‘a ‘an  jiw±r-i    -hi   

 telah mengusir ia (m) bani qaynuqa‘    dari kejiranan-nya (m)  
               FK                    KN                     FS  
 f³   al -mad³nat-i/  

 di art-madinah  

 '…mengusir keluar Bani Qaynuqa‘ dari Madinah…' (M/3/44) 
               FK                  KN                 FS  
 '…telah mengusir Bani Qainuqa' dari Madinah…' (I/2/233) 
              FK                 KN              FS  
   

ِبَعْهِدِهمْ  اءِ فَ وَ  الْ َىل إِ  مْ هُ وْ عُ دْ يَ وَ  (138)  (A/1/64) 

 /wa ya-      d‘−         -hum           il±        al-waf±’-i  

 dan ia (m) mengajak-mereka (m) kepada art-menunaikan  
                        FK                                FS  
 bi-       ‘ahd-i-him/  

 dengan janji  -mereka (m)  

 'Ia mengajak mereka menunaikan perjanjian mereka…' (M/1/129) 
            FK                           FK  
 '…diserunya mereka untuk menunaikan janji mereka…' (I/1/76) 
                FK                         FS  

  

KKT رَ مُ أْ يَـ  /ya-’mur-a/ 'memerintah' dalam contoh (129) berkombinasi dengan 

KSN  بِـــ/bi/ yang mendapat padanan zero sama ada dalam terjemahan Melayu-

Malaysia atau Melayu-Indonesia. Demikian halnya dalam terjemahan Melayu-

Malaysia untuk KSN  ِإَىل /il±/ pada contoh (130), KSN َعلَـى /‘al±/ pada contoh (136), 

dan KSN  ِإَىل /il±/  pada contoh (138). 

Sementara itu KSN yang mendapat padanan adalah:   ِإَىل /il±/ 'untuk' (130), 

 'an/  'dari' (terjemahan Melayu-Malaysia), dan 'untuk‘/َعـنْ  ,an/ 'tentang' (131)‘/َعـنْ 

(terjemahan Melayu-Indonesia) masing-masing pada contoh (132),  َْعـن/‘an/ 'tentang 

(terjemahan Melayu-Malaysia), dan 'dari' (terjemahan Melayu-Indonesia) pada 
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contoh (133), َعَلـــى/‘al±/ 'kepada' (terjemahan Melayu-Malaysia), dan 'bagi' 

(terjemahan Melayu-Indonesia) pada contoh (134),  ِل/li/ 'oleh' (terjemahan Melayu-

Malaysia), dan 'bagi' (terjemahan Melayu-Indonesia) pada contoh (135), َعلَـى/‘al±/ 

'atas' dalam terjemahan Melayu-Indonesia (136),  َْعـن/‘an/ 'dari' dalam kedua-dua versi 

terjemahan (137), dan  ِإَىل /il±/  'untuk' dalam terjemahan Melayu-Indonesia (138). 

KK  ََأْخبَــر /akhbara/ seperti dalam contoh (131) pada umumnya berkolokasi 

dengan KSN  بِـ /bi/ sebagaimana dijelaskan dalam  ِِلَساُن اْلَعَرب /Lis±n al-‘Arab/:  

نـَبـَأهُ  :وَخبــَره بكـذا وَأْخبَــَره  /wa khabbara-hu bi kadh± wa akhbara-hu: nabba’a-

hu/. Maksudnya, khabbara-hu bi kadh± atau akhbara-hu bi kadh± maknanya adalah 

nabba’a-hu iaitu 'memberitahunya'. Penjelasan yang sama diberikan oleh kamus 

‘al-Mu/ اَْلُمْعَجـُم اْلَوِسـْيط jam al-Was³¯/ (An³s et al, 1973: 1/214) ataupun dalam kamus 

‘al-Mu/ اَْلُمْعَجــُم اْلَعــَرِيب اَألَساِســي jam al-‘Arabiy al-As±s³/ (Jam±‘at min Kib±r al-

Lughawiyy³n al-‘Arab, 1989: 377). Pemilihan KSN   َْعــن /‘an/ untuk berkolokasi 

dengan KK  ََأْخبَـــر /akhbara/ yang dilakukan oleh Sayyid Qu¯b juga terdapat di 

beberapa  tempat lainnya dalam Tafsir F³ ¨il±l al-Qur’±n. Misalnya: 

 
 (A/1/79) لُِيْخِربَ بِنَـْفِسِه َعْن قَاتِِلهِ  (139)

 /li-        yu-    khbir-a           bi-       nafs-i-hi         ‘an   

 supaya ia (m) memberitahu dengan diri   -nya (m) tentang  
 q±tili        -hi/  

 pembunuh-nya (m)  
 '…dan menceritakan sendiri siapakah pembunuhnya yang 

sebenar…' 
(M/1/168) 

 '…untuk menerangkan sendiri siapa pembunuhnya…' (I/1/95) 
   

مْ اِِ فَ صِ  نْ مِ  رٍ دْ قَ  نْ عَ  ميُْ رِ كَ الْ  آنُ رْ قُ الْ  ناَ رَ بَـ خْ أَ وَ  (140)  
(A/1/1042) 

 /wa akhbara                         -n±   al- qur’±n-u al-kar³m-u   

 dan telah memberitahu ia (m)-kita art-qur'an    art-mulia   
 ‘an      qadr-in min ¡if±t-i     -him/  

 tentang kadar   dari sifat-sifat mereka (m)  

 '…dan al-Qur'anul-Karim telah menerangkan kepada kita (M/5/31) 
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sebahagian dari sifat-sifat mereka…' 
 'Al-Qur'an memberitakan kepada kita tentang beberapa sifat 

malaikat…' 
(I/4/29) 

   
 (A/2/1134)  يْ اضِ مَ الْ  نِ عَ  هِ بِ  ِربُ خيُْ  يْ ذِ ل اَ  (141)

 /al-ladh³  yu-      khbir-u         bi        -hi         ‘an   

 yang (m) ia (m) memberitahu dengan-nya (m) tentang   
 al- m±«³/  

 art-masa silam  

 '…menceritakan masa silam…' (M/5/264) 
 '…memberitakan tentang masa lalu…' (I/4/140) 

 

Namun demikian, kolokasi KK  ََأْخبَــر /akhbara/ dengan KSN بِــ/bi/ juga banyak 

ditemui dalam Tafsir F³ ¨il±l al-Qur’±n. Misalnya: 

 
(142)  ةِ قَ يْـ قِ ِحبَ  مْ هُ ربُِ خيُْ  ُمث  

(A/1/471) 

 /thumma yu-      khbir-u        -hum            bi-       ¥aq³qat-i/        

 kemudian ia (m) memberitahu-mereka (m) dengan hakikat  
 'Kemudian al-Qur'an menceritakan kepada mereka hakikat…' (M/2/501) 
 'Kemudian beliau beritahukan kepada mereka bahwa 

hakikat…' 
(I/2157) 

   
اةِ يَ احلَْ  صِ ائِ صَ خَ  نْ مِ  مْ ا هلَُ مبَِ  كَ لِ ذَ ا كَ نَ ربُِ خيُْ وَ  (143)  

(A/1/518) 

 /wa yu-khbir-u             -n±   kadh±lika bi-       m±   

 dan ia (m) memberitahu-kita juga         dengan apa   
 la-   hum           min kha¡±’i¡-i                            al- ¥ay±t-i      
 bagi-mereka (m) dari keistimewaan-keistimewaan art-hidup  
 '…juga menceritakan kepada kita bahawa mereka mempunyai 

ciri-ciri hidup…' 
(M/3/5) 

 'Dia juga menginformasikan kepada kita mengenai beberapa 
kekhasan hidup…' 

(I/2/214) 

   
هُ ي بِ نَ  هِ بِ  ِربُ خْ يُ فَـ  (144)  

(A/1/724) 

 /fa-    yu-     khbir-u         bi        -hi         nabiyya-hu/  

 maka ia (m) memberitahu dengan-nya (m) nabi      -nya (m)  
 '…menyampaikan berita itu … kepada nabi mereka…' (M/3/498) 
 '…segera menyampaikannya kepada Nabinya…' (I/3/39) 
   

مْ هِ رِ مْ أَ بِ ] ص [  هُ لَ وْ سُ رَ  اهللاُ  رَ بَـ خْ أَ  (145)  
(A/1/894) 

 /akhbara                            All±hu   ras−l-a-hu        [¡]   

 '…telah memberitahu ia (m) Allah   rasul-  Nya (m) s.a.w,   
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 bi-        amr-i  - him/      

 dengan perkara-mereka (m)  
 '…maka Allah telah memberitahu kepada beliau tentang 

taktik-taktik…' 
(M/4/302) 

 'Allah memberitahu kepada beliau tentang seluruh urusan…' (I/3/233) 
   

بِ يْ غَ الْ بِ  ِربُ خيُْ وَ  (146)  
(A/1/986) 

 /wa yu-khbir-u               bi         al-ghayb-i/  

 dan ia (m) memberitahu dengan art-perkara ghaib  
 '…dan memberitakan perkara-perkara yang ghaib…' (M/4/522) 
 '…menginformasikan tentang perkara gaib…' (I/3/337) 

 

Demikian beberapa contoh yang memperlihatkan kombinasi KK sama ada 

dengan KSN atau KSN, makna KK  tersebut berkisar antara "menceritakan", 

"menerangkan", "memberitakan", "memberitahu(kan)", "menginformasikan", atau 

"menyampaikan", sedangkan KSN  بِــ/bi/ atau /KSN  َْعـن/‘an/, terkadang diterjemahkan 

dan terkadang tidak diterjemahkan. Ketika diterjemahkan, padanan yang diberikan 

adalah: "tentang", "bahwa" (dalam terjemahan Melayu-Indonesia), dan "mengenai".  

Pemadanan KSN َعلَـى/‘al±/ dengan KSN 'atas' seperti dalam contoh (136) 

terjemahan Melayu-Indonesia merupakan pengaruh tatabahasa Arab terhadap bahasa 

Melayu seperti yang diisyaratkan oleh Van Ronkel (1977) dan Asmah Haji Omar 

(1991). Dalam teks Melayu ‘Aqa’id Al-Nasafi, Asmah Haji Omar menemukan 

penggunaan KSN "atas" yang merupakan terjemahan harfiah dari KSN َعلَـى/‘al±/. 

Misalnya: 

 
'...rahmat Allah atas pesuruh-Nya' 
'...dan sembahyang kita atas segala salih dan fasiq' 

 

Menurut Asmah Haji Omar (1991: 67), dalam bahasa Melayu sekarang ini, 

KSN atas dalam contoh pertama boleh digantikan dengan untuk atau kepada, 
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sedangkan dalam contoh kedua kata tersebut boleh digantikan dengan KSN untuk, 

sehingga kedua ayat tersebut menjadi: 

 
'...rahmat Allah untuk pesuruh-Nya' 
'...rahmat Allah kepada pesuruh-Nya' 
'...dan sembahyang kita untuk segala salih dan fasiq' 

 

Oleh kerana itu, penggunaan KSN "atas" dalam contoh (136) terjemahan 

Melayu-Indonesia akan lebih elok jika diberi ganti dengan "kepada": 

 

'Ditetapkan kepada mereka bahwa mereka akan kekal di neraka' 

 

Jika dalam terjemahan Melayu-Indonesia terdapat terjemahan harfiah KSN 

 al±/ menjadi KSN "atas", -- maka masih dalam contoh (136) – terjemahan‘/َعلَـى

harfiah juga berlaku dalam terjemahan Melayu-Malaysia untuk KK  َُكتِــب/kutiba/ 

yang diterjemahkan menjadi "ditulis" . 

Dalam data, ditemui bahawa KK  ََكتَـب/kataba/ boleh berkombinasi sama ada 

dengan KSN َعَلى/‘al±/  atau KSN لِـ/li/. Di antaranya: 

 
 

 (A/1/262)  مْ هُ نْـ مِ  الً يْ لِ قَ  ال ا إِ وْ ل وَ تَـ  لُ تاَ قِ الْ  مُ هِ يْ لَ عَ  بَ تِ كُ   ما لَ فَـ  (147)

 /fa     lamm±  kutiba            ‘alay-him   
 maka apabila telah dituliskan atas-mereka (m)   
 al-  qit±l-u          ta-wallaw            ill±            qal³l-an   
 art-pertempuran mereka berpaling melainkan sedikit  
 min-hum/  
 dari mereka (m)  

 'Maka apabila peperangan telah diwajibkan ke atas mereka, 
mereka berpaling darinya kecuali sedikit sahaja dari mereka'. 

(M/2/11) 

 'Maka, tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun 
berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka'. 

(I/1/312) 
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 (A/1/65)  ةُ ل الذ  مُ هِ يْ لَ عَ  بَ تَ كَ َو  (148)

 /wa kataba                   ‘alaiy-him             al- dhillat-u/  
 dan telah menulis ia (m) atas-mereka (m) art-kehinaan  

 '…dan diterapkan kehinaan ke atas mereka…' (M/1/132) 
 '…ditimpakan kehinaan atas mereka…' (I/1/78) 
   

 (A/1/947) لَ يْ ائِ رَ سْ إِ  ِينْ ى بَ لَ عَ  ةَ نَ عْ الل وَ  طَ خْ الس  بَ تَ كَ َو  (149)

 /wa kataba                      al-  sukh¯a      wa  al-  la‘nat-a   
 dan telah menulis ia (m) art-kemarahan dan art-kutukan  
 ‘al±  ban³ isr±’³la/  
 atas bani Israel/  
 '…dan mengenakan kemurkaan dan laknat ke atas Bani 

Israel'. 
(M/4/430) 

 '…dan menetapkan kemurkaan dan kutukan kepada Bani 
Israel'. 

(I/3/293) 

   
 (A/1/986)   مْ هِ يْ لَ عَ  ا اهللاُ هَ بَـ تَ ا كَ م لَ فَـ .  مِ كاَ حْ األَ وَ  فِ يْ لِ كاَ لت اَ  (150)

 /al- tak±l³f-i                wa  al- a¥k±m-i.   
 art-perintah-perintah dan art-hukum-hukum   
 fa      lamm±  kataba                    -h±       all±h-u   
 maka apabila telah menulis ia (m)-nya (f) Allah   
 ‘alay-him  
 atas-mereka (m)  

 '…berbagai perintah dan hukum-hukum dan apabila perintah-
perintah dan hukum-hukum itu diwajibkan ke atas mereka… 

(M/4/524) 

 '…tugas-tugas dan hukum-hukum. Maka ketika Allah 
mewajibkannya kepada mereka…' 

(I/3/338) 

 

Kombinasi KK  ََكَتب /kataba/ + KSN لـ ِ◌  /li/ digunakan dalam teks al-Qur'an: 

 
(151) 

� ...��a��`��_��^��]����\��[b� ...����� ١٨٧: البقرة 
 /fa      al-±na       
 maka sekarang   
 b±syir−                                               -hunna   
 lakukanlah hubungan kelamin dengan mereka (f)  
 wa  btagh− m±  kataba                   all±hu la     -kum/  
 dan carilah apa telah menulis ia (m) Allah  untuk-mu (m)  

 'Maka sekarang lakukanlah hubungan kelamin dengan 
mereka dan carilah keni'matan yang telah ditetapkan Allah 
untukmu.' 

(M/1/406) 

 'Maka, sekarang, campurilah mereka dan carilah apa yang 
telah ditetapkan Allah untukmu…' 

(I/1/208) 



241 
 

Sebagaimana juga digunakan dalam pentafsiran: 
 

 (A/1/242)  هُ ب رَ  هُ لَ  هُ بَ تَ كَ   يْ ذِ ال  لَ الَ احلَْ  ذاَ ي هَ غِ تَ بْ يَـ  مُ لِ سْ مُ الْ وَ  (152)

 /wa al-  muslim-u    ya-btagh³  h±dh±  al- ¥al±l-a al-ladh³  
 dan art-orang Islam ia-mencari ini (m) art-halal   yang (m)  
 kataba                    -hu         la   -hu          rabb-u-hu/  
 telah menulis ia (m)-nya (m) bagi-nya (m) Tuhan-nya (m)  

 'Orang muslim mencari yang halal dan yang ditetapkan 
untuknya oleh Allah itu…' 

(I/1/287) 

 '…dan kewajipan seorang Muslim ialah mencari apa yang 
telah ditetapkan oleh Tuhannya…' 

(M/1/575) 

   
 (A/1/963) مْ هلَُ  اءً زَ جَ  ةَ ن اجلَْ  مُ هلَُ  بَ تَ كَ َو  (153)

 /wa kataba                     la    -hum           al-jannat-a   
 dan telah menulis ia (m) bagi-mereka (m) art-syurga  
 jaz±’-an la    -hum/  
 balasan bagi-mereka  

 '… dan menetapkan Syurga sebagai balasan untuk mereka…' (M/4/461) 
 '…dan dipastikan-Nya surga bagi mereka sebagai balasan 

untuk mereka 
(I/3/310) 

 

Dari contoh-contoh di atas tampak bahawa KK  ََكتَــب /kataba/ boleh 

berkombinasi dengan KSN َعلَـى/‘al±/ dan juga dengan KSN  لِـِـ /li/. Padanan yang 

diberikan untuk KK  ََكتَـب /kataba/ terkadang "menetapkan", "mewajibkan". Yang 

manarik untuk dicermati adalah objek KK  ََكتَـب /kataba/ tersebut. Objek dengan 

kombinasi KK  ََكتَـب/kataba/ + KSN َعلَـى/‘al±/ : "perang", "kehinaan", "kemurkaan 

dan laknat", "tugas-tugas dan hukum-hukum", sedangkan objek dengan kombinasi 

KK  ََكتَـب/kataba/ + KSN  لِــ/li/ : "keni'matan", "yang halal", dan "syurga". Kenyataan 

ini menegaskan apa yang dikatakan oleh Ibn Jinniy (1913: 2/271, 311) bahawa KSN 

 al±/ digunakan untuk makna yang mengandung perkara yang tidak disukai dan‘/َعلَـى

KSN  لِـ/li/ untuk makna yang mengandung perkara yang disukai. 
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6.1.1.3  Kolokasi FS:  

Kolokasi ini terdiri dari KSN dan KN atau Kata Ganti Nama Tunjuk (KGNT) 

yang membentuk sebuah frasa yang disebut Frasa Sendi Nama (FS). Contoh: 

 
 (A/1/21)  ىنَ دْ األَ  د ى احلَْ لَ عَ  (154)

 /‘al± al- ¥add-i al- adn±/  

 atas  art-had     art-yang terendah  
 '…sekurang-kurangnya…' (M/1/21) 
 '…minimal…' (I/1/25) 
   
 (A/1/22)  هِ دِ باَ عِ  نْ مِ  دٌ بْ عَ  فَ صَ وْ يُـ  نْ أَ  زِ ائِ اجلَْ  نَ مِ فَ  (155)

 /fa     min-a al- j±’iz-i       an y−-¡af-a             ‘abd-un   

 maka dari    art-diizinkan art ia (m) disifatkan hamba  
 min ‘ib±d-i           -hi/  

 dari hamba-hamba-nya (m)  
 'Mana-mana hamba Allah boleh disifatkan…' (M/1/22) 
 'Maka, boleh saja seorang hamba di antara hamba-hamba-

Nya disifati…' 
(I/1/26) 

   
اذَ هَ  عَ مَ  (156)  

(A/1/38) 

 /ma‘a    h±dh±/  

 bersama ini (m)  
 '…namun demikian…' (M/1/64) 
 'Namun demikian…' (I/1/46) 
   
نْ مِ  مِ غْ ى الر لَ عَ  (157)  

(A/1/59) 

 /‘al± al-raghm-i    min/  

 atas art-walaupun dari  
 'Walaupun …' (M/1/116) 
 'Namun demikian,…' (I/1/70) 
   
 (A/1/68)  َىل إِ  ةٍ اجَ حَ  ِيفْ  (158)

 /f³       ¥±jat-in    il±/  

 dalam keperluan kepada  
 '…memerlukan kepada …' (M/1/139) 
 '…membutuhkan…' (I/1/82) 
   
ق احلَْ  نِ عَ  نَ وْ فُـ رِ حَ نْ  يَـ َىل وْ أَ  بِ باَ  نْ مِ فَ  (159)  

(A/1/84) 

 /fa-    min b±b-i awl±   ya-n¥arif-−na                  ‘an   

 maka dari bab    utama mereka (m) menyeleweng dari   
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 al -¥aqq/  

 art-kebenaran  

 'Mereka yang seperti ini tentulah menyeleweng lebih jauh 
lagi dari kebenaran…' 

(M/1/183) 

 'Sudah tentu mereka lebih berpaling lagi dari kebenaran…' (I/1/102) 
   
 (A/1/414)  فِ سَ األَ  عَ مَ  (160)

 /ma‘a     al-asaf-i/  

 bersama art-kesedihan        

 '…malangnya…' (M/2/373) 
 '…dengan amat disayangkan…' (I/2/91) 
   
 (A/1/467)  اْعِتَبارَاتِ  َغض النظَِر َعنْ بِ  (161)

 /bi-       gha««-i        al- na§ar-i     ‘an ‘ tib±r±t-i/   

 dengan merendahkan art-pandangan dari anggapan-anggapan  

 '…tanpa mengira …' (M/2/492) 
 '…dengan tidak melihat…' (I/2/153) 
   
 (A/1/559)  َىل إِ  ةِ افَ ضَ اإلِ بِ  (162)

 /bi        al-i«±fat-i           il±/  

 dengan art-penambahan kepada  
 '…di samping…' (M/3/102) 
 '…di samping…' (I/2/261) 
   
 (A/1/591)  سٍ نْ جِ  ابِ سَ ى حِ لَ عَ  سٍ نْ جلِِ  ةٍ اباَ حمَُ أَْمَر  (163)

 /amr-a  mu¥±bat-in li     jins-in ‘al±  ¥is±b-i    jins-in   

 perkara pilih kasih   bagi jenis   atas hitungan jenis  

 '…sikap pilih kasih terhadap jenis lelaki dengan 
mengorbankan jenis perempuan …'  

(M/1/35) 

 '…sikap pilih kasih berdasarkan jenis kelamin…' (I/2/290) 

 

Dari contoh-contoh di atas tampak bahawa KSN dalam TS mendapat padanan 

yang beragam. Contoh (154), (155), (156), (158), dan (159) versi terjemahan 

Melayu-Indonesia memperlihatkan bahawa KSN mendapat padanan zero. 

Pemadanan KSN  ِإَىل /il±/ dengan KSN "kepada" dalam terjemahan Melayu-Malaysia 

pada contoh (158) merupakan terjemahan harfiah dan boleh dianggap sebagai 

gangguan tatabahasa Arab dalam bahasa Melayu. KK "memerlukan" adalah Kata 
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Kerja Transitif yang tidak memerlukan kata bantu untuk mencapai objeknya. 

Terjemahan harfiah juga berlaku pada contoh (161) versi terjemahan Melayu-

Indonesia. FS  َِغــب ض  نْ َعــ رِ ظَــالن  /bi- gha««-i al-na§ar-i ‘an/ diterjemahkan menjadi 

'dengan tidak melihat', padahal FS tersebut merupakan sebuah ungkapan idiomatis 

(F±yid, 2007: 97) yang tidak dapat diterjemahkan kata per kata. Untuk ungkapan itu 

F±yid memberikan penjelasan sebagai berikut: 

 

َمَع َجتَاُهِل، ُدْوَن اْعِتَباٍر َلُه، ُدْوَن َوْضِعِه ِيف ) : َكَذا( َغض النَظِر َعنْ بِ 
 .احلُْْسَبان، بِتَـرِْكِه َجانِباً، بِِإْغَفاِل، ُدْوَن اْهِتَماٍم بِـ 

/bi-      gha««-i          al- na§ar-i       ‘an kadh±:  ma‘a  
dengan merendahkan art-pandangan dari begini: dengan 

taj±hul-in,                d−na ‘tib±r-in  la   -hu           d−na 
buat-buat tidak tahu tanpa  mengira bagi-nya (m), tanpa 

wa«‘i         -hi          f³        al- ¥usb±n-i,  bi        -tarki              -hi  
meletakkan-nya (m) dalam art-anggapan,  dengan meninggalkan-nya 

j±nib-an     bi-ighf±l-i                    d−na  ihtim±m-in bi        -hi 
di samping, dengan mengabaikan,   tanpa perhatian     dengan-nya  

 

 Dalam bahasa Melayu-Malaysia, ungkapan itu padanannya adalah 'tanpa 

menghiraukan, tanpa memperdulikan', atau 'tanpa mengira'. Padanan yang sesuai 

dengan pengertian yang diberikan oleh F±yid di atas. 

Padanan dengan kategori yang sama tampak dalam terjemahan contoh (162) 

dan contoh (158) terjemahan Melayu-Malaysia. Pada contoh (162) dalam kedua-dua 

versi terjemahan sama-sama berkategori FS "di samping", sedangkan pada contoh 

(163) dalam terjemahan Melayu-Malaysia FS  َِعلَـى ِحَسـاب /‘al±  ¥is±b-i/ berpadanan 

dengan FS "dengan mengorbankan". FS dalam TS tersebut tidak mendapatkan 

padanan dalam terjemahan Melayu-Indonesia. Wehr (1980: 176) menjelaskan 

ungkapan tersebut sebagai berikut: 
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ُفَالنٍ  َعَلى ِحَسابِ   : to s.o.'s debit, at s.o.'s expense, to s.o.'s disadvantage; 

'dengan merugikan orang lain, dengan mengorbankan orang lain' 

 

F±yid (2007:  325) memasukkan ungkapan tersebut ke dalam kelompok 

idiom. 

 

6.1.1.4 Kolokasi KA + FS (Ket): 

Kolokasi ini terdiri dari gabungan KA dan FS yang berfungsi sebagai 

Keterangan. Hoogland (2003) mengklasifikasikan kolokasi ini sebagai 'adjective + 

adverb' dengan memberikan tiga contoh: (1)  ٌلِْلَغايَـة َصـْعب  /¡a‘b-un li al-gh±yat/ 'sangat 

sukar', (2) ِقَياسـاً بــ أَقَـل /aqall-u qiy±s-an bi/ 'lebih sedikit berbanding dengan', dan (3) 

 ma¥d−d-un li al-gh±yah/ 'sangat terhad'. Meskipun perkataan adverb/َحمْــُدْوٌد لِْلَغايَــة

dapat dipadankan dengan kata adverba dalam bahasa Melayu-Malaysia, istilah 

adverba tidak digunakan dalam penyelidikan ini. Hal ini mengacu kepada pernyataan 

Nik Safiah Karim, et al (2006: xiv) bahawa golongan kata adverba tidak perlu dan 

tidak tepat bagi bahasa Melayu-Malaysia. Dalam bahasa Inggeris, adverba 

menerangkan KK dalam predikat, sedangkan dalam bahasa Melayu-Malaysia unsur 

keterangan tidak hanya terbatas pada menerangkan KK, kerana predikat ayat dalam 

bahasa Melayu-Malaysia bukan hanya terdiri daripada KK, melainkan juga struktur 

lain, seperti frasa adjektif "Pegawai itu sibuk selalu", atau frasa sendi nama: "Mereka 

dengan segera ke Johon Bahru".  

Tentang contoh (2) yang diberikan oleh Hoogland, iaitu  ِقَياسـاً بــ أَقَـل/aqall-u 

qiy±s-an bi/, dalam penyelidikan ini tidak dikelompokkan pada jenis kolokasi KA + 

FS – Ket. Alasannya adalah bahawa bentuk Adjektif   أَقَـل /aqallu/ yang berpola  ُأَفـَْعـل 
/af‘alu/ mempunyai perlakuan tersendiri kerana keterangannya bukan berbentuk 
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Frasa Sendi Nama. Untuk itu, jenis kolokasi seperti ini penulis tempatkan pada jenis 

kolokasi terasing (Lihat: 6.1.1.4 Kolokasi KA + KN (KA+KN) – Tamy³z). Berikut 

contoh Kolokasi KA + FS-Ket: 

 

 (A/1/349)  بَِعْيَدٌة َعْن َواِقِعناَ اْلُمَحددِ  (164)

 /ba‘ ³dat-un ‘an w±qi‘ -i-n±    al -mu¥addad-i/  
 jauh (f)        dari realiti-kita     art-tertentu  
      KA                        FS (Ket)                                      
 '...jauh dari realiti hidup kita yang tertentu…'  (M/2/199) 
       KA                       FS (Ket)       
 '…jauh dari kenyataan kita yang terbatas… (I/2/14) 
      KA                     FS (Ket)  
   

مِ الَ سْ اإلِ بِ  رِ اهُ ظَ  الت َىل إِ  ةٌ ر طَ ضْ مُ  (165)  (A/1/351) 

 /mu«¯arrat-un il±        al- ta§±hur-i      bi        al-isl±m-i/  
 terpaksa (f)      kepada art-berpura-pura dengan art-islam  
       KA                               FS (Ket)  
 '…terpaksa berpura-pura menganut Islam…' (M/2/202) 
         KA                          Ket  
 '…terpaksa berpura-pura menampakkan keislaman…' (I/2/15) 
         KA                          Ket  
   

 (A/1/354)  ةِ دَ يْ قِ عَ الْ  ةِ مَ زْ عَ  نْ مِ  نَ وْ نُـ آمِ  مْ هُ وَ  (166)

 /wa hum          ±min-−na min ‘azmat-i   al- ‘aq³dat-i/  
 dan mereka (m) aman       dari  ketegasan art-akidah  
                             KA                    FS (Ket)  
 '…sedangkan mereka aman dari kekuatan 'aqidah…' (M/2/209) 
                                      KA             FS (Ket)  
 '…sementara mereka merasa aman dari penaklukan  (I/2/19) 
                                          FK                    FS (Ket)           
 akidah…'  
   

ٌد بِاِالْنِقرَاضِ  (167) ُه َشْعُب ُمَهدِإن  (A/1/211) 

 /inna             -hu     sya‘b-un   muhaddad-un      
 sesungguhnya ia (m) bangsa     terancam (m)   
                                                        KA  
 bi         al -inqir±«/                    
 dengan art-kemusnahan  
             FS (Ket)  
 'Umat Sweden merupakan satu umat yang terancam  (M/1/500) 
                                                                       KA  
 dengan keputusan keturunan…'  
           FS (Ket)  
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 'Mereka adalah bangsa yang terancam kehancuran' (I/1/251) 
                                                  KA          KN (Ket)  
   

ُر َمْقُصْوَرٌة َعَلى (168) الشَعائِرِ  َغيـْ  (A/1/257) 

 /ghayr-u maq¡−rat-in   ‘al±   al-sya‘±’ir-i/  
 tidak       terhadkan (m) atas art-syiar-syiar/  
              KA                      FS (Ket)  
 '…tidak hanya terbatas pada upacara-upacara…' (M/1/615) 
                            KA                  FS (Ket)  
 '…tidak terbatas pada ibadah-ibadah ritual saja…' (I/1/306) 
                    KA                    FS (Ket)     
   

ْوَحَشُة بِاْلِفرَاقِ  (169)
ُ
 (A/1/259) امل

 /al-m−¥asyatu        bi         al- fir±q-i/                    
 art-berasa kesepian dengan art-perpisahan  
                   KA                    FS (Ket)  
 '…yang kesunyian kerana bercerai…' (M/2/3) 
                 KA                 Ket  
 '…yang sedih karena perceraian itu…' (I/1/308) 
                KA             Ket  
   

بِاِإلْميَانِ  ْطَمِئن مُ َوقـَْلُبُه  (170)  (A/1/245) 

 /wa qalbu-hu       mu¯m’in-un    bi        al -³m±n-i/  
 dan hati   -nya (m) tenang (m)   dengan art-iman  
                                 KA               FS (Ket)  
 '…sedangkan hatinya tetap beriman…' (M/2/191) 
                                 KA     Ket  
 '…sedang hatinya tetap mantap dalam iman…' (I/1/403) 
                                   FA         FS (Ket)  

 

Kolokasi KA + FS (Ket) pada umumnya diterjemahkan mengikuti pola 

kolokasi dalam bahasa Arab, kecuali dalam contoh (165) dan (169) sama ada dalam 

terjemahan Melayu-Malaysia atau Melayu-Indonesia, bentuk FS tidak muncul, 

namun fungsinya sebagai Keterangan tetap wujud. Hal yang sama berlaku dalam 

contoh (170) versi terjemahan Melayu-Malaysia. 
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6.1.1.5 Kolokasi KA + KA: 

Kolokasi ini terdiri dari dua buah KA atau lebih yang muncul tanpa Kata 

Hubung apa pun. Contoh: 

 
رُ يْـ غِ الص  لُ يْ لِ قَ لْ أَنَا اْلَعْبُد ا (171)  

(A/1/11) 

 /ana al-‘abd-u al-  qal³l-u al- ¡agh³r-u/   

 aku art-hamba art-sedikit art-kecil            
                                 KA          KA  
 '…seorang hamba yang amat kerdil dan amat kecil..' (M/1/1) 
                                       FA                    FA   
 '…aku sejumput hamba yang kecil…' (I/1/13) 
                                              KA  
   
لُ يْ لِ اجلَْ  ي وِ لْ عُ لْ َهَذا التْكرِْميُ ا (172)  

(A/1/11) 

 /h±dh± al- takr³m-u         al-‘ulwiy-u al-jal³l-u/            

 ini (m)  art-penghormatan art-tinggi     art-agung   
                                                  KA             KA  
 '…penghormatan Ilahi yang amat besar ini…' (M/1/1) 
                                           FA  
 '…penghormatan yang tinggi dan mulia ini…' (I/1/13) 
                                   KA           KA  
   
لِ امِ الش  لِ مِ كاَ الْ  دِ يْ حِ وْ التـ  حِ وْ ضُ وُ  (173)  

(A/1/22) 

 /wu«−¥-i al-taw¥³d-i al-k±mil-i      al-k±mil-i/                            

 kejelasan art-tauhid   art-sempurna art-menyeluruh  
                                              KA                 KA  
 '…'aqidah Tauhid yang jelas dan sempurna…' (M/1/24) 
                                                         KA  
 '…kejelasan tauhid yang sempurna dan lengkap…' (I/1/27) 
                                           KA               KA  
   
كاً حِ ضْ مُ  باً يْ رِ ا غَ ذَ و هَ دُ بْ يَـ  (174)  

(A/1/22) 

 /ya-    bdu       h±dh±   ghar³b-an mu«¥ik-an/              

 ia (m) tampak ini (m)     aneh          lucu   
                                      KA         KA  
 'Kepercayaan yang seperti ini nampak jelas aneh dan lucu …' (M/1/25) 
                                                                  KA         KA  
 '…sikap dan pandangan seperti ini tampak aneh dan  (I/1/27) 
                                                                 KA  
 menggelikan…'  
         KA  
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حُ يْ حِ الص  حُ يْ سِ فَ الْ  لُ مِ كاَ الْ  لُ امِ الش  رُ و صَ ا الت ذَ هَ  (175)  
(A/1/12) 

 /h±dh± al-  ta¡¡awwur-u al- sy±mil-u     al-  k±mil-u    

 ini (m) art-kefahaman   art-menyeluruh art-sempurna   
                                               KA               KA  
 al-  fas³¥-u al- ¡a¥³¥-u/          

 art-luas      art-betul  
       KA           KA  
 '…kefahaman yang syumul, sempurna, luas dan betul ini…' (M/1/3) 
                                 KA          KA         KA         KA  
 '…gambaran yang komplet, sempurna, lapang, dan benar  ini...’ (I/1/14) 
                                 KA           KA         KA              KA  
   
فُ يْ طِ الل  قُ يْ قِ الد  ميُْ رِ كَ الْ  مُ يْ ظِ عَ الْ  اِين سَ نْ اإلِ  ازُ هَ جلِْ اَ  (176)  

(A/1/15) 

 /al-jih±z-u    al-ins±niyy-u al-‘a§³m-u  al-kar³m-u   

 art-perkakas art-manusia   art-agung  art-mulia    
                                                KA          KA  
 al-daq³q-u al-la¯if-u/      

 art-teliti     art-halus  
       KA           KA  
 '…mesin manusia yang besar, mulia, halus dan seni…' (M/1/14) 
                                       KA      KA    KA          KN  
 '…organ manusia yang agung dan mulia, yang halus dan  (I/1/18) 
                                       KA         KA            KA  
 lembut…'  
  KA  
   
اْلَكاِمُل اْخلَاِلُص اْلُمَجرُد الشاِملُ  دُ يْ حِ وْ لتـ اَ  (177)  

(A/1/23) 

 /al- taw¥³d-u al- k±mil-u      al- kh±li¡-u al-  mujarrad-u   

 art-tauhid     art-sempurna  art-murni   art-bebas   
                            KA            KA            KA  
 al-  sy±mil-u/          

 art-menyeluruh  
           KA  
 '…kepercayaan Tauhid yang sempurna, tulus, bersih dan  (M/1/26) 
                                                     KA        KA   KA  
 menyeluruh…'  
         KA  
 '…tauhid yang sempurna, bersih, murni, dan menyeluruh…' (I/1/28) 
                             KA        KA      KA               KA  
   
دٍ وْ دُ وَ  قٍ يْ دِ صَ  سٍ وْ نُـ أْ مَ  نٍ وْ كَ   ِيفْ  (178)  

(A/1/26) 

 /f³      kawn-in ma’n−s-in  ¡ad³q-in     wad−d-in/                         

 dalam alam      mesra       bersahabat penuh cinta   
                           KA        KA          KA  
 '…di sebuah alam yang mesra dan dalam hubungan  (M/1/32) 
                                       KA                 FS               
 persahabatan yang baik'  
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 '…bersama alam dalam suasana yang tenang, bersahabat,  (I/1/31) 
                                            FS                           KA  
 dan penuh kecintaan'  
               FA  
   
 (A/1/45) مَ يْ قِ تَ سْ مُ الْ  حَ اضِ وَ الْ  صَ الِ اخلَْ  انَ ميَْ ا اإلِ ذَ هَ  (179)

 /h±dh± al-³m±n-a al-  kh±li¡-a al- w±«i¥-a al-  mustaq³m-a/   

 ini (m) art-iman   art-murni   art-jelas       art-lurus  
                               KA            KA          KA  
 '…dengan seikhlas, sejelas dan selurus keimanan mereka…' (M/1/79) 
                   KA         KA             KA  
 '…dengan keimanan yang tulus, jelas, dan konsisten…' (I/1/53) 
                                           KA   KA           KA  
   
 (A/1/46)  ةِ لَ لقَ قْ مُ الْ  ةِ دَ ق عَ مُ الْ  ةِ ضَ يْ رِ مَ الْ  ةِ يَ وِ تَ لْ مُ الْ  سِ فْ النـ  ةُ رَ وْ صُ  (180)

 /¡−rat-u     al-  nafs-i al- multawiyat-i   al-  mar³«at-i                    

 gambaran  art-jiwa   art-berbelit-belit   art-sakit  
                                          KA              KA  
 al-  mu‘aqqadat-i al-muqalqalat-i/  

 art-kompleks        art-gelisah/  
             KA                KA  
 '…gambaran jiwa yang berbelit-belit, sakit, berkompleks dan  (M/1/82) 
                                             KA          KA         KA  
 resah gelisah…'  
       KA  
 '…, menggambarkan jiwa yang kacau-balau, sakit, ruwet,  (I/1/54) 
                                                        KA            KA    KA  
 dan goncang'  
            KA  

 

Contoh (171) hingga (174) memperlihatkan gabungan dua buah KA. Dalam 

contoh (171) kedua KA mendapatkan padanan "yang amat kerdil dan amat kecil" dalam 

terjemahan Melayu-Malaysia dengan perubahan pola menjadi FA.  Dalam 

terjemahan Melayu-Indonesia padanannya adalah "yang kecil" yang merupakan 

padanan KA ــِغْري   اَلص  /al-¡agh³r/. KA  اَْلَقِلْيــل  /al-qal³l/ 'sedikit' tidak mendapatkan 

padanan. Hal ini kebalikan dari contoh (172) di mana kedua-dua KA memperoleh 

padanan dalam terjemahan Melayu-Indonesia, iaitu "yang tinggi dan mulia ini", 

sedangkan dalam terjemahan Melayu-Malaysia kedua-dua KA ini hanya memperoleh 

padanan "yang amat besar ini".  Hal yang sama juga berlaku dalam contoh (173). 
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Kedua-dua KA mendapatkan padanan "yang sempurna dan lengkap" dalam 

terjemahan Melayu-Indonesia, dan "yang jelas dan sempurna" dalam terjemahan 

Melayu-Malaysia. Frasa "yang jelas" merupakan terjemahan dari KN ُوُضْوح /wu«−¥/. 

