
KANA WA AKHAWATUHA (KANA DAN SEMACAMNYA) 

 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 .No منرة
SESUDAH ADA “KANA” 

Arab/Indonesia 

SEBELUM ADA “KANA” 

Arab/Indonesia 

ا   1 ١ حا نا الزِّ ِدي   م  َكا ا ًداشا حا ِدي   م  الزِّ  دٌ شا

  Kemacetan lalu lintas itu  

telah parah 

Kemacetan lalu lintas itu parah 

نا الباي   2 ۲ اِظي   ت  َكا اِظي   ت  الباي   فًان  ٌف ن

  Rumah itu telah bersih Rumah itu bersih 

ارا الثَّو   3 ٣  رٌ قاِصيـ   ب  الثَّو   اقاِصي ً  ب  صا

  Busana itu menjadi pendek Busana itu pendek 

ارا البا   4 ٤  ٌس قاارِ  د  البا   ًساقااِر  د  صا

  Dinginnya menjadi menusuk Dinginnya menusuk   

اي سا اخلاادِ  5 ٥  ي  قاوِ  م  اخلاادِ  ّيً قاوِ  م  ل

  Pembantu itu tidak kuat Pembantu itu kuat 

امِ  6 ٦ اي سا العا ي   ل  ل اش ِ امِ  ًطان ي   ل  العا اش ِ  طٌ ن



  Pekerja itu tidak giat Pekerja itu giat 

باحا  7 ٧ رِي   م  الّنَّ   أاص  رِي   م  الّنَّ   ًضاما  ٌض ما

  Orang yang makan rakus itu 

sakit di pagi hari  

Orang yang makan rakus itu 

sakit 

باحا الا  8 ٨ طِ  و  أاص  م  طِ  و  الا  ًرام  م   رٌ م 

  Udaranya lembab di pagi hari Udaranya lembab 

امِ  9 ٩ َسا العا عا  ل  أام  ط  امِ  ًبام  عا  ل  العا ط   بٌ م 

  Pekerja itu kelelahan  

di sore hari 

Pekerja itu kelelahan  

ه   10 ١١ َسا الزَّ ابِ  ر  أام  ه   ًل ذا ابِ  ر  الزَّ  لٌ ذا

  Bunga itu layu di sore hari Bunga itu layu 

ا 11 ١١ اى الغاما ا فًاكاِثي   م  أاْض   ٌف كاِثي   م  الغاما

  Mendung itu tebal  

di waktu dhuha 

Mendung itu tebal 

اِر  12 ١۲ اى الشَّ ِحً  ع  أاْض  دا ز  اِر  ام  حِ  ع  الشَّ دا ز   مٌ م 

  Jalan raya itu ramai  

di waktu dhuha 

Jalan raya itu ramai 

اطا  13 ١٣ لَّ امل اطا  ًراغازِي   ر  ظا  رٌ غازِي   ر  امل



  Hujan itu lebat di siang hari Hujan itu lebat 

باا 14 ١٤ لَّ الغ  ئِ  ر  ظا باا ًراَثا ئِ  ر  الغ   رٌ َثا

  Debu itu beterbangan  

di siang hari 

Debu itu beterbangan 

باا 15 ١٥ تا امِلص  تَّقِ  ح  َبا باا ًدام  تَّقِ  ح  امِلص   دٌ م 

  Lampu itu menyala  

di malam hari 
Lampu itu menyala  

ارِي   16 ١٦ تا امل ِّ  ض  َبا تاأال ارِي   ًمام  ِّ  ض  امل تاأال  مٌ م 

  Pasien itu mengaduh 

di siang hari 
Pasien itu mengaduh 

 

 

Penjelasan : 

 

Setiap contoh pada kolom pertama merupakan  jumlah mufidah (kalimat) 

yang tersusun dari mubtada’ dan khabar dan keduanya sebagaimana yang 

sudah anda maklumi keduanya dalam keadaan rafa’(marfu’) -cetak merah-

hijau -. Sedangkan pada kolom kedua adalah susunan setelah dirangkai 

dengan salah satu fi’il 
1
 : 

 

نا  ارا  –َكا اي س  –صا باحا  –ل َسا  –أاص  اى  –أام  لَّ  –أاْض  تا   -ظا َبا  
       bata    zhalla     adhha      amsa    ashbaha     laisa     shara    kana 

 

Jelas, pada kolom kedua menunjukkan adanya huruf-huruf  di setiap akhir 

kata nomina (isim) pertama dalam keadaan rafa’(marfu’) dan yang kedua 

dalam keadaan nashab (manshub). Hal ini disebabkan adanya salah satu fi’il 

(kana dan semacamnya). Apabila fi’il-fi’il semacam ini dirangkaikan dalam 

kalimat  yang tersusun dari mubtada’-khabar, maka mubtada’ di-rafa’-kan 

                                                           
1
 Semacam kata kerja (verba) bantu (auxiliary verb) 



dan disebut sebagai isim-nya dan khabar di-nashab-kan dan disebut sebagai 

khabar-nya.  

 

Fi’il mudhari’ (verba kini/mendatang) dan fi’il amar (verba perintah) kana
2
 

dan semacamnya itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama
3
 selain laisa 

yang tidak memiliki bentuk mudhari’ dan amar. 

 

Adapun makna fi’il-fi’il tersebut adalah kana bermakna sifat (keadaan)
4
 

mubtada’ dengan khabar yang terjadi pada waktu lampau, shara bermakna 

“menjadi”, laisa bermakna “tidak”, ashbaha bermakna “waktu pagi”, amsa 

bermakna “waktu sore”, adhha bermakna “waktu dhuha”, zhalla bermakna 

“waktu siang”, dan bata bermakna “waktu malam”. 

 

Kaidah Tata Bahasa : 

 

18.  Apabila  نا  dirangkaikan ke dalam kalimat susunan (kana) َكا

mubtada’khabar, maka mubtada’ di-rafa’-kan sebagai isim-nya dan khabar 

di-nashab-kan sebagai khabar-nya.  

ارا   .19 باحا  ,(laisa) لاي س ,(shara) صا َسا  ,(ashbaha) أاص  اى ,(amsa) أام   أاْض 

(adhha),  َّل تا  dan (zhalla) ظا  disebut akhawatu kana (bata) َبا

(saudara/semacam kana). 

 

20.  Setiap fi’il mudhari’ dan fi’il amar kana wa akhawatuha (kana dan 

semacamnya) memiliki peran dan fungsi (amal) sebagaimana fi’il 

madhinya selain laisa yang tidak memiliki bentuk mudhari’ dan amar. 

 

 

 

                                                           
2
 Dalam hal ini kana dan semacamnya dalam bentuk fi’il madhi (verba lampau) 

3
 Me-rafa’-kan mubtada’ sebagai isim-nya dan me-nashab-kan khabar sebagai khabar-nya 

4
 Semacam frase ajektiva  


