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KATA PENGANTAR      

         

 

Untuk memahami linguistik Arab secara baik, maka mempelajari semantik 

bahasa Arab (ҁilmu ‘l-maҁnā) menjadi keharusan, karena semantik merupakan salah 

satu pilar utama dalam linguistik di samping mempelajari pilar-pilar yang lainnya, 

seperti sintaksis (ҁilmu ‘t-tanżīm), morfologi (ҁilmu ‘ṣ-ṣarf), dan fonologi (ҁilmu ‘l-

ɂaṣwāt).  

Kalau fonologi mengkaji bunyi bahasa, morfologi dan sintaksis mengkaji 

bentuk bahasa, maka semantik adalah cabang linguistik yang kajiannya difokuskan 

pada masalah makna bahasa. Sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Ilmu Budaya, 

maka mata kuliah Semantik diajarkan di setiap program studi termasuk di Program 

Studi Sastra Arab. Sudah lama mata kuliah Semantik diberikan kepada mahasiswa 

Program Studi Sastra Arab di Fakutlas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran ini, 

akan tetapi belum bisa menghadirkan sepenuhnya bagaimana semantik yang relevan 

dengan objek yang di kaji yaitu bahasa Arab. Sudah barang tentu diperlukan kejelian 

dan kepiawaian tersendiri tentunya dalam memahami teori semantik yang bersifat 

umum dan mengaplikasikannya dengan fenomena dan data bahasa Arab yang 

memiliki karakteristiknya sendiri agar relevan dan pas. Hal ini menjadi kendala 

pembelajaran bagi mahasiswa, di samping menjadi tugas berat bagi dosen pengampu 

mata kuliah semantik ini agar dapat menghadirkan buku ajar semantik yang aplikatif 

dengan bahasa Arab. Sadar akan kebutuhan anak didik disertai pengalaman 

mengampu mata kuliah semantik beberapa tahun, maka penulis memberanikan diri 

untuk menulis buku semantik dengan judul "Semantik Bahasa Arab: Pengantar 

Studi Ilmu Makna".  

Buku Semantik Bahasa Arab ini merupakan perpaduan antara teori-teori 

semantik umum yang diaplikasikan dengan data-data bahasa Arab yang dilengkapi 

juga dengan istilah-istilah bahasa Arabnya. Setelah materi dalam buku ini 

diujicobakan kepada mahasiswa selama 12 semester, diperoleh respons yang positif 

dari mahasiswa karena teori-teori semantik yang diberikan dapat langsung dipahami 

karena dijelaskan dengan contoh-contoh data dari bahasa Arab dan Alquran. Oleh 

karena itu, buku ini cocok digunakan untuk pendidik dan mahasiswa fakultas bahasa 

atau pengajaran bahasa dengan konsentrasi pengajaran bahasa Arab, baik pengajaran 

yang bersifat kependidikan maupun nonkependidikan.  

Buku ini disusun dengan pendekatan deduktif, yaitu dimulai dengan 

pemaparan konsep, definisi, dan pengertian. Dari pemaparan konsep, definisi, dan 

pengertian itu dijelaskan dengan contoh-contoh data dari bahasa Arab dan Alquran. 

Penulis sadar bahwa apa yang penulis sajikan masih belum sempurna 

mengingat apa yang penulis buat baru pertama kali. Oleh karena itu, sudah barang 

tentu kekurangan dan kelemahan ada, baik dari segi penyajian materinya, kedalaman 
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analisisnya, maupun dari segi susunan penulisannya. Saran dan masukan dari 

pembaca sangat diharapkan agar buku ini menjadi lebih baik.  

 

                                                                           Jatinangor, Mei 2017 

                                                                                        Penulis, 

                                                                      Prof. Dr. Tajudin Nur, M. Hum. 
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        BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Semantik 

        Semantik dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris semantics, yang 

kata tersebut berasal dari kata Yunani samaino yang berarti to signify atau memaknai. 

Sebagai istilah teknis semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Dengan 

anggapan bahwa makna merupakan bagian dari bahasa maka semantik merupakan 

bagian dari linguistik. Seperti halnya bunyi dan tata bahasa, komponen makna juga 

menduduki tingkatan tertentu dalam bahasa. Apabila komponen bunyi umumnya 

menduduki tingkatan pertama, komponen tata bahasa (meliputi morfologi dan 

sintaksis) menduduki tingkatan kedua, maka komponen makna menduduki tingkatan 

terakhir. Hubungan tiga komponen tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa (a) 

bahasa pada awalnya adalah bunyi-bunyi abstrak yang mengacu pada lambang-

lambang tertentu, (b) lambang-lambang merupakan seperangkat sistem yang 

memiliki tataan dan hubungan tertentu, dan (c) seperangkat lambang yang memiliki 

bentuk dan hubungan itu mengasosiasikan adanya hubungan makna tertentu (Palmer 

dalam Aminuddin, 1988:15). 

        Semantik disepakati oleh ahli-ahli bahasa sebagai istilah untuk bidang ilmu 

bahasa yang membahas tentang makna. Analisis semantik sebuah bahasa hanya 

berlaku untuk bahasa yang bersangkutan. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap 

bahasa memiliki cirinya sendiri-sendiri dalam pembentukan makna tiap katanya. 

Kata nasi dalam bahasa Indonesia adalah sejenis makanan pokok sebagian besar 

penduduk Indonesia yang sudah dimasak. Untuk menunjuk benda yang sama dalam 

bahasa Arab dikenal kata yang bukan saja dimaksudkan untuk makna nasi tetapi juga 

dimaksudkan untuk makna padi, gabah, dan beras. Sebaliknya, orang Arab memiliki 

kosa-kosa kata yang lebih rinci, yaitu ٌٌارٌٌشٌَعٌْمٌِ , ارٌٌشٌَعٌِ ,بَِعي ْرٌٌ ,نَاَقةٌٌ ,ََجَل , dan ٌَرٌٌامٌِض   yang 

semuanya dimaksudkan untuk menyebutkan salah satu hewan andalan mereka 

bernama unta dalam bahasa Indonesia.  

         Konsep makna dalam setiap bahasa bersifat arbitrer (mana suka), artinya 

hubungan antara bentuk dan maknanya tidak langsung dan hanya berlaku untuk 

bahasa yang bersangkutan. Kata gedang misalnya dalam bahasa Sunda berarti buah 

pepaya tetapi berarti buah pisang dalam bahasa Jawa. Pengertian arbitrer dapat juga 

dikatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara bunyi (kata-kata) dengan acuannya. 

Hubungan antara kata-kata (words) dengan artinya (meaning) adalah persoalan 

konvensi (kesepakatan masyarakat penutur bahasa). Gagasan ini banyak disetujui 

oleh para bahasawan dewasa ini. Tidak ada alasan logis mengapa binatang yang suka 

menggonggong di Indonesia disebut anjing, di Inggris disebut dog, di Jerman hund, 

di Prancis chien, di Spanyol perro, di Rusia sobaka, dan di Arab kalb. 