Perubahan golongan kata dalam terjemahan berlaku pada contoh (176) dan 

(178). KA ِطْيـفاَلل /al-la¯³f/ dalam terjemahan Melayu-Malaysia mendapat padanan 

"seni" yang termasuk golongan kata KN. Gabungan KA dalam contoh (178)  َصـِدْيٍق
 ad³q-in wad−d-in/ dalam terjemahan Melayu-Malaysia memperoleh padanan¡/ َوُدْودٍ 

yang berupa FS "...dalam hubungan persahabatan yang baik", sementara KA  ٍَوُدْود 

/wad−d/ dalam terjemahan Melayu-Indonesia memperoleh padanan "penuh 

kecintaan" yang berupa FA. 

Contoh-contoh (175) hingga (180) memperlihatkan gabungan KA yang lebih 

dari dua buah. Dalam kesemua terjemahan, KH "dan" digunakan mengikuti 

tatabahasa Melayu-Malaysia dan Melayu-Indonesia. 

 

6.1.1.6 Kolokasi KA + KN (I«±fat): 

Kombinasi antara KA dengan KN membentuk binaan I«±fat (Genetive) 

dengan penanda harakat kasrah di akhir huruf KN. KA terkadang muncul sebagai 

KN Tak Tentu (Indefinite substantive   َنِكـَرةاْسـُم  /ism nakirat/) dan terkadang muncul 

sebagai Kata Tentu (Definite substantive   َمْعرِفَـةاْسـم   /ism ma‘ rifat) seperti dalam 

contoh (178), (179) dan (180). Binaan I«±fat yang terdiri dari Kata Tentu dengan 

Kata Tentu ini dalam tatabahasa Arab disebut ـةْفِظياِإلَضـاَفُة الل/al-i«±fat al-laf§iyyat/ (al-

Daqr, 1982: 41), sedangkan KN selamanya muncul sebagai Kata Tentu dengan 

Penanda Partikel  Tentu (PPT) ال /al³f l±m/. Berikut contohnya: 
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ْطوِ  ثَاِبتَ  (181) اخلَْ  
(A/1/12) 

 /th±bit-u  al-kha¯w-i/                    

 tetap (m) art-langkah  
   KA              KN  
 '…dengan langkah-langkah yang tetap…' (M/1/4) 
                         KN                  KA    
 '…dengan langkah yang mantap…' (I/1/14) 
                     KN          KA  
   
 (A/1/12) ُمْطَمِئن الضِمْريِ  (182)

 /mu¯ma’inn-a al-«am³r-i/                    

 tenteram (m) art-hati   
       KA             KN  
 '…dengan hati nurani yang tenteram…' (M/1/4) 
                       KN               KA  
 '… hati yang tenang…' (I/1/14) 
       KN        KA  
   
األَثَرِ  اَْلَعِظْيمِ  (183)  

(A/1/23) 

 /al-‘a§³m-I     al- athar-i/  

 art-besar (m) art-kesan  
       KA               KN  
 '…yang mempunyai kesan yang amat besar…' (M/1/27) 
                                KN           FA  
 '…yang besar pengaruhnya…' (I/1/28) 
          FA             FN  
   
َقَة التْأِثْريِ  (184)  (A/1/24) اَْلَعِميـْ

 /al-‘am³qat-a al-ta’th³r-i/  

 art-dalam (f) art-kesan  
         KA              KN  
 '…mempunyai kesan yang amat mendalam…' (M/1/28) 
                          KN                 FA  
 '…yang mendalam pengaruhnya…' (I/1/29) 
                FA             FN  
   
ـَْحُدْوُد اْلُعْمرِ  (185)

ْ
 (A/1/25) اَمل

 /al –ma¥d−d-u al –‘umr-i/  

 art-terbatas       art-usia  
        KA             KN  
 '…yang mempunyai usia yang terbatas…' (M/1/30) 
                                 KN        FA  
 '…yang terbatas umurnya…' (I/1/29) 
              FA           FN  
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 (A/1/110)  ُمَتَشعِب اَألْطرَافِ  (186)

 /mutasya‘‘ ib-i             al- a¯r±f-i/  

 bercabang-cabang (m) art-hujung-hujung  
            KA                             KN  
 '…di dalam berbagai-bagai sudut…' (M/1/254) 
                          KA            KN  
 (tidak diterjemahkan) (I/1/135) 
   
 (A/1/309)  ُمتَـَناِسَق اَألْشَكالِ  (187)

 /mutan±siq-a al- asyk±l-i/  

 selaras (m)     art-bentuk-bentuk  
     KA                 KN  
 '…mempunyai bentuk-bentuk yang selaras…' (M/2/110) 
                               KN              FA  
 '…serasi modelnya…' (I/1/364) 
         KA     FN  
   
 (A/1/312) ُمتَـنَـوُع األَْلَواِن  (188)

 /mutanawwa‘ -u     al- alw±n-i/  

 berbagai-bagai (m) art-warna-warna  
            KA                       KN  
 '…yang beraneka warna…' (M/2/118) 
               FA         KN  
 '…yang beraneka ragam dan warnanya…' (I/1/367) 
                    FA                FN  
   
َورَاِن  (189) َبَدْت َبِطْيَئَة الد (A/2/634) 

 /bada    -t    ba¯³’at-a    al-dawr±n-i/  

 tampak ia(f) lambat (f) art-putaran  
                        KA              KN  
 '…perjalanannya kelihatan lambat…' (M/3/291) 
               FN               KA  
 '..tampak lambat perjalanannya…' (I/2/337) 
              FA         FN  
   
 (A/2/652)  الشْخِصيةِ  َضِعْيفُ  (190)

 /«a‘³f-u      al-  syakh¡iyyat-i/  

 lemah (m) art-keperibadian  
   KA                  KN  
 '…syakhsiyah yang lemah…' (M/1/519) 
               KN          KA  
 '...lemah kepribadiannya…' (I/1/356) 
       KA          FN  
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 (A/2/1026)  اِإليـَْقاعِ  بِِلَساٍن َمْفُهْومِ  (191)

 /bi        lis±n-in mafh−m-i al-’³q±‘i/  

 dengan lidah    difaham   art-nada  
                              KA      KN  
 '…nada lidahnya dapat difaham…' (M/4/623) 
               FN               FA  
 '…dengan bahasa pemahaman…' (I/3/381) 
                                 KN  
   
 (A/2/1088)  ن الس  رُ يْـ غِ صَ  (192)

 /¡agh³r-u al-sinn-i/          

 kecil       art-usia  
   KA          KN  
 ‘…mempunyai usia yang amat muda…’ (M/5/154) 
                        KN            FA  
 ‘…masih berusia muda…’ (I/4/85) 
                FK         KA  

 

Dalam terjemahan Melayu-Malaysia, pola Kolokasi KA + KN ini pada 

umumnya berubah menjadi KN + KA, dan dalam terjemahan Melayu-Indonesia lebih 

sering muncul dengan pola yang sama dengan pola dalam bahasa aslinya. Peralihan 

bukan sahaja berlaku dalam urutan dari KA + KN menjadi KN + KA, tetapi juga 

berlaku pada bentuk, iaitu bentuk kata dalam BS beralih menjadi bentuk frasa dalam 

BT, seperti yang diperlihatkan oleh contoh (183), (185), (187), (188), (189), dan 

(190) dalam terjemahan Melayu-Indonesia, serta contoh (184) dalam kedua-dua versi 

terjemahan,  

Kolokasi  َافِ رَ طْـاأل بِ ع َشـتَ مُ    /mutasya‘‘ib-i al-a¯r±f-i/ dalam contoh (186) versi 

terjemahan Melayu-Malaysia mendapatkan padanan “di dalam berbagai-bagai 

sudut”, dan tidak diterjemahkan dalam Melayu-Indonesia. Tidak diterjemahkannya 

kolokasi tersebut bukanlah merupakan padanan zero. Kolokasi tersebut merupakan 

bahagian dari ayat berikut: 
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ــ اَهــنـ أَ  اَمــكَ  ــا هَ رً وْ ي دَ د ؤَ تـُ ةِ اَعــمَ اجلَْ وَ  دِ وُ َهــيَـ الْ  ْنيَ بـَــ رَ جَ ا َشــَمــيْ ا فِ ام 
 افِ رَ طْ األَ  بِ ع شَ تَ مُ  اد حَ  اعٍ زَ نِ  نْ مِ  ةِ نَ يْـ دِ مَ  الْ ِيف  ةِ مَ لِ سْ مُ الْ 

(A/1/110) 

/ka-m±           anna     -h±       tu-    ’add³              dawr-an   

sebagaimana bahawa-nya (f) ia (f) menunaikan peranan  
h±mm-an f³-        m±  syajara                         bayna   

penting    dalam apa  telah bergaduh ia (m) antara   
al-yah−d-i  wa   al- jam±t-i       al-  muslimat-i f³ al-  mad³nat-i   

art-yahudi dan art-kelompok art-muslimat  di art-madinah  

min  niz±‘-in     ¥±dd-in mutasya‘‘ib-i   

dari pertikaian tajam    tersebar dan berselerak   

al- a¯r±f-i/  

art-hujung-hujung  
‘…di samping memenuhi peranannya yang penting 
menghuraikan pertelingkahan yang sengit di dalam 
berbagai-bagai sudut yang berlaku di antara kaum Yahudi 
dan kaum Muslimin di Madinah’. 

(M/1/254) 

‘…mempunyai peranan penting, misalnya berkenaan 
dengan konteks perseteruan yang amat sengit antara kaum 
Yahudi dan kaum muslimin di Madinah’ 

(I/1/135) 

 

Dikatakan bahawa bukan merupakan padanan zero kerana berbeza dengan 

yang berlaku pada penterjemahan Kolokasi Binaan M± + Min yang jika 

diterjemahkan akan tampak ganjil bagi pembaca Melayu. Kolokasi  َافِ رَ طْـاأل بِ ع َشـتَ مُ    

/mutasya‘‘ib-i al-a¯r±f-i/ jika diterjemahkan ke bahasa Melayu-Indonesia, tidak akan 

tampak ganjil, bahkan akan memberi keterangan lebih “…berkenaan dengan konteks 

perseteruan yang amat sengit dan bercabang hujungnya…”. 

Kolokasi  ِاِإليـَْقـاعِ  َمْفُهـْوم  /mafh−m-i al-’³q±‘ i/ dalam contoh (191) merupakan 

Ket bagi KN ِلَسـان /lis±n/ ‘lisan, bahasa’, sehingga maksud frasa tersebut adalah 

“…bahasa yang nadanya dapat difahami…”. Oleh kerana itu, terjemahan Melayu-

Malaysia tampaknya lebih mendekati apa yang yang dimaksudkan oleh teks BS. 

Bandingkan antara kedua-dua versi terjemahan tersebut: 
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 ةِ نَ وْ نُـ كْ مَ الْ  هاَ قِ ماَ عْ  أَ ِيف  عِ قَا يْ اإلِ  مِ وْ هُ فْ مَ  نٍ ساَ لِ بِ  ةَ رَ طْ فِ الْ  بُ اطِ  ختَُ ِيت ل اَ 
(A/2/1026) 

/allat³     tu-       kh±¯ib-u               al-  fi¯rat-a bi-        lis±n-in   

yang (f) ia (ia) berbicara dengan art-fitrah  dengan lidah  

mafh−m-i al-³q±‘i   f³         a‘m±q-i     -h±   

difahami art-nada dalam kedalaman-nya (f)   

al-  makn−nat-i/  

art-tersembunyi  
‘…yang berbicara dengan fitrah, di mana nada lidahnya 
dapat difaham di lubuk hati yang tersembunyi’. 

(M/4/623) 

‘…yang berbicara kepada fitrah dengan bahasa pemahaman 
terhadap kesan yang dalam di lubuknya’. 

(I/3/381) 

 

6.1.1.7 Kolokasi KA+KN (Tamy³z): 

Kolokasi ini terdiri dari KA (Verbal Adjective) dalam bentuk  أَفـَْعـُل /af‘alu/ 

yang menunjukkan darjah kepalingan yang dalam bahasa Arab dikenal dengan  اْسـُم
 ism-u al-taf«³l/ (Wright, 1979: i/140). Sementara KN yang muncul/ التـْفِضــيل 

setelahnya berkes akusatif kerana dalam posisi sebagai ْمِييـزاَلت /al-tamy³z/ (El-Dahdah, 

1997: 89) yang juga dikenal sebagai ــزاَْلُمَمي /al-mumayyiz/ ‘the specification’, 

ــر ,/al-tafs³r/اَلتـْفِســري اَْلُمَفس/al-mufassir/, ن◌ْ  al-mubayyin/ ‘the/اَْلُمبَـــنيal-taby³n/,   / اَلتــْيبِ

explanation’. Apapun namanya, fungsi KN Tamy³z ini adalah untuk memberi 

spesifikasi dan penjelasan bagi KA yang disebutkan sebelumnya dan ia sentiasa 

berbentuk Kata Tak Tentu  اسـُم َنِكـَرة /ism nakirat/ ‘ indefinite substantive’ (Wright, 

1979: ii/122-123), sedangkan KA-nya sendiri terkadang berbentuk Tak Tentu dan 

terkadang berbentuk Tentu. Contoh: 
 
 

 (A/2/650) األََقل َشْأنًا  (193)

 /al-aqallu          sya’n-an/                    

 art-lebih sedikit perkara  
             FA          KN     
 ‘…yang lebih rendah kedudukannya…’ (M/3/324) 
                  FA             FN  
 ‘…yang lebih sedikit urusannya…’ (I/2/354) 
                  FA             FN  
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 (A/2/650) اَألْرَخُص ِسْعرًا (194)

 /al-arkha¡-u      si‘r-an/  

 art-lebih murah harga  
           FA         KN  
 ‘…lebih murah nilainya…’ (M/2/191) 
            FA        FN  
 ‘…lebih murah nilainya…’ (I/2/354) 
            FA        FN  
   
 (A/2/673) أَْغَىن مَاالً  (195)

 /aghn±      m±l-an/  

 lebih kaya harta  
       FA      KN  
 ‘…kewangan yang lebih kaya…’ (M/3/374) 
           KN              FA  
 ‘…lebih banyak dananya…’ (I/2/379) 
          FA             FN  
   
 (A/2/673) أَْعَمَق ُجُذْوراً  (196)

 /a‘maq-a     judh−r-an/  

 lebih dalam akar-akar  
          FA      KN  
 ‘…mempunyai akar yang lebih mendalam…’ (M/3/375) 
                        KN             FA  
 ‘…lebih dalam akarnya…’ (I/2/379) 
            FA        FN  
   
ارً و صَ تَ  مْ هُ قاَ رْ أَ  (197)  (A/2/861) 

 /arq±-           hum           ta¡awwur-an/  

 paling tinggi-mereka (m) kefahaman  
        FA                            KN  
 ‘…paling tinggi kefahaman…’ (M/4/220) 
           FA             KN  
 ‘…paling tinggi pola pikir…’ (I/3/194) 
           FA             FN  
   
 (A/2/962)  أَقـَْرُب َمَودةً  (198)

 /aqrab-u    mawadda-tan/  

 lebih dekat kasih sayang  
       FA           KN  
 ‘…mempunyai sikap yang paling dekat dan mesra…’ (M/4/457) 
                          KN                    FA  
 ‘…yang paling dekat persahabatannya… (I/3/308) 
                  FA                 FN  
   

 
 



258 
 

(199)  تـَْرِوْيعاً  َأَشد  (A/3/1260) 

 /asyadd-u    tarw³‘-an/  

 lebih sangat menakutkan  
       FA              KN  
 ‘…amat dahsyat…’ (M/6/48) 
             FA  
 ‘…sangat menakutkan…’ (I/4/278) 
               FA  
   
 (A/3/1260) أَْعَنُف َوقـًْعا  (200)

 /a‘naf-u     waq‘-an/  

 lebih keras kesan  
        FA       KN  
 ‘…amat hebat kesannya…’ (M/6/48) 
          KA        FN  
 ‘…sangat menyedihkan…’ (I/4/278) 
                FA  

 

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahawa KA dengan bentuk  ُأَفـَْعــل 
/af‘alu/ ini sama ada dalam terjemahan Melayu-Malaysia atau pun Melayu-Indonesia 

telah berlaku perubahan bentuk dari kata menjadi frasa. Hal yang sama berlaku untuk 

KN dalam dalam kedua-dua versi terjemahan.  

 

6.1.1.8 Kolokasi Ket:  

Kolokasi ini terdiri dari dua buah KN atau Frasa KN yang berkes akusatif 

kerana kedudukannya sebagai Keterangan ظَـْرف /§arf/ ( ِـةْرِفيَمْنْصـوٌب َعلَـى الظ /man¡−b 

‘al± al-§arfiyat)  dengan penanda harakat فـَْتَحـة /fat¥at/. Fungsinya sebagai keterangan 

tempat dan masa. Contoh: 

  
 (A/1/60)  َأوالً َوَأِخْرياً  (201)

 /awwal-an wa  akh³r-an/  

 awal          dan akhir  
 KN                   KN  
 ‘…dari awal hingga akhir…’ (M/1/117) 
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 (A/1/77)  ةً ايَ َِ وَ  اءً دْ بَ  (202)

 /bad’-an   wa   nih±yat-an/  

 permulaan dan penghujung  
      KN                  KN  
 ‘…dari awal sehingga akhir…’ (M/1/163) 
   
ارِ هَ النـ  افَ رَ طْ أَ وَ  لِ يْ الل  ءَ آناَ  (203)  

(A/1/153) 

 /±n±’-a          al-  layl-i   wa  a¯r±f-a              al- nah±r-i/  

 waktu-waktu art-malam dan hujung-hujung art-siang  
                FN                                      FN  
 ‘…siang dan malam…’ (M/6/14) 
   
االً ِمشَ وَ  ناً يْ ميَِ  (204)  

(A/1/159) 

 /yam³n-an wa syim±l-an/  

 kanan       dan kiri  
    KN               KN  
 ‘…ke kanan dan ke kiri …’ (M/1/367) 
   
 (A/1/139)  ثاً يْ دِ حَ ا وَ ميًْ دِ قَ  (205)

 /qad³m-an wa  ¥ad³th-an/  

 dahulu       dan sekarang  
   KN                   KN  
 ‘…dahulu dan sekarang …’ (M/1/315) 
   
اءً سَ مَ وَ  حاً باَ صَ  (206)  

(A/1/666) 

 /¡ab±¥-an wa  mas±’-an/  

 pagi          dan petang  
 KN                  KN  
 ‘…waktu pagi dan petang…’ (M/3/359) 
   

 

Dalam nahu Arab, Ket yang menerangkan tempat dan masa ini dikenal 

dengan  ِاَْلَمْفُعـوُل ِفْيـه /al-maf‘−l f³-hi/ kerana Ket ini bermakna KSN  ِيف    /f³/ (al-Raj¥iy, 

2004: 262). Maka dalam contoh (196) di atas Ket   ًالً َوَأِخـرياَأو /awwal-an wa akh³r-an/ 

maknanya sama dengan   ِِل َوِيف اَألِخـريِفِ◌ي اَألو /fi al-awwal-i wa fi al-akh³r-i/ ‘di awal 

dan di akhir’. Makna yang sama terdapat dalam Ket yang menerangkan masa seperti 

dalam contoh (211), (202), (203), (205), dan (206).  
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6.1.1.9 Kolokasi KK + FS (Ket): 

Kolokasi ini merupakan gabungan dari KK dengan FS yang berfungsi sebagai 

Keterangan. Contoh: 

 
 (A/1/23)  اتٍ مَ لُ ظُ  يفِ  طُ ب خَ تَ يَـ  (207)

 /ya-      takhabba¯-u                                

 ia (m) melakukan dengan membuta tuli   
                 KK                  
 f³       §ulum±t-in/  

 dalam kegelapan-kegelapan  
                FS (Ket)  
 ‘…meraba-raba dalam gelap-gelita…’ (M/1/26) 
              KK         FS (Ket)  
 ‘…tertatih-tatih di dalam kegelapan…’ (I/1/27) 
              KK         FS (Ket)  
   
 (A/1/23)  ارٍ رَ ى قَـ لَ عَ  ر قِ تَ سْ يَ  (208)

 /ya-staqirra      ‘al±  qar±r-in/  

 ia (m) menetap atas keadaan tetap  
              KK               FS (Ket)  
 ‘…memperolehi pegangan yang kukuh…’ (M/1/26) 
                KK                  Ket  
 ‘…mantap …’ (I/1/28) 
        KA  
   
ةٍ و قُ بِ  رَ مْ وا األَ ذُ خَ أَ  (209)  (A/1/30) 

 /akhadh             -−                al-  amr-a   bi-    quwwat-in/  

 telah mengambil mereka (m) art-perkara dengan kuat  
            KK                                            FS (Ket)  
 ‘…berpegang teguh dengan perjanjian itu…’ (M/1/42) 
             FK  
 ‘…mereka memegang urusan itu dengan teguh…’ (I/1/37) 
                     KK                         FS (Ket)  
   
 (A/1/72)  ةٍ رَ فْـ وَ بِ  هُ نَ وْ دُ جيَِ  (210)

 /ya-jid-−na                     -hu        bi       wafrat-in/  

 mereka (m) mendapatkan-nya (m) dengan melimpah-limpah  
                           KK                             FS (Ket)  
 ‘…yang boleh didapati mereka dengan banyak…’ (M/1/149) 
                         KK                     FS (Ket)  
 ‘…yang mereka jumpai…’ (I/1/87) 
                           KK  
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ةٍ د شِ بِ  هُ ظُ قِ وْ يُـ  (211)  (A/1/439) 

 /y−      -qi§u             -hu       bi-        syiddat-in/  

 ia (m) menyedarkan-nya (m) dengan keras  
 ‘…menyedarkan hati nurani…’ (M/2/422) 
               KK  
 ‘…menyadarkannya dengan sungguh-sungguh…’ (I/2/118) 
                KK                    FS (Ket)  
   
ةٍ د شِ بِ  يْ شِ تَ  (212)   اتُ رَ يْـ ذِ حْ الت هَ ذِ هَ    (A/1/443) 

 /h±dhihi al-ta¥dh³r±t-u                  ta-sy³  

 ini (f)     art-amaran-amaran ia (f) memfitnah   
                                                       KK  
 bi-        syiddat-in/  

 dengan keras  
  FS (Ket)  
 ‘Amaran-amaran ini membayangkan  dengan kuat…’ (M/2/433) 
                                      KK              FS (Ket)  
 ‘Peringatan-peringatan …mengisyaratkan  (I/2/123) 
                                               KK  
 dengan sungguh-sungguh…’  
            FS (Ket)  
   
نِ زْ احلُْ  نَ مِ  تْ دَ مِ كَ   هٌ وْ جُ وُ  هِ ذِ هَ وَ  (213)  (A/2/445) 

 /wa h±dhihi wujuh-un kamida-t                  min al-huzn-i/  

 dan ini (f) muka-muka sangat berdukacita (f) dari art-sedih  
                                                  KK               FS (Ket)   
 ‘…sedangkan muka-muka ini pula muram  (M/2/438) 
                                                     KA  
 kerana sedih dan dukacita…’  
                Ket  
 ‘…adalah wajah-wajah yang muram   
                                             KA  
 penuh diliputi duka dan kesedihan…’ (I/2/126) 
                    Ket  
   
(214)  ِجبِ  لُ مَ عْ تَـ  ةَ رَ وْ الس إِ   د ن  (A/1/555) 

 /inna               al –s−rat-a ta-‘mal-u        bi-        jidd-in/  

 sesungguhnya art-surah ia (f) bekerja dengan sungguh-
sungguh 

 

                                               KK               FS (Ket)  
 ‘Surah ini bekerja  keras…’ (M/3/92) 
                    KK    KA  
 ‘Surah ini bekerja  dengan serius…’ (I/2/256) 
                    KK     FS (Ket)  
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نْ أَ   رٍ سْ يُ بِ  ذَ خَ ؤْ تُـ  (215) نُ سُ حيَْ     (A/1/578) 

 /ya-¥sun-u   an tu-     ’khadha bi-     yusr-in/  

 ia (m) elok art ia (f) diambil  dengan mudah  
                                 KK         FS (Ket)  
 ‘…eloklah diambil  dengan cara yang mudah…’ (M/3/171) 
                    KK            FS (Ket)  
 ‘…ada baiknya dibahas….’ (I/2/276) 
                           KK  
   
ةٍ يَ شْ خَ  ِيفْ  بُ قِ تَ رْ يَـ  فَ قَ وَ وَ  (216)  (A/3/1244) 

 /wa waqafa     ya-rtaqib-u                 f³        khasyhat-in/  

 dan berdiri (m) ia (m) menanti-nanti  dalam ketakutan  
                                        KK               FS (Ket)  
 ‘…ia berdiri dengan hati yang cemas…’ (M/6/4) 
           KK            FS (Ket)  
 ‘…dan ia menunggunya dengan rasa takut…’ (I/4/260) 
                      FK               FS (Ket)  
   
 (A/3/1336)  ْريٍ بِ دْ تَ  نْ عَ  عُ قَ يَـ  (217)

 /ya-qa‘u          ‘an  tadb³r-in/  

 ia (m) berlaku  dari pentadbiran  
              KK         FS (Ket)  
 ‘…berlaku mengikut pentadbiran Ilahi…’ (M/6/239) 
           KK                FK  
 ‘…karena adanya rencana dan aturan…’ (I/4/372) 
                             Ket  

 

Padanan KK  ُطيـََتَخــب /ya-takhabba¯-u/ dalam contoh (207) dalam bahasa 

Melayu-Malaysia adalah “melakukan (sesuatu) dengan membuta tuli” (Abd. Rauf 

Dato’ Haji Hassan, 2005: 119). Keterangan “dengan membuta tuli” telah terkandung 

dalam KK tersebut yang dalam bahasa Melayu-Malaysia harus dinyatakan secara 

ekplisit. Oleh kerana itu, terjemahan Melayu-Malaysia “meraba-raba” dan 

terjemahan Melayu-Indonesia “tertatih-tatih”  tidak mengandung pengertian 

“dengan membabi buta” tersebut. 

Kolokasi KK + FS (Ket)  َُقـبِ  رَ ْمـوا األَ ذُ َخـأ ةو  /akhadh-− al-amr-a bi-quwwat-in/ 

dalam contoh (209) diterjemahkan dalam bahasa Melayu-Malaysia menjadi 

“berpegang teguh” dengan pola FK, sedangkan dalam terjemahan Melayu-Indonesia 



263 
 

masih dipertahankan pola asal, iaitu KK + FS (Ket) “ mereka memegang urusan itu 

dengan teguh”. 

FS   ٍبِـَوفـَْرة /bi-wafrat-in/ dalam contoh (210) tidak mendapatkan padanan dalam 

terjemahan Melayu-Indonesia dan tidak diterjemahkannya unsur bahasa ini bukanlah 

termasuk pemadanan zero kerana kalaupun diterjemahkan tidak akan tampak asing 

dalam bahasa sasaran, malah akan memberi keterangan tambahan mengikuti pesan 

yang dikehendaki dalam BS. FS tersebut merupakan bahagian dari ayat berikut: 

 

لِ ناَ مَ الْ  بِ يْ رِ قَ  ةٍ رَ فْـ وَ بِ  هُ نَ وْ دُ  جيَِ اِين مَ الس  رُ ائِ طَ  وَ هُ وَ   
(A/1/72) 

/wa huwa ¯±’ir-u   al-sum±n³           ya-jid-−na                -hu  
dan ia (m) burung art-burung puyuh mereka mendapatkan-nya  

bi-       wafrat-in qar³b-i  al-man±l-i/  

dengan banyak    dekat  art-tempat mengambil  

‘…burung salwa yang boleh didapati mereka dengan banyak dan 
mudah…’ 

(M/1/150) 

‘…yaitu sejenis burung puyuh yang dapat mereka jumpai di 
dekat-dekat rumah’. 

(I/1/87) 

 

FS“di dekat-dekat rumah” dalam terjemahan Melayu-Indonesia di atas 

merupakan terjemahan dari َقرِيْـِب اْلَمنَـال /qar³b-i al-man±l-i/. Kata اَْلَمنَـال /al-man±l/ 

adalah KN Tempat اْسـُم اْلَمَكـان /ism al-mak±n/ yang diterbitkan dari KK   َنَـال /n±la/ 

‘memperoleh, mencapai’. Maka kolokasi KA + KN ini maksudnya adalah ‘mudah 

diperoleh atau dicapai’. Pencantuman kata “rumah”  dalam terjemahan ini 

tampaknya tidak bersesuaian dengan tempat peristiwa yang diceritakan dalam 

pentafsiran ayat 57 dari surah al-Baqarat. Di awal paragraf di mana contoh (210) 

diambil, disebutkan (yang terjemahannya): 

 
“Padang pasir tanpa hujan dan awan itu merupakan sebuah Neraka yang amat 
panas …”. (Sayyid Qutb, 2000: 149) 
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Peristiwa diturunkannya makanan  اَْلَمــن /al-manna/ dan ــْلَوى اَلس /al-salw±/ 

berlaku di tengah-tengah padang pasir yang tentunya tak satu pun rumah wujud di 

situ. 

Apa yang berlaku dalam contoh (210), iaitu FS yang tidak mendapatkan 

padanan, berlaku pula dalam contoh (211) di mana FS  ٍة ِبِشـد /bi-syiddat-in/ tidak 

mendapatkan padanan dalam terjemahan Melayu-Malaysia. FS ini kalaupun 

diterjemahkan – sama halnya dengan FS dalam contoh (210) –tidak akan tampak 

ganjil seperti halnya yang terdapat dalam contoh (212) yang mendapat padanan 

“dengan kuat”. 

KK  َْكِمــَدت /kamida-t/ dalam contoh (213) dalam terjemahan Melayu-

Malaysia dan Melayu-Indonesia berpadanan dengan KA  ‘muram’, sedangkan FS  ِمَن
 .min al-¥uzn-i/ tidak mendapatkan padanan dengan kategori yang sama/ اْحلُْزنِ 

FS  ِجبِـد /bi-jidd-in/ dalam contoh (214) berpadanan dengan KA “keras”  dalam 

terjemahan Melayu-Malaysia dan berpadanan dengan kategori yang sama dengan TS 

dalam terjemahan Melayu-Indonesia “dengan serius” (FS). 

FS  ٍبُِيْسـر /bi-yusr-in/ dalam contoh (215) berpadanan dengan FS “dengan cara 

yang mudah” dalam terjemahan Melayu-Malaysia dan tidak diberikan padanan 

dalam terjemahan Melayu-Indonesia. Bandingkan antara kedua versi terjemahan 

berikut: 

 

 مٍ سْ حَ وَ  حٍ وْ ضُ وُ وَ  رٍ سْ يُ بِ  ذَ خَ ؤْ تُـ  نْ أَ  نُ سُ حيَْ 
(A/1/578) 

/ya-    ¥sun-u an tu-   ’khadh-a bi-       yusr-in  wa wu«−¥-in   

ia (m) elok     art ia (f) diambil   dengan mudah dan jelas   

wa ¥asm-in  

dan tegas  

‘…eloklah diambil dengan cara yang mudah, jelas dan tegas…’ (M/3/171) 
‘…ada baiknya dibahas lebih jelas dan pasti’. (I/2/276) 
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Kombinasi KK  َبُ ِقـــتَ رْ يَـ  فَ قَـــو  /waqafa ya-rtaqib-u/ dalam contoh (216) 

mendapat padanan yang berbeza antara terjemahan Melayu-Malaysia dan Melayu-

Indonesia. Dalam terjemahan Melayu-Malaysia berpadanan dengan KK “berdiri” , 

sedangkan dalam terjemahan Melayu-Indonesia berpadanan dengan FK 

“menunggunya”, sementara FS  ْةٍ يَ ْشــخَ  ِيف  /f³ khasyhat-in/ dalam kedua-dua versi 

terjemahan mendapatkan padanan yang sama-sama berkategori FS “dengan hati 

yang cemas” dan “dengan rasa takut” dan kedua-duanya berfungsi sebagai 

Keterangan. 

KK  عُ َقـيَـ  /ya-qa‘u/ dalam contoh (217) merupakan penegas dari KK serupa 

yang tercantum sebelumnya. Itulah sebabnya mengapa dalam terjemahan Melayu-

Indonesia KK tersebut tidak diterjemahkan. Semak selengkapnya: 

 

ْريٍ بِ دْ تَ  نْ عَ  عُ قَ ا يَـ منَ إِ  نِ وْ كَ ا الْ ذَ هَ  ِيفْ  عُ قَ يَـ  ماَ  ل كُ   ن أَ وَ   (A/3/1336) 

/wa anna kull-a  m±   ya-    qa‘u       f³       h±dh±   al-kawn-i   
dan  art    semua yang ia (m) berlaku dalam ini (m) art-alam  

inna-m± ya-     qa‘u     ‘an  tadb³r-in/  

hanyalah ia (m) berlaku dari pentadbiran  

‘Dan segala sesuatu yang berlaku di alam ini adalah berlaku 
mengikut pentadbiran Ilahi…’ 

(M/6/239) 

‘Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah karena 
adanya rencana dan aturan…’ 

(I/4/372) 

 

6.1.1.10 Kolokasi KK + Ket: 

Kolokasi ini terdiri dari Kata Kerja + Kata Nama atau Kata Adjektif yang 

berkes akusatif kerana kedudukannya sebagai Keterangan yang dalam bahasa Arab 

dikenal dengan اْحلَـال /al-¥±l/ ‘circumstantial accusative’ yang menurut Wright (1979: 

ii/50) adalah “an accusative expressing a state or condition of the object in actual 

connection with those acts”. Contoh: 
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ُر َهيناً لَيناً  (218)  (A/1/14) فـََيِسيـْ

 /fa     ya-     s³r-u      hayyin-an  layyin-an/   

 maka ia (m) berjalan mudah       lembut  
 ‘…berjalan dengan lemah-lembut…’ (M/1/9) 
 ‘…berjalan dengan lemah lembut…’ (I/1/16) 
   
  َتْظَهُر َحْتًما (219)

(A/1/17) 

 /ta-   §har-u  ¥atm-an/  

 ia (f) tampak pasti  
 ‘…ia tetap ketara…’ (M/1/18) 
 ‘…secara pasti … menampakkan…’ (I/1/20) 
   
 (A/1/27) ملَْ تـَْنزِْل ُمتَـَوالَِيًة  (220)

 /lam ta-nzil         mutaw±liyat-an/  

 tidak ia (f) turun berturut-turut  
 ‘...tidaklah diturunkan berturut-turut…’ (M/1/36) 
 ‘… tidak diturunkan secara bersambung dan berurutan…’ (I/1/33) 
   
 (A/1/28) ةَ ك مَ  ِيفْ  الً عْ فِ  تْ دَ م جتََ  دْ قَ  رُ بَـ تَ عْ تُـ  تْ نَ كاَ   ةَ وَ عْ الد  ن إِ فَ  (221)

 /fa     inna               al-  da‘wat-a   k±na-t   

 maka sesungguhnya art-dakwah     telah berlaku ia (f)   
 tu-    ‘tabaru   qad  tajammada    -t      fi‘ l-an/  

 ia (f) dianggap telah menjadi beku ia (f) perbuatan    
 ‘…namun perkembangan da’wah dianggap telah membeku di 

Makkah…’ 
(M/1/39) 

 ‘…maka secara praktis dakwah di Mekah… dianggap telah 
berhenti…’ 

(I/1/35) 

   
عاً باَ تِ  ةِ نَ يْـ دِ مَ  الْ َىل إِ  نَ وْ رُ اجِ هَ يُـ  (222)  

(A/1/30) 

 /yu-h±jir-−na             il± al-mad³nat-i tib±‘ -an/  

 mereka (m) berhijrah ke Madinah      berturut-turut  
 ‘…berturut-turut berhijrah ke Madinah…’ (M/1/42) 
 ‘…berhijrah ke Madinah…’ (I/1/37) 
   
بـَْقى َكِلَماُت اْلُقْرآِن َحيًة تَـ  (223)  

(A/1/33) 

 /ta-   bq±  kalim±t-u al-qur’±n-i   ¥ayyyat-an/  

 ia (f) tetap kata-kata art-qur’an    hidup  
 ‘…kenyataan-kenyataan al-Qur’an itu tetap hidup…’ (M/1/52) 
 ‘…kalimat-kalimat Al-Qur’an tetap hidup…’ (I/1/40) 
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 (A/1/37)  ْرَتِسُم َهِذِه الصَوُر َواِضَحةً تَـ  (224)

 /ta-   rtasimu     h±dhihi al-¡uwar-u            w±«i¥at-an/  

 ia (f) tergambar ini (f)    art-gambar-gambar jelas  
 ‘…gambaran-gambaran itu terlukis dengan jelas dan 

terang…’ 
(M/1/63) 

 ‘…terlukislah gambar-gambar ini dengan jelas…’ (I/1/45) 
   
  ُمتِقياً  اَء إِلَْيهِ جَ  (225)

(A/1/39) 

 /j±’a                      ilay     -hi          muttaqiy-an/   

 ia (m) telah datang kepada-nya (m) bertakwa   
 ‘…dia datang dengan perasaan taqwa…’ (M/1/66) 
 ‘…datang kepadanya dengan takwa…’ (I/1/46) 
   
 (A/1/41)  ثاً بَ عَ  قْ لَ خيُْ  ملَْ  هُ ن أَ وَ  (226)

 /wa anna    -hu         lam yu-khlaq              ‘abathan/  

 dan bahawa-nya (m) tidak ia (m) diciptakan sia-sia  
 ‘…bukan dijadikan sia-sia…’ (M/1/71) 
 ‘…tidak diciptakan tanpa guna…’ (I/1/49) 
   
ىدً سُ  كَ رَ تْـ يُـ  نْ لَ وَ  (227)  

(A/1/41) 

 /wa lan           yu-      traka           sudan/  

 dan tidak akan ia (m) ditinggalkan sia-sia  
 ‘…bukan untuk ditinggalkan begitu sahaja…’ (M/1/71) 
 ‘…tidak dibiarkan tak bermakna…’ (I/1/49) 
   
 (A/1/45)  َخُلْوا ِيف السْلِم كاَفًة دَ  (228)

 /dakhal       -−                fi        al-  silm-i      k±ffat-an/  

 telah masuk mereka (m) dalam art-sejahtera sepenuhnya  
 ‘…menganut Islam dengan seluruh jiwa raga…’ (M/1/79) 
 ‘…masuk Islam secara totalitas…’ (I/1/53) 

 

Dalam contoh-contoh di atas tampak bahwa َاْحلَــال /al-¥±l/ yang berfungsi 

menjadi penerang KK sebelumnya diterjemahkan menjadi bermacam-macam bentuk, 

tetapi dengan fungsi yang sama, iaitu sebagai penerang. Di antara bentuknya adalah 

FS, seperti dalam contoh (218) “dengan lemah lembut”, “dengan jelas dan terang” 

dan “dengan jelas (224), “dengan perasaan taqwa” dan “dengan takwa” (225), 

“dengan seluruh jiwa raga” (228). Selain dalam bentuk FS, padanannya juga berupa 

KA “sia-sia”  (226) atau FA “secara pasti” (219), “tanpa guna” (226), “begitu 
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sahaja” dan “tak bermakna” (227), atau berupa KK “berturut-turut”  dalam contoh 

(220) dan (222) terjemahan Melayu-Malaysia atau FK “secara bersambung dan 

berurutan” (220) terjemahan Melayu-Indonesia. 

 

6.1.1.11 Kolokasi KK + KN: 

Kolokasi yang terdiri dari gabungan antara KK dan KN. KK sama ada berupa 

KK Transitif atau pun KK Tak Transitif. Contoh: 

 
 (A/1/191)  ةَ مَ رْ حُ  كُ هِ تَ نْ يَـ  (229)

 /ya-    ntahik-u    ¥urmat-a/   

 ia (m) mencabul  kehormatan   
                 KK         KN  
 ‘… mencabul  kehormatan …’ (M/1/447) 
              KK        KN  
 ‘…merusak  kehormatan…’ (I/1/227) 
           KK         KN  
   
اءَ مَ الد  كُ فِ سْ يَ سَ  (230)   (A/1/56) 

 /sa-   ya-    sfik-u                al- dim±’-a/  

 akan ia (m) menumpahkan art darah-darah  
                           KK                KN  
 ‘…melakukan … pertumpahan darah…’ (M/1/109) 
                     FK                      KN  
 ‘…menumpahkan  darah…’ (I/1/67) 
              KK          KN  
   
اَْلُفْرَصةَ  اوْ زُ هِ تِ نْ يَـ لِ  (231)  (A/1/69) 

 /li-       ya-ntahiz-−             al-  fur¡at-a/  

 supaya mereka mengambil art-peluang  
                              KK              KN  
 ‘…mengambil  peluang…’ (M/1/141) 
            KK         KN  
 ‘…supaya menggunakan  kesempatan…’ (I/1/83) 
                         KK             KN  
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 (A/1/73)  َوَدَخَلَها ةَ نَ يْـ دِ مَ الْ  حَ تَ فَـ  (232)

 /fata¥-a              al-  mad³nat-a  wa  dakhala   -h±/  

 membuka ia (m) art-bandar        dan memasuki-nya (f)  
       KK                    KN  
 ‘…menawan  negeri itu dan memasukinya…’ (M/1/151) 
            KK       KN  
 ‘…memasuki kota tersebut’. (I/1/87) 
            KK      KN       
   
مْ هِ يْ اوِ عَ دَ  حَ ضَ فْ يَـ  (233) نْ أَ    (A/1/83) 

 /an ya-     f«a¥-a             da‘±w³                  -him/  

 art  ia (m) mendedahkan  dakwaan-dakwaan mereka (m)   
                        KK                   KN  
 ‘…membuka tembelang dakwaan-dakwaan mereka…’ (M/1/178) 
                FK                         KN  
 ‘…agar menyanggah  anggapan bohong mereka…’ (I/1/101) 
                   KK               FN  
   
مْ هُ جَ جَ حُ  دَ ن فَ يُـ  (234)  (A/1/83) 

 /yu-    fannid-a       ¥ujaja           -hum/  

 ia (m) mematahkan  alasan-alasan mereka (m)   
                   KK            KN  
 ‘…mematahkan  alasan-alasan mereka…’ (M/1/178) 
              KK             KN  
 ‘…mematahkan argumentasi-argumentasi mereka…’ (I/1/101) 
              KK                     KN  
   
بَ يْ اذِ كَ ا األَ هَ يْـ لَ ا عَ وْ قُ لِ تَ خيَْ وَ  (235)  (A/1/84) 

 /wa ya-     khtaliq-−     ‘alay-h±         al- ak±dh³b-a/  

 dan ia (m) mereka-reka atas –nya (f) art-dusta-dusta  
                       KK                                  KN  
 ‘…dan mengadakan  fitnah-fitnah yang dusta terhadapnya’ (M/1/183) 
                   KK                    FN  
 ‘…dan mengada-adakan dusta terhadapnya’. (I/1/102) 
                   KK              KN  
   
ةَ ئَ يْ طِ اخلَْ  حُ رتَِ جيَْ  (236)  (A/1/86) 

 /ya-jtarih-u           al-kha¯³’at-a/  

 ia (m) melakukan art-dosa  
                 KK            KN  
 ‘…melakukan kejahatan…’ (M/1/187) 
            KK         KN  
 ‘…melakukan perbuatan dosa…’ (I/1/104) 
            KK             FN  
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ىَ ارِ سَ األَ  (237) اوْ ادُ فَ    (A/1/88) 

 /f±d               -−                al-  as±riy-a/  

 membebaskan-mereka (m) art-tawanan-tawanan  
          KK                                    KN  
 ‘…mereka akan menebus  tawanan-tawanan…’ (M/1/192) 
                              KK             KN  
 ‘…menebus…tawanan…’ (I/1/107) 
          KK           KN  
   
دَ هْ عَ الْ  كَ لِ ذَ ا بِ وْ اسُ خَ  (238)  (A/1/94) 

 /kh±s             -−               bi-        dh±lika  al –‘ahd-a/  

 membatalkan-mereka (m) dengan itu (m)  art-janji  
         KK                                                      KN  
 ‘…mereka terus membatalkan  perjanjian itu…’ (M/1/211) 
                                  KK            KN  
 ‘…mereka rusakkan  janji itu…’ (I/1/115) 
                      KK      KN  
   
 (A/1/110)  اهَ رَ وْ ي دَ د ؤَ تُـ  (239)

 /tu-’add³                dawr-a -h±/  

 ia (f) menunaikan  peranan-nya (f)  
                KK           KN  
 ‘…memenuhi  peranannya…’ (M/1/254) 
           KK          KN  
 ‘…mempunyai  peranan penting…’ (I/1/135) 
           KK               FN  

 

Demikian contoh-contoh kolokasi KK + KN di mana KK adalah KK Transitif  

dan KN setelahnya merupakan objeknya. Jenis Kolokasi KK + KN ini pada 

umumnya diterjemahkan mengikut pola kolokasi BS. 

FK “memasuki kota” dalam terjemahan Melayu-Indonesia pada contoh (232) 

meskipun polanya sama dengan TS, ia bukanlah terjemahan dari Kolokasi KK + KN 

yang dimaksud, iaitu  َفـَـَتَح اْلَمِديـْنَـة /fata¥a al-mad³nat-a/. FK “memasuki kota” adalah 

terjemahan dari FK اَدَخَلَهــ  /dakhala-h±/ ‘memasukinya dan KK ــ حَ تَ فـَ  /fata¥a/ itu 

sendiri tidak diterjemahkan. 

Perubahan kategori dari kata menjadi frasa berlaku pada contoh (233). Dalam 

terjemahan Melayu-Malaysia KK  حَ َضــفْ يَـ  / ya-f«a¥-a/ mendapat padanan FK 
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“membuka tembelang” dan dalam terjemahan Melayu-Indonesia KN   َيْ اوِ َعــد 
/da‘±w³/ mendapat padanan FN “anggapan bohong”. Juga berlaku pada terjemahan 

Melayu-Malaysia dalam contoh (235), (236), dan (239). Dalam contoh (235) KN 

بَ يْـاذِ كَ األَ   /al- ak±dh³b-a/ berpadanan dengan FN “fitnah-fitnah yang dusta”. Dalam 

contoh (236) KN  َْةَ َئـــيْ طِ اخل  /al-kha¯³’at-a/ dalam terjemahan Melayu-Indonesia 

berpadanan dengan FN “perbuatan dosa”, dan dalam contoh (239), KN   َرَ وْ د /dawr-a/ 

dalam terjemahan Melayu-Indonesia berpadanan dengan FN “peranan penting”. 

 

Berikut adalah contoh-contoh kolokasi KK Tak Transitif dengan KN: 

 
 (A/1/372)  مْ هُ امُ دَ قْ أَ وَ  مْ هُ بُـ وْ لُ قُـ  تْ لَ زَ لْ زَ تَـ فَـ  (240)

 /fa-    tazalzala     -t      qul−b-u  -hum            wa   

 maka bergoncang-ia (f) hati-hati-mereka (m) dan  
                 KK                  KN  
 aqd±m-u-hum/  

 kaki-kaki-mereka (m)  
       KN  
 ‘…menyebabkan hati dan pendirian mereka menjadi  (M/1/109) 
                           KN            KN  
 goyah dan takut…’  
  KA          KA  
   
دُ مَ ا األَ هَ يْـ لَ عَ  الَ طَ  (241) اذَ إِ    (A/1/372) 

 /idh±    ¯±la            ‘alay-h±       al- amad-u/  

 apabila lama ia (m) atas-nya (f) art-masa  
               KK                                 KN  
 ‘…apabila masa yang dijanjikan itu dirasakan mereka  (M/2/264) 
                                 FN  
 terlalu lama…’  
      FA  
 ‘…apabila waktunya  panjang…’ (I/2/40) 
                      FN        KA  
   
و اجلَْ  هاَ يْ فِ  وفُ صْ يَ  ِيتْ ال  ةُ رَ تْـ فَ لْ اَ  (242)   (A/1/376) 

 /al-fatrat-u allat³      ya-     ¡f−     f³       -h±        al –jaww-u/  

 art-tempoh yang (f) ia (m) cerah dalam-nya (f) art-udara  
                                         KK                             KN  
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 ‘…iaitu masa, di mana suasana kelihatan begitu jernih…’ (M/2/272) 
                                      KN              FK  
 ‘Saat yang hening…’ (I/2/44) 
   
َها َخَواِطُر النـْفِس وَ  (243) ةُ سَ يْ بِ ا احلَْ هَ اجلُِ وَ خَ وَ تـَتَـَرقـَْرُق ِفيـْ  (A/1/376) 

 /wa ta-    taraqraq-u    f³     -h±       khaw±¯ir-u   

 dan ia (f) berkilat      dalam-nya (f) keinginan-keinginan     
                    KK                                     KN  
 al-nafs-i  wa khaw±lij-u-h±                      al-¥ab³sat-u/  

 art-jiwa dan keinginan-keinginan-nya (f) art-tertawan  
                                   KN  
 ‘…hati melepaskan bisikan-bisikannya yang terpendam…’ (M/1/178) 
                   KK                          FN  
 ‘…dan tercurahlah semua perasaan serta getaran yang 

tertahan…’ 
(I/2/44) 

                   KK                          FN  
   
فَ جتََ ارْ وَ  بُ لْ قَ الْ  ز تَـ هْ اِ  (244)  (A/1/383) 

 /ihtazz-a            al- qalb-u wa  rtajaf-a/  

 bergoncang (m) art-hati     dan gemetar (m)   
         KK                KN             
 ‘…hati telah menjadi begitu takut dan gemetar…’ (M/2/291) 
      KN                  FN  
 ‘…bergoncang dan gemetarlah hati mereka…’ (I/2/53) 
             KK               KK             FN          
   
ِيفْ قـَْلِبِه الرْغَبُة  جتَِْيشُ  (245)  (A/1/394) 

 /ta-j³syu          f³        qalb-i-hi          al-raghbat-u/  

 ia (f) bergerak dalam hati  -nya (m) art-keinginan  
             KK                                        KN  
 ‘…sedang dirangsangkan oleh keinginan…’ (M/2/319) 
                  FK                         KN  
 ‘Di dalam hati Zakariya bangkitlah keinginan… (I/2/66) 
                                           KK        KN  
   
هُ انُ سَ لِ  سَ بِ تَ حيَْ  نْ أَ  (246)  (A/1/395) 

 /an ya-¥tabi-sa      lis±n-u-hu/  

 art ia (m) tertahan lidah  -nya (m)  
                    KK      FN  
 ‘…lidahnya akan menjadi kelu…’ (M/2/321) 
           FN          FK  
 ‘…ia tidak bisa berbicara…’ (I/2/67) 
                    FK  
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 وَ  (247)
َ
 (A/1/462)  الُ تَ قِ الْ  بَ شِ نَ  ا مل

 /wa la-mma nasyiba                    al-qit±l-u/  

 dan apabila  telah meletus ia (m) art-pertempuran  
                             FK                         KN  
 ‘Apabila pertempuran meletus…’ (M/2/481) 
                      KN         KK  
 ‘Ketika perang telah berkecamuk…’ (I/2/147) 
               KN             FK  
   
هُ تُ ادَ رَ إِ  تْ اءَ شَ  (248) دْ قَ وَ    (A/1/416) 

 /wa qad  sy±’a            -t        ir±dat-u   -hu/  

 dan telah menghendaki-ia (f) kehendak-nya (m)  
                   FK                             FN  
 ‘Iradat Allah telah menghendaki…’ (M/2/377) 
          FN                FK  
 ‘Kemudian Dia   hendak…’ (I/2/73) 
                 KGN   KT  
   

ةُ صَ رْ فُ الْ  تَ لُ فْ  تَـ ىت حَ  (249)  (A/1/424) 

 /¥att±      ta-    fluta      al –fur¡at-u/  

 sehingga ia (f) terlepas art-peluang  
                         KK           KN  
 ‘…sehingga terlepas peluang…’ (M/2/396) 
                       KK     KN  
 ‘…hingga habis kesempatan…’ (I/2/102) 
                  KK       KN  

 

Salah satu ciri khas binaan ayat bahasa Arab adalah ianya bermula dengan 

KK sebagai predikat yang diikuti KN sebagai subjek, seperti yang tampak dalam 

contoh-contoh di atas. Dalam bahasa Arab binaan ayat ini disebut ـةَاجلُْْملَـة اْلِفْعِلي /al-

jumlah al-filiyah/ (Verbal Sentence) ‘ayat kerja’. Ini tentunya kebalikan dari binaan 

ayat dalam bahasa Melayu yang sentiasa bermula dengan subjek lalu diikuti oleh 

predikat. Mengikuti pola ayat dasar bahasa Melayu-Malaysia, subjek sentiasa berupa 

KN atau FN, sedangkan predikat dapat berupa FN, FK, FA, atau FS (Nik Safiah 

Karim, et al, 2006: 419). Demikian pula halnya dengan pola ayat dasar bahasa 

Melayu-Indonesia (lihat: Alwi et al, 1998: 322). Oleh kerana itu tampak dalam 

terjemahan contoh-contoh di atas sama ada KN atau FN sentiasa muncul terlebih 



274 
 

dahulu – kebalikan dari urutan dalam BS – sebagai subjek, baru kemudian muncul 

predikat yang terkadang berupa KK, FK, KA atau FA. 

Pada contoh (242) Kolokasi KK  َوفُ ْصـي   ya-¡f−/ + KN  al-jaww-u/ dalam/ و اْجلَـ 

terjemahan Melayu-Indonesia berpadanan dengan KA “hening” . 

Pada contoh (248) kombinasi FK تْ اءَ َشـ دْ قَـوَ    /wa qad  sy±’a-t + FN  ِهُ تُـادَ رَ إ  

/ir±dat-u-hu/  dalam kedua-dua versi terjemahan berlaku perubahan urutan, menjadi 

FN + FK. Dalam terjemahan Melayu-Indonesia selain berlaku perubahan urutan, 

juga berlaku perubahat kategori, FN  ِهُ تُـادَ رَ إ  /ir±dat-u-hu/ berubah menjadi KGN “Dia”  

dan KK  َتْ اءَ ش  /sy±’a-t/ berubah menjadi Kata Tugas (KT) “hendak”. 

Dalam contoh (249) urutan KK + KN dalam kedua-dua versi terjemahan 

mengikut urutan dalam BS. Jika mengikut tatabahasa Melayu-Malaysia atau Melayu-

Indonesia, maka terjemahan di atas akan berbunyi “...sehingga peluang terlepas...”, 

dan “...hingga kesempatan habis...”. 

 

6.1.1.12 Kolokasi KK + KNV + KA: 

Kolokasi ini terdari dari KK, KN Verbal (Verbal Noun َمْصـَدر /ma¡dar/) 

(Haywood and Nahmad, 1965: 327) dan KA. KN Verbal merupakan kata terbitan 

dari KK sebagai objek mutlak (OM) (Absolute Object –  ُاَلَمْفُعـوُل اْلُمْطلَـق /al-maf‘−l al-

mu¯laq/) (Haywood and Nahmad, 1965: 393) yang berfungsi menguatkan regent 

( لَعـاِم◌ِ   /‘±mil)1 (Wright, 1979: ii/275) atau menjelaskan jenisnya (al-Daqr, 1982: 361 

                                                 
1 Regent (active element, El-Dahdah, 1997: 19- م) merupakan padanan dari istilah nahu Arab عام�ل 
/‘±mil/ yang diberikan oleh Wright (1979: ii/275) dan yang dimaksud di sini adalah unsur bahasa – 
berupa Prt, KN atau KK – yang memberi kesan pada unsur bahasa lain yang disebut  معم�ول /ma‘m−l/. 
Kesan yang dimaksud adalah perubahan harakat (vokal) di akhir huruf ma‘m−l sesuai dengan jenis  
‘±mil nya (Al-Jurj±n³y, 1988: 11). Regent dalam contoh-contoh (250) sampai (259) adalah berupa KK 
yang menerbitkan KNV dan berkedudukan sebagai OM dan OM ini berfungsi menguatkan atau 
menjelaskan jenis regent. 
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dan al-Raj¥³y, 2004: 249)  sementara KA setelahnya berfungsi sebagai keterangan 

OM tersebut. Contoh: 

 
اي وِ ا قَ دً يْ دِ هْ تَـ  مُ الَ سْ اإلِ  مُ هُ دَ د هَ  دْ قَ وَ  (250)  (A/1/351) 

 /wa qad  hadda      -hum-u        al –isl±m-u tahd³d-an   

 dan telah mengugut-mereka (m) art-Islam    ugutan   
                  KK                                           KNV  
 qawiyy-an/   

 kuat  
 KA  
 ‘…kerana Islam telah menggugatkan dengan teruknya…’ (M/2/202) 
                                         KK                 FS  
 ‘Mereka diultimatum oleh Islam dengan ancaman yang 

keras…’ 
(I/2/16) 

                     KK                                      FS  
   
فاً يْ نِ عَ  اكاً رتَِ شْ اِ  ودُ هُ يَـ الْ وَ  نَ وْ كُ ِر شْ مُ الْ  هِ يْ فِ  كَ رَ تَـ شْ اِ  َوالِذي (251)  (A/1/361) 

 /wa alladh³   isytaraka                       f³       -hi   

 dan yang (m) telah menyertai ia (m) dalam-nya (m)   
                                 KK    
 al- musyrik-−na    wa     al-yah−d-u      isytir±k-an ‘an³f-an/   

 art kaum Musyrikin dan art-kaum Yahudi penyertaan ganas  
                                                                  KNV        KA  
 ‘…pertarungan hebat yang disertai oleh kaum Musyrikin dan   
              KN      KA              KK  
 kaum Yahudi…’ (M/2/237) 
 ‘…dan bersekutunya kaum musyrikin dan kaum Yahudi…’ (I/2/29) 
                 FK  
   
قاً يْ قِ دَ  عاً ائِ رَ  الً يْ جِ سْ تَ  آنُ رْ قُ الْ  هُ لُ ج سَ يُ  (252)  (A/1/361) 

 /yu-sajjilu              -hu          al-qur’±n-u tasj³l-an   

 ia (m) merakamkan-nya (m) al-Qur’an    rakaman   
                   KK                                        KNV  
 r±’i‘-an daq³q-an/  

 indah    halus  
    KA     KA  
 ‘…dan pertarungan ini telah dirakamkan oleh al-Qur’an   
                                                KK  
 dengan rakaman yang indah dan halus…’ (M/2/237) 
                        FS  
 ‘…sebagaimana dicatat oleh Al-Qur’an  (I/2/29) 
                           KK  
 dengan rapi dan cermat…’  
                FS  
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ُروا َهَذا التْحِذيَر اْلَعِنْيفَ  (253) َوُحذ (A/1/363) 

 /wa ¥udhdhir               -−               h±dh±  al-ta¥dh³r-a   

 dan telah diberi amaran mereka (m) ini (m) art-amaran     
                    FK                                              KNV  
 al- ‘an³f-a/  

 art-keras  
   KA  
 ‘…dan diberi amaran  yang sekeras ini…’ (M/2/241) 
                     FK                 FA  
 ‘…dan diancamnya  dengan ancaman yang keras…’ (I/2/30) 
                  FK                     FS  
   
ااِمسً حَ  اً قيْ رِ فْ تَـ  قُ ر فِ يُ وَ  (254)  (A/1/387) 

 /wa yu-     farriq-u          tafr³q-an     ¥±sim-an/  

 dan ia (m) membezakan  pembezaan  tegas   
                         KK           KNV         KA  
 ‘Ia menggariskan perbezaan  yang tegas…’ (M/2/300) 
                    FK                      FA  
 ‘…dan menetapkan  perbedaan yang pasti…’ (I/2/57) 
                   KK                  FN  
   
افً يْـ طِ ا لَ رً اشِ بَ ا مُ ميًْ دِ قْ تَـ  كُ لِ ميَْ  ماَ  هُ لَ  مُ د قَ يُـ وَ  (255)  (A/1/392) 

 /wa  yu-         qaddim-u                    la-hu            m± ya-    mlik-u   

 dan ia (m) mempersembahkan bagi-nya (m) apa ia (m) 
memiliki 

 

                              KK  
 taqd³m-an     mub±syir-an  la¯³f-an/  

 persembahan  langsung       lemah lembut  
        KNV           KA                KA  
 ‘…dan mempersembahkan  secara langsung dan lemah lembut   
                       KK                              FA  
 apa sahaja yang dimilikinya…’ (M/2/316) 
 ‘Dipersembahkannya kepada-Nya apa yang dimilikinya   
               FK  
 dengan dilakukannya secara langsung dan lemah lembut’ . (I/2/65) 
                                      FS  
   
ةً لَ صِ فاَ  ةً هَ اجَ وَ مُ  بِ تاَ كِ الْ  لُ هْ أَ  هِ بِ  هُ اجِ وَ ا يُـ مَ  (256)  (A/1/404) 

 /m± yu-    w±jih-u         bi        -hi         ahl-u al –kit±b-I   

 apa ia (m) menghadapi dengan-nya (m) ahli   art-kitab  
                       KK  
 muw±jahat-an f±¡ilat-an/  

 penghadapan     yang memisahkan  
        KNV                   FA  
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 '…untuk menghadapi Ahlil-Kitab secara muktamad…' (M/2/344) 
                    KK                                 FA  
 '…yang dapat dipergunakan dalam menghadapi kaum Ahli 

Kitab 
 

                                                            KK  
 untuk mengambil kata putus…' (I/2/78) 
                  FS  
   
ةً يَ افِ وَ  ةً لَ امِ كَ   ةً شَ اقَ نَ مُ  شَ قِ وْ نُـ  دْ قَ  وعَ ضُ وْ مَ ا الْ ذَ هَ  ن أَ  (257) عَ مَ وَ    (A/1/434) 

 /wa ma‘a anna h±dh±  al-maw«−‘a qad  n−qisya  

 dan dengan art ini (m) art subjek     telah dibincangkan  
                                                                 KK  
 mun±qasyat-an k±milat-an w±fiyat-an  

 perbincangan     sempurna   sempurna  
         KNV              KA           KA  
 '…walaupun maudhu' itu telah dibicarakan  (M/2/411) 
                                                     KK  
 dengan sempurnanya…'  
               FS  
 'Padahal, masalah ini sudah dibakukan  (I/2/113) 
                                                 KK  
 secara lengkap dan disempurnakan…'  
                        FA  
   
الَ َيْشَهُد َعَلْيِه َهِذِه الشَهاَدَة اآلِمثََة  ْيثُ حَ  (258)  (A/1/440) 

 /¥aythu l±     ya-syhad-u      ‘alay-hi          h±dhihi   

 mana    tidak  ia-memperakui atas -nya (m) ini (f)     
                                FK                                                   
 al-syah±dat-a  al -±thimat-a/  

 art-pengakuan art-berdosa  
      KNV                 KA  
 '…iaitu satu pengakuan yang tidak dibuat oleh orang  (M/2/425) 
                                        FN  
 yang berdosa…'  
 '…padahal orang-orang yang tidak mengaku muslim saja   
 tidak berpandangan demikian.' (I/2/119) 
                    FK  
   
 (A/1/478) ةً يَ حِ وْ مُ  اتٍ سَ مَ لَ  سَ وْ فُ النـ  سُ مَ لْ يَـ وَ  (259)

 /wa ya-     lmas-u        al-nuf−s-a     lamas±t-in   

 dan ia (m) menyentuh art-jiwa-jiwa sentuhan-sentuhan  
                      KK                                   KNV  
 m−¥iyat-an/  

 mengajarkan  
          KA  
 '…dan mencubit hati manusia  (M/2/518) 
                KK  
 dengan sentuhan-sentuhan yang menarik…'  
                         FS  
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 'Disentuhnya jiwa manusia   
           KK  
 dengan sentuhan-sentuhan yang mengesankan…' (I/2/164) 
                         FS  

 

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahawa KNV + KA yang berkolokasi 

dengan KK pada umumnya diterjemahkan sesuai dengan fungsinya iaitu sebagai 

penerang. Perubahan yang berlaku adalah kombinasi KNV + KA ini menjadi FS, 

dengan beberapa pengecualian seperti dijelaskan berikut: 

Kata "pertarungan" pada contoh (251) dalam terjemahan Melayu-Malaysia 

merujuk kepada kata  عُ رَا الص  /al-¡ir±‘u/ yang telah disebutkan di awal paragraf. 

 

 هِ ِمـدَ قْ مَ  ذُ ْنـمُ  ةٍ اصـِخبَ وَ  – مِ الَ ْسـاإلِ  رِ وْ ُهـظُ  ذُ ْنـمُ  رْ تـُـفْ يَـ ـْم لَـ يْ ذِ الـ عُ رَا الصـ ذاَ َهـ
  ىلَ إِ 

ْ
ــلَ وْ دَ  مِ يــاَ قِ وَ  ةِ َنــيْـ دِ امل ــفِ  كَ رَ تَـ اْشــ يْ ذِ الــوَ  – هــاَ يْ فِ  هِ ِت  دُ وْ ُهــيَـ الْ وَ  ونَ كُ ِر ْشــمُ الْ  هِ ْي

  فاً يْ نِ عَ  اكاً رتَِ شْ اِ 

(A/1/361) 

/h±dh± al-¡ir±‘u            al-ladh³   lam    ya-     ftur mundhu   

ini (m)  art-pertempuran yang (m) belum ia (m) reda sejak  
§uh−r-i        al- islam-i wa  bi-kh±¡¡at-in  mundhu   

kemunculan art-islam   dan terutamanya   sejak   

maqdam-i-hi        il± al-mad³nat-i wa qiy±m-i dawlat-i-hi    

Ketibaan  -nya (m) ke art-bandar   dan berdiri   daulah-  nya (m)  

wa alladh³    isytaraka                    f³       -hi   

dan yang (m) telah menyertai ia (m) dalam-nya (m)   

al- musyrik-−na      wa   al-yah−d-u         isytir±k-an ‘an³f-an/   

art kaum Musyrikin dan art-kaum Yahudi penyertaan ganas  

'Pertarungan ini tidak pernah reda sejak lahirnya Islam –terutama 
sejak kedatangannya ke Madinah dan penubuhan kerajaannya di 
sana iaitu satu pertarungan hebat yang disertai oleh kaum 
Musyrikin dan kaum Yahudi…' 

(M/2/237) 

'Pertarungan dan perseteruan ini tidak pernah reda sejak lahirnya 
Islam, khususnya sejak kedatangannya di Madinah dan 
berdirinya daulatnya di sana, dan bersekutunya kaum musyrikin 
dan kaum Yahudi…' 

(I/2/29) 

 

Dalam terjemahan Melayu-Malaysia bagi contoh (251) ini telah berlaku 

perubahan sudut pandang. Dalam TS, KA  َفـاً يْ نِ ع  /‘an³f-an/ merupakan penerang KNV 
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/ اكاً رتَِ ْشــاِ  / sehingga jika terjemahan itu mengikuti urutan asal ia akan berbunyi 

"penyertaan yang hebat". Sedangkan dalam terjemahan Melayu-Indonesia, KK  ْكَ رَ تَـ اش 
 /isytaraka/ berpadanan dengan FK "bersekutunya", dan  KA  َفـاً يْ نِ ع  /‘an³f-an/ ini sama 

sekali tidak mendapat padanan. Kalaulah KA tersebut ditejemahkan, dan KK كَ رَ تَـ اْشـ  

/isytaraka/ diberi padanan yang lebih sesuai, maka terjemahannya akan berbunyi: 

 
'Pertarungan dan perseteruan ini tidak pernah reda sejak lahirnya Islam, 
khususnya sejak kedatangannya di Madinah dan berdirinya daulatnya di sana, 
yaitu pertarungan dan perseteruan yang diikuti oleh kaum musyrikin dan kaum 
Yahudi dengan sengitnya…'. 
 
 

Dalam contoh (258) FK  َـ هِ ذِ َهـ هِ ْيـلَ عَ  دُ هَ ْشـيَ  الةَ دَ هاَ الش  /l± ya-syhad-u ‘alay-hi           

h±dhihi al- syah±dat-a/ dalam terjemahan Melayu-Malaysia berpadanan dengan FN 

"satu pengakuan yang tidak dibuat". KA ةَ اآلِمثَـ  /al- ±thimat-a/ dalam TS sebenarnya 

merupakan penerang KNV ـ ةَ دَ هاَ الش  /al- syah±dat-a/, dan bukannya penerang "orang", 

dan KA tersebut dalam terjemahan Melayu-Indonesia malah tidak diberi padanan 

sama sekali. 

 

ــ  الَ  ثُ ْيــحَ  . خِ ْســمَ الْ وَ  لِ َشــفَ الْ بِ  مِ الَ ْســى اإلِ لَــعَ  دُ هَ ْشــا نَ ذَ ِـَـ نُ حْ نَ فـَ
 مْ ُهـنـ أَ  – نـاَ لُ ثْـ مِ  – نَ وْ ُمـعُ زْ يَـ  الَ  نْ َمـ ةَ اآلمثَِ  ةَ دَ هاَ الش  هِ ذِ هَ  هِ يْ لَ عَ  دُ هَ شْ يَ 
 نَ وْ مُ لِ سْ مُ 

(A/1/440) 

/fa     na¥nu     bi-        h±dh±  na-         syhad-u   

maka kita/kami dengan ini (m) kami/kita memperakui   

‘ala  al- isl±m-I bi-       al- fasyal-I     wa al-maskh-I   

atas art-islam   dengan art-kegagalan dan art-perubahan  

¥aythu l±    ya-     syhad-u       ‘alay-hi           h±dhihi         

mana   tidak ia(m) memperakui atas-nya (m)  ini (f)  

al- syah±dat-a  al- ±thimat-a man  l±    ya-     z‘am-−na   

art-perakuan     art-berdosa   siapa tidak ia (m) mendakwa  

mithlu –n±           anna-hum              muslim-−na/  
seperti-kita/kami  bahawa-mereka (m) beragama Islam  
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'Dengan perbuatan ini bererti kita mengaku menggagal dan 
memesongkan Islam, iaitu satu pengakuan yang tidak dibuat 
oleh orang yang berdosa dari mereka yang tidak mendakwa diri 
mereka sebagai orang-orang Islam seperti yang dilakukan oleh 
kita'. 

(M/2/425) 

'Nah, dengan sikap seperti itu, berarti kita menganggap Islam itu 
lumpuh dan layak dihapuskan, padahal orang-orang yang tidak 
mengaku muslim saja tidak berpandangan demikian.' 

(I/2/119) 

 

Apabila mengikut TS dengan cermat, maka terjemahan Melayu-Malaysia 

akan berbunyi: 

 
'Dengan perbuatan ini bererti kita mengaku menggagal dan memesongkan 
Islam, iaitu satu pengakuan yang berdosa yang tidak dibuat oleh mereka yang 
tidak mendakwa diri mereka sebagai orang-orang Islam seperti yang dilakukan 
oleh kita'. 

Dan terjemahan Melayu-Indonesia: 
 
'Nah, dengan sikap seperti itu, berarti kita menganggap Islam itu lumpuh dan 
layak dihapuskan, yaitu satu anggapan yang berdosa yang tidak dilakukan oleh 
orang-orang yang tidak mengaku muslim seperti kita.' 
 
 
 

6.1.1.13 Kolokasi KN +  FS: 

Kolokasi ini terdiri dari Kata Nama + Frasa Sendi Nama. KN dapat berupa 

KN  Agentis (Nomina Agentis) yang dalam bahasa Arab dikenal dengan اسـم اْلَفاِعـل 
/ism al-f±‘ il/, KN Patientis (Nomina Patientis) (Wright, 1979: i/194) yang dalam 

bahasa Arab dikenal dengan اسـم اْلَمْفُعـول /ism al-maf‘−l/, atau Infinitif, iaitu  اْسـم
٤-م :ism ma¡dar/ (El-Dahdah, 1997/ َمْصَدر ) yang berkombinasi dengan FS. Contoh: 

 
  َو َأن اَْلُمَعوَل َعَلْيهِ  (260)

(A/1/27) 

 /wa anna      al –mu‘awwal-a ‘alay-hi/   

 dan bahawa  art-bergantung     atas-nya (m)  
                           KN                 FS  
 'Yang menjadi asas pegangan…' (M/1/36) 
                    FK  
 'Ada satu hal yang perlu diperhatikan…' (I/1/33) 
                         Klausa  
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 (A/1/48)  اهَ نْـ عَ  يِ هْ  النـ ِيف  رآنُ قُ الْ  دُ د شَ يُ  (261)

 /yu-   syaddid-u     al- qur’±n-u f³       al-  nahy-I   ‘an- h±/  

 ia (m) mengeratkan art-qur’an    dalam art-larangan dari-nya 
(f) 

 

                                                                 KN           FS  
 ‘…yang dilarang keras oleh al-Qur’an…’ (M/1/88) 
             FK  
 ‘…yang dilarang keras oleh Al-Qur’an…’ (I/1/57) 
              FK  
   
 (A/1/84) هِ يْ لَ إِ  ارُ شَ مُ الْ  قُ يْ رِ فَ الْ وَ  (262)

 /wa al- far³q-u     al –musy±r-u      ilay     -hi/  

 dan art-golongan art-ditunjukkan  kepada-nya (m)  
                                  KN                  FS  
 ‘Golongan yang dimaksudkan…’ (M/1/182) 
                            FK  
 ‘Golongan manusia yang diisyaratkan…’ (I/1/102) 
                                       FK  
   
مْ هِ يْ لَ عَ  ةُ لَ ز نَـ مُ الْ  ةِ قَ يْـ قِ احلَْ بِ  مْ هُ فُـ رَ عْ أَ وَ  (263)  

(A/1/84) 

 /wa a‘ raf-u                -hum            bi          al- ¥aq³qat-I   

 dan paling mengetahui-mereka (m) dengan art-hakikat   
 al –munazzalat-I ‘alay-him/  

 art-diturunkan     atas –mereka (m)  
         KN                   FS  
 ‘…yang amat arif dengan hakikat-hakikat yang diturunkan  (M/1/182) 
                                                                        FK  
 kepada mereka…’  
            FS  
 ‘…yang paling mengetahui dan mengerti hakikat sesuatu  
   
 yang diturunkan …’ (I/1/102) 
         FK  
   
لُ مَ عْ ا يَـ مَ  ل كُ   هُ لَ  رُ وْ فُ غْ مَ لْ اَ  (264)  

(A/1/85) 

 /al –maghf−r-u    la    -hu      kullu   m± ya-     ‘mal-u/  

 art-diampuni (m) bagi-nya (m) semua apa ia (m) melakukan  
          KN                FS  
 ‘…yang diampunkan segala….yang telah mereka lakukan…’ (M/1/184) 
               FK  
 ‘…yang diampuni semua perbuatan…’ (I/1/103) 
               FK  
   
 (A/1/87)  فِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ  رُ مْ ألَ اَ  (265)

 /al-amr-u    bi         al-ma‘ r−f-i/  

 art-perintah dengan art-diketahui  
        KN                 FS  
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 '…menyuruh mereka mengerjakan amalan-amalan yang 

baik…' 
(M/1/190) 

                FK                                  FK  
 '…melakukan amar ma'ruf…' (I/1/106) 
                   FK  
   
 (A/1/87) رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  يُ هْ النـ وَ  (266)

 /wa al –nahy-u   ‘an-I al- munkar-i/  

 dan art-larangan  dari art-perlakuan yang mungkar  
               KN                          FS  
 '…dan melarang mereka  melakukan perbuatan-perbuatan 

yang  
(M/1/190) 

                      FK                                 FK  
 jahat…'  
 '…dan nahi munkar…' (I/1/106) 
                 FN  
   
اهَ جُ وْ ا زَ هَ نْـ  عَ ىف وَ تَـ مُ الْ  ةِ د عِ بِ  اص خَ  (267)  

(A/1/237) 

 /kh±¡¡-un bi-       ‘ iddat-i al-mutawaff± ‘an-h±   

 khusus     dengan ‘iddah   art-wafat        dari-nya (f)   
                                            KN                 FS  
 zawj-u-h±/  

 suami -nya (f)  
 '…khusus mengenai 'iddah perempuan yang kematian (M/1/564) 
                                                          FN  
 suaminya…'  
 '…khusus mengenai iddah wanita yang kematian suami.' (I/1/282) 
                                                          FN  
   
اَِ  لُ وْ خُ دْ مَ لْ اَ  (268)  

(A/1/259) 

 /al-madkh−l-u    bi        -h±/  

 art-dimasuki (m) dengan-nya (f)  
            KN                FS  
 '…yang telah disetubuhi…' (M/2/3) 
                FK  
 '…yang sudah dicampuri…' (I/1/308) 
                   FK  
   
اهَ نْـ عَ  لِ وْ كُ لن اَ  (269)  

(A/1/266) 

 /al-nuk−l-i   ‘an -h±/  

 art-berpaling dari-nya (f)  
        KN           FS  
 '…mengelakkan diri darinya…' (M/2/21) 
               FK               FS  
 '…menghindar darinya…' (I/1/316) 
              KK      FS  
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َها (270)  (A/1/283) اَْلُمْنَبِثُق ِمنـْ

 /al-munbathiq-u min-h±/  

 art-terpancar       dari-nya (f)  
         KN                 FS  
 '…yang terbit  dari risalah ini…' (M/2/54) 
          FK                 FS  
 '…yang bersumber dari risalah ini…' (I/1/334) 
             FK              FS  

 

Dari contoh-contoh di atas kita mengetahui bahwa kolokasi KN + FS 

mendapat padanan dengan kategori yang berbeza. Pada umumnya bentuk KN dalam 

TS menjadi FK dalam TT sama ada dalam terjemahan Melayu-Malaysia atau 

terjemahan Melayu-Indonesia, sedangkan FS pada kebanyakan contoh mendapat 

padanan zero. Pada contoh (260) terjemahan Melayu-Indonesia Kolokasi KN + FS 

ini berpadanan dengan Klausa 'Ada satu hal yang perlu diperhatikan'.  

FS berpadanan dengan FS serupa berlaku pada contoh (263) terjemahan 

Melayu-Malaysia di mana FS  َْعَلْيــِهِ◌م /alay-him/ berpadanan dengan FS 'kepada 

mereka', pada contoh (269) dalam kedua-dua versi terjemahanan, FS َهـا  /±an-h‘/ َعنـْ

berpadanan dengan FS 'darinya', dan pada contoh (270), FS َهــا  /±min-h/ ِمنـْ

berpadanan dengan FS 'dari risalah ini'. 

Pemadanan FS  ِاَألْمـُر بِـاْلَمْعُروف /al-amr-u bi al-ma‘ r−f/ dengan 'melakukan 

amar maruf' pada contoh (265) dan  FS  ِْهـُي َعـِن اْلُمْنَكـراَلنـ /al-nahyu ‘an al-munkar/ 

dengan 'nahi munkar' pada contoh (266) versi terjemahan Melayu-Indonesia, 

merupakan hasil penterjemahan fonologi (Catford, 1965: 56). Hal itu sengaja dipilih 

kerana ungkapan "amar makruf dan nahi munkar" telah dimasukkan sebagai salah 

satu entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995: 30) yang diberi definisi: 
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"perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan mengerjakan 
perbuatan yang keji (biasa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menyatakan 
perintah dan larangan)". 

 

Kamus Dewan (Noresah bt. Baharom et al, 2005: 43) memuat ungkapan 

tersebut sebagai contoh dari entri amar 1: amar makruf (nahi mungkar) : perintah 

supaya mengerjakan perbuatan atau amalan yang baik (dan menjauhi perbuatan atau 

amalan yang jahat). 

 

6.1.1.14 Kolokasi KN + KA: 

Kolokasi ini terdiri dari KN yang berkombinasi dengan KA. Mengikut sistem 

bahasa Arab, sebetulnya kedua unsur bahasa ini adalah KN, iaitu  ُاالْسـم /al-ism/ 

'Substantive', yang juga dikenal dengan nama  ُاَْلَمْوُصـوف /al-maw¡−f/ atau ُعـوت -al/ اَْلَمنـْ

man‘−t/ 'qualificabile' yang dijelaskan oleh Wright (1979: i/104) sebagai "a word 

which admits of being united with a descriptive epithet (adjective)", dan yang kedua 

(KA) yang dikenal dalam bahasa Arab dengan nama ـَفةالص /al-sifat/,  ُاَْلَوْصـف /al-wa¡f/, 

atau  َْعتالنـ  /al-na‘ t/ 'quality, descriptive epithet'.  Contoh: 

 
 (A/1/23)  لُ اوَ طَ تَ مُ الْ  دُ هْ جلُْ اَ  (271)

 /al-juhd-u al- muta¯±wal-u/  

 art-usaha  art-memanjang  
       KN             KA  
 '…usaha-usaha yang berterusan…' (M/1/27) 
             KN              FA  
 '…usaha panjang…' (I/1/28) 
        KN  KA  
   
ةِ فَ يْـ فِ اخلَْ  ةِ نَ لس اَ  (272)  

(A/1/287) 

 /al-sinat-i         al-khaf³fat-i/  

 art-mengantuk  art-ringan  
         KN              KA  
 '…tidur yang ringan…' (M/2/61) 
       KN      FA  
 '…mengantuk ringan…' (I/1/338) 
           KN       KA  
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قِ رَ غْ تَـ سْ مُ الْ  مِ وْ لنـ اَ  (273)  
(A/1/287) 

 /al-nawm-i al -mustaghraq-i/  

 art-tidur     art-nyenyak  
      KN             KA  
 '…tidur yang nyenyak…' (M/2/61) 
        KN       FA  
 '…tidur  lelap…' (I/1/338) 
       KN   KA  
   
حِ مْ الس  لِ ذْ بَ لْ اَ  (274)  

(A/1/311) 

 /al-badhl-i      al-sam¥-i/  

 art-pemberian art-murah hati  
         KN               KA  
 '…pengorbanan yang amat murah hati…' (M/2/115) 
            KN                  FA  
 '…pengorbanan yang toleran…' (I/1/366) 
            KN             FA  
   
ضِ يا فَ الْ  اءِ طَ عَ لْ اَ  (275)  

(A1/311) 

 /al-‘¯±’-i          al -fayy±«-i/  

 art-pemberian art-melimpah  
         KN                KA  
 '…pemberian yang amat banyak…' (M/2/115) 
         KN                 FA  
 '…kedermawanan yang melimpah…' (I/1/366) 
              KN                FA  
   
لَ دَ سْ مُ الْ  رَ تْـ لس اَ  (276)  

(A/1/302) 

 /al-sitr-a al-musdal-a/  

 art-tirai art-dilabuhkan  
    KN         KA  
 '…tirai yang menutupi…' (M/2/94) 
      KN       FK  
 '…tirai yang dilabuhkan…' (I/1/341) 
       KN         FK  
   
 (A/1/321) َاَألْزَماُت اِالْقِتَصاِديةُ  (277)

 /al-azm±t-u      al-  iqti¡±diyyat-u/  

 art-krisis-krisis art-ekonomi  
         KN                KA  
 '…krisis-krisis ekonomi…' (M/2/139) 
                 FN    
 '…krisis ekonomi…' (I/1/377) 
              FN  
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ةِ ي كِ الَ هْ تِ سْ االِ  عِ لَ لس اَ  (278)  
(A/1/321) 

 /al-sila‘-i       al- istihl±kiyyat-i/  

 art-komoditi art-penggunaan  
        KN             KA  
 '…barang-barang pengguna…' (M/2/139) 
                  FN  
 '…barangnya…' (I/1/377) 
           FN  
   
يادِ صَ تِ قْ االِ  و مُ لن اَ  (279)  

(A/1/322) 

 /al-numuww-i    al-iqti¡±diy/  

 art-pertumbuhan art-ekonomi  
           KN              KA  
 '…pertumbuhan ekonomi…' (M/2/141) 
                 FN  
 '…pertumbuhan ekonomi…' (I/1/378) 
                   FN  
   
ضِ يَ بْـ األَ  قِ يْ قِ لر اَ  (280)  

(A/1/322) 

 /al-raq³q-i al- abya«-i/  

 art-budak art-putih  
       KN      KA  
 '…pelacuran…'  (M/2/140) 
           KN  
 '…pelacuran…' (I/1/378) 
           KN  

 

Dari contoh-contoh di atas tampak bahawa Kolokasi KN + KA pada 

umumnya berpadanan dengan kategori yang sama, iaitu KN + KA seperti dalam 

contoh (271) terjemahan Melayu-Indonesia "usaha panjang", contoh (272) 

terjemahan Melayu-Indonesia "mengantuk ringan", dan contoh (273) terjemahan 

Melayu-Indonesia "tidur lelap". Juga berpadanan dengan bentuk KN + FA seperti 

tampak dalam contoh (271) terjemahan Melayu-Malaysia "usaha-usaha yang 

berterusan", contoh (272) terjemahan Melayu-Malaysia "tidur yang ringan", contoh 

(273) terjemahan Melayu-Malaysia "tidur yang nyenyak", contoh (274) dalam kedua-

dua versi terjemahan "pengorbanan yang murah hati" dan "pengorbanan yang 

toleran", contoh (275) dalam kedua-dua versi terjemahan "pemberian yang amat 
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banyak", dan "kedermawanan yang melimpah". Juga berpadanan dengan bentuk FN 

+ FK seperti dalam contoh (276) dalam kedua-dua versi terjemahan "tirai yang 

menutupi" dan "tirai yang dilabuhkan". Selain itu, Kolokasi KN + KA ini juga 

berpadanan dengan bentuk FN seperti yang tampak dalam contoh (277) "krisis-krisis 

ekonomi" dan "krisis ekonomi", contoh (278) "barang-barang pengguna" dan 

"barangnya", dan dalam contoh (279) "pertumbuhan ekonomi". Sementara contoh 

terakhir, iaitu (280) memperlihatkan bahawa Kolokasi KN + KA dalam TS berubah 

menjadi KN dalam teks sasaran, "pelacuran".  

Ungkapan yang terdapat dalam contoh (277) hingga (280) adalah termasuk 

"borrowed collocation" seperti yang diisyaratkan oleh Blau (1981) dan F±yid (2006). 

Ungkapan ةَاَألْزَمــات االْقِتَصــاِدي /al-azm±t al-iqti¡±diyyat/ merupakan terjemahan dari 

economic crisis,  َــا كِ الَ هْ تِ ْســاالِ  عِ لَ لس ةِ ي  /al-sila‘-i al- istihl±kiyyat-i/ terjemahan dari 

consumer goods,  َا مُ لن يادِ َصـتِ قْ االِ  و  /al-numuww-i al-iqti¡±diy/ terjemahan dari economic 

growth, dan  َا ــاألَ  قِ ْيــقِ لر ضِ يَ بـْ  /al-raq³q-i al- abya«-i/ terjemahan dari white-slavery. 

Ungkapan terakhir termasuk dalam kategori idiom, kerana maknanya tidak dapat 

difahami dari kata per kata. Kamus Macmillan English Dictionary For Advanced 

Learners (Rundel, ed., 2002: 1637) mendefinisikan white-slavery dengan "the illegal 

practice of forcing girls and young women to work as prostitutes in a foreign 

country". 

 

6.1.1.15 Kolokasi KN + KK: 

Kolokasi ini terdiri dari KN dan KK. KN dalam kolokasi jenis ini dalam 

bentuk KN Tak Tentu (Indefinite substantive   َنِكَرةاْسُم  /ism nakirat/). Contoh: 

 

 



288 
 

 (A/1/246)  ادُ عَ تَـ سْ يُ  د وُ  (281)

 /wudd-in yu-     sta‘±d-u/  

 kasih       ia (m) dikembalikan  
    KN                 KK  
 '…kasih sayang yang boleh dipulihkan…' (M/1/586) 
           KN                   FK  
 '…kasih sayang…' (I/1/292) 
            KN  
   
اشُ جَ تَ سْ تُ  فَ اطِ وَ عَ  (282)  

(A/1/246) 

 /‘aw±¯if-a              tu-    staj±sy-u/  

 perasaan-perasaan ia (f) digerakkan  
           KN                     KK  
 '…sentimen yang baik yang boleh dirangsangkan…' (M/2/586) 
                 FN                       FK  
 '…kelemahlembutan…' (I/1/292) 
              KN  
   
اعُ طَ ى يُ وً هَ  (283)  

(A/1/250) 

 /haw-an yu-    ¯±‘-u/  

 nafsu     ia (m) ditaati  
    KN           KK  
 '…mengikut nafsu…' (M/1/595) 
         KK       KN  
 '…mengikuti hawa nafsu…' (I/1/297) 
          KK           KN  
   
ْهَوًة ُتْسَتَجاُب شَ  (284)  

(A/1/250) 

 /syahwat-an    tu-    staj±b-u/  

 nafsu syahwat ia (f) diperkenankan  
         KN                     KK  
 '…melayani kehendak keinginan…' (M/1/595) 
            KK           FN  
 '…menuruti panggilan syahwat…' (I/1/297) 
           KK            FN  
   
دُ أَ وْ تُـ  ةً لَ فْ طِ  (285)  

(A/1/251) 

 /¯iflat-an                         t−-    ’ad-u/  

 kanak-kanak perempuan ia (f) ditanam hidup-hidup  
                KN                                 KK  
 '…kanak-kanak…ditanam hidup-hidup…' (M/1/597) 
             KN                  FK  
 '…anak-anak wanita dikubur hidup-hidup…' (I/1/298) 
                FN                     FK  
   

 
 
 



289 
 

ىلَ تْـ يُـ  مٌ الَ كَ  (286)  
(A/1/261) 

 /kal±m-un  yu-     tl±/  

 percakapan ia (m) dibaca  
         KN             KK  
 '…kalam yang dibaca…' (M/2/7) 
        KN        FK  
 '…bacaan…' (I/1/310) 
         KN  
   
مُ كُ حيَْ  امٌ ظَ نِ  (287)  

(A/1/562) 

 /ni§±m-un ya-¥kum-u/  

 peraturan   ia (m) memerintah  
      KN                KK  
 '…peraturan yang memerintah…' (M/3/117) 
           KN            FK  
 '…peraturan yang mengatur…' (I/2/261) 
           KN           FK  
   
َهٌج يـََتَحكُم  (288)  َمنـْ

(A/1/562) 

 /manhaj-un ya-    ta¥akkam-u/  

 sistem         ia (m) mengawal  
    KN                   KK  
 '…sebuah sistem yang mengawal dan mengendalikan…' (M/3/117) 
           FN                               FK  
 '…manhaj yang dilaksanakan…' (I/2/261) 
          KN            FK  
   
َياَدٌة ُتطَاُع قِ  (289)  

(A/1/562) 

 /qiy±dat-un tu-    ¯±‘-u/  

 kepimpinan  ia (f) dita'ati  
        KN             KK  
 '…satu kepimpinan yang pasti dita'ati…' (M/3/117) 
               FN                   FK  
 '…kepemimpinan yang dipatuhi…' (I/2/261) 
               KN             FK  
   
عُ طَا يُ  فاً رْ عُ  (290)  

(A/2/623) 

 /‘urf-an     yu-¯±‘u/  

 kebiasaan  ia (m) dipatuhi  
    KN                 KK  
 '…peraturan tradisi yang dipatuhi…'  (M/3/223) 
            FN                  FK  
 '…tradisi yang dipatuhi…' (I/2/326) 
         KN       FK  
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Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahawa Kolokasi KN + KK mendapat 

padanan yang beragam. Bentuk KK dalam TS pada umumnya berubah menjadi FK 

dalam TT, sedangkan KN berubah menjadi FN seperti dalam contoh (282) 

terjemahan Melayu-Malaysia "sentimen yang baik", contoh (285) terjemahan 

Melayu-Indonesia "anak-anak wanita", contoh (288) terjemahan Melayu-Malaysia 

"sebuah sistem", contoh (289) terjemahan Melayu-Malaysia "satu kepimpinan", dan 

contoh (290) terjemahan Melayu-Malaysia "peraturan tradisi". 

KK   ُادُ عَ تَـ ْسـي  /yu-sta‘±d-u/ dalam contoh (281) dan   ُاشُ جَ تَ ْسـت  /tu-staj±sy-u/ 

dalam contoh (282) tidak mendapatkan padanan dalam terjemahan Melayu-

Indonesia, padahal kedua-kedua KK tersebut berfungsi memberikan penjelasan 

terhadap KN sebelumnya. 

Bentuk padanan yang merupakan kebalikan dari bentuk dalam TS berlaku 

dalam contoh (283) dan (284), di mana urutan KN + KK menjadi KK + KN: 

"mengikut nafsu" dan "mengikut hawa nafsu", dan menjadi KK + FN: "melayani 

kehendak keinginan", dan "mengikuti hawa nafsu". 
 

6.1.1.16 Kolokasi KN + KN (I«±fat): 

Kolokasi ini terdiri dari KN yang berkombinasi dengan KN yang membentuk 

binaan ِإَضاَفة /i«±fat/ (genitive construction). Contoh: 

 
 (A/1/23)  لِ صْ فَ الْ  ةَ مَ لِ كَ  (291)

 /kalimat-a al -fa¡l-i/  

 kata          art-pemutusan  
   KN                KN  
 '…kata pemutus…' (M/1/26) 
            FN  
 '…kata pasti…' (I/1/28) 
          FN  
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َعةِ  (292)  (A/1/25) قـَْهُر الطِبيـْ

 /qahr-u         al-¯ab³‘at-i/  

 menewaskan art-alam  
         KN           KN  
 '…menakluk alam…' (M/1/32) 
              FK  
 '…"Menaklukkan  alam"…' (I/1/30) 
                  FK             
   
 َحْرِب اَألْعَصابِ  (293)

(A/1/326) 

 /¥arb-i al- a‘¡±b-i/  

 perang art-saraf-saraf  
     KN           KN  
 '…perang saraf…' (M/2/148) 
           FN  
 '…perang urat saraf…' (I/1/382) 
             FN  
   
 (A/1/34) َفْصِل اخلِْطَابِ  (294)

 /fa¡l-i         al- khi¯±b-i/  

 pemutusan art-ucapan  
       KN           KN  
 '…kata pemutus…' (M/1/55) 
            FN  
 '…garis pemisah…' (I/1/41) 
            FN  
   
 (A/1/60) جِ تاَ نْ اإلِ  لَ ائِ سَ وَ  (295)

 /was±’il-a                    al- int±j-i/  

 pengantara-pengantara art-pengeluaran  
                KN                     KN  
 '…alat-alat pengeluar…' (M/1/118) 
                 FN  
 '…sarana …produksi…' (I/1/71) 
                  FN  
   
 (A/1/348)  نِ مْ األَ   امُ مَ صِ  (296)

 /¡im±m-u al- amn-i/  

  injap        art-keamanan  
    KN               KN  
 '…injap keselamatan…' (M/1/380) 
              FN  
 '…"klep" pengaman…' (I/1/194) 
              FN  
   

 
 
 



292 
 

 (A/1/348) ةِ كَ َر احلَْ  جُ اهِ نَ مَ  (297)

 /man±hij-u      al-¥arakat-i/  

 kaedah-kaedah art-gerakan  
         KN               KN  
 '…peraturan-peraturan bergerak…' (M/2/197) 
                     FN  
 '…manhaj bergeraknya…' (I/2/13) 
                 FN  
   
◌ِ ِحمَ  (298) اْلَمْعرََكةِ  ك  

(A/1/352) 

 /mi¥akk-i al-ma‘rakat-i/  

 batu uji    art-peperangan  
      KN             KK  
 '…batu uji peperangan…' (M/2/204) 
                FN  
 '…ujian berupa peperangan…' (I/2/17) 
                    FN  
   
قِ يْ رِ الط  لِ احِ رَ مَ  (299)  

(A/1/352) 

 /mar±¥il-i                al-¯ar³q-i/  

 peringkat-peringkat art-jalan  
             KN               KN  
 '…peringkat perjuangan…' (M/2/204) 
                 FN  
 '…tahapan perjalanannya' (I/2/17) 
                 FN  
   
رِ ظَ الن  ةِ هَ جْ وِ  (300)  

(A/2/976) 

 /wijhat-i al-  na§ar-i/  

   arah     art-pandangan  
    KN           KN  
 '…sudut pandangan…'  (M/4/499) 
               FN  
 '…sudut pandang…' (I/3/327) 
             FN  

 

Dari contoh-contoh di atas dapat diketahui bahawa Kolokasi KN + KN 

(I«±fat) ini pada umumnya berpadanan dengan bentuk FN sama ada dalam 

terjemahan Melayu-Malaysia atau terjemahan Melayu-Indonesia. Perubahan kategori 

hanya berlaku dalam satu contoh, iaitu (292) di mana KN + KN berubah menjadi KK 

+ KN "menakluk alam", dan "menaklukkan alam". 
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Beberapa kolokasi di atas terdapat kolokasi pinjaman "borrowed collocation" 

yang merupakan terjemahan dari kolokasi bahasa Inggeris seperti dikemukakan oleh 

Blau (1981: 60). Kolokasi pinjaman tersebut adalah dalam contoh (292) ungkapan 

َعــةِ   qahr-u  al-¯ab³‘at-i/ adalah terjemahan dari "force of nature" yang/  قـَْهـُر الطِبيـْ

mengikut pendapat Kan‘±n (t.t) merupakan ungkapan yang tidak mengakui Tuhan 

sebagai Pencipta alam semesta. Tentang ungkapan ini Sayyid Qu¯b menulis: 

 
"Ungkapan ini jelas menggambarkan satu pandangan jahiliyah yang putus 
hubungan dengan Allah dan dengan roh alam buana yang patuh kepada 
Allah...". (Sayyid Qutb, 2000: 1/32) 

 

Contoh kolokasi pinjaman yang lain adalah   َِحـْرِب اَألْعَصـاب /¥arb-i al- a‘¡±b-i/ 

dalam contoh (293) sebagai terjemahan dari "war of nerves", نِ ْمـاألَ  امُ مَ ِصـ  /¡im±m-u 

al- amn-i/ dalam contoh (296) terjemahan dari "safety valve", dan  ِةِ َهـجْ و  رِ ظَـالن  /wijhat-i 

al-na§ar-i/ dalam contoh (300) terjemahan dari "point of view". 

 

6.1.1.17 Kolokasi KN + KSN + KN: 
Kolokasi ini terdiri dari KN yang berkombinasi dengan KSN dan KN. 

Contoh: 

 
 (A/1/16)  ْنيَ لِ ل ضَ مُ الْ  نَ مِ  ةً ابَ صَ عِ  (301)

 /‘i¡±bat-an                   min-a al- mu«allil-³n/  

 kumpulan penjenayah  dari    art-penyesat-penyesat  
             KN                KSN               KN  
 '…satu kumpulan penyesat…' (M/1/15) 
                    FN  
 '…sekelompok orang yang menyesatkan…' (I/1/19) 
                               FN  
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رِ وْ عُ  الش ِيف  ةٍ افَ ظَ نَ  (302)  (A/1/17) 

 /na§±fat-an f³        al-  syu‘−r-i/  

 kebersihan dalam art-perasaan  
        KN     KSN         KN  
 '…kebersihan perasaan…' (M/1/18) 
                FN  
 '…kesucian perasaan…' (I/1/20) 
                FN  
   
ةٍ مَ كْ حِ  نْ مِ  فٍ رَ طَ  (303)  

(A/1/21) 

 /¯arf-in min ¥ikmat-in/  

 hujung dari hikmat  
     KN  KSN KN  
 '…sebahagian hikmat…' (M/1/21) 
               FN  
 '…hikmah…' (I/1/25) 
        KN  
   
دِ ائِ قَ عَ الْ  نَ مِ  امٌ كَ ُر  (304)  

(A/1/23) 

 /ruk±m-un  min-a al-  ‘aq±’id-i/  

 timbunan    dari    art-‘aqidah-‘aqidah  
       KN      KSN             KN  
 '…timbunan ‘aqidah-‘aqidah …' (M/1/25) 
                    FN  
 '…bertumpuk-tumpuk akidah…' (I/1/27) 
                     FN  
   
 (A/1/31)  اءِ رَ بَـ كُ الْ  نَ مِ  رٌ فَ نَـ  (305)

 /nafar-un              min al- kubar±’-i/  

 sekumpulan orang dari art-orang-orang besar  
             KN          KSN           KN  
 '…segelintir manusia dari golongan orang-orang besar …' (M/1/44) 
                 FN           KSN              FN  
 '…golongan pembesar dan para tokoh…' (I/1/38) 
                        FN  
   
ْريِ مِ  الض ِيف  ةٌ يَ اسِ سَ حَ  (306)  

(A/1/39) 

 /¥as±siyat-un      f³        al- «am³r-i/  

 perasaan sensitif dalam art-hati nurani  
          KN              KSN       KN  
 '…perasaan yang peka di dalam hati nurani…' (M/1/66) 
                FN                  KSN        KN  
 '…sensitivitas dalam hati…' (I/1/46) 
             KN      KSN KN  
   

 
 



295 
 

 (A/1/466)  رِ مْ األَ  نِ عَ  ةٌ فَ الَ خمَُ  (307)

 /mukh±lafat-un ‘an   al-  ’amr-i/  

 pelanggaran       dari art-perintah  
         KN           KSN      KN  
 '…satu pelanggaran perintah…' (M/2/490) 
                   FN  
 '…menyelisihi perintah…' (I/2/152) 
             KK        KN  
   
ىوَ اهلَْ  نَ مِ  ةٌ كَ َر حَ  (308)  

(A/1/466) 

 /¥arakat-un min-a al- haw±/  

 gerakan       dari    art-hawa nafsu  
     KN         KSN          KN  
 '…satu tindakan hawa nafsu …' (M/2/490) 
                     FN  
 '…mengikuti hawa nafsu…' (I/2/152) 
           KK         KN  
   
 (A/1/603)  رِ مْ عُ الْ  نَ مِ  ةٍ حَ سْ فُ  ِيفْ  (309)

 /f³       fus¥at-in min-a al-‘umr-i/  

 dalam lapang    dari    art-usia  
              KN     KSN      KN  
 '…masih dalam usia yang lapang…' (M/3/228) 
                                FN  
 '…dalam usia yang masih lapang…' (I/2/304) 
                            FN  
   
 (A/1/603) لِ مَ األَ  نَ مِ  ةٍ حَ وْ بُـ حبُْ  (310)

 /bu¥b−¥at-in      min-a al- ’amal-i/  

     pusat              dari    art-cita-cita  
           KN          KSN          KN  
 '…cita-cita yang lebar …'  (M/3/228) 
                  FN  
 '…semaraknya keinginan dan cita-cita…' (I/2/304) 
                       Klausa  

 

Kolokasi KN + KSN + KN di atas pada umumnya berpadanan dengan FN 

dalam BT. KSN berpadanan dengan sesama KSN berlaku pada contoh (305) 

terjemahan Melayu-Malaysia  ِْمـن /min/ 'dari', dan pada contoh (306)  ِيف /f³/ 'di dalam' 

dan 'dalam'. Pemadanan yang tampak agak bebas berlaku pada contoh (310) versi 
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terjemahan Melayu-Indonesia di mana Kolokasi KN + KSN + KN diberi padanan 

dalam bentuk Klausa "semaraknya keinginan dan cita-cita". 

Kolokasi 'menyelisihi perintah' dalam contoh (307) terjemahan Melayu-

Indonesia terasa asing kerana KK menyelisihi itu sendiri dalam bahasa Melayu-

Indonesia tidak pernah wujud. Kata-kata yang diterbitkan dari KN selisih adalah: 

 
berselisih 1 v berbeda; ada selisihnya. 2 adv berlainan pendapat dsb; bertikai; 
berbantah. 
menyelisihkan v 1 berlainan pendapat tentang; 2 mempertikaikan; 
memperbantahkan; 
perselisihan n 1 berlainan (pendapat dsb); 2 pertikaian; sengketa; 
percekcokan; 
memperselisihkan v menyelisihkan. 

(Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995: 900) 

 

Sedangkan kata-kata terbitan dari KN selisih mengikut Kamus Dewan 

(Noresah bt. Baharom, et al, 2005: 1427-1428) adalah berselisih, berselisihan, 

menyelisihkan, memperselisihkan, selisihan, dan perselisihan yang maknanya 

masing-masing tidak jauh berbeza dari makna yang diberikan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. 

Oleh kerana itu, KK menyelisihi selain memang tidak pernah wujud sama ada 

dalam bahasa Melayu-Indonesia atau pun dalam bahasa Melayu-Malaysia, KK 

tersebut tidak pernah berkolokasi dengan KN perintah. Pemilihan KN pelanggaran 

dalam terjemahan Melayu-Malaysia merupakan pemilihan yang tepat. Mengikut 

Kamus Dewan (Noresah bt. Baharom, et al, 2005: 884) di antara makna pelanggaran 

adalah "perihal menentang perbuatan dsb atau tidak mematuhi (undang-undang, 

peraturan, adat, dll). 
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Kemunculan FK menyelisihi perintah dalam terjemahan Melayu-Indonesia di 

atas merupakan fenomena collocational clash ‘pertentangan kolokasi’ seperti yang 

diisyaratkan oleh Baker (1992: 14-15), Beekman and Callow (1974: 160), dan 

Larson (1984: 146). Para pakar penterjemahan ini mengingatkan agar para 

penterjemah bersikap waspada terhadap collocational clash ini. Pertentangan 

kolokasi ini berlaku manakala penterjemah mengekalkan bentuk kolokasi yang 

memang berlaku secara wajar dalam BS, tetapi tidak demikian dalam BT. Itulah 

yang berlaku dalam contoh (307) sehingga muncul FK menyelisihi perintah yang 

tampak ganjil kerana sebagai hasil dari pertentangan kolokasi. 

KN pertama dalam kombinasi KN + KSN + KN ini kerap berupa Penjodoh 

Bilangan seperti yang tampak dalam contoh (301)   ِةابَ َصـع  /‘ i¡±bat/ ‘satu kumpulan, 

‘sekelompok’, (303) فٍ رَ طَـ  /¯arf/ ‘sebahagian’, (304)  امَكـُر  /ruk±m/ ‘timbunan’, (305)  

رفَ نَـ   /nafar/ ‘segelintir’.                           

 

6.1.1.18 Kolokasi KN + KSN: 

Kolokasi ini terdiri dari KN yang berkombinasi dengan KSN. KN dalam 

kolokasi ini sentiasa berkes akusatif kerana fungsinya sebagai  ِاَْلَمْفُعـْول َألْجلِـه /al-

maf‘−l li ajlihi/ 'causative object' (El-Dahdah, 1997:  ٢٧ –م  ), atau sebagai  احلَـال/al-

¥±l/ 'complement of manner' (Ibid:  ١٤ –م ). Contoh: 

 
 (A/1/580)  عَ مَ  ياً ش مَ تَ مُ  هُ رُ تاَ خيَْ  (311)

 /ya-    kht±ru   –hu         mutamasysyiy-an ma‘a/  

 ia (m) memilih-nya (m) bersesuaian           bersama  
                                          KN                 KSN  
 ‘Ia dipilih sesuai dengan…’ (M/3/175) 
                  KA    KSN  
 ‘Islam memilihnya sejalan dengan…’ (I/2/278) 
                              KA      KSN  
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اتٍ رَ سَ حَ  سِ فْ النـ  ةِ اعَ ضَ إِ  نْ مِ  الً دَ بَ  (312)  
(A/1/642) 

 /badal-an  min i«±‘at-I         al-nafs-I hasar±t-in/  

  ganti        dari  penghilangan art-jiwa  penyesalan-pengesalan   
   KN        KSN  
 ‘…bukannya membuang masa mengecewakan hati sendiri…’ (M/3/308) 
         KH  
 ‘Jangan membenamkan hati dalam penyesalan…’ (I/2/346) 
   KPr  
   
اُألْسَرةِ  عَ مَ  الً افِ كَ تَ مُ  (313)  

(A/1/645) 

 /mutak±fil-an               ma‘a al-usrat-i/  

 tanggung menanggung bersama art-keluarga  
             KN                  KSN  
 ‘…bertakaful bersama…’ (M/3/313) 
          KK        KSN  
 ‘…terhadap keluarga…’ (I/2/348) 
         KSN  
   
اهُ نَ ضْ رَ عْ تَـ ا اسْ مَ لِ  ةً لَ مِ كْ تَ  (314)  

(A/1/649) 

 /takmilat-an      li-     m±  ista‘ra«                -n±   -hu/  

 penyempurnaan bagi apa telah menerangkan-kami-nya (m)   
        KN           KSN  
 ‘…sebagai menggenapkan peraturan-peraturan yang telah 

Kami  
(M/3/322) 

                   FK  
 terangkan…’  
 ‘…untuk melengkapi apa yang telah kami paparkan…’ (I/2/353) 
              FK  
   
 (A/1/649) بِناَءاً َعَلى (315)

 /bin±’-an    ‘al±/  

 berdasarkan atas  
        KN      KSN  
 ‘Oleh kerana …’ (M/3/323) 
      KH  
 ‘Didasarkan atas…’ (I/2/354) 
       KK        KSN  
   
 (A/1/661) َفْضالً َعنْ  (316)

 /fa«l-an   ‘an/  

 kelebihan dari  
      KN    KSN  
 ‘…apatah lagi…’ (M/3/348) 
        KPg   KPg  
 ‘…apalagi…’ (I/2/366) 
         KPg  
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 (A/1/665) َرد َعَلى (317)

 /radd-an ‘al±/  

 jawaban  atas  
     KN    KSN  
 ‘…sebagai jawapan kepada…’ (M/3/358) 
             FN              KSN  
 ‘…yang merupakan jawaban terhadap…’ (I/2/371) 
                   FN                       KSN  
   
 (A/1/666) َفْضالً َعَلى (318)

 /fa«l-an  ‘al±/  

 kelebihan atas  
     KN     KSN  
 ‘Selain dari itu …’ (M/3/359) 
        KH  
 ‘Apalagi…’ (I/2/372) 
    KPg  
   
 (A/1/672) نْ مِ  اءً دَ تِ بْ اِ  (319)

 /ibtid±’-an min/  

  mulai        dari  
    KN         KSN  
 ‘…mulai dari…’ (M/3/373) 
       KK  KSN  
 ‘…diawali dengan…’ (I/2/378) 
         KK    KSN  
   
دِ لَ وَ الْ  ةِ ابَ جنََ  ِيفْ  ةً بَ غْ رَ  كَ لِ ذَ  لُ عَ فْ ا يَـ منَ إِ وَ  (320)  

(A/1/624) 

 /wa inna-m± ya-     f‘alu     dh±lika raghbat-an  f³  

 dan hanya     ia (m) berbuat itu (m)   suka          dalam  
                                                        KN            KSN  
 naj±bat-I   al-walad-i/  

 kepintaran art-anak lelaki  
 ‘Ia berbuat demikian kerana inginkan anak yang dikandung 

itu  
(M/3/270) 

                                          FK  
 cerdik …’  
 'Hal itu dilakukan karena ingin mendapatkan keturunan…' (I/2/327) 
                                 FK  

 

Beragam bentuk padanan yang diberikan untuk Kolokasi KN + KSN seperti 

tampak dalam contoh-contoh di atas. Beberapa kategori baru muncul seperti yang 

berlaku dalam contoh (312) di mana Kolokasi KN + KSN mendapat padanan Kata 
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Hubung (KH) "bukannya" dalam terjemahan Melayu-Malaysia dan Kata Perintah 

(KPr) "jangan" dalam terjemahan Melayu-Indonesia, dalam contoh (316) mendapat 

padanan Kata Penegas (KPg) "apatah lagi" dan "apalagi", serta contoh (318) 

terjemahan Melayu-Indonesia "apalagi". 

Terjemahan Melayu-Malaysia dalam contoh (312) merupakan bahagian dari 

ayat majmuk gabungan, iaitu ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang 

dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut 

dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi, (Nik Safiah Karim, et al, 2006: 478) 

dan dalam contoh di atas kata hubungnya adalah bukannya. Ayat selengkapnya 

adalah: 

 

 نْ ِمـ الً دَ ؛ بَـ ةً رَ اَشـبَ مُ  هِ لِ ْضـفَ  نْ ِمـ هِ الِ ؤَ ُسـ، وَ   اهللاِ َىل إِ  بِ لَـالط بِ  هِ جـوَ التـ وَ 
  اتٍ رَ سَ حَ  سِ فْ النـ  ةِ اعَ ضَ إِ 

(A/1/642) 

/wa al-tawajjuh      bi         al-  ¯alab-i          il±        all±h-i   

dan art-bertawajuh dengan art-permohonan kepada Allah  
 

wa  su’±li        -hi         min fa«li   -hi         mub±syarat-an  

dan memohon-nya (m) dari kurnia-nya (m) langsung  

badal-an   min i«±‘at-i           al-nafs-i hasar±t-in/  

 ganti        dari  penghilangan art-jiwa  penyesalan-pengesalan   

'Yang harus dilakukan di sini ialah bertawajjuh kepada Allah dan 
memohon limpah kurniaan-Nya secara langsung bukannya 
membuang masa mengecewakan hati sendiri…' 

(M/3/308) 

'Kemudian mereka diberi pengarahan supaya memohon kepada 
Allah dan meminta karunia-Nya secara langsung. Jangan 
membenamkan hati dalam penyesalan…' 

(I/2/346) 

 

TS di atas dalam terjemahan Melayu-Malaysia berupa ayat majmuk gabungan 

dengan menggunakan kata hubung bukannya, sedangkan dalam terjemahan Melayu-

Malaysia dibahagi menjadi dua ayat yang terasing. Dalam terjemahan Melayu-
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Malaysia, Kolokasi KN + KSN berpadanan dengan KH "bukannya" dan dalam 

terjemahan Melayu-Indonesia berpadanan dengan KPr "jangan". 

 

6.1.1.19 Kolokasi KNm + KSN + KNj: 

Kolokasi ini terdiri dari KN dalam bentuk mufrad (KNm), KSN, dan KN 

dalam bentuk jamak (KNj). Jenis kolokasi ini dalam data ditemui sebanyak 1448 kali 

kemunculan. Contoh: 

 
 (A/3/1243)  ِإن ُكل ُسْوَرٍة ِمْن ُسَوِر اْلُقْرآنِ  (321)

 /inna               kull-a s−rat-in min suwar-i        al- qur’±n-i/  

 sesungguhnya setiap surah     dari surah-surah art-qur’an  
                                 KNm     KSN      KNj  
 'Setiap Surah al-Qur'an…' (M/6/1) 
             KNm  
 'Tiap-tiap surah    dari Al-Qur'an…' (I/4/259) 
                 KNm    KSN  
   
 (A/3/1248)   جِ هَ نْـ مَ الْ  اتِ ِمسَ  نْ مِ  ةٍ ِمسَ  (322)

 /simat-in min  sim±t-i  al- manhaj-i/  

 ciri         dari   ciri-ciri art-kaedah  
 KNm     KSN     KNj  

 
 '…salah satu dari    ciri-ciri methodologi…' (M/6/14) 
         KB        KSN     KNj  
 '…salah satu ciri khusus manhaj …' (I/4/264) 
           KB          FN  
   
عِ اضِ وَ مَ الْ  نَ مِ  عٍ ضِ وْ مَ  ِيفْ  (323)  

(A/3/1248) 

 /f³ maw«i‘-in min-a al- maw±«i‘-i/  

 di tempat      dari    art-tempat-tempat  
     KNm     FSN                 KNj  
 '…di mana-mana tempat…' (M/6/14) 
                  FN  
 '…pada suatu tempat…' (I/4/264) 
                    FN  
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ةِ امَ يَ قِ الْ  دِ اهِ شَ مَ  نْ مِ  دٍ هَ شْ مَ  (324)  
(A/3/1248) 

 /masyhad-in   min masy±hid-i                        al- qiy±mat-i/  

 pemandangan dari pemandangan-pemandangan art-qiamat  
     KNm        KSN             KNj     
 ‘…satu pemandangan hari Qiamat …’ (M/6/14) 
                 FN  
 ‘…sebuah pemandangan dari pemandangan-pemandangan 

hari  
(I/4/265) 

                   FN               KSN                 KNj  
 kiamat…’  
   
 (A/3/1251)  ةِ ص قِ الْ  فِ اقِ وَ مَ  نْ مِ  فْ قِ وْ مَ  ِيفْ  (325)

 /f³           mawqif-in min maw±qif-I      al- qi¡¡at-i/  

 di dalam situasi       dari situasi-situasi art-kisah  
                KNm    KSN         KNj  
 ‘…dalam salah satu dari situasi kisah …’ (M/6/25) 
                    KB      KSN  KNm  
 ‘Pada salah satu perhentian kisah ini…’ (I/4/269) 
                KB         KNm  
   
 ِيفْ أَيِة ُصْوَرٍة ِمْن ُصَورِهِ  (326)

(A/3/1256) 

 /f³       ayyat-i        ¡−rat-in min ¡uwari             -hi/  

 dalam mana-mana bentuk  dari bentuk-bentuk-nya (m)  
                                KNm   KSN         KNj  
 ‘…dalam apa sahaja bentuknya…’ (M/6/41) 
                             FN  
 ‘…dalam berbagai bentuknya…’ (I/4/275) 
                          FN  
   
 (A/3/1260)  رآنِ قُ الْ  اصِ وَ خَ  نْ مِ  ةٌ يَ صِ خاَ  (327)

 /kh±¡iyat-un min khaw±¡-i al- qur’±n-i/  

 ciri               dari ciri-ciri    art-qur’an         
 KNm       KSN KNj  

 
 ‘…salah satu   ciri       dari ciri-ciri  al-Qur’an…’ (M/6/49) 
            KB    KNm     KSN    KNj  
 ‘…salah satu keistimewaan Al-Qur’an…’ (I/4/279) 
            KB          KNm  
   
دِ وْ جُ وُ الْ  ارِ رَ سْ أَ  نْ مِ  ر سِ  (328)  

(A/3/1263) 

 /sirr-un min asr±r-i           al-wuj−d-i/  

 rahsia    dari rahsia-rahsia art-wujud  
 KNm KSN KNj  
 ‘…sesuatu rahsia dari rahsia-rahsia alam …’ (M/6/56) 
               FN         KSN   KNj  
 ‘…salah satu rahasia dari rahasia-rahasia alam…’ (I/4/282) 
                FN             KSN        KNj  
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 (A/3/1263)  هِ نِ يْ انِ وَ قَـ  نْ مِ  نٍ وْ نُـ قاَ  (329)

 /q±n−n-in         min qaw±n³n-i                     -hi/  

 undang-undang dari banyak undang-undang-nya (m)  
         KNm    KSN               KNj  
 '…sesuatu undang-undang dari undang-undang alam…' (M/6/56) 
                     FN                 KSN          KN  
 ‘…suatu undang-undang dari undang-undang alam…’ (I/4/282) 
                   FN                KSN           KN  
   
 (A/3/1276)  اتٍ فَ قَـ وَ  نْ مِ  ةٌ فَ قْـ وَ  (330)

 /waqfat-un min waqf±t-in/  

 perhentian  dari perhentian-perhentian  
     KNm      KSN              KNj  
 '…salah satu tempat perhentian …'  (M/6/88) 
                     FN  
 ‘…sebuah perhentian…’ (I/4/298) 
                FN  

 

 

Kolokasi KNm + KSN + KNj di atas mendapat padanan yang beragam. Pola 

yang hampir sama tampak dalam contoh (324) terjemahan Melayu-Indonesia 

“sebuah pemandangan dari pemandangan-pemandangan hari kiamat” , (327) 

terjemahan Melayu-Malaysia “salah satu  ciri dari ciri-ciri al-Qur'an”,  (328) dalam 

kedua-dua versi terjemahan “sesuatu rahsia dari rahsia-rahsia alam”, dan “salah 

satu rahasia dari rahasia-rahasia alam”, dan pada contoh (329) dalam kedua-dua 

versi terjemahan “sesuatu undang-undang dari undang-undang alam”, dan “suatu 

undang-undang dari undang-undang alam”. Perubahan yang berlaku adalah KN 

menjadi FN dengan munculnya Kata Bilangan seperti “salah satu”,  “sesuatu”, 

“sebuah” atau “suatu”. 

Pemadanan KSN  ِْمـن /min/ dengan KSN “dari”  pada contoh (321) terjemahan 

Melayu-Indonesia tampak merupakan gangguan tatabahasa Arab dalam bahasa 

Melayu-Indonesia, kerana jika KSN tersebut diberi padanan zero, klausa tersebut 
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akan tampak lebih wajar: “tiap-tiap surah Al-Qur’an” sebagaimana halnya 

terjemahan Melayu-Malaysia “Setiap Surah al-Qur’an”. 

 
 

6.1.1.20 Kolokasi Prt  +ف أما     /amm± + fa/:   

Kolokasi ini terdiri dari partikel (Prt) أَمــا   /amm±/ dan Prt  fa/ yang/  فَ  

membentuk sebuah ayat syarat (conditional sentence). Kemunculan Prtـاأَم  /amm±/ 

yang mengandungi makna syarat ini sentiasa diikuti oleh kemunculan Prt  َف /fa/ 

setelahnya (al-Daqr, 1982: 60). Prt   ـاأَم /amm±/  kadang-kadang bermula dengan Prt 

وَ   fa/ atau/ فَ  /al-isti’n±f/ اِالْسـِتئنَاف /wa/ yang berfungsi untuk menunjukkan bahawa 

ayat yang bermula dengan partikel tersebut adalah ayat baharu dan tidak ada 

kaitannya dengan ayat sebelumnya (Ya‘q−b, 1983: 376, 562). Khusus untuk Prt  َو 

/wa/  , selain sebagai Prt اِالْسـِتئنَاف /al-isti’n±f/  juga terkadang muncul sebagai Prt 

Hubung. Contoh: 

 
 (A/1/31)  اهَ صُ خ لَ نُـ فَـ  ةِ وَ عْ الد  عَ مَ  مْ هُ تُـ ص قِ  ما أَ  (331)

 /amm±  qi¡¡atu-hum            ma‘a   al- da‘wat-i   fa   

 adapun  kisah   -mereka (m) dengan art-da’wah   maka  
 nu-   lakhkhi¡u -h±/  

 kami-intisarikan-nya (f)  
 'Kisah kaum Yahudi dengan da’wah ini dapatlah kita 

intisarikan…' 
(M/1/47) 

 ‘Adapun kisah mereka terhadap dakwah dapat kami 
ringkaskan…’ 

(I/1/38) 

   
 (A/1/43)  مْ هُ سَ فُ نْـ أَ  نَ وْ عُ دَ خيَْ  مْ هُ فَـ  الُ فَ غْ األَ  كَ ئِ ولَ أُ  ما أَ  (332)

 /amm± ul±’ika  al-aghf±l-u                fa     -hum   

 adapun mereka art orang-orang lalai maka-mereka (m)  
 ya-khda‘−na     anfusa  -hum/  

 mereka menipu diri-diri-mereka (m)  
 ‘Adapun kaum Munafiqin yang lalai itu, mereka telah menipu 

diri sendiri…’ 
(M/1/77) 

 ‘Sedangkan, mereka yang lalai itu hanya menipu…dirinya 
sendiri’ 

(I/1/52) 
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 (A/1/46)  سِ فْ النـ  ةُ رَ وْ صُ  يَ هِ فَ  ةُ ثَ لِ الثا  ةُ رَ وْ الص  ما أَ  (333)

 /amm±   al-¡−rat-u    al- th±lithat-u  fa    -hiwa   ¡−rat-u    al-nafs-i/   
 adapun  art-gambar art-ketiga    maka-ia (f) gambar art-diri  
 ‘Dan gambaran yang ketiga ialah gambaran jiwa…' (M/1/82) 
 ‘Sedangkan, lukisan ketiga menggambarkan jiwa…’ (I/1/54) 
   
 (A/1/48)  هِ يْ فِ  رٌ وْ ظُ نْ مَ ي فَ د حَ الت  ما أَ  (334)

 /amm± al-  ta¥add³    fa     -man§−r-un f³           -hi/   

 adapun art tantangan maka-dilihat        di dalam-nya (m)  
 

 ‘Cabaran itu dirujukkan…’ (M/1/90) 
 ‘Mengenai tantangan ini maka perlu diperhatikan…’ (I/1/58) 
   
 (A/1/51)  ةً ظَ قْ يَـ  اءُ خَ الر  دُ يْ زِ يَ فَـ  ي قِ الت  نُ مِ ؤْ مُ ا الْ م أَ فَ  (335)

 /fa-amm±   al -mu’min-u al-taqiyy-u    fa-    ya-     z³du   

 art adapun  art-mu’min     art-bertakwa  maka ia (m)-
menambah 

 

 al- rakh±’u        yaq§at-an/  

 art-kesenangan kesedaran  
 ‘…tetapi bagi orang yang beriman, kesenangan itu 

menambahkan kesedaran…' 
(M/1/96) 

 ‘…orang yang beriman dan bertakwa akan menambah 
kesadaran…’ 

(I/1/61) 

   
 (A/1/40)  الً و أَ  ةٌ لَ اشِ فَ  ةٌ لَ اوَ حمَُ  يَ هِ فَ  ةُ لَ اوَ حَ مُ الْ  هِ ذِ ا هَ م أَ فَ  (336)

 /fa-amm±  h±dhihi al-mu¥±walat-u fa     -hiya   mu¥±walat-un   
 maka-adapun ini (f) art-usaha   maka-ia (f) usaha   
 f±syilat-un awwal-an/  

 gagal         pertama  
 ‘…maka percubaan ini adalah suatu percubaan yang gagal…’ (M/1/68) 
 ‘…maka usaha ini pertama mengalami kegagalan…’ (I/1/48) 
   
 (A/1/42)  نَ يْ رِ فِ كاَ الْ  ةُ رَ وْ صُ  يَ هِ فَ  ةُ يَ انِ الث  ةُ رَ وْ الص  ام أَ فَ  (337)

 /fa-amm±       al- ¡−rat-u al-th±niyat-u fa-    hiwa  ¡−rat-u   

 maka-adapun  art-gambar art-kedua       maka-ia (f) gambar   
 al-k±fir³na/  

 art-orang-orang kafir  
 ‘Gambaran yang kedua ialah gambaran golongan orang-orang 

kafir…' 
(M/1/72) 

 ‘Gambaran yang kedua adalah golongan kafirin’ (I/1/50) 
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 (A/1/51)  هُ لُ زِ لْ زَ تُـ فَـ  قُ افِ نَ مُ الْ  وِ أَ  قُ اسِ فَ ا الْ م أَ وَ  (338)

 /wa-amm±  al-f±siqu aw   al-mun±fiqu   

 Prt-adapun  art-fasik  atau art-munafik   
 fa-     tu-    zalzilu                 -hu/  

 maka-ia (f) menggoncangkan-nya (m)  
 Bagi orang fasik atau munafik pula, kesusahan itu 

menggoncangkan hatinya…' 
(M/1/96) 

 ‘Sedangkan, orang yang fasik atau munafik akan 
menggoncangkan hatinya…’ 

(I/1/61) 

   
 (A/1/51)  ةُ مَ عْ النـ  هُ رُ طِ بْ تُ فَـ  قُ افِ نَ مُ الْ  وِ أَ  قُ اسِ فَ الْ  ما أَ وَ  (339)

 /wa amm± al-f±siq-u aw al-mun±fiq-u   

 Prt-adapun art-fasik atau art-munafik      
 

 fa-     tu-    b¯iru                    -hu       al-  ni‘mat-u/  

 maka-ia (f) membingungkan-nya (m) art-kenikmatan  
 ‘…dan bagi orang-orang yang fasik atau munafiq, 

kesenangan itu menjadikannya angkuh’ 
(M/1/96) 

 ‘Sedangkan, bagi orang yang fasik atau munafik, maka 
kenikmatan itu akan menjadikan mereka sombong.’ 

(I/1/61) 

   
 (A/1/64)  ةٌ دَ احِ وَ ا فَـ هَ تُـ عَ يْـ بِ ا طَ م أَ وَ  (340)

 /wa amm± ¯ab³‘atu-h±       fa-    w±¥idat-un/   

 Prt-adapun tabiat   -nya (f) maka-satu/  
 ‘…dan sifatnya juga sama…’ (M/1/128) 
 ‘Adapun …karakternya masih tetap sama’ (I/1/76) 

 

Kata Pangkal Ayat (KPA) “adapun”  mengikut pendapat Nik Safiah Karim, 

et al (2006: 245) umumnya digunakan dalam bahasa Melayu Lama. Pemadanan Prt 

dengan KPA “adapun”  tampak dalam contoh (331) terjemahan Melayu-Indonesia, 

(332) terjemahan Melayu-Malaysia, dan contoh (340) terjemahan Melayu-Indonesia. 

Dalam kitab ‘Aqa’id Al-Nasafi Teks Melayu, kombinasi KPA “adapun”  dengan KH 

“maka”  adalah padanan dari kombinasi Prt   ـاأَم /amm±/   + Prt  َف /fa/ , misalnya 

“...adapun buddi itu maka ia suatu sabab (ya’ni pegawai bagi ‘ilmu pulang” 

terjemahan dari  ًـا اْلَعْقـُل فـَُهـَو َسـَبٌب لِْلِعْلـِم أَْيضـاَوأَم /wa amm± al-‘aqlu fa-huwa sabab-un 

li al-‘ ilm-i ay«an/, “Maka adapun segala ‘amal itu maka ia itu sekalian kebaktian...”, 
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terjemahan dari  ُاَعـاتـا اَألْعَمـاُل َفِهـَي الطَفَأم /fa-amm± al-a‘m±lu fa-hiya al-¯±‘±t-u/ (Al-

Attas, 1988: 104 dan 122. Lihat: Asmah Haji Omar, 1991: 107) 

Penggunaan “sedangkan” sebagai padanan Prt  ـاأَم /amm±/   seperti tampak 

dalam contoh (332), (333), (338), dan (339) terjemahan Melayu-Indonesia menyalahi 

sistem tatabahasa Indonesia. Alwi et al (1998: 401) menyebut kata “sedangkan” ini 

sebagai “koordinator”  yang berfungsi untuk menghubungkan dua klausa yang 

menyatakan pertentangan. Misalnya, “Ia selalu makan yang enak-enak, sedangkan 

anak dan isterinya kelaparan”. Kerana fungsinya sebagai “koordinator”,  maka kata 

“sedangkan” tidak boleh muncul pada awal ayat. 

 

6.1.1.21 Kolokasi Prt  َال /l±/:  

Kolokasi ini terdari dari Prt  ِاِفيَـة لِْلِجـْنسالَ الن /l± al-n±fiyat li al-jins-i/ iaitu Prt 

negatif  َال /l±/ yang berfungsi sama dengan Prt  ِإن /inna/ yang menjadikan subjek 

berkes akusatif (accusative case) - َمْنُصــوب /man¡−b/ - dan predikatnya berkes 

nominatif (nominative case) - َمْرفُـوع /marf−‘ /-. Subjek dan predikat sentiasa dalam 

bentuk َنِكـَرة /nakirat/ ‘Tidak Tentu’. Namun, tidak selamanya predikat wujud dalam 

ayat. Prt ini disebut  ِاِفَيــة لِْلِجــْنسالَ الن /l± al-n±fiyat li al-jins-i/ kerana maknanya 

menafikan kewujudan dari jenis subjek (Wright, 1979: ii/94 dan al-Raj¥iy, 2004: 

186). Contoh: 

 
 (A/1/568)  الَ َعْهَد ِلَألْرِض َِا اَلِيت  (341)

 /al-lat³   l±     ‘ahd-a           li     al- ar«-i   bi-       h±/  

 yang (f) tidak pengetahuan bagi art-bumi dengan-nya (f)  
 '…yang tidak pernah berlaku di bumi ini…' (M/3/139) 
 ‘…belum pernah ada di bumi…’ (I/2/265) 
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 (A/1/568)  هِ تِ الَ سَ رِ  ِيفْ  ةَ ابَ رَ غَ  الَ فَ  (342)

 /fa-    l±      ghar±bat-a f³        ris±lat-i   -hi/  

 maka tidak keganjilan  dalam kerasulan-nya (m)  
 'Oleh itu tiada suatu keganjilan di dalam kerasulan beliau…' (M/3/139) 
 ‘Karena itu …risalah beliau …tidaklah aneh…’ (I/2/265) 
   
هُ لَ  ةَ ادَ رَ إِ  الَ  (343)  

(A/1/573) 

 /l±     ir±dat-a   la    -hu/  

 tidak kehendak bagi-nya (m)  
 '…tidak mempunyai sebarang iradat…' (M/3/159) 
 ‘…tidak punya kehendak apa-apa…’ (I/2/270) 
   
هُ لَ  لَ صْ أَ  الَ  فٌ يْ خِ سَ  (344)  

(A/1/574) 

 /sakh³f-un   l±      a¡l-a la   -hu/  

 yang lemah tidak asal   bagi-nya (m)  
 '…yang karut yang tidak berasal …' (M/3/161) 
 ‘…hina dan tidak ada dasarnya sama sekali…’ (I/2/271) 
   
 (A/1/580)  هِ رِ كاَ نْ  إِ َىل إِ  لَ يْ بِ سَ  الَ  (345)

 /l±    sab³l-a il±        ink±r-I          -hi/  

 tidak jalan   kepada pengingkaran-nya (m)  
 '…yang tidak dapat diingkar …' (M/3/175) 
 ‘…yang tidak ada jalan untuk mengingkarinya…’ (I/2/278) 
   
 (A/1/826) هِ تِ يَ هِ وْ لُ أُ  ِيفْ  هُ لَ  كَ يْ رِ شَ  الَ  (346)

 /l±  syar³k-a la-hu               f³         ul−hiyat-i-hi/   

 tidak sekutu   bagi-nya (m) dalam ketuhanan-nya (m)  
 '…tiada sekutu bagi-Nya dalam Uluhiyah-Nya…' (M/4/122) 
 ‘…tiada sekutu bagi-Nya dalam uluhiyah-Nya…’ (I/3/156) 
   
 (A/1/833)  هِ يْ فِ  الَ دَ جِ  الَ  يذِ ال  رُ فْ كُ الْ  وَ هُ  رُ كاَ نْ ا اإلِ ذَ هَ وَ  (347)

 /wa h±dh± al- ink±r-u       huwa al- kufr-u   

 dan ini (m) art-keingkaran ia (m) art-kufur   
 al-ladh³   l±      jid±l-a           f³          -hi/  

 yang (m) tidak pertengkaran  di dalam-nya (m)  
 'Keingkaran ini tidak syak lagi adalah satu pernyataan 

kekafiran…' 
(M/4/150) 

 ‘…dan pengingkaran ini berarti kekufuran tanpa perlu 
diperdebatkan lagi…’ 

(I/3/160) 

   
 (A/1/832) ةِ رَ تْـ فَ الْ  هِ ذِ هَ  ىلَ عَ  قٌ ابِ سَ  د بُ  الَ  (348)

 /l±    budd-a s±biq-un  ‘al±  h±dhihi al-fatrat-i/   

 tidak pilihan pendahulu atas ini (f)    art-tempoh  
 ‘…adalah secara pastinya diturunkan sebelum ini …' (M/4/148) 
 ‘….sudah tentu diturunkan lebih dahulu dari masa itu’ (I/3/159) 
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 (A/1/841)  امِ رَ احلَْ  ةِ فَ ارَ قَ مُ  ِيفْ  هُ لَ  ةَ ي نِ  الَ  (349)

 /l±    niyyat-a  la   -hu         f³        muq±rafat-i al- ¥ar±m-i/  

 tidak niat        bagi-nya (m) dalam melakukan  art-haram  
 '…tanpa berniat hendak melakukan perkara yang haram…' (M/4/171) 
 ‘…tidak ada niat untuk melakukan dosa…’ (I/3/170) 
   
 (A/1/843)  هُ لَ  دَ وْ جُ وُ  الَ " انُ سَ نْ اإلِ فَ " (350)

 /fa     al- ins±n-u   l±     wuj−d-a     la   -hu/  

 maka art-manusia tidak kewujudan bagi-nya (m)  
 'Seseorang "insan" itu tidak mempunyai kewujudannya…'  (M/4/176) 
 ‘Maka “manusia” itu tidak ada wujudnya…’ (I/3/172) 

 

Dalam contoh-contoh di atas tampak bahawa Prt  َال /l±/ memperoleh padanan 

dengan Kata Nafi yang mempunyai fungsi yang serupa. Selain itu juga berpadanan 

dengan kata bantu aspek “belum” seperti berlaku pada contoh (341) terjemahan 

Melayu-Indonesia. 

Kolokasi Prt  َال /l±/ dengan KN  بـُـد /budd-a/ dalam contoh (347) adalah 

ungkapan idiom kerana maknanya tidak lagi diambil dari kata per kata.  

Demikian jenis-jenis kolokasi dilihat dari sudut pandang nahu. Berikut adalah 

jenis-jenis kolokasi dilihat dari sudut pandang semantik. 

 

6.1.2 Jenis kolokasi mengikut hubungan semantik: 

Pembagian jenis kolokasi mengikut sudut pandang semantik ini merujuk 

kepada pendapat El-Hassan (1982) yang setelah mengkaji pola-pola kolokasi dalam 

kitab suci al-Qur’an, ia menemukan tiga hubungan semantik pada kata-kata yang 

berkolokasi, iaitu hubungan oposisi, hubungan sinonim, dan hubungan saling 

melengkapi (lihat sub-bab 2.4). Berdasar ketiga-tiga hubungan ini, maka dalam 

kajian ini penulis menamakannya dengan (1) Kolokasi Antonim, (2) Kolokasi 

Sinonim, dan (3) Kolokasi Pelengkap. 
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Selain ketiga-tiga jenis kolokasi di atas, penulis menambahkan dua jenis 

kolokasi lain yang juga mengikut sudut pandang semantik, iaitu (1) Kolokasi 

Ungkapan Am, dan (2) Kolokasi Ungkapan Khas. 

 

6.1.2.1 Kolokasi Antonim: 

Kolokasi ini terdiri dari dua buah kata atau frasa yang maknanya berlawanan. 

Contoh: 

 
 (A/1/23)  ةِ دَ يْ قِ عَ الْ  ى ِيفْ ضَ وْ فَ الْ وَ  مِ ظاَ لن اَ  (351)

 /al-ni§±m-I    wa  al- faw«±         f³        al-‘aq³dat-i/  

 art-peraturan dan art-kucar-kacir dalam art-akidah  
 '…'aqidah yang tersusun rapi dengan 'aqidah yang kacau-

bilau…' 
(M/1/25) 

 ‘…keteraturan dan kekacuan dalam bidang akidah…’ (I/1/27) 
   
 (A/1/23)  دٍ يْ عِ بَ  نْ مِ  الَ وَ  بٍ يْ رِ قَ  نْ مِ  (352)

 /min qar³b-in wa  l±     min ba‘³d-in/  

 dari  dekat     dan tidak dari jauh  
 '…sama ada dari dekat atau dari jauh…' (M/1/26) 
 ‘…baik dari dekat maupun dari jauh…’ (I/1/28) 
   
الً يْ لِ قَ  وْ ا أَ رً يْـ ثِ ا كَ هَ تِ عَ انَـ صَ مُ لِ  ر طَ ضْ يَ وَ  (353)  

(A/1/31) 

 /wa ya-    «¯arr-u     li-       mu¡±na‘at-I     -h±   

 dan ia (m) memaksa untuk bermanis mulut-nya (f)  
 kath³r-an aw   qal³l-an/  

 ramai       atau sedikit  
 '…dan ini telah memaksa ramai Munafiqin atau sedikit 

berpura-pura masuk Islam…' 
(M/1/44) 

 ‘…beberapa orang terpaksa berpura-pura, banyak atau 
sedikit…’ 

(I/1/38) 

   
رِ وْ  النـ َىل إِ  اتِ مَ لُ الظ  نَ مِ  (354)  

(A/1/34) 

 /min al-§ulum±t-i                   il±        al-n−r-i/  

 dari  art-kegelapan-kegelapan kepada art-cahaya  
 '…dari kegelapan kesesatan kepada nur hidayat yang 

terang…' 
(M/1/56) 

 ‘…dari kegelapan kepada cahaya…’ (I/1/42) 
   



311 
 

 (A/1/35)  مُ تاَ اخلِْ وَ  ءُ دْ بَ لْ اَ  (355)

 /al-bad’-u       wa  al- khit±m-u/  

 art-permulaan dan art-penutup  
 '…awal dan akhir …' (M/1/57) 
 ‘…permulaan dan penutup…’ (I/1/42) 
   
 (A/1/350)  ةً يَ ادِ غَ  ةً حَ ائِ رَ  (356)

 /r±’i¥at-an                         gh±diyat-an/   

 pergi (pada waktu petang)  pergi awal pagi  
 '…mundar-mandir…' (M/2/200) 
 ‘…berangkat petang dan pagi…’ (I//2/15) 
   
 (A/1/394)  لِ يْ حِ تَ سْ مُ الْ وَ  نِ كِ مْ مُ لْ اَ  (357)

 /al-mumkin-i wa  al-musta¥³l-i/   

 art-mungkin  dan art-mustahil   
 '…sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang mustahil…' (M/2/320) 
 ‘…sesuatu yang mungkin dan mustahil…’ (I/2/67) 
   
 (A/1/552)  بِ ائِ غَ الر وَ  فِ اوِ خَ مَ لْ اَ  (358)

 /al-makh±wif-i               wa  al- ragh±’ib-i/  

 art-ketakutan-ketakutan dan art-kehendak-kehendak  
 '…ketakutan-ketakutan dan kehendak-kehendak kegemaran 

…' 
(M/3/91) 

 ‘…hal-hal yang menakutkan dan yang menyenangkan…’ (I/2/256) 
   
 (A/1/576)  اهَ ضُ عْ بَـ  وْ أَ  هاَ ل كُ  (359)

 /kull-u-h±       aw   ba‘«-u      -h±/  

 semua-nya (f) atau sebahagian-nya (f)  
 '…semuanya atau sebahagiannya…' (M/3/167) 
 ‘…semuanya atau sebagiannya…’ (I/2/274) 
   
 (A/1/586)  تِ باَ اجِ وَ الْ وَ  قِ وْ قُ حلُْ اَ  (360)

 /al-¥uq−q-i wa  al-  w±jibat-i/  

 art-hak-hak dan art-kewajiban-kewajiban  
 '…hak-hak dan kewajipan-kewajipan…'  (M/3/188) 
 ‘…hak-hak dan kewajiban…’ (I/2/285) 

 

Kolokasi Antonim pada umumnya mendapatkan padanan dengan kata atau 

frasa yang juga berantonim sama ada dalam terjemahan Melayu-Malaysia atau 

terjemahan Melayu-Indonesia. Seperti tampak dalam contoh-contoh di atas, antara 
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dua kata atau frasa yang berantonim terdapat KH  َو /wa/ ‘dan’, atau  َْأو /aw/ ‘atau’, 

kecuali pada contoh (354) dan (356). Khusus berkenaan dengan contoh (356) , iaitu  
ةً يَــادِ غَ  ةً َحــائِ رَ    /r±’i¥at-an gh±diyat-an/  terjemahan Melayu-Indonesia telah memilih 

penterjemahan harfiah, iaitu ‘berangkat petang dan pagi’ berbanding terjemahan 

Melayu-Malaysia yang berpadanan dengan ungkapan ‘mundar-mandir’. 

 

6.1.2.2 Kolokasi Sinonim: 

Para pakar bahasa sejak dulu hingga kini masih berselisih pendapat tentang 

kewujudan sinonim, tak terkecuali para pakar bahasa Arab (‘Umar, 1982: 215-219). 

Namun jika kita kaji perdebatan mereka itu, titik masalahnya adalah pada kewujudan 

sinonim mutlak, iaitu “perkataan-perkataan yang bersinonim benar-benar 

mendukung pengertian dan makna yang sama dan dapat ditukar ganti dalam ujaran 

dan tulisan” (S. Nathesan, 2002: 38). Untuk itu pendapat yang dianut dalam 

penyelidikan ini adalah kewujudan sinonim yang bukan mutlak, iaitu kata atau frasa 

yang bersinonim itu bersesuaian dalam makna asasi dan bukannya dalam seluruh 

makna, dan dapat ditukar ganti dalan konteks tertentu. Misalnya KK  ََوَصـل /wa¡ala/ 

dan َجـاَء /j±’a/ yang sama-sama mengandung makna datang atau sampai. Kedua-dua 

KK dapat berkombinasi dengan KN اْلِقطَـاُر /al-qi¯±r/, ـدُحمَم /mu¥ammad/, dan اخلِْطَـاب 
/al-khi¯±b/, tetapi kedua-dua kata tersebut tidak dapat digunakan dalam konteks yang 

lain. Penutur Arab akan mengatakan َوَصــَل ِمــْن َســَفرِِه /wa¡ala min safari-hi/ dan 

bukannya * َِجــاَء ِمــْن َســَفرِه /j±’a min safari-hi/, dan بِْيــعَجــاَء الر /j±’a al-rab³‘/ dan 

bukannya بِْيعَوَصَل الر /wa¡ala al-rab³‘ (‘ Umar, 1982: 230). 

Mengikut pendapat ‘Umar dan kenyataan yang wujud dalam data, maka 

penyelidik beranggapan bahawa Kolokasi Sinonim wujud dalam bahasa Arab, iaitu 
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kolokasi yang terdiri dari dua buah atau lebih kata atau frasa yang maknanya sama 

atau hampir sama. Contoh: 

 
 (A/1/22)  ءَ ناَ الث وَ  دَ مْ حلَْ اَ  (361)

 /al-¥amd-a wa  al –than±’-a/  

 art-pujian   dan art-pujian  
 ‘…kesyukuran, pujian dan sanjungan…’ (M/1/23) 
 ‘…pujian dan sanjungan…’ (I/1/26) 
   
 (A/1/24)  ءِ داَ عْ األَ وَ  مِ وْ صُ اخلُْ  ةَ دَ رَ طاَ مُ  (362)

 /mu¯±radat-a al- khu¡−m-i wa   al-  a‘d±’-i/  

 penghalauan  art-musuh     dan art-musuh  
 ‘…seperti musuh memburu musuh…’ (M/1/28) 
 ‘…sebagaimana pengusiran pihak lawan dan musuh…’ (I/1/28) 
   
 (A/1/25) بِِإرَاَدِة اِهللا َوَمِشْيَئِتِه  (363)

 /bi-      ’ir±dat-i    All±h-i wa masy³’at-i-hi/   

 dengan kehendak Allah  dan kehendak –nya (m)  
 ‘…oleh kehendak Iradat Allah…’ (M/1/31) 
 ‘...kepada iradah dan kehendak-Nya...’ (I/1/30) 
   
 (A/1/32) اص رَ تَـ مُ الْ  ام ضَ تَ مُ لْ اَ  (364)

 /al-muta«±mm-a al-mutar±¡¡-a/  

 art-bersepadu       art-bersepadu  
 ‘…yang padu dan teguh…’ (M/1/47) 
 ‘…yang bersatu bahu membahu dan teratur rapi…’ (I/1/39) 
   
 (A/1/34)  لُ د بَ تَ تَـ  الَ وَ  رُ يـ غَ تَـ تَـ  الَ  (365)

 /l±    ta-    taghayyar-u  wa  l±     ta-     tabaddal-u/  

 tidak ia (f) berubah       dan tidak ia (f) bertukar  
 ‘…tidak berubah-ubah…’ (M/1/54) 
 ‘…yang tidak berubah dan berganti…’ (I/1/41) 
   
 (A/1/38)  ةٌ قَ افِ خَ  ةٌ ضَ بِ ناَ  ةٌ ياَ حَ  (366)

 /¥ay±t-un  n±bi«at-un kh±fiqat-un/   

 kehidupan berdegup    berdenyut  
 ‘…hayat yang berdenyut dan berdegup…’ (M/1/65) 
 ‘...kehidupan yang berdenyut dan bergerak...’ (I/1/46) 
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 (A/1/350)  لِ يْ بِ ي الس دِ هاَ وَ  قِ يْ رِ ي الط ادِ حَ  (367)

 /¥±d³     al-¯ar³q-i   wa  h±d³ al-sab³l-i/   

 pemacu art-jalan   dan pemberi petunjuk art-jalan   
 ‘…pemandu dan petunjuk jalan…’ (M/2/201) 
 ‘…peretas dan penunjuk jalan…’ (I/2/15) 
   
 (A/1/350)  هُ دَ سَ حَ وَ  هُ دَ قْ حِ َأْن َيْكِبَت  (368)

 /an ya-       kbit-a                 ¥iqd-a-hu         wa ¥asad-a-hu/  

 art  ia (m) memendamkan dengki-nya (m) dan hasad -nya (m)  
 ‘…memendamkan hasad dengki …’ (M/2/201) 
 ‘…memendam rasa dendam dan dengkinya…’ (I/2/15) 
   
 (A/1/597)  ةَ دَ ائِ فَ الْ وَ  عَ فْ النـ  ةِ م ألُ لِ  نُ مَ ضْ يَ  (369)

 /ya-    «man-u      li      al-  ummat-i al-naf‘-a        wa  al-f±’idat-a/  

 ia (m) menjamin bagi art-umat    art-manfaat dan art-faedah  
 ‘…menjamin faedah kepada umat…’ (M/3/213) 
 ‘…segala sesuatu yang bermanfaat…’ (I/2/297) 
   
 (A/1/604)  اهُ نَ أْ ي هَ وَ  هُ ناَ دْ دَ عْ أَ  يْ أَ  (370)

 /ay     a‘dad                 -n±   -hu          wa   

 yakni telah menyediakan-kami-nya (m) dan   
 hayya’                 -n±   -hu/  

 telah menyediakan-kami-nya (m)  
 ‘Yakni Kami telah pun menyediakan azab itu’  (M/3/230) 
 ‘Telah Kami sediakan, telah Kami siapkan’. (I/2/305) 

 

Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahawa Kolokasi Sinonim ada yang 

diberi padanan dengan kata atau frasa yang bersinonim juga seperti dalam contoh 

ءَ نـاَ الث وَ  دَ ْمـحلَْ اَ  (361)  /al-¥amd-a wa  al –than±’-a/ ‘kesyukuran, pujian dan sanjungan’, 

dan ‘pujian dan sanjungan’, contoh (362) terjemahan Melayu-Indonesia  ُْمِ وْ ُصــاخل 
ءِ داَ ْعـاألَ وَ    /al- khu¡−m-i wa al-  a‘d±’-i/ ‘lawan dan musuh’, contoh (363) اهللاِ  ةِ ادَ رَ إِ بِـ 
هِ تِ ئَ يْ ِشـمَ وَ   /bi-’ir±dat-i All±h-i wa masy³’at-i-hi/ ‘oleh kehendak Iradat Allah’, dan ‘kepada 

iradah dan kehendak-Nya’, contoh (365) terjemahan Melayu-Indonesia  َـغَ تَـ تَـ  الالَ وَ  رُ يـ 
لُ د بَـتَ تَـ   /l± ta-taghayyar-u wa  l±  ta-tabaddal-u/  ‘yang tidak berubah dan berganti’, 

contoh (366)  َةٌ َقـافِ خَ  ةٌ َضـبِ نا  /n±bi«at-un kh±fiqat-un/ ‘yang berdenyut dan berdegup’, 

dan ‘yang berdenyut dan bergerak’, contoh  (367)  ادِ َحـ ـدِ هـاَ وَ  قِ يْـرِ ي الطلِ يْ بِ ي الس /¥±d³  
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al-¯ar³q-i  wa h±d³ al-sab³l-i/ ‘pemandu dan petunjuk jalan’, dan ‘peretas dan penunjuk 

jalan’, contoh (368)  ِهُ دَ َسـحَ وَ  هُ دَ ْقـح  /¥iqd-a-hu wa ¥asad-a-hu/ yang diberi padanan 

‘hasad dengki’ dalam terjemahan Melayu-Malaysia, dan terakhir contoh (370) 

terjemahan Melayu-Indonesia  َهَ وَ  هُ ناَ دْ دَ ْعـأ اهُ نَـأْ ي  /a‘dad-n±-hu wa hayya’-n±-hu/ ‘Telah 

Kami sediakan, telah Kami siapkan’.    

 Frasa ‘rasa dendam’ dalam contoh (368) terjemahan Melayu-Indonesia 

tidaklah bersinonim dengan dengki. Dalam bahasa Melayu-Indonesia, kata yang 

bersinonim dengan dengki adalah sirik dan cemburu  (Nur Arifin Chaniago, et al, 

2000: 228, dan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

1995: 222, 387) 

 

 6.1.2.3 Kolokasi Pelengkap: 

Kolokasi ini terdiri dari dua buah kata atau frasa di mana kata atau frasa yang 

kedua sentiasa muncul setelah kata atau frasa pertama yang maknanya berfungsi 

sebagai pelengkap atau penguat. Contoh: 

 
 (A/1/22)  لِ امِ الش  لِ مِ كاَ الْ  دِ يْ حِ وْ التـ  حِ وْ ضُ وُ  ْنيَ بَـ  (371)

 /bayna wu«−¥-i al-taw¥³d-i al- k±mil-I     al-sy±mil-i/  

 antara kejelasan art-tauhid   art-sempurna art-universal  
 '…di antara 'aqidah Tauhid yang jelas dan sempurna…' (M/1/24) 
 ‘...antara kejelasan tauhid yang sempurna dan lengkap...’ (I/1/27) 
   
 (A/1/30)  َاَألْوُس َواْخلَْزرَُج  (372)

 /al-aws-u wa al-khazraj-u/  

 art-aus    dan art-khazraj  
 '…Aus dan Khazraj…' (M/1/41) 
 ‘…suku Aus dan Khazraj…’ (I/1/76) 
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 (A/1/34) بِ ارِ شَ مَ الْ  وَ  مِ اعِ طَ مَ لْ اَ  (373)

 /al-ma¯±‘im-i              wa  al- masy±rib-i/   

 art-makanan-makanan dan art-minuman-minuman  
 '…makanan dan minuman…' (M/1/56) 
 ‘…makanan dan minuman…’ (I/1/42) 
   
(374)  وَ  عِ مْ الس ةِ اعَ الط (A/1/35) 

 /al-sam‘-i           wa  al-  ¯±‘at-i/  

 art-pendengaran dan art-kepatuhan  
 '…keta'atan dan kepatuhan…' (M/1/56) 
 ‘…mendengar dan taat…’ (I/1/42) 
   
 (A/1/38)  ضِ يْ رِ عَ الْ  لِ يْ وِ الط  كِ لْ مُ ا الْ ذَ هَ  ِيفْ  (375)

 /f³      h±dh±   al-mulk-i      al-   ¯aw³l-i  al-‘ar³«-i/  

 dalam ini (m) art-kerajaan art-panjang art-lebar  
 '…dalam kerajaan alam yang luas saujana ini…' (M/1/64) 
 ‘…kekuasaan yang panjang dan luas membentang ini’. (I/1/45) 
   
 (A/1/349)  اتُ سَ بَ الَ مُ الْ وَ  فُ وْ رُ لظ اَ  (376)

 /al-§ur−f-u   wa  al- mul±bas±t-u/   

 art-keadaan dan art-kondisi-kondisi sekitar  
 '…keadaan dan suasana…' (M/2/199) 
 ‘...kondisi dan situasi...’ (I/2/14) 
   
 (A/1/394)  رَ يْـ اطِ سَ األَ وَ  تَ افاَ رَ خلُْ اَ  (377)

 /al-khur±f±t-a         wa  al- as±¯³r-a/   

 art-tahyul-tahyul    dan art-legenda-legenda   
 '…khurafat dan dongeng-dongeng yang karut…' (M/2/320) 
   
 (A/1/766)  تٍ داَ عاَ وَ  دَ يْ الِ قَ تَـ  (378)

 /taq±l³d-a      wa ‘±d±t-in/  

 tradisi-tradisi dan adat-adat  
 '…tradisi-tradisi, adat-adat …' (M/3/605) 
   
 (A/1/1246)  نَ يْ ازِ وَ مَ وَ  مٍ يَ قِ  (379)

 /qiyam-in wa maw±z³n-a/  

 nilai-nilai dan neraca-neraca  
 '…nilai-nilai, neraca pertimbangan…' (M/6/7) 
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 (A/3/1291)  اتِ احلَِ ا الص وْ لُ مِ عَ ا وَ وْ نُـ آمَ  (380)

 /±man           -−               wa ‘amil                      -−   

 telah beriman mereka (m) dan telah mengerjakan mereka (m)  
 al- ¡±li¥±t-i/  

 art-amalan-amalan yang salih  
 '..orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan 

yang salih…'  
(M/6/127) 

 
 

Dalam contoh (371) kata ـاِملاَلش /al-sy±mil/ muncul sebagai pelengkap kata 

 al- k±mil/, namun tidak memperolehi padanan, berbeza dengan kata yang/ اَْلَكاِمـل

sama di tempat lain seperti dalam contoh berikut: 

 
(381)  صَ الت لِ مِ كاِ الْ  رِ و  لِ امِ الش (A/1/186) 

 /al-ta¡awwur-i al-  k±mil-i     al-sy±mil-i/  

 art-kefahaman art-sempurna art-menyeluruh  
 '…kefahaman yang sempurna dan menyeluruh…' (M/1/436 

 
Beberapa Kolokasi Pelengkap mempunyai urutan yang tetap dan tidak pernah 

bertukar, seperti dalam contoh (372)  َجُ رَ زْ اخلَْ وَ  سُ وْ ألَ ا  /al-aws-u wa al-khazraj-u/ ‘Aus dan 

Khazraj’, contoh (373)  ْبِ ارِ َشـمَ ال وَ  مِ اعِ طَـمَ لْ اَ    /al-ma¯±‘im-i wa al-masy±rib-i/ ‘makanan 

dan minuman’, contoh (374)   َو ةِ اَعـالط ـ  عِ مْ الس  /al-sam‘-i wa al-¯±‘at-i/ ‘keta’atan dan 

kepatuhan’, dan dalam contoh (380)  َـوْ لُـمِ عَ ا وَ وْ نـُـآماتِ احلَِ ا الص  /±man-− wa ‘amil-− al-

¡±li¥±t-i/ '..orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang salih…'. 

Beberapa di antara sebab tetapnya urutan tersebut adalah bersifat munasabah, seperti 

disebutkannya makanan sebelum minuman, kerana pada umumnya orang itu makan 

terlebih dahulu baru kemudian minum. Demikian juga perbuatan taat akan berlaku 

setelah seseorang itu mendengar terlebih dahulu apa yang harus ditaatinya itu. 

Sementara iman merupakan asas dari amalan-amalan yang salih. Dengan kata lain, 

amalan-amalan salih yang akan mendapat ganjaran adalah yang berdasar iman. 
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Dalam al-Qur’an banyak sekali ditemui ungkapan dengan urutan seperti dalam 

contoh (380) di atas. 

Urutan kondisi dan situasi seperti tampak dalam contoh (376) terjemahan 

Melayu-Indonesia dapat dikategorikan sebagai pertentangan kolokasi dilihat dari segi 

urutan. Dalam wacana Melayu-Indonesia, urutan yang umum adalah situasi dan 

kondisi sehingga dalam bahasa percakapan sering kita dengar akronim SIKON, 

kependekan dari situasi dan kondisi. Berikut beberapa contoh penggunaan urutan 

situasi dan kondisi dalam wacana Melayu-Indonesia (huruf condong oleh penulis): 

 
 
Perupa Hanafi, Ivan Haryanto, Nasirun, Tisna Sandjaya, dan Wayan Kun 
Adnyana, dengan caranya masing-masing juga mengkritisi situasi dan 
kondisi politik di tahun Pemilu 2009 ini 
http://www.kompas.com/read/xml/2009/02/04/0111556/moralitas.perupa.un
tuk.mengritik.dan.mencibiri.situasi.politik. 
 
Percuma kata-kata/kalimat yang bagaimanapun tidak akan nenyentuh hati 
dan pikiran para politisi dan pejabat. Sementara tidak sedikit juga rakyat 
yang tidak peduli terhadap sikon 
http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/30/23342147/paceklik.kebahagi
aan.saat.lebaran. 
 
TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Survei yang dilakukan IFES, lembaga 
internasional untuk membangun demokrasi di dunia, menyebutkan situasi 
dan kondisi perekonomian di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam buruk. 
 http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/02/15/brk,20070215-
93334,id.html 
 
Sikon begini mau berantas korupsi sama saja DREAM ON 
http://www.tempo.co.id/hg/khusus/kolom/?case=interaktif&act=read&page
=180 
 
 

Dalam data ditemui bahawa kombinasi  َااتُ َسـبَ الَ مُ الْ وَ  فُ وْ رُ لظـ  /al-§ur−f-u wa  al- 

mul±bas±t-u/ muncul sebanyak 9 (sembilan) kali kemunculan. Hal ini menunjukkan 

bahawa urutan tersebut lazim dalam wacana bahasa Arab, sementara kombinasi 

kondisi dan situasi tidak lazim dalam wacana bahasa Melayu-Indonesia. 
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6.1.2.4 Kolokasi Ungkapan Am: 

Kolokasi ini terdiri dari sebuah kata, frasa atau ayat lengkap yang muncul 

setelah Kata Nama Diri (KND) tertentu atau Kata Ganti Nama yang merujuk kepada 

KND tersebut. Fungsi ayat ini berupa pujian, celaan, dan doa. Contoh: 

 
 (A/1/14)  ق احلَْ  وَ هُ  هُ نَ حاَ بْ سُ  اهللاَ  ن إِ  (382)

 /inna              All±h-a sub¥±n-a -hu      huwa  al- ¥aqq-u/  

 sesungguhnya Allah     Maha Suci-Ia (m) Ia (m) art-benar  
 ‘Allah S.W.T. itulah yang benar/al-Haq…’ (M/1/10) 
 ‘Sesungguhnya, Allah adalah Mahabenar...’ (I/1/17) 
   
 (A/1/14)  َىل عاَ تَ  هِ دِ وْ جُ وُ  نْ مِ وَ  (383)

 /wa min wuj−d-i    -hi          ta‘±l±/  

 dan dari kewujudan-nya (m) Maha Tinggi Ia (m)  
 '…dan dari kewujudan Allah Ta'ala…' (M/1/10) 
 ‘…dan dari kewujudan-Nya…’ (I/1/17) 
   
 (A/1/112)  ل جَ وَ  ز عَ  اهللاِ  ةِ ادَ هَ شَ بِ  (384)

 /bi-       syah±dat-i All±h-i ‘azz-a          wa jall-a/   

 dengan kesaksian  Allah    mulia ia (m) dan agung ia (m)  
 '…dengan disaksikan oleh Allah 'Azzawajalla…' (M/1/257) 
 ‘...dengan kesaksian Allah Azza wa Jalla...’ (I/1/137) 
   
 (A/1/21)  َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ عَ  (385)

 /‘an ras−l-i All±h-i ¡alla All±hu                ‘alay-hi   

 dari utusan Allah  telah berselawat ia (m) atas-nya (m)  
 wa  sallam-a/  

 dan telah memberi salam ia (m)  
 '…dari Rasulullah s.a.w…' (M/1/21) 
 ‘...dari Rasulullah saw...’ (I/1/25) 
   
 (A/1/27)  اهُ قَ لْ يَـ  مُ الَ الس  هِ يْ لَ عَ  لُ يْ ربِْ جِ  نَ كاَ َو  (386)

 /wa k±na             jibr³lu ‘alay-hi         al-sal±m-u   

 dan adalah ia (m) Jibril  atas -nya (m) art-kesejahteraan  
 ya-     lq±            -hu/  

 ia (m) menjumpai-nya (m)  
 'Biasanya Jibril a.s. mengunjungi beliau…' (M/1/37) 
 ‘Malaikat Jibril a.s. selalu datang menemui beliau...’ (I/1/34) 
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 (A/1/28)  مُ الَ الس  هِ يْ لَ عَ  - مَ يْ اهِ رَ بْـ إلِ  (387)

 /li-   ibr±h³m-a ‘alay-hi           al-sal±m-u /   

 bagi Ibrahim     atas -nya (m) art-kesejahteraan  
 '…dengan Ibrahim a.s…' (M/1/38) 
   
 (A/1/464)  ءِ ماَ لْ باِ  - هُ هَ جْ وَ  اهللاُ  مَ ر كَ   - ي لِ عَ  اءَ جَ وَ  (388)

 /wa j±’a ‘aliyy-un karram-a All±h-u   

 dan telah datang ia (m) Ali telah memuliakan ia (m) Allah   
 wajh-a-hu        bi         al- m±’-i/  

 wajah -nya (m) dengan art-air  
 'Kemudian Ali Karramallahu wajhah membawa air…' (M/2/486) 
 ‘Ali, karramallahu wajhahu, datang dengan membawa air...’ (I/2/150) 
   
 (A/1/466)  هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  - ةَ زَ محَْ  انِ مَ ثْ جُ  (389)

 /juthm±n-i ¥amzat-a ra«iya                       All±h-u ‘an-hu/  

 mayat        Hamzah  telah menyukai ia (m) Allah   dari-nya 
(m) 

 

 '…mayat Hamzah r.a. …' (M/2/490) 
 ‘...jasad Hamzah...’ (I/2/152) 
   
 (A/1/762)  اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  هُ دُ بْ عَ  دُ م حمَُ  خُ يْ لش اَ  امُ مَ إلِ اَ  اذُ تَ سْ ألُ اَ  (390)

 /al-ust±dh-u al-im±m-u al-syaikh-u mu¥ammad ‘abduh  

 art-ustaz     art-imam    art-syekh    Muhammad   Abduh  
 ra¥ima                          -hu        All±h-u  

 telah mengasihani ia (m)-nya (m) Allah  
 '…al-Ustaz al-Imam Syekh Muhammad Abduh 

Rahimahullah…' 
(M/3/597) 

 ‘Ustadz al-Imam Syekh Muhammad Abduh rahimahullah…’ (I/3/83) 
   
 (A/1/761)  هِ يْ لَ عَ  اهللاِ  ةُ نَ عْ لَ  - هُ ن ألَ  نِ طاَ يْ الش  ذاَ هَ  نْ مِ  (391)

 /min h±dh± al-syay¯±n-i li-anna-hu      la‘nat-u-All±h-i   

 dari  ini (m) art-syaitan   kerana  ia (m) kutukan Allah   
 ‘alay -hi/   

 atas-nya (m)  
 '…dari syaitan, kerana syaitan yang terkutuk…'  (M/3/593) 
 ‘…dari tipu daya setan yang dilaknat Allah…’ (I/3/82) 

 

Di antara perbezaan sistem penulisan Arab dan Rumi adalah bahawa dalam 

huruf Arab tidak mengenal huruf besar seperti yang dikenal dalam penulisan Rumi. 

Mengikut tatabahasa Melayu (Nik Safiah Karim, et al, 2006: 98-100), huruf pertama 

Kata Nama Khas (KNKh) ditulis dengan huruf besar, sama ada KNKh hidup 
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manusia, seperti Fatimah, Lim Ah Ming, dan Kamaladevi, atau KNKh hidup bukan 

manusia, seperti Jibrail, Belang, dan Kancil, atau KNKh tak hidup, seperti Melayu, 

Toyota, dan Proton Saga. Dan mengikut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu 

yang diterbitkan oleh Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia 

(MABBIM), huruf besar juga digunakan dalam penulisan Kata Ganti untuk Allah, 

seperti Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya, Bimbinglah 

hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau restui. 

Sistem penulisan seperti ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Ungkapan-

ungkap seperti dalam contoh-contoh di atas boleh dijadikan pedoman untuk 

membezakan KNKh dari Kata Nama Am (KNA). Selain berfungsi sebagai pembeza, 

ungkapan-ungkapan tersebut juga mengandungi penghormatan seperti tampak dalam 

contoh (382), (383), dan (384). Ungkapan terdiri dari OM  َقلَـطْ مُ لْ املْفُعـول ا  /al-maf‘−l 

al-mu¯laq/ ‘the absolute object’  َُســْبَحان /sub¥±na/ dan KGN /-hu/. OM  َُســْبَحان 

/sub¥±na/  dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 13 (tiga belas) kali yang 

berkombinasi dengan KH  ـِذيالل  /al-ladh³/ (surah al-Isr±’ ayat 1 dan ayat 108, surah 

Y±s³n ayat 36, dan surah al-Zukhruf ayat 13), KNKh Allah (surah al-Mu’min−n ayat 

91, surah al-Qa¡a¡ ayat 68, surah al-¢±ff±t ayat 159, surah al-Zukhruf ayat 82, dan 

surah al-Hasyr ayat 23, dan FN نَـاَربـ /rabba-n±/ (surah al-Isr±’ ayat 93), َكَربـ  /rabbi-ka/ 

(surah al-¢±ff±t ayat 18), danنَـاَربـ  /rabbi-n±/ (surah al-Isr±’ ayat 108, surah al-Qalam 

ayat 29). Dalam ketiga belas kali kemunculan itu, OM  َُسـْبَحان /sub¥±na/  sentiasa 

diterjemahkan menjadi “Maha Suci”. Ungkapan تـََعـاىل /ta‘±l±/ yang secara harfiah 

bererti “tinggi” , disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 3 (tiga) kali kemunculan dan 

hanya sekali sahaja diterjemahkan menjadi “Maha Tinggi” , iaitu dalam surah al-Jinn 

ayat 3, sedangkan dalam kedua-dua kemunculan lainnya, iaitu dalam surah al-Na¥l 

ayat 3 dan surah al-Naml ayat 63, kata tersebut diterjemahkan menjadi “Maha Suci”. 
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Kedua-dua ungkapan ُسـْبَحانَُه   /sub¥±na-hu/  dan  تـََعـاىل /ta‘±l±/  kerap muncul secara 

berdampingan dengan KH  َو /wa/ di antara kedua-duanya sehingga menjadi  ُسـْبَحانَُه
 sub¥±nahu wa ta‘±l±/. Ungkapan ini dalam wacana Melayu-Malaysia dan/ َوَتعـَاَىل 

Melayu-Indonesia kerap disingkat menjadi SWT – dengan huruf besar -- (Noresah 

bt. Baharom, et al, 2005: 1557) dan swt – dengan huruf kecil (Tim Redaksi Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 1995: 1234). 

Ungkapan lainnya yang biasa digunakan untuk menghormati Allah adalah 

kombinasi dua KK َعـ ز  /‘azza/ yang secara harfiah bererti ‘mulia’  dan KK َجـ ل  /jalla/ 

‘agung’. Kamus Dewan telah memasukkan ungkapan ini dengan entri “Azzawajalla” 

yang diberi makna “Yang Maha Agung” (Noresah bt. Baharom, et al, 2005: 97). 

Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam mempunyai kedudukan 

tersendiri, yang berbeza berbanding para nabi yang lainnya. Beliau nabi terakhir 

yang ajarannya bersesuaian untuk segala suku bangsa dan sebarang masa hingga 

akhir zaman. Ungkapan penghormatan sekaligus doa yang diberikan kepada beliau 

pun berbeza dengan yang diberikan kepada para nabi lainnya. Ungkapan yang 

diberikan kepada beliau adalah sebuah ayat penuh  َمى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَصـل /¡all± All±h 

‘alay-hi wa sallama/ yang secara harfiah bererti ‘Allah telah bersalawat dan bersalam 

kepadanya’. Sementara ungkapan yang diberikan kepada nabi lainnya adalah FS  َهِ يْ لَ ع 
ــ مُ الَ الس  /‘alay-hi al-sal±m-u/ yang secara harfiah bererti “atasnya kesejahteraan”.  

Kamus Dewan telah memasukkan ungkapan  َمى اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَصـل /¡all± All±h ‘alay-hi 

wa sallama/ dalam entri Sallallahualaihiwasallam (Ibid: 1375) yang diberi penjelasan 

“moga-moga Allah memberkati dan memberi kesejahteraan ke atasnya (dikatakan 

setelah menyebut nama Nabi Muhammad)”.  Ungkapan ini biasa dipendekkan 

menjadi SAW yang juga menjadi salah satu entri Kamus Dewan (Noresah bt. 

Baharom, et al, 2005: 1399) dan ungkapan  َـ هِ ْيـلَ عمُ الَ الس  /‘alay-hi al-sal±m-u/ dalam 
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entri alaihissalam dengan penjelasan “damai atau kesejahteraan padanya (biasanya 

digunakan atau disebutkan sesudah menyebut nama nabi, seperti Sulaiman 

alaihissalam, Daud alaihissalam, dll)”. (Ibid: 30) dan ungkapan ini kerap 

dipendekkan menjadi a.s. yang juga menjadi salah satu entri Kamus Dewan (Ibid: 

80). 

Ungkapan yang biasa disebut setelah nama para sahabat adalah  َهُ ْنـعَ  اهللاُ  يَ ِضـر  

/ra«iya All±h-u ‘an-hu/ seperti  dalam contoh (389). Kamus Dewan telah memasukkan 

ungkapan ini dengan entri radiallahuanhu dengan penjelasan “moga-moga Allah 

memberi keredaan kepadanya (disebut sesudah menyebutkan nama khalifah Abu 

Bakar, Umar, Othman, dan Ali” (Ibid: 1265) yang biasa dipendekkan menjadi r.a. 

yang juga telah dimasukkan sebagai entri dalam Kamus Dewan (Ibid: 1262). 

Sebagaimana tampak dalam contoh (389), ungkapan tersebut tidak terbatas kepada 

para khalifah yang disebutkan dalam penjelasan Kamus Dewan, melainkan berlaku 

untuk seluruh sahabat. Khusus untuk Sahabat Ali, selain ungkapan ini beliau 

mendapat ungkapan khusus seperti yang tercantum dalam contoh (388) َكـ هُ َهـجْ وَ  اهللاُ  مَ ر  

/karrama All±hu wajhahu/ yang mengandung makna moga-moga Allah memuliakan 

wajahnya. Dalam terjemahan Melayu-Indonesia, ungkapan tersebut ditulis dengan 

huruf condong sebagai penanda bahawa ungkapan itu adalah ungkapan asing. 

Ungkapan َرِمحَــُه اهللا /ra¥ima-hu All±hu/ seperti yang tampak dalam contoh 

(390) biasa digunakan setelah menyebut nama para ulama. Ungkapan ini telah masuk 

dalam Kamus Dewan dengan entri rahimahullah dengan penjelasan “Allah menaruh 

belas kasihan padanya” tanpa memberitahukan bila ungkapan ini diucapkan atau 

ditulis (Ibid: 1268). 

Berbeza dengan contoh-contoh sebelumnya, contoh (391) memperlihatkan 

sebuah ungkapan yang sama-sama doa, tetapi doa agar keburukan ditimpakan kepada 
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yang didoakan. Ungkapan  َهِ ْيـلَ عَ  اهللاِ  ةُ نَـعْ ل  /la‘nat-u-All±h-i ‘alay-hi/ memang sepatutnya 

diucapkan setelah nama musuh umat manusia dan musuh Allah itu disebutkan. 

Kamus Dewan memasukkan entri laknatullah yang diberi erti “dikutuk Allah”  tanpa 

penjelasan bila ungkapan ini disebut atau ditulis (Lihat Noresah bt. Baharom, et al, 

2005: 870). 

Penggunaan ungkapan-ungkapan yang disesuaikan dengan konteks seperti 

telah dibincangkan di atas ini adalah sebagai penerapan ُمْقَتَضى اْحلَـال /muqta«± al-¥±l/ 

'sesuai dengan yang diperlukan oleh situasi' seperti yang dicadangkan oleh linguis 

Arab al-Sakk±kiyy (1937) (lihat sub-bab 2.3). 

 

6.1.2.5 Kolokasi Ungkapan Khas: 

Yang dimaksud dengan Ungkapan Khas adalah ungkapan yang meliputi 

idiom, peribahasa, kiasan dan yang sejenisnya. Sebagian linguis tidak memasukkan 

idiom, peribahasa dan kiasan ke dalam kelompok kolokasi. Mengikut mereka, salah 

satu syarat kolokasi adalah maknanya harus dapat ditelusuri dengan mudah, 

sementara idiom, peribahasa dan kiasan tidak demikian. Alasan penyelidik 

memasukkannya dalam kelompok kolokasi adalah bahawa idiom, peribahasa dan 

kiasan yang dimasukkan dalam kelompok kolokasi di sini adalah yang memang 

mengandung kombinasi leksem-leksem yang muncul secara bersamaan dan mantap. 

Kemunculan secara bersamaan dan mantap ini merupakan salah satu ciri kolokasi 

yang dijadikan pedoman dalam penyelidikan ini. Pendapat bahawa idiom, peribahasa 

dan kiasan termasuk kolokasi juga didukung oleh pernyataan Hill (2000: 50, 51) 

yang mengatakan, “In one sense all collocation is idiomatic and all idioms and 

phrasal verbs are collocations” dan “some ‘strong’ collocations have the status of 

idioms” dan mengikut takrif kolokasi yang diberikan oleh Ghazala (2004: 1) yang 
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memasukkan idiom ke dalam kelompok kolokasi peringkat kedua. Berikut contoh-

contoh Kolokasi Ungkapan Khas: 

 
 (A/1/13)  مٍ لَ قَـ  ةِ ر ِجبَ  طُ شَ كْ تُ  (392)

 /tu-   ksya¯-u       bi        jarrat-i qalam-in/  

 ia (f) dihilangkan dengan tarikan pena  
 '…boleh dihapuskan dengan hujung pena sahaja…' (M/1/8) 
 ‘...terbuka tutupnya dengan goresan pena...’ (I/1/16) 
   
 (A/1/28)  تِ ساَ بَ الَ مُ الْ  هِ ذِ هَ  لِ مَ ى جمُْ لَ عَ  ءاً وْ ضَ  يَ قِ لْ نُـ  (393)

 /nu- lqiy-a      «aw’-an ‘al±  mujmal-i h±dhihi   

 kita melempar cahaya   atas ringkas    ini (f)   
 al-  mul±bas±t-i/  

 art-keadaan-keadaan  
 '…kita terangkan keadaan-keadaan ini dengan ringkas…' (M/1/38) 
 ‘…kita menyorot secara global pergaulan… (I/1/35) 
   
 (A/2/1062)  لِ عْ النـ بِ  لَ عْ النـ  كَ وَ ذْ حَ  (394)

 /¥adhwa   -ka        al- na‘ l-a bi        al-na‘ l-i/   

 bersemuka-mu (m) Art-kasut dengan Art-kasut  
 '…(zero)…' (M/6/40) 
 ‘Kasusnya sangat persis’ (I/4/54) 
   
 (A/1/392)  اهَ دِ بِ كَ  ةُ ذَ لْ فِ  وَ هُ وَ  (395)

 /wa huwa fildhat-u  kabid-i-h±/   

 dan ia (m) potongan hati     -nya (f)  
 '…iaitu jantung hatinya…' (M/2/315) 
 ‘…berupa buah hatinya…’ (I/2/64) 
   
 (A/1/451)  ْنيَ لِ ادِ جَ مُ  الْ َىل إِ  الً باَ  يَ قِ لْ تُـ  نْ أَ  نَ وْ دُ  (396)

 /d−na an tu-    lqiy-a       b±l-an   il±   

 tanpa  art ia (f) melempar keadaan kepada   
 al-muj±dil-³na/   

 art-orang-orang yang bertengkar  
 '…tanpa menghiraukan kepada gangguan-gangguan para 

penentang…' 
(M/2/454) 

 ‘…dengan tetap memperhatikan ulah para penentang…’ (I/2/133) 
   
 (A/1/462)  جُ رْ مَ الْ وَ  جُ رْ اهلَْ  عَ قَ وَ  (397)

 /waqa‘a                 al-  harj-u        wa  al- marj-u   

 telah berlaku ia (m) art-kekacauan dan art-kerosakan  
 '…menjadi kucar-kacir…' (M/2/482) 
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 ‘...kalang kabut...’ (I/2/147) 
   
 (A/1/462)  عِ ابِ صَ ى األَ لَ عَ  نَ وْ د عَ يُـ  رٍ فَ نَـ  نْ مِ  (398)

 /min nafar-in               yu-‘add-−na           ‘al±  al-  a¡±bi‘-i/   

 dari sekumpulan orang mereka (m) dihitung atas art-jari-jari   
 '…bersama-sama beberapa orang tentera Islam yang boleh 

dibilang dengan jari…' 
(M/2/482) 

 ‘…oleh beberapa orang saja…’ (I/2/147) 
   
 (A/1/579)  ْنيِ فَ تْـ كَ الْ  ز َِ  هُ اجلُِ عَ نُـ  (399)

 /nu-‘±lij-u         -hu         bi-      hazz-i   

 kita menghadapi-nya (m) dengan menggoncang-goncangkan  
 al- katfa-yn-i/  

 art-bahu dua  
 'Apakah kita harus hadapi keadaan realiti yang tidak 

seimbang itu dengan menggoncang-goncangkan bahu 
sahaja…' 

(M/3/173) 

 ‘Kita pecahkan dengan menggoyang kedua pundak? (I/2/277) 
   
 (A/1/580)  ارِ دَ  اجلِْ ِيف  هُ سَ أْ رَ  طُ بِ خيَْ  ْنيِ جَ وْ الز  نَ مِ  ل كُ   كُ رْ تَـ وَ  (400)

 /wa tark-u          kull-in min al- zawja-yn-i   

 dan membiarkan setiap  dari art-suami isteri   
 ya-     khbi¯-u            ra’s-a  -hu        f³  al-  jid±r-i/  

 ia (m) menghentakkan kepala-nya (m) di art-dinding  
 '…dan membiarkan suami isteri itu menghentakkan kepala 

mereka di dinding…' 
(M/3/176) 

 ‘…dan membiarkan masing-masing suami-istri 
menyandarkan kepalanya ke tembok?’ 

(I/2/278) 

   
 (A/2/1271)  !؟ هِ فِ نْ أَ  مَ غْ رَ  رُ هَ ظْ تَ  ثُ يْ ِحبَ  نِ وْ كَ الْ  نَ ى مِ وَ قْـ أَ  اةُ يَ احلَْ  لِ هَ  (401)

 /hal      al- ¥ay±t-u     aqw±       min       al-kawn-i   

 apakah art-kehidupan lebih kuat daripada art-alam   
 bi-        ¥aythu ta-    §har-u  raghma   anfi-hi/  

 dengan mana    ia (f) muncul meskipun hidung-nya (m)   
 'Apakah hayat itu lebih kuat dari alam buana hingga ia boleh 

lahir tanpa persetujuannya?'  
(M/6/76) 

 ‘Apakah kehidupan itu lebih kuat daripada alam semesta 
yang demikian jelas’ 

(I/4/292) 

 

Penterjemahan idiom dan ungkapan tetap bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Ada kalanya seorang penterjemah tidak menyedari bahawa kata-kata yang akan 

diterjemahkannya itu merupakan sebuah idiom atau ungkapan tetap sehingga ia 
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menterjemahkannya apa adanya. Penterjemahan idiom atau ungkapan tetap secara 

harfiah tentunya akan menghasilkan sebuah pesan yang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan oleh penulis TS. Beberapa contoh kolokasi di atas memperlihatkan 

bagaimana idiom atau ungkapan tetap yang mendapat perlakuan seperti itu, misalnya 

dalam contoh (392). Idiom ِجبَـ مٍ لَـقَـ  ةِ ر  /bi-jarrat-i qalam-in/ yang secara harfiah bererti 

“dengan tarikan pena” diterjemahkan menjadi “dengan hujung pena sahaja” dan 

“dengan goresan pena”. Ayat selengkapnya dari kedua-dua terjemahan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

 وْ أَ  نٍ وْ انُـ قَ بِ  أُ شَ نْ تُـ  ةٌ ي حِ طْ سَ  هِ تِ رَ طْ فِ  تَ ماَ و قَ مُ  ن أَ  ْنيِ تَـ الَ احلَْ  تاَ لْ  كِ ِيف  ضُ رَ تَـ فْ يُـ  الَ وَ 
  مٍ لَ قَـ  ةِ ر ِجبَ  طُ شَ كْ تُ 

(A/1/13) 

/wa la     yu-     ftara«u      f³         kilt±          al- ¥±latayni    

dan tidak ia (m) diandaikan dalam kedua-dua art-keadaan    

anna     muqawwim±t-a fi¯rati-hi          sa¯¥iyyat-un   

bahawa asas-asas           fitrah-nya (m) dangkal          

tu-    nsya’u         bi- q±n−n-in                aw  tu-     ksya¯u     

ia (f) diwujudkan dengan undang-undang atau ia (f) dihapus   

bi-       jarrat-i qalam-in/  

dengan tarikan pena  

‘Dan dalam dua keadaan ini sistem ini juga tidak mengandaikan 
bahawa asas-asas fitrah makhluk insan ini adalah asas-asas yang 
dangkal yang hanya wujud dengan kuasa undang-undang atau 
boleh dihapuskan dengan hujung pena sahaja...’  

(M/1/8) 

‘Dan, tidaklah dapat dipastikan dalam kedua kondisi itu bahwa 
unsur-unsur fitrahnya merupakan bekal yang berkembang 
dengan undang-undang atau terbuka tutupnya dengan goresan 
pena’. 

(I/1/16) 

 

 

F±yid (2007: 82) mentakrifkan idiom ِجبَـ مٍ لَـقَـ  ةِ ر  /bi-jarrat-i qalam-in/ dengan 

 /bi-sur‘at-in wa bas±¯at-in bi-d−ni juhd-in wa ‘an±’-in/ ِبُسـْرَعٍة َوَبَسـاطٍَة بِـُدْوِن ُجْهـٍد َوَعنـاَءٍ 

‘dengan cepat dan senang tanpa bersusah payah’. Jika makna yang diberikan oleh 

F±yid ini diikuti, maka kedua-dua ayat di atas akan lebih mudah difahami 
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maksudnya. Bandingkan antara kedua-dua ayat di atas dengan kedua-dua ayat 

berikut: 
 
Dan dalam dua keadaan ini sistem ini juga tidak mengandaikan bahawa asas-
asas fitrah makhluk insan ini adalah asas-asas yang dangkal yang hanya 
wujud dengan kuasa undang-undang atau boleh dihapuskan dengan cepat dan 
senang tanpa bersusah payah...  
 
Dan, tidaklah dapat dipastikan dalam kedua kondisi itu bahwa unsur-unsur 
fitrahnya merupakan bekal yang berkembang dengan undang-undang atau 
terbuka tutupnya dengan cepat dan mudah tanpa bersusah payah...  

 

Ayat terakhir di atas adalah terjemahan Melayu-Indonesia. Meskipun idiom 

مٍ َلــقَـ  ةِ ر ِجبَــ  /bi-jarrat-i qalam-in/  sudah diterjemahkan sesuai dengan makna yang 

dimaksud, namun makna keseluruhan ayat tersebut masih akan lebih mendekati 

pesan TS jika penterjemahannya dilakukan lebih cermat lagi. Kata dan frasa yang 

bergaris bawah dalam ayat terakhir di atas merupakan terjemahan dari  ُيـُْفتَــَرض /yu-

ftara«u/, ةَسـْطِحي /sa¯¥iyyah/, tu-nsya’/, dan/  تـُْنَشـأُ   tu-ksyatu/. Pemilihan kata/  ُتْكَشـطُ 

dipastikan dan bekal sebagai padanan  ُيـُْفتَــَرض /yu-ftara«u/ dan  ةَسـْطِحي /sa¯¥iyyah/ 

merupakan padanan yang terlalu jauh. Wehr (1080: 706) memberi erti untuk kata 

تَـــَرضَ   iftara«a/ dengan to assume, suppose ‘menganggap, mengandaikan’ dan/ افـْ

superficiality ‘kedangkalan’ untuk kata ةَسـْطِحي /sa¯¥iyyah/, sementara kata  ُتـُْنَشـأ  /tu-

nsya’/ memang salah satu maknanya adalah berkembang, sebagaimana juga salah 

satu makna kata  ُُتْكَشـط  /tu-ksyatu/  adalah terbuka. Bandingkan ayat di atas dengan 

ayat berikut ketika keempat kata ini diberi padanan diandaikan, dangkal, diwujudkan 

dan dihapuskan: 

 
Dan, tidaklah dapat diandaikan dalam kedua kondisi itu bahwa unsur-unsur 
fitrahnya adalah unsur-unsur yang dangkal yang diwujudkan dengan undang-
undang atau dapat dihapus dengan cepat dan mudah tanpa bersusah payah...  
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Ungkapan كَ وَ ذْ َحـــ  بِ  لَ ْعـــالنـ لِ ْعــالنـ  /¥adhwa-ka al-na‘ l-a bi al-na‘ l-i/ seperti 

tercantum dalam contoh (394) di atas, dalam Tafsir F³ ¨il±l al-Qur’±n disebutkan 

sebanyak tiga kali, iaitu dalam pentafsiran surah al-An‘±m, surah al-A‘ r±f, dan dalam 

pentafsiran surah Ibr±h³m. 

 
 لَ عْ النـ  كَ وَ ذْ حَ . .  مَ وْ يَـ الْ  ةِ ي لِ اهِ اجلَْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ثُ دُ حيَْ  يْ ذِ ل كاَ  كَ لِ ذَ وَ  (402)

  لِ عْ لنـ باِ 

(A/2/1062) 

 /wa dh±lika  ka-     lladh³        ya-     ¥uthu    min ahl-i   

 dan itu (m)  seperti yang (m) ia (m)-berlaku dari  ahli    
 al- j±hiliyyat-i al-yawm-a   ¥adhwa   -ka  al-  na‘ l-a   

 art-jahiliah     art-hari       tapakmu   -mu art-kasut    
 bi         al-  na‘ l-i/  

 dengan art-kasut  
 ‘Hal ini sama dengan keadaan yang berlaku di kalangan 

pendokong-pendokong jahiliyah pada hari ini’.  
(M/5/88) 

 ‘Hal itu seperti yang terjadi pada orang-orang jahiliah masa 
kini. Kasusnya sangat persis’.  

(I/4/54) 

   
 بِ تـاَ كِ الْ  لِ ْهـأَ  جَ هِ نـاَ مَ  عُ بَـتْ تَـ  يَ ِهـوَ " !  ةً مَ لِ ْسـمُ "ا هَ َسـفْ نَـ  يم َسـتُ  ةٌ يعَ ِشـوَ  (403)

 ! لِ عْ النـ بِ  لَ عْ النـ  كَ وَ ذْ حَ  - هِ ذِ هَ 

(A/3/1257)  
 

 /wa sy³‘at-un tu-    samm³        nafs-a-ha     muslimat-an    

 dan golongan ia (f) menamakan diri   -nya (f) muslimat        
 wa hiya  ta-tba‘u   man±hij-a ahl-a al-kitab-i  h±dhihi   

 dan ia (f) menuruti cara-cara   ahli    art-kitab    ini (f)      
 ¥adhwa -ka  ka  al- na‘l-a bi         al-  na‘l-i/  

 tapak     -mu (m) art-kasut  dengan art-kasut  
 ‘Dan puak yang menamakan diri mereka sebagai “puak 

Muslim” yang mengikut sistem hidup dan methodologi-
methodologi puak Ahlil-Kitab’.  

(M/6/40) 

 ‘Golongan yang menyebut dirinya “Muslim”, yang 
mengikuti tata kehidupan Ahli Kitab ini – setapak demi 
setapak! -- ...’  

(I/4/274) 

 (A/2/112) ْنيَ كِ الِ اهلَْ  ةَ رَ يْـ سِ  لِ عْ النـ بِ  لَ عْ النـ  كَ وَ ذْ حَ  نَ وْ رُ يْـ سِ يَ وَ  (404)

 /wa ya-s³r-−na         ¥adhwa   -ka         al- na‘ l-a             

 dan mereka berjalan tapak       -mu (m) art-kasut    
 bi        al- na‘ l-i s³rat-a  al- h±lik-³na/  

 dengan art-kasut cara    art-orang-orang yang binasa  
 ‘...dan bertindak menurut jejak penzalim-penzalim yang 

telah binasa itu setapak demi setapak.  
(M/9/500) 

 ‘Mereka berjalan menapaki tapak sandal demi sandal meniti 
jalan orang-orang yang binasa’.  

(I/7/112) 
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¢³n³y et al (1996: 41) mentakrifkan ungkapan كَ وَ ذْ َحـ  بِ  لَ ْعـالنـ لِ ْعـالنـ  /¥adhwa-ka 

al-na‘ l-a bi al-na‘ l-i/ dengan  ـامَشـابُه التالت /al-tasy±buh al-t±mm/ ‘keserupaan yang 

sempurna’. Wehr (1980: 164) mentakrifkan dengan ‘in a completely identical 

manner, to a T, like two peas in a pod’. Dalam ketiga kali kemunculan itu, ungkapan 

tersebut hanya sekali mendapat padanan dalam terjemahan Melayu-Malaysia, iaitu 

“setapak demi setapak”, sedangkan dalam terjemahan Melayu-Indonesia, 

berpadanan dengan “Kasusnya sangat persis”, “setapak demi setapak”, dan 

“menapaki tapak sandal demi sandal”. Jika merujuk kepada takrif yang diberikan 

oleh ¢³niy, et al atau Wehr, padanan “Kasusnya sangat persis” – maksudnya, 

“kesnya sangat sama” – adalah padanan yang paling mendekati pesan TS. 

Ungkapan  َىل إِ  الً بـاَ  يَ ِقـلْ تُـ نْ أَ    /an tu-lqiy-a b±l-an il±/ seperti yang tercantum 

dalam contoh (396), F±yid (2007: 52) memberikan penjelasan sebagai berikut: 

 

  :بَاالً ) َكَذا/ ُفَالنٍ (ِإَىل ) ُفَالنٌ (أَْلَقى 
  ِاْهَتم بِِه، ِاْسَتَمَع َجيداً َلُه، اِْكتَـَرَث بِِه، اِنـَْتَبَه إلَْيهِ 

 

Maksudnya, ungkapan  بَـاالً ) َكـَذا/ فُـَالنٍ (ِإَىل ) فُـَالنٌ (أَْلَقـى  /alq± (ful±n-un) il± 

(ful±n-in/ kadh±) b±l-an/ adalah “memperhatikan, mendengarkannya dengan 

sungguh-sungguh, memberikan perhatian”. Jika kita perhatikan kedua-dua versi 

terjemahan dalam contoh (396) di atas itu, ungkapan tersebut telah mendapatkan 

padanan yang sesuai, andaikata FS “dengan tetap” dalam terjemahan Melayu-

Indonesia diganti dengan “tanpa”  seperti yang terdapat dalam terjemahan Melayu-

Malaysia. Kata Nafi  َُدْون /d−na/ sama ada dalam bahasa Melayu-Malaysia atau dalam 

bahasa Melayu-Indonesia padanannya yang tepat adalah “tanpa” . 
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Ungkapan dengan menggunakan jari seperti tampak dalam contoh (398) 

عِ ابِ َصـى األَ لَـعَ  نَ وْ د َعـيُـ    /yu-‘add-−na ‘al±  al-  a¡±bi‘ -i/  yang secara harfiah bererti ‘boleh 

dibilang dengan jari’, juga dikenal dalam masyarakat lain seperti Inggris dan 

Melayu. Dalam kamus Cambridge International Dictionary of Idioms, disebutkan 

“can count sth on the fingers of one hand” maksudnya adalah “if you say that you 

can count things on the fingers of one hand, you are emphasizing that they are very 

rare” . Contoh yang diberikan dalam kamus tersebut adalah “I can count on the 

fingers of one hand the number of times she’s actually offered to buy me a drink” 

(Walter, ed., 1998: 136). Maksudnya, “Saya dapat menghitung dengan jari di 

sebelah tangan berapa kali ia sebenarnya menawarkan untuk membelikan minuman 

untukku”. Setakat ini penulis belum berjaya mendapatkan maklumat, apakah 

ungkapan   َعـيُـ عِ ابِ َصـى األَ لَـعَ  نَ وْ د   /yu-‘add-−na ‘al±  al-  a¡±bi‘ -i/  berasal dari bahasa 

Inggeris atau bukan sehingga dapat dikategorikan sebagai “borrowed collocation” 

‘kolokasi pinjaman’ seperti yang dikemukakan oleh Blau (1981: 60). 

Kamus Dewan (Noresah bt. Baharom, et al, 2005: 611) di bawah entri “jari”  

memberikan contoh ayat “dapat dibilang (dihitung) dengan jari” yang diberi 

maksud “sangat sedikit”. Untuk itu, pemadanan dalam terjemahan Melayu-Malaysia 

“...yang boleh dibilang dengan jari...” merupakan hasil dari penterjemahan 

idiomatik (idiomatic translation) dan boleh difahami oleh pembaca masyarakat 

Melayu-Malaysia kerana ungkapan tersebut juga dikenal di tengah-tengah mereka, 

sedangkan padanan “beberapa orang saja” dalam terjemahan Melayu-Indonesia 

adalah hasil dari penterjemahan semantis (semantic translation) kerana tidak 

menggunakan idiom serupa meskipun sebenarnya wujud dalam bahasa Melayu-

Indonesia (Newmark, 1988: 46-47 dan Machali, 2000: 52) 
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Ungkapan dengan menggunakan kata “bahu”  seperti tercantum dalam contoh 

(399) di atas, juga dikenal dalam masyarakat Melayu – sama ada Melayu-Malaysia 

atau Melayu-Indonesia dengan sedikit perbezaan dalam pengungkapan dan 

maksudnya. Jika dalam tradisi Arab “bahu”  itu digoncang-goncangkan atau 

digoyang (Lihat F±yid, 2007: 503), maka dalam tradisi Melayu bahu itu cukup 

diangkat. Kamus Dewan (Noresah bt. Baharom, et al, 2005: 108) menyebut 

ungkapan “mengangkat bahu” sebagai bahasa percakapan yang maksudnya adalah 

untuk menyatakan tidak tahu. Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia, dalam entri bahu, 

menjelaskan bahawa “angkat bahu” maksudnya adalah “tidak tahu; masa bodoh” 

(Maman S. Mahayana, et al, 1997: 32) 

Ungkapan ارِ دَ  اْجلِـِيف  هُ َسـأْ رَ  طُ بِ َخيْـ  /ya-khbi¯-u  ra’s-a-hu  f³ al-jid±r-i/ seperti dalam 

contoh (400) merupakan kiasan. Suami isteri dalam ayat tersebut tidak dibiarkan 

menghentakkan kepalanya di dinding dalam makna yang sesungguhnya. Yang 

dimaksud adalah "merasa jemu dan gelisah kerana sesuatu perkara yang tak 

kunjung terselesaikan" (lihat F±yid, 2007: 287). Jika memperhatikan maksud 

ungkapan ini, maka kedua-dua versi terjemahan dalam contoh (400) di atas 

tampaknya jauh dari apa yang diharapkan oleh penulis TS, kerana ungkapan tersebut 

diterjemahkan secara harfiah. Jika mengikuti maksud yang sebenar, maka kedua-dua 

versi terjemahan itu akan berbunyi sebagai berikut: 

 
‘...dan membiarkan suami isteri itu tetap dalam rasa jemu dan kegelisahan 
dengan perkara yang tak kunjung terselesaikan...’ 

Idiom yang terdiri dari KSN  ََرْغـم /raghma/ dengan FN ِأَْنِفـه  /anfi-hi/, muncul 

dalam beberapa bentuk selain dari yang tampak dalam contoh (401). Bentuk lain 

tersebut adalah seperti َِرْغمـاً َعـْن أَْنِفـه  /raghm-an ‘an anfi-hi/ dan   ِْغِم ِمـْن أَْنِفـهَعلَـى الـر  

/‘al± al-raghm-i min anfi-hi/ yang diberi makna oleh Wehr dengan “just to spite him, 
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in defiance of him, against his will”, (Wehr, 1980: 347 dan F±yid, 2007: 87) iaitu 

‘sangat menjengkelkan hatinya, mengingkarinya, menentang kehendaknya’. Makna 

yang diberikan Wehr tak jauh berbeza dengan yang diberikan oleh F±yid, iaitu  َعلَـى
-al± ghayr-i ir±dati-hi, d−na muw±faqati-hi, qasr‘/ َغـْريِ ِإرَاَدتِـِه، ُدْوَن ُمَوفـََقتِـِه، َقْسـراً، ِإْجبَـاراً 

an, ijbar-an/ ‘bukan kerana kehendaknya, tanpa persetujuannya, secara terpaksa’.  

Idiom  َهِ ِفـنْ أ مَ ْغـرَ    /raghma anfi-hi/ dalam contoh (401) di atas mendapatkan 

padanan yang sesuai hanya dalam terjemahan Melayu-Malaysia. 

 

6.2 Batasan kolokasi bahasa Arab  

Dalam Bab Kedua telah dikemukakan batasan kolokasi bahasa Arab yang 

dikemukakan oleh Hus±m al-D³n (1985: 257-259) dan kriteria-kriteria yang menjadi 

batasannya yang dikemukakan oleh al-Wadran³y (2006: 195). Untuk mengetahui 

apakah kolokasi yang telah dikumpulkan dari data itu sesuai dengan batasan dan 

kriteria yang dikemukakan oleh kedua-dua linguis itu, berikut pembahasannya. 

Tiga batasan yang dikemukakan oleh Hus±m al-D³n (1985, 258:260) adalah: 

(1) Keserasian Kolokasi, (2) Had Jangkauan Kolokasi, dan (3) Keteguhan Kolokasi. 

 

6.2.1 Analisis Keserasian Kolokasi 

Yang dimaksud dengan batasan pertama ini adalah keserasian antara leksem-

leksem yang berkolokasi, dan keserasian ini bergantung pada pengetahuan linguistik 

seseorang, sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab 2.7.1.1.  

Jika kita melihat semula contoh-contoh yang sudah dibincangkan dalam 

subbab 6.1.2.4 iaitu tentang kolokasi ungkapan am, batasan pertama yang 

dikemukakan oleh Hus±m al-D³n ini boleh diterapkan. Misalnya, ungkapan  ُى اهللاَصـل
 alla All±hu ‘alayhi wa sallam/ hanya serasi digunakan setelah menyebut¡/  َعَلْيـِه َوَسـلمَ 
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Rasulullah, sedangkan untuk para nabi lainnya – termasuk malaikat Jibril, ungkapan 

yang serasi adalah  َـ هِ ْيـلَ عمُ الَ الس  /‘alayhi  al-sal±mu/, dan untuk para sahabat adalah 

ungkapan  َهُ ْنـعَ  اهللاُ  يَ ِضـر  /ra«iya All±hu ‘anhu/. Khusus untuk ‘Al³ bin Ab³ °±lib, selain 

ungkapan  َهُ ْنـعَ  اهللاُ  يَ ِضـر /ra«iya All±hu ‘anhu/ juga ada ungkapan lain yang hanya 

serasi bagi dirinya, iatu َكـ هُ َهـجْ وَ  اهللاُ  مَ ر  /karrama All±hu wajhahu/2. Ungkapan yang 

serasi untuk para ulama adalah  ُهُ ِمحَ رَ  اهللا  /ra¥imahu All±hu/. 

   Di atas telah dibincangkan bahawa keserasian antara leksem-leksem yang 

berkolokasi ini bergantung pada pengetahuan linguistik seseorang. Dengan 

pengetahuan linguistik ini seseorang tidak akan serta merta menolak sesuatu 

kombinasi yang tampaknya tidak serasi atau menganggapnya sebagai “pertentangan 

kolokasi”, kerana boleh jadi salah satu dari leksem yang berkolokasi itu digunakan 

secara metaforikal dan ini cukup banyak ditemui dalam ungkapan bahasa Arab. 

Misalnya, KK  ََقطَــع /qa¯a‘a/ yang makna asalnya ‘memotong’ boleh berkolokasi 

dengan sejumlah KN seperti tampak dalam rajah berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2    Keserasian ungkapan َكـرَم اهللاُ َوْجَهـُه   /karrama all±hu wajhahu/ dengan ‘Ali bin Ab³ T±lib ini sekurang-

kurangnya berdasarkan data yang ada yang juga kekerapan kemunculan ungkapan tersebut dalam 

teks-teks bahasa Arab.  Namun jika dilihat dari segi akidah, banyak ulama yang berpendapat bahawa 

pengkhususan ungkapan ini untuk ‘Ali bin Ab³ T±lib merupakan perbuatan kelompok Syi‘at al-R±fi«at. 

Kerana ungkapan ini mengandung makna doa, maka selayaknya – mengikut pendapat sebahagian 

ulama -- boleh digunakan untuk para sahabat yang lainnya juga. Di antara laman web yang 

menjelaskan masalah ini adalah http://www.islamqa.com/ar/ref/105474. 
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  ما االستنكار من وفيه يقطع  ! عليه اجلواب دون األلسنة

  وهو ; وتعظيما هللا تنزيها يقطع  هذا وبني بينه الصلة

  مبا , عليها واإلجابة االستفهامات يقطع  ; احملاوالت تلك على الطريق

  الطريق يف به وميشي  يقطع  ألن ولكن ! الروؤس به
  ألنه سحتاً  احلرام ومسي يقطع  شدأ وما . وميحقها ةالربك

  - سبحانه - واهللا . أمجعني إليهم يقطع  أن العرب على احلجة
 

Rajah 6.1: KK  ُيـَْقَطع /ya-q¯a‘/  dari Pentafsiran surah al-Baqarat, 

al-Nis±’, al-M±’idah, dan al-An‘±m 
 

 

KK  ُيـَْقطَـع /ya-q¯a‘/ bentuk اْلُمَضـارِع /al-mu«±ri‘/ ‘imperfect’ dari   ََقطَـع /qa¯a‘/ 

berkombinasi dengan sejumlah KN, iaitu األَْلِسـَنة /al-alsinat/ ‘lidah-lidah’,  ـَلةالص /al-

¡ilat/ ‘hubungan’,  رِيْـقالط /al-¯ar³q/ ‘jalan’,  ُؤوسالـر /al-ru’−s/ ‘kepala-kepala’, اْلبَـرََكـة   /al-

barakat/ ‘keberkatan’, dan ــة   احلُْج  /al-¥ujjat/ ‘hujah’.  KK  ُيـَْقطَــع /ya-q¯a‘/  ketika 

berkombinasi dengan KN  األَْلِسـَنة /al-alsinat/  makna asalnya, iaitu ‘memotong’ tidak 

lagi muncul. Klausa  َهِ ْيـلَ عَ  ابِ وَ اْجلَـ نَ وْ دُ  ةَ نَ ِسـلْ األَ  عُ طَـقْ يَـ  مـا  /m± ya-q¯a‘u al-alsinat-a d−na 

al-jaw±b ‘alay-hi/ diterjemahkan menjadi ‘yang membuat lidah tidak dapat memberi 

jawapan’ (M/1/276). Manakala berkombinasi dengan KN ,  ـَلةالص /al-¡ilat/ ‘hubungan’ 

, makna asal itu muncul kembali sehingga kombinasi kedua kata itu bermakna 

‘memutuskan hubungan’ (M/2/61). Kombinasi KK dan KN bahkan menerbitkan 

sebuah ungkapan idiomatik sehingga klausa   تِ الَ اوَ َحــمُ الْ  كَ ْلـى تِ لَـعَ  قَ يْــرِ الط  عُ طَـقْ ا يَـ ِمبَـ 

/bi-m± ya-q¯a‘u al-¯ar³q-a ‘al± tilka al-mu¥±wal±t-i/ sama sekali tidak mengandungi 

makna asal kedua-dua kata tersebut. Klausa itu diterjemahkan menjadi ‘yang boleh 

menghalangkan percubaan-percubaan itu’ (M/1/421). 

Makna asal KK  ُيـَْقطَـع /ya-q¯a‘u/ juga muncul manakala berkombinasi dengan 

KN    ُؤْوسالـر /al-ru’−s/ ‘kepala-kepala’ sehingga makna kombinasi kedua-dua kata 
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tersebut menjadi ‘memenggal kepala manusia’. Makna asal ini juga muncul ketika 

berkombinasi dengan KN احلُْجـة    /al-¥ujjat/, namun tentunya kata tersebut digunakan 

secara metaforikal, kerana KN  ــة احلُْج /al-¥ujjat/ ‘hujah’ merupakan KN abstrak. 

Makna metaforikal juga wujud manakala KK  ُيـَْقطَـع /ya-q¯a‘u/ berkombinasi dengan 

KN اْلبَـرََكـة /al-barakat/. Kombinasi kedua-dua kata tersebut mendapatkan padanan 

‘menghapus keberkatan’.  

 

6.2.2 Analisis Had Jangkauan Kolokasi 

Seperti yang berlaku dalam batasan pertama, boleh jadi beberapa leksem 

berkombinasi dengan leksem lainnya yang seakan-akan merupakan “pertentangan 

kolokasi” kerana kombinasinya itu tampak tidak lazim. Untuk tujuan pemakaian 

metaforikal boleh sahaja sesuatu leksem berkombinasi dengan leksem lain yang 

secara semantik tampak tidak bersesuaian. Misalnya, kombinasi KN َمشْـس /syams/ 

dengan KN  اْلُعْمـر /al-‘umr/ ‘usia’ seperti dalam ayat  بِ وْ رُ غُـلْ لِ  لُ ْيـمتَِ  رِ ْمـعُ الْ  سُ َمشْـ /syams-

u al-‘umr-i ta-m³lu li al-ghur−b-i/ ‘matahari usianya hampir jatuh’ (M/1/322), 

kombinasi KN  قَـَدم/qadam/ ‘kaki’ dengan KN  اْلُمَسـاَواة /al-mus±w±t/ ‘persamaan’ 

dalam klasua  ــَلــعَ  عُ ْيــمِ اجلَْ  فُ ِقــيَ فَـ  ±fa ya-qifu al-jam³‘u ‘al/  ةِ يــقِ يْ قِ احلَْ  اةِ اوَ َســمُ الْ  مِ دَ ى َق

qadam-i al-mus±w±ti al-¥aq³qiyyat-i/ ‘Seluruh mereka berdiri sama tinggi dan duduk 

sama rendah di hadapan Allah Tuhan semesta alam’ (M/1/499), dan kombinasi 

antara KN  َرَ افِ ظَـأ  /a§±fir/ ‘kuku-kuku’ dengan KN  ْلِ اِطـبَ ال  /al-b±¯il/ ‘kebatilan’ dan 

 لِ الَ الض  /al-«al±l/ ‘kesesatan’ dalam ayat  قَ يُـ ـوَ  لِ اِطـبَ الْ  رَ افِ ظَـأَ  مُ للِ الَ الض  /yu-qallim-u a§±fir-

a al-b±¯³l-a wa al-«al±l-i/ ‘Ia mahu memotong kuku kebatilan dan kesesatan’ 

(M/1/536). Ketiga kombinasi yang mengandung ungkapan metaforikal ini 

diterjemahkan apa adanya dengan mengekalkan makna harfiahnya selain ungkapan 

yang kedua yang diterjemahkan secara idiomatik. Ungkapan berdiri sama tinggi dan 
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duduk sama rendah merupakan peribahasa Melayu-Malaysia yang sangat sesuai 

dengan pesan yang terkandung dalam TS. 

 

6.2.3 Analisis Keteguhan Kolokasi 

Kemunculan secara bersamaan antara dua leksem atau lebih secara tetap yang 

dikenal dengan “co-occurence” (Lehrer, 1974: 175) atau occurence together (Hoey, 

2005: 5) merupakan sebahagian syarat dari batasan yang ketiga, iaitu "Keteguhan 

kolokasi". Sebahagian leksem mempunyai hubungan yang tetap dan mantap dengan 

leksem tertentu yang tidak berubah atau berganti. Keteguhan hubungan ini tidak ada 

kaitannya dengan tatabahasa, tetapi mengikuti kesepakatan para pemakai bahasa itu 

sendiri. Contoh yang dikemukakan oleh Hus±m al-D³n adalah  ِطَـاَف َحـْوَل اْلَكْعبَـة /¯±fa 

¥awla al-ka‘bat-i/ ‘bertawaf di sekitar Ka’bah dan ِـَفا َواْلَمـْرَوةَسـَعى بـَـْنيَ الص  /sa‘± bayna 

al-¡afa al-marwat-i/ ‘bersai antara Safa dan Marwah’, yang jika mengikut 

pendapatnya kita tidak mungkin mengatakan * َِسَعى َحْوَل اْلَكْعبَـة /sa‘± ¥awla al-ka‘bat-

i/ ‘bersai di sekitar Ka’bah dan * ِـَفا َواْلَمـْرَوةطَـاَف بـَـْنيَ الص /¯±fa bayna al-¡afa wa al-

marwat-i/ ‘bertawaf antara Safa dan Marwah’. Ini tentunya berdasar pada kekerapan 

yang berlaku pada kemunculan KK  َطَـاف /¯±fa/ dengan KN  ِاْلَكْعبَـة /al-ka‘bat/ dan KK 

/sa‘±/ dengan kedua-dua KN ــَفاالص /al-¡afa/ dan  ِاْلَمــْرَوة /al-marwat/. Kemunculan 

secara bersamaan ini memang merupakan salah satu ciri khas kolokasi, seperti yang 

dikemukakan oleh Hoey yang mengatakan bahawa kolokasi adalah: 

 
“...is that it is a psychological association between words (rather than lemmas) 
up to four words apart and is evidenced by their occurence together in corpora 
more often than is explicable in terms of random distribution” (Hoey, 2005: 
5). 
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Mengikut pendapat Hoey ini, kerapnya kemunculan antar kata-kata secara 

bersamaan merupakan bukti bahawa kombinasi KK  َطَاف /¯±fa/ dengan KN  ِاْلَكْعبَـة /al-

ka‘bat/ dan KK /sa‘±/ dengan kedua-dua KN ـَفاالص /al-¡afa/ dan  ِاْلَمـْرَوة /al-marwat/ 

boleh disebut sebagai kolokasi. Namun dari data yang diperolehi dari Tafsir F³ ¨il±l 

Al-Qur’±n, Sayyid Qu¯b beberapa kali membuat kombinasi yang bertentangan dengan 

apa yang dikemukakan oleh Hus±m al-D³n ini seperti tampak dalam rajah berikut: 

 

  موضوع يف بيانا جند الطواف  ما بسبب , واملروة بالصفا

  من التحرج عن الكالم الطواف  نزلت وقد . واملروة بالصفا

  من حترجوا املسلمني بعض الطواف  احلج يف واملروة بالصفا

  مشروعية بيان ومن العلم الطواف  السياق ينتقل واملروة بالصفا

  جعل والعمرة احلج كال الطواف  من املروة الصفا بني

  من حترجوا الذين هم الطواف  وكان . . واملروة الصفا بني

Rajah 6.2: Kombinasi KN الطَواف /al-¯aw±f/ dengan  

KN َفاالص /al-¡af±/ dan KN  َْرو
َ
ةامل  /al-marwat/ 

 

KN َوافالطـ /al-¯aw±f/ merupakan kata terbitan dari KK طَـاَف /¯±fa/. Lazimnya 

KN  َوافالطـ /al-¯aw±f/ ini berkombinasi dengan اْلَكْعبَـة /al-ka‘bat/ ‘Ka’bah’, namun 

Sayyid Qu¯b menggunakannya secara tak lazim, iaitu bertawaf di Safa dan Marwah 

atau bertawaf antara Safa dan Marwah seperti tampak dalam rajah di atas. 

 

6.3 Kriteria-kriteria kolokasi bahasa Arab 

Selanjutnya kita akan mengkaji apakah data kolokasi yang telah dikumpulkan 

dari tafsir itu juga telah memenuhi kriteria-kriteria seperti yang dikemukakan oleh al-

Wadr±niyy (2006: 195). Linguis Arab yang berasal dari Tunis ini mengemukakan 
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lima kriteria, iaitu: (1) Kriteria Konstruksi, (2) Kriteria Keterikatan, (3) Kriteria 

Semantik, (4) Kriteria Terjemah, dan (5) Kriteria Fungsi. 

 

6.3.1 Analisis Kriteria Konstruksi 

Untuk mengkaji kriteria ini, bahawa kolokasi itu merupakan kombinasi 

leksikal dalam bentuk ungkapan, kita boleh kembali kepada contoh-contoh yang 

telah dibahas pada lembaran terdahulu. Semua contoh memperlihatkan bahawa 

kolokasi terbentuk sedikitnya dari dua leksem dan masing-masing berupa satu 

kesatuan yang menerbitkan sebuah ungkapan. Misalnya contoh (116) yang 

memperlihatkan Kolokasi FK  ِيفْ  رُ ظُــنْ يَـ  /ya-n§ur-u  f³/ yang berpadanan dengan 

‘mengkaji’, contoh (118)  َْكِشـُف َعـنْ ي  /ya-ksyif-u ‘an/ ‘mendedahkan’, dan contoh 

هِ بِـ اءَ جَ  (119)  /j±’a bi-hi/ ‘dibawa’. Kombinasi leksem-leksem dalam contoh-contoh ini 

tidak lagi dilihat satu per satu, melainkan sebagai satu kesatuan binaan. Makna 

mengkaji diperoleh bukan hanya dari KK  رُ ظُـنْ يَـ  /ya-n§ur-u/, tetapi dari gabungan KK 

tersebut dengan FSN  ِْيف /f³/, dan KSN ini merupakan bahagian tak terpisahkan dari 

KK  رُ ظُـنْ يَـ  /ya-n§ur-u/, kerana kehadiran FSN  ِْيف /f³/ itulah yang menerbitkan makna 

mengkaji. Demikian halnya dengan KK   َْكِشـفُ ي   /ya-ksyif-u/ dengan KSN  َْعـن /‘an/ 

dan KK  َاءَ ج  /j±’a/ dengan KSN ب /bi/. 

 

6.3.2 Analisis Kriteria Keterikatan 

Contoh-contoh di atas juga merupakan bukti bahawa kombinasi KK dengan 

KSN ini telah membentuk sesuatu struktur yang memenuhi “Kriteria Keterikatan”. 

Antara KK dan KSN dalam kombinasi tersebut terdapat keterikatan yang siap dan 

mantap sehingga menerbitkan makna yang berbeza jika KK tersebut berkombinasi 

dengan KSN yang berbeza. Kesiapan dan Keteguhan kombinasi tersebut boleh 
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dibuktikan dengan merujuk kepada sejumlah kamus, misalnya  ُعَ تَـ مُ الْ  الِ عَ فْـ األَ  مُ جَ عْ م ةِ يَ د 
فٍ رْ ِحبَــ  /mu‘ jam al-af‘±l al-muta`addiyat bi ¥arf/ 'kamus kata kerja yang menjadi 

transitif dengan partikel' karangan M−s± bin Mu¥ammad bin al-Malyan³y al-A¥mad³y.  

 

6.3.3 Analisis Kriteria Semantik 

Iaitu yang menyatakan bahawa kolokasi tidak dapat difahami dari makna 

setiap unsur yang berkolokasi secara sendiri-sendiri, kerana boleh jadi salah satu dari 

unsur-unsur itu mengandung makna metafora. 

 

6.3.4 Analisis Kriteria Penterjemahan 

Iaitu yang menyatakan bahawa ungkapan dalam kolokasi tidak dapat 

diterjemahkan secara harfiah kecuali dalam ungkapan tertentu, iaitu dalam ungkapan 

analitis.  

Kedua-dua kriteria ini hanya berlaku untuk sejumlah kolokasi yang salah satu 

unsurnya memang digunakan secara metaforikal. Untuk mengkaji kedua-dua kriteria 

ini kita kembali kepada contoh di atas, iaitu kombinasi KN  قَـَدم /qadam/ ‘kaki’ 

dengan KN  َواةاْلُمَسـا  /al-mus±w±t/ ‘persamaan’ dalam klasua  مِ دَ ى قَـلَـعَ  عُ ْيـمِ اجلَْ  فُ ِقـيَ فَـ 
 fa ya-qifu al-jam³‘u ‘al± qadam-i al-mus±w±ti al-¥aq³qiyyat-i/. Ayat/  ةِ يـقِ يْ قِ احلَْ  اةِ اوَ َسـمُ الْ 

ini jika diterjemahkan secara harfiah akan berbunyi *‘maka semuanya berdiri di atas 

kaki persamaan yang sebenar’, sebuah terjemahan yang tidak berjaya menyampaikan 

pesan TS. Yusoff Zaky Haji Yacob telah berjaya menyampaikan pesan TS itu dengan 

melakukan penterjemahan idiomatik, iaitu dengan memanfaatkan peribahasa Melayu 

yang tentunya sudah dikenal di kalangan masyarakat pembaca tempatan. Ayat yang 

mengandung penggunaan metaforikal tersebut diterjemahkan menjadi Seluruh 
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mereka berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di hadapan Allah Tuhan semesta 

alam (M/1/499). 

 

6.3.5 Analisis Kriteria Fungsi 

Contoh di atas ini juga merupakan bukti bahawa kolokasi dalam bahasa Arab 

ini memenuhi kriteria kelima, “Kriteria Fungsi”, bahawa kolokasi berfungsi 

menjadikan apa yang berlaku dalam sesuatu masyarakat pengguna bahasa sebagai 

sesuatu ciri kolokasi. Bagi masyarakat pengguna bahasa Arab, ungkapan metaforikal 

berdiri di atas kaki persamaan merupakan ungkapan yang mudah difahami. 

Masyarakat pengguna bahasa Melayu tentunya akan merasakan kesulitan memahami 

ungkapan seperti itu. Maka sebagai seorang yang mengetahui dan menguasai bahasa 

Melayu, Yusoff Zaky Haji Yacob telah berjaya mengubah sesuatu yang lazim di 

kalangan masyarakat pengguna bahasa Arab menjadi sesuatu yang lazim di kalangan 

masyarakat pengguna bahasa Melayu.  

 

6.4 Ciri-ciri kolokasi bahasa Arab 

Untuk mengenal pasti bahawa kombinasi antara leksem itu merupakan 

sebuah kolokasi, selain dengan mengenal batasan dan kriterianya, para pelajar dan 

penterjemah bahasa Arab selayaknya juga mengenal ciri-cirinya. Berdasar contoh-

contoh yang telah dikemukakan dalam lembaran terdahulu, kita dapat menentukan 

sejumlah ciri dan yang terpenting adalah sebagai berikut: 

 

6.4.1  Kolokasi bahasa Arab terdiri dari dua buah leksem atau lebih 

Kolokasi dalam bahasa Arab tidak hanya terdiri dari dua kata atau lebih, 

tetapi juga boleh terdiri dari satuan yang lebih kecil dari kata, misalnya partikel. 
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Untuk itu, istilah yang digunakan adalah leksem dan bukannya kata, agar mencakupi 

kata yang satuan yang lebih kecil tetapi bermakna itu (Lihat Harimurti Kridalaksana, 

2008: 141). Dari contoh-contoh yang telah dikemukakan dalam bahagian 6.1 

terdahulu kita boleh mendapatkan kolokasi yang terdiri dua buah leksem. Misalnya 

contoh (122) memperlihatkan kombinasi antara tiga unsur bahasa:  ََيْسـَمُحْوَن َهلَـا فَـال
 + /sama¥a/َمسَـحَ  fa l± ya-sma¥-−na la-h± bi al -wuj−d-i/ , iaitu kombinasi KK/ بِـاْلُوُجْودِ 

KSN لِ    /li/ + KSN  ِب /bi/ yang menerbitkan makna ‘membenarkan, mengizinkan, 

membolehkan’ (Abd. Rauf Dato’ Haji Hassan, et al, 2005: 188). Bahkan juga kita 

temukan kolokasi yang terdiri dari empat leksem yang berupa KA, seperti tampak 

dalam contoh (175)  ْـعَ مُ الْ  ةِ َضـيْ رِ مَ الْ  ةِ يَـوِ تَ لْ مُ الةِ لَـلقَ قْ مُ الْ  ةِ دَ ق   /al-multawiyat-i al- mar³«at-i al-

mu‘aqqadat-i al-muqalqalat-i/ ‘yang berbelit-belit, sakit, berkompleks dan resah 

gelisah’. Keempat KA tersebut berkombinasi tanpa disertai KH.                           

Kombinasi partikel dapat kita semak dalam contoh-contoh bahagian 6.1.1.20 

dan 6.1.1.21. Dalam bahagian 6.1.1.20 kita boleh mendapatkan kolokasi yang terdiri 

dari dua buah partikel, iaitu Partikel ـاأَم /amm±/ dan Partikel َف /fa/, seperti yang 

tampak dalam contoh (329)  َحـالت هِ ْيـفِ  رٌ وْ ظُـنْ مَ ي فَ د مـا أَ     /amm± al-ta¥add³ fa-man§−r-un f³-

hi/ ‘cabaran itu dirujukkan’.  Dan dalam bahagian 6.1.1.21 kita boleh mendapatkan 

contoh-contoh kolokasi yang bermula dengan Partikel ال /l±/ seperti contoh (336)  َال 
اَِ  ضِ رْ ألَ لِ  دَ هْ عَ   /l± ‘ahd-a li al- ar«-i  bi-h±/ ‘tidak pernah berlaku di bumi ini’. 

 

6.4.2  Leksem-leksem yang berkolokasi tidak sentiasa muncul bersebelahan 

Takrif kolokasi dalam Kamus Dewan bahawa berkolokasi bagi sesuatu kata 

adalah yang kerap kelihatan wujud bersebelahan atau berdekatan antara satu sama 

lain (Noresah bt. Baharom, et al, 2005: 806), atau yang diberikan oleh Harimurti 

Kridalaksana (2008: 127) “asosiasi yang tetap antara kata dengan kata lain yang 
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berdampingan dalam kalimat”, kedua-dua takrif ini tampaknya tidak sepenuhnya 

sesuai dengan kenyataan leksem-leksem yang berkolokasi dalam bahasa Arab. 

Beberapa kolokasi memang wujud bersebelahan atau berdampingan, tetapi banyak 

juga leksem-leksem yang berkolokasi tersebut letaknya cukup berjauhan. Antara 

leksem-leksem yang berkolokasi tersebut – sehingga boleh disebut sebagai kolokasi 

– terdapat kaitan yang sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan. Misalnya, dalam 

bahagian 6.1.1.1, iaitu Kolokasi Binaan M± + Min. Kolokasi ini terdiri dari KH  َمـا 

/m±/ dan KSN  ِْمـن /min/ yang tidak pernah muncul berdampingan. Antara kedua-dua 

leksem ini sentiasa wujud unsur bahasa lain sama ada kata, frasa atau klausa. 

Misalnya dalam contoh (107)  َمـاَ ِيفْ َهـِذِه احلْـَاِل ِمـْن نـََقـاِئص ُ يـُبَــني /yu-bayyin-u m±  f³ 

h±dhihi al-¥±l-i min naq±’i¡-a/ 'menerangkan sifat-sifat mereka yang tercela'  di mana 

FS  ِِيفْ َهـِذِه احلْـَال  /f³ h±dhihi al-¥±l/ wujud di antara kedua leksem yang berkolokasi 

tersebut. 

    Berdasar kenyataan ini, takrif kolokasi yang dikemukakan oleh Sinclair 

(1991: 170) lebih sesuai dengan kolokasi bahasa Arab. Menurutnya, kolokasi adalah 

“the occurrence of two or more words within a short space of each other in a text” 

yang tidak mengisyaratkan bahawa kata-kata yang berkolokasi tersebut harus wujud 

berdampingan, meskipun kadang-kadang dalam data kita temukan kata-kata yang 

berkolokasi tersebut dipisahkan oleh a long space. Misalnya kolokasi antara Prt ـام◌َ
/amm±/ dan Prt   َف /fa/ dalam ayat berikut: 

 
 ةِ نـاجلَْ  ارُ ِمثَـ مـا أَ ، وَ  لِ كْ الشـ وِ أَ  مِ ْسـاالِ بِ  اهَ هُ بِ ْشـ تُ ِيت ا الـيَ نْـ الـد  ارُ ِمثَـ امـأَ  (405)

 رُ فَـ  - لُ بْ قَـ  نْ ا مِ هَ وْ قُـ زَ  رَ ِيت ال َذَ  هَ ِيف  انَ ا كَ مب هِ ابُ شَ ا الت  يرِ اهِ الظ ...  

(A/1/49) 

 /amm± thim±r-u   al- duny± al-lat³  tu-    sybihu        -h±   

 art        buah-buah art-dunia yang (f) ia (f) menyerupai-nya (f)  
 bi          al- ism-i  aw    al-  syakl-i   wa   amm± thim±ru  al-jannat-i    
 dengan art-nama atau art-bentuk dan art-buah-buah art-syurga   
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 al-lat³     razaq                 -−          -h±      min  qablu        

 yang (f) telah diberi rezki-mereka-nya (f) dari sebelum   
 fa-     rubba-m± k±na                    f³        h±dh±   

 maka mungkin  telah berlaku ia (m) dalam ini (m)      
 

 al- tasy±buh-i  al- §±hir³  

 art-keserupaan art-zahir  

 ‘...iaitu sama ada serupa dengan buah-buahan di dunia dari segi 
nama atau rupa bentuk, atau serupa dengan buah-buahan Syurga 
yang dihidangkan kepada mereka dahulu...’ 

(M/1/92) 

 ‘…yang berupa buah-buahan yang serupa, yang terbayangkan 
oleh mereka bahwa mereka pernah mendapatkannya sebelum 
itu…’ 

(I/1/59) 

 
6.4.3  Maknanya dapat ditelusuri 

Ciri lain dari kolokasi adalah bahawa makna kombinasi antara leksem yang 

berkolokasi itu dapat diketahui dengan jelas sekurang-kurangnya dari salah satu 

leksem yang berkombinasi tersebut yang digunakan secara harfiah dan tidak 

mengandung makna metaforikal. Ciri ini berlaku bagi kebanyakan jenis kolokasi dan 

tidak berlaku bagi kolokasi jenis tertentu misalnya kolokasi yang berupa idiom atau 

peribahasa. Makna kombinasi dalam Kolokasi KA + KN (I«±fat), misalnya, dapat 

dengan mudah difahami maknanya. KA  َصـِغْري /¡agh³r/ secara harfiah bererti ‘kecil’, 

tetapi kerana ia berkombinasi dengan KN ّـنالس  /al-sinn/ ‘usia’, pengertiannya tidak 

lagi berkaitan dengan saiz, tetapi dengan masa. Dengan demikian masyarakat 

pengguna bahasa Melayu akan memahaminya dengan mudah bahawa yang dimaksud 

dengan ungkapan  نَصِغُري الس /¡agh³r al-sinn/ adalah usia yang muda. 

 

6.4.4  Arbitrari 

Dalam beberapa kolokasi, beberapa leksem berkombinasi secara arbitrari atau 

sewenang-wenang. Kenyataan ini tidaklah bertentangan dengan pendapat Hill (2000: 
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53) seperti yang telah dibahas dalam bab pertama yang mengatakan bahawa leksikon 

tidak bersifat arbitrari atau sewenang-wenang.  

Sifat arbitrasi yang dimaksud di sini adalah tidak ada alasan yang logik atau 

semantik mengapa leksem A boleh berkombinasi dengan leksem B. Misalnya, 

Kolokasi FK yang terdiri dari KK  َقَـال /q±la/ dengan KSN ل /li/ seperti tampak dalam 

rajah berikut:  

 
 

  قيل وإذا . يشعرون ال هلم  , الناس آمن كما آمنوا

  فقلت . أبدا ذلك يكون هلم  إليكم دفعت إن أرأيتم

  ويقول . . األنساب من كذلك هلم  هو اهللا ذكر إن

  قالوا . . عقيدم أساس ويف هلم  فيما - التوجه كان إن

  فقل: يقل مل . . منه هلم  توىل إمنا . . قريب إين
 

Rajah 6.3: Kombinasi KK قَال /q±la/ + KSN  ل /li/ 

 

KK  َقَال /q±la/ dalam pelbagai bentuknya, iaitu bentuk  اْلَماِضي /al-m±«³/ pasif 
تُ   al-m±«³/ yang bersambung dengan KGN/ اْلَماِضـي  q³la/, bentuk/ ِقْيـلَ   /-tu/ sehingga 

berbentuk  ُقـُْلـت /qul-tu/, bentuk اْلُمَضـارِع /al-mu«±ri‘/  ُيـَُقـْول /ya-q−lu/, bentuk ِضـي ااْلمَ    

/al-m±«³/ yang bersambung dengan penanda subjek jamak قَـاُلوا  /−/ وا /q±l−/, dan 

terakhir bentuk KK perintah  ْقُـل /qul/ . Dalam mana-mana bentuk, KK  َقَـال /q±la/  

sentiasa berkombinasi dengan KSN ل /li/ yang menghasilkan makna ‘berkata 

kepada’ atau ‘bercakap kepada’. Tidak ada alasan mengapa dalam bahasa Arab KK 

 li/ yang secara harfiah dalam bahasa Melayu bererti/ ل q±la/  memilih KSN/ قَـالَ 

‘bagi’ atau ‘untuk’, dan bukannya memilih KSN  إَىل /il±/ ‘kepada’, iaitu KSN yang 
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disepakati oleh masyarakat bahasa Melayu “untuk menyatakan sasaran yang merujuk 

manusia” (Nik Safiah Karim, et al, 2006: 259). 

 

6.4.5  Bersifat khas 

Kolokasi merupakan fenomena universal, sementara setiap bahasa itu sendiri 

masing-masing mempunyai ciri khas yang diistilahkan oleh Catford sebagai sui 

generis (1965: 27) dan dinyatakan oleh Nida dan Tiber (1974: 3) “each language has 

its own genius”. Oleh kerana itu, sesuatu kolokasi dalam sebuah bahasa boleh jadi 

sama sekali berbeza berbanding dalam bahasa lain. KA  َْري بِـكَ لْ ا  /al-kab³r/ misalnya 

dalam bahasa Arab boleh berupa Kata Adjektif Ukuran (KAU) dan juga boleh 

berupa Kata Adjektif Waktu (KAW), sedangkan dalam bahasa Melayu, KAU  َْري بِـكَ لْ ا  

/al-kab³r/ dan KAW  َْري بِـكَ لْ ا  /al-kab³r/ mendapatkan padanan yang berbeza, iatu besar 

dan tua, seperti tampak dalam terjemahan Kolokasi KN + KA  اْلُمْلـُك اْلَكبِـْري /al-mulk 

al-kab³r/ ‘kerajaan bumi yang besar’ (M/1/109) dan  ـْيُخ اْلَكبِـْريالش /al-syaikh al-kab³r/ 

‘orang yang tua’ (M/1/399). 

 

6.4.6  Fleksibel dalam urutan kata 

Ciri kolokasi bahasa Arab yang lain adalah fleksibel dalam urutan kata. 

Seorang pelajar bahasa Arab dapat mengubah urutan sebuah kolokasi tanpa 

mengubah erti. Contoh yang paling sesuai untuk ciri ini adalah Kolokasi KA + KN 

(I«±fat) yang telah dibahas panjang lebar pada bahagian 6.1.1.6. Urutan KA + KN 

boleh diubah menjadi KN + KA dengan erti yang sama. Perhatikan jadual di bahah 

ini: 
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KA + KN KN + KN Makna 

ْطوِ   ثَاِبَت اخلَْ
/th±bit-u al-kha¯w-i/ 

ْطُو الثاِبت   اخلَْ
/al-kha¯w-u al-th±bit/ 

langkah yang tetap 

 ُمْطَمِئن الضِمْريِ 
/mu¯ma’inn-a al-«am³r-i/ 

 ِمْري اْلُمْطَمِئنالض 
/al-«am³r-u mu¯ma’inn/ 

hati nurani yang 
tenteram 

 اَْلَعِظْيِم األَثَرِ 
/al-‘a§³m-i  al-athar-i/ 

 األَثـَُر اْلَعِظْيم
/al-athar-u  al-‘a§³m 

kesan yang besar 

َقَة التْأِثْريِ   اَْلَعِميـْ
/al-‘am³qat-a al-ta’th³r-i/ 

ُر اْلَعِمْيق  kesan yang التأثِيـْ
mendalam 

ـَْحُدْوُد اْلُعْمرِ 
ْ
 اَمل

/al –ma¥d−d-u al –‘umr-i/ 
 اْلُعْمُر اْلَمْحُدْود

/al-‘umr-u al-ma¥d−d/  

usia yang terbatas 

 ُمَتَشعِب اَألْطرَافِ 
/mutasya‘‘ib-i al-a¯r±f-i/ 

 األْطرَاُف اْلُمَتَشعَبة
/al-a¯r±f-u mutasya‘‘ibat/ 

hujung yang 
bercabang-cabang 

 ُمتَـَناِسَق اَألْشَكالِ 
/mutan±siq-a al-asyk±l-i/ 

 اَألْشَكاُل اْلُمتَـَناِسَقة
/ tmutan±siqa-asyk±l al-al/ 

bentuk-bentuk yang 
selaras 

 األَْلَوانِ  ُمتَـنَـوعُ 
/mutanawwa‘-u al-alw±n-i/ 

 األَْلَوان اْلُمتَـنَـوَعة

/al-alw±n-u mutanawwa‘at/ 

beraneka warna 

 َبِطْيَئَة الدَورَانِ 
/ba¯³’at-a al-dawr±n-i/ 

 الدْورَان اْلَبِطيء
/al-dawr±n-u al-ba¯³’at/  

pusingannya yang 
lambat 

 الشْخِصيةِ  َضِعْيفُ 
/«a‘ ³f-u al-syakh¡iyyat-i/ 

َفة  الشْخِصية الضِعيـْ
/al-syakh¡iyyat-u al-«a‘ ³fat/ 

kepribadian yang 
lemah 

 

Kalau pun berlaku perubahan, maka perubahan itu terletak pada aras 

tatabahasa, mengikut perubahan bentuk, dari Binaan I«±fat menjadi Binaan  ـَفةالص
ُعـوت  al-¡ifat wa al-maw¡−f/ atau/ َواْلَمْوُصـوف النـْعـت واْلَمنـْ /al-na‘ t wa al-man‘−t/ (KN 

yang diterangkan dan KN yang menerangkan yang berfungsi sebagai KA) yang 

mengharuskan wujudnya kesesuaian dalam jenis, iaitu antara jenis maskulin dan 

feminin dan dalam masalah Kata Tidak Tentu ــِكِ◌َرةالن /al-nakirat/ ‘Indefinite 

substantive’  dan Kata Tentu   اْلَمْعرَِفة /al-ma‘ rifat/ ‘Definite substantive’. 
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Untuk jenis kolokasi yang lain, urutan kata itu bersifat tetap, dan 

persoalannya bukan boleh tidaknya diubah, melainkan kerana urutannya itu sentiasa 

seperti yang ditemui dalam data. Misalnya dalam Kolokasi Pelengkap:  َجُ رَ زْ اْخلَـوَ  سُ وْ ألَ ا   

/al-aws wa al-khazraj/,  عِ مْ الس ةِ اعَ الط وَ    /al-sam‘  wa  al-¯±‘at/, dan َفا َواْلَمْرَوةالص /al-¡af± wa 

al-marwat/. 

 

6.4.7  Tidak dapat diganti dengan sinonim 

Ciri ini tentunya tidak berlaku untuk semua jenis sinonim. Sebagaimana 

tampak dalam contoh-contoh pada bahagian 6.1.2.3 Kolokasi Sinonim, beberapa 

kata yang bersinonim tidak mendapatkan padanan, atau tepatnya, padanan hanya 

untuk sebuah kata dan itu entah untuk kata yang mana. Misalnya dalam contoh (375) 

dua KN yang bersinonim adalah  عَ ْفـالنـ  /al-naf‘-a/ dan  ْةَ دَ ائِـفَ ال  /al-f±’idat-a/ dalam ayat 

ةَ دَ ائِـفَ الْ وَ  عَ ْفـالنـ  ةِ مـألُ لِ  نُ مَ ْضـيَ   /ya-«man-u li al-ummat-i al-naf‘-a wa al-f±’idat-a/  yang 

diterjemahkan menjadi ‘menjamin faedah kepada umat’. Juga dalam contoh (376) 

FK  َهُ ناَ دْ دَ ْعـأ  /a‘dad-n±-hu/ yang bersinonim dengan FK  َه اهُ نَـأْ ي  /hayya’-n±-hu/ dalam 

ayat  َهَ وَ  هُ ناَ دْ دَ ْعـأَ  يْ أ اهُ نَـأْ ي  /ay a‘dad-n±-hu wa hayya’-n±-hu/ yangditerjemahkan menjadi 

‘Yakni Kami telah pun menyediakan azab itu’. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua 

kata itu bermakna sama dan dapat ditukar ganti. 

Beberapa kata yang tampak bersinonim memang ada yang tidak pernah 

digunakan sebagai pengganti untuk sesuatu kata. Misalnya, KA اْلَعِظـْيم /al-‘a§³m/ yang 

bersinonim dengan KA  اْلَكبِـْري /al-kab³r/ yang sama-sama mengandung makna besar, 

seperti tampak dalam senarai di bawah ini: 
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 (A/1/28) ميْ ظِ عَ الْ  فُ رَ لش اَ  (406)

 /al-syaraf-u           al- ‘a§³m-u/  

 art-penghormatan art-besar           
 ‘penghormatan yang amat besar’   (M/1/38) 
   

ميْ ظِ عَ الْ  هِ رِ وْ دَ  (407)  
(A/1/53) 

 /dawr-i -hi          al-‘a§³m/  

 peranan-nya (m) art-besar   
 ‘peranan agung mereka’  (M/1/102) 
   

مِ يْ ظِ عَ الْ  اعِ فَ تِ نْ االِ  (408)  
(A/1/54) 

 /al-intif±‘ i           al-‘a§³m-i/                            

 art-pemanfaatan art-besar   
 'pengambilan faedah yang besar' (M/1/102) 
   

مِ يْ ظِ عَ الْ  لِ ضْ فَ لْ اَ  (409)  
(A/1/55) 

 /al- fa«l-i        al-‘a§³m-i/               

 art-kurniaan art-besar   
 'ni’mat nubuwwah yang amat besar' (M/1/106) 
   

 (A/1/142) ْريِ بِ كَ الْ  رِ وْ لد لِ  (410)

 /li     al- dawr-i   al-kab³r-i/  

 bagi art-peranan art-besar           
 ‘peranan yang besar’   (M/1/323) 
   

 (A/1/208) اَْلُوُجْوِد اْلَكِبْريِ  (411)

 /al-wuj−d-i al-kab³r-i/  

 art-wujud   art-besar   
 ‘alam buana yang besar’  (M/1/490) 
   

ْريِ بِ كَ الْ  لِ صْ ألَ اَ  (412)  
(A/1/216) 

 /al-a¡l-i  al-kab³r-i /                            

 art-asal art-besar   
 ‘asal agama yang agung’ (M/1/512) 
   

 (A/1/263) ْريِ بِ كَ الْ  عِ اقِ وَ لْ اَ  (413)

 /al- w±qi‘ -i al- kab³r-i/               

 art-realiti  art-besar   
 ‘realiti yang besar’ (M/2/13) 
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Kedua-dua KA dalam senarai di atas, iaitu اَْلَعِظـْيم /al-‘a§³m/ dan اْلَكبِـْري /al-

kab³r/ boleh bertukar ganti. Misalnya ْوُر اْلَعِظـْيم اَلـد /al-dawr al-‘a§³m/ atau ْوُر اْلَكبِـْري الـد 
/al-dawr al-kab³r/, اْلُوُجـْوُد اْلَعِظـْيم /al-wuj−d al-‘a§³m/ atau  اْلُوُجـْوُد اْلَكبِـْري /al-wuj−d al-

kab³r/. Namun dalam konteks yang berbeza, kedua-dua KA tersebut tidak boleh 

bertukar ganti. Sekurang-kurangnya belum ditemui dalam data yang ada. Misalnya 

ungkapan    ُاْلَعِظـْيم اهللا  adaqa All±h-u al-‘a§³m/ beberapa kali ditemui dalam¡/ َصـَدقَ  

data dan tidak ditemui ungkapan dengan menggunakan KA  اْلَكِبْري /al-kab³r/ : *   َصَدَق
 ./adaqa All±h-u al-kab³r¡/ اهللاُ اْلَكِبْري 

 

6.4.8  Kesan keindahan 

Ciri lain yang tidak kalah menariknya dari kolokasi dalam bahasa Arab 

adalah bahawa kombinasi kata atau frasa yang membentuk kolokasi tersebut 

memberikan kesan keindahan, iaitu wujudnya kata-kata yang bersajak. Ciri seperti 

inilah yang pernah diisyaratkan oleh linguis Arab Ibn F±ris (1947) dan menyebutkan 

dengan istilah dengan  َاعُ بَـتْـ الِ ا  /al-itb±‘/ yang secara harfiah bererti ‘mengikutkan’, iaitu 

satu kata diikuti oleh kata yang lain yang seirama sehingga menimbulkan bunyi yang 

elok dari segi kata dan memperkuatnya dari segi makna (lihat Bab Kedua, sub-bab 

2.3). Misalnya dalam Kolokasi Sinonim seperti tampak dalam senarai berikut: 

 
 (A/1/41) قاسُ نَ تَـ ق وَ اوُ سَ تَ  (414)

 /tas±wuq      wa  tan±suq/               

 persesuaian dan keselarasan   
 ‘persesuaian dan keselarasan’ (M/1/71) 
   

اتانَ حَ تِ مْ االِ ت وَ ءاَ الَ تِ بْ االِ  (415)  
(A/1/51) 

 /al- ibtil±’±t     wa  al-  imti¥±n±t/  

 art-ujian-ujian dan art-ujian-ujian  
 ‘ujian-ujian’ (M/1/96) 
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ةسَ ياَ الر ة وَ ادَ يَ قِ لْ اَ  (416)  
(A/1/67) 

 /al- qiy±dat      wa  al-  riy±sat/  

 art-kepimpinan dan art-kepemimpinan  
 ‘kepemimpinan dan keketuaan’ (M/1/137) 
   

لاحُ متََ ل وَ ادُ جتََ  (417)  
(A/1/72) 

 /taj±dul         wa  tam±¥ul/  

 pertentangan dan pertentangan  
 ‘berdegil dan menentang’ (M/1/48) 
   

ةنَ يـ ة لَ نَ يـ هَ  (418)  
(A/1/84) 

 /hayyinat layyinat/  

  senang   lembut  
 ‘senang dan lembut’ (M/1/82) 
   

رصْ احلَْ ر وَ صْ قَ لْ اَ  (419)  
(A/1/108) 

 /al-qa¡r     wa al-¥a¡r/  

 art-singkat dan art-terbatas  
 ‘had yang tegas’ (M/1/248) 
   

مازِ جلَْ م اَ اسِ حلَْ اَ  (420)  
(A/1/109) 

 /al- ¥±sim al- j±zim/  

 art-tegas art-tegas  
 ‘tegas’ (M/1/249) 
   

سناَ دْ األَ اس وَ جَ رْ ألَ اَ  (421)  
(A/1/115) 

 /al- arj±s                wa  al- adn±s/  

 art-kotoran-kotoran dan art-kotoran-kotoran  
 ‘kekotoran dosa’ (M/1/265) 
   

ْري مِ ا الض ايَ نَ حَ ر وَ اعِ شَ مَ ا الْ ايَ فَ خَ  (422)  
(A/1/126) 

 /khaf±y±       al-masy±‘ ir               wa  ¥an±y±   

 rahsia-rahsia art-perasaan-perasaan dan selekoh-
selekoh  

 

 al- «am³r/  

 art-hati nurani  
 ‘celah-celah lipatan perasaan dan hati nurani’ (M/1/286) 
   

بهْ النـ ب وَ لْ لس اَ  (423)  
(A/1/139) 

 /al- salb           wa   al-  nahb/  

 art-perampasan dan art-perampasan  
 ‘perampasan dan penyamunan’ (M/1/315) 
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اترَ د خَ مُ الْ ات وَ رَ كِ سْ مُ لْ اَ  (424)  
(A/1/211) 

 /al-muskir±t                                   wa   

 art-benda-benda yang memabukkan dan   
 al- mukhaddir±t/  

 art-benda-benda yang memabukkan  
 ‘arak dan dadah’ (M/1/500) 
   

ةزَ ارِ بَ لْ ة اَ رَ اهِ لظ اَ  (425)  
(A/1/220) 

 /al- §±hirat    al- b±rizat/  

 art-menonjol art-menonjol  
 ‘gejala yang menonjol’ (M/1/521) 
   

لالَ غْ األَ ل وَ سِ الَ لس اَ  (426)  
(A/1/221) 

 /al-sal±sil          wa al-  aghl±l/  

 art-rantai-rantai dan art-belenggu-belenggu  
 ‘rantai dan belenggu’ (M/1/524) 
   

لفُ كْ يَ ل وَ وْ عُ يَـ  (427)  
(A/1/222) 

 /ya-    ‘−l                wa ya-       kful/  

 ia (m) menanggung dan ia (m) menanggung  
 ‘menanggung dan memelihara’ (M/1/526) 
   

نوْ غُ ن باَ وْ ادُ عَ  (428)  
(A/1/226) 

 /±d−n                           b±gh−n  

 penceroboh-penceroboh pencabul-pencabul  
 ‘penceroboh-penceroboh dan pencabul-pencabul’ (M/1/535) 
   

لائِ عَ  الَ ل وَ افِ كَ   الَ وَ  (429)  
(A/1/230) 

 /wa l±    k±fil            wa l±     ‘±’il/  

 art-tidak penanggung art-tidak penanggung  
 tanpa penjaga dan pemelihara (M/1/543) 
   

رب دَ الت ر وَ ك فَ لتـ اَ  (430)  
(A/1/231) 

 /al- tafakkur wa  al-  tadabbur/  

 art- berfikir   dan art-berfikir  
 ‘berfikir’ (M/1/546) 
   

اقرَ فِ الْ ق وَ الَ لط اَ  (431)  
(A/1/253) 

 /al-¯al±q wa al-fir±q/  

 art-talak dan art-perpisahan  
 ‘talak dan perpisahan’ (M/1/604) 
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اروَ بَـ الْ ار وَ مَ لد اَ  (432)  
(A/1/299) 

 /al- dam±r        wa   al- baw±r/  

 art-kemusnahan dan art-kebinasaan  
 ‘bahaya’ (M/2/86) 
   

وبُ رْ يَـ و وَ مُ نْ يَـ  (433)  
(A/1/306) 

 /ya-    nm−            wa ya-     rb−/  

 ia (m) berkembang dan ia (m) bertambah (M/2/104) 
 ‘bertambah subur’  

 
 
 

6.5 Kekerapan kemunculan 

Kekerapan kemunculan partikel, kata atau frasa yang berkombinasi 

merupakan salah satu ciri bahawa kombinasi tersebut layak disebut kolokasi. Seperti 

yang sudah disebutkan dalam Bab Pertama, bahawa kekerapan kemunculan ini 

merupakan faktor pemerhatian lampau (a factor of past observation) yang sangat 

penting kerana dapat dijadikan dasar untuk meramalkan bagaimana kumpulan 

kombinasi itu terbina. Pola dan jenis kombinasi kata-kata tersebut kerap kali tidak 

serta merta boleh dikenal pasti dan akan menjadi lebih mudah dikenali melalui 

perantaraan senarai konkordans (Parlington, 1998: 9). 

Untuk mengetahui kekerapan sesuatu kombinasi partikel, kata, atau frasa, 

program aConcorde boleh membantu memberi kita senarai, seperti tampak di bawah: 
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  - اخلطاب بن عمر رآه  رضي  بعض أمام - عنه اهللا
  - بكر أبا أرسل أنه  رضي  على أمريا - عنه اهللا
  - هريرة أيب وعن . [ والشيخان  رضي  رجال أن - عنه اهللا
  - الصديق بكر أيب عن  رضي  قال أنه - عنه اهللا
  - اهللا عبد بن جابر  رضي  :قال أنه - عنه اهللا
  - بكر أيب من وقع  رضي  أقسم حني - عنه اهللا
  - خليفة بن دحية أن  رضي  من خرج - عنه اهللا
  - اخلطاب بن عمر أن  رضي  من خرج - عنه اهللا
  - األسلمي عمرو بن محزة  رضي  ] اهللا رسول - عنه اهللا
  - اخلطاب بن عمر أن  رضي  أيب سأل - عنه اهللا
  - الفارسي سلمان عن - بإسناده  رضي  ] النيب عن - عنه اهللا
  - األنصاري أيوب أبا ذلك  رضي  مسعت:فقال - عنه اهللا
  - مالك بن أنس أتيت  رضي  رمضان يف - عنه اهللا
  - جابر وعن . . " تعول مبن  رضي  جاء:"قال - عنه اهللا
  - هريرة أيب وعن . [ الشيخان  رضي  بعثنا ":قال - عنه اهللا
  - مسعود ابن وعن . . " تستعجلون  رضي  كأين ":قال - عنه اهللا
  - الرباء عن - بإسناده - الصحيحني  رضي  كان ":قال - عنه اهللا
  - عازب بن الرباء عن  رضي  نزلت ":قال - عنه اهللا
  - األنصاري يزيد بن اهللا  رضي  ى ":قال - عنه اهللا
  - عازب بن الرباء عن  رضي  أول:قال - عنه اهللا
  - هريرة أيب عن . اجتاه  رضي  إن:قال - عنه اهللا
  - أبيه عن احلارث بن  رضي  بعثنا:قال - عنه اهللا
  - جابر عن - 1 :وخصائصها  رضي  خرج:قال - عنه اهللا
  - الدرداء أيب وعن - 8  رضي  خرجنا:قال - عنه اهللا
  - موسى أيب عن . . اهللا  رضي  سئل:قال - عنه اهللا
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  - األرث بن خباب عن  رضي  شكونا:قال - عنه اهللا
  - وعنه . [ داود أبو أخرجه  رضي  قال:قال - عنه اهللا
  - هريرة أيب وعن . [ والرتمذي  رضي  قال:قال - عنه اهللا
  - مسعود ابن وعن . [ والرتمذي  رضي  قال:قال - عنه اهللا
  - الضمري أمية بن عمرو  رضي  قدمت:قال - عنه اهللا
  - جابر وعن - 3 . [ والنسائي  رضي  كان:قال - عنه اهللا
  أنس وعن - 2 . [ والرتمذي  رضي  كنا:قال - عنه اهللا
  - أنس وعن - 7 . الصوم  رضي  كنا:قال - عنه اهللا
  - الرباء عن - آخر طريق  رضي  نزلت:قال - عنه اهللا
  - مالك بن أنس أن  رضي  حىت كرب - عنه اهللا
  - رواحة بن اهللا عبد  رضي  ] اهللا لرسول - عنه اهللا
  - بكر أبو حارب كما  رضي  , الزكاة مانعي - عنه اهللا
  - جحش بن اهللا عبد  رضي  رسول وكان - عنه اهللا
  - عمر جليش قائد وهو  رضي  اخلليفة وهو - عنه اهللا
  - عبيدة أبو كتب ولقد  رضي  قائد وهو - عنه اهللا
  - بالل وكان . . قليل بوقت  رضي  يف يبكر - عنه اهللا
  - هريرة أيب عن ماجه  رضي  قال:قال:- عنه اهللا
  رواحة وابن [ ص ] اهللا  رضي  الشيخان أخرجه ] . . عنه اهللا
  - [ ص ] اهللا رسول صاحب  رضي  سفينة يف عنه اهللا
  أنس وعن . . " يرجعون ال  رضي  قال:قال عنه اهللا
  عائشة عن . . والغفران واملرمحة  رضي  رسول قال , عنها اهللا
  - عائشة وعن - 6 . [ السنن  رضي  سأل:قالت - عنها اهللا
  - حفصة ابنته عمر فسأل  رضي  أكثر كم - عنها اهللا
  - خدجية وفاة بعد وخباصة  رضي  أيب وموت - عنها اهللا
  عائشة عن - بإسناده - داود  رضي  رسول أن عنها اهللا
  - عباس ابن عن وورد  رضي  اآلية أن - عنهما اهللا
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  - عباس ابن عن روي  رضي  التعريض أن - عنهما اهللا
  - زيد بن أسامة حديث  رضي  ] النيب أن - عنهما اهللا
  عباس ابن عن - بإسناده  رضي  امرأة أن - عنهما اهللا
  - عباس ابن عن - بإسناده  رضي  ] النيب عن - عنهما اهللا
  - غزوان بن وعتبة وقاص  رضي  عن فتخلفا - عنهما اهللا
  - عمر ابن عن :اإلسالم  رضي  وجدت ":قال - عنهما اهللا
  - عمر بن اهللا عبد  رضي  مسعت:قال - عنهما اهللا
  - عمر ابن عن البخاري  رضي  قال:قال - عنهما اهللا
  - عباس ابن عن - بإسناده  رضي  قلت:قال - عنهما اهللا
  - عباس ابن عن(. . ألميانكم  رضي  ال:قال - عنهما اهللا
  - عباس ابن عن وورد  رضي  اليمني لغو - عنهما اهللا
  عباس ابن عن الشيخان  رضي  كان قال عنهما اهللا

 

Rajah 6.4: Konkordans KK  ََرِضي /ra«iya/ 

 

Rajah di atas memperlihatkan kekerapan kemunculan KK  ََرِضـي /ra«iya/ yang 

diambil dari Surah al-Baqarat. Dari konkordans yang dibuat oleh program aConcorde 

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Sebelum KK  ََرِضـي /ra«iya/ ini sentiasa disebutkan KNKh hidup yang 

berupa nama para sahabat, seperti Ab− Bakr, ‘Umar, J±bir, Ab− Hurayrah, 

dll.  

2. KK  ََرِضــي /ra«iya/  ini merupakan KK yang menjadi transitif dengan 

bantuan KSN  َْعـن /‘an/ yang membentuk FK  َْرِضِ◌َي َعـن /ra«iya ‘an/. KN 

 ./an‘/ َعنْ  ra«iya/  dan KSN/ َرِضيَ  all±h/ sentiasa berada di antara KK/ اهللا
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3. Kekerapan munculnya FK ini merupakan petunjuk bahawa kombinasi 

antara KK  ََرِضــي /ra«iya/  dan KSN  َْعــن /‘an/ ini merupakan sebuah 

kolokasi dan semua kamus pun akan memperkuat kenyataan ini. 

 

Kesimpulan ini dapat dijadikan pedoman bagi para pengajar bahasa Arab dan 

penterjemah, bahawa kedua-dua unsur bahasa ini, iaitu KK  ََرِضـي /ra«iya/ dan KSN 

 ,an/ harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan kata lain‘/ َعـنْ 

ketika pengajar bahasa Arab memperkenalkan kosa kata yang mengandung KK  ََرِضـي 

/ra«iya/   hendaknya tidak lupa menyertakan KSN  َْعـن /‘an/. Demikian halnya untuk 

para penterjemah, harus memperlakukan KSN  َْعـن /‘an/ sebagai bahagian dari KK 

 َعـنْ  ra«iya/ sehingga menerbitkan makna ‘menyukai, meredai’. Makna KSN/ َرِضـيَ 

/‘an/ sudah tidak tampak lagi dalam penterjemahan. 

Namun sayangnya, tidak semua partikel, kata atau frasa dapat dibuatkan 

konkordansnya dengan program aConcorde ini, sebagaimana telah dijelaskan pada 

sub-bab 6.1.1.1 yang lampau. Di samping itu, juga kerana leksem-leksem yang 

berkolokasi itu dalam bahasa Arab tidak sentiasa bersebelahan (lihat 6.4.2). Untuk 

mencari leksem-leksem yang berkolokasi seperti itu dilakukan pencarian secara 

manual, iaitu dengan menggunakan kemudahan menu Find yang terdapat dalam 

program Microsof  Word, seperti yang penulis lakukan dalam pencarian kolokasi 

dengan kata utama KN  اَْلُفْرَصة /al-fur¡at/ (lihat 7.2). 
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6.6  Penutup 

Demikian analisis data tentang kolokasi dalam bahasa Arab yang bermula 

dengan pembahasan jenis-jenis kolokasi yang ditinjau dari sudut pandang tatabahasa 

dan semantik. Temuan yang terpenting dalam kajian ini adalah ditemuinya jenis-jenis 

kolokasi yang belum pernah dibahas oleh para penyelidik terdahulu, iaitu: 

  

1. Kolokasi Binaan M± + Min,  

2. Kolokasi FS,  

3. Kolokasi KN + FS,  

4. Kolokasi KNm + KSN + KNj, dan  

5. Kolokasi Prt اأَم /amm±/ +   َف /fa/. 

 

Dari analisis terjemahan jenis-jenis kolokasi tersebut dapat disimpulkan 

terjemahan harfiah masih berlaku sama ada dalam terjemahan Melayu-Malaysia atau 

dalam terjemahan Melayu-Indonesia. 

Di antara kolokasi yang ditemui dalam data terdapat kolokasi yang bukan 

berasal dari budaya Arab, iaitu yang dikenal dengan “borrowed collocations” 

‘kolokasi pinjaman’. 

Dari kajian batasan dan kriteria, kolokasi yang telah dikemukakan terbukti 

memenuhi batasan dan kriteria yang pernah dibahas oleh beberapa orang linguis. 

Terakhir, dari kajian tentang kolokasi ini juga dapat disimpulkan beberapa 

ciri yang dapat dijadikan pedoman dalam mengenal pasti kombinasi leksem bahawa 

ianya adalah merupakan kolokasi. 


