
INNA WA AKHAWATUHA (INNA DAN SEMACAMNYA) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 .No منرة
SESUDAH ADA “INNA” 

Arab/Indonesia 

SEBELUM ADA “INNA” 

Arab/Indonesia 

 ر  َصُبو  لُ اجلَمَ  ر  َصُبو  لَ ِإنَّ اجلَمَ   1 ١

  Sesungguhnya unta itu  

tahan medan 

Unta itu tahan medan 

 ـم  قَِديْ  مُ امهَرَ  م  قَِديْـ مَ نَّ امهَرَ إِ  2 ۲

  Sesungguhnya Piramida itu 

benda purbakala 
Piramida itu benda purbakala 

 ب  قَرِيْ  نُ اإِلْمِتَحا ب  قَرِيْ  نَ عَِلْمُت أَنَّ اإِلْمِتَحا 3 ٣

  Aku sesungguhnya ujian  

sudah dekat 

Ujian itu sudah dekat 

رَ يَُسر  4 ٤ َْ رَ  ة  ََنِضَ  ةَ أ يِِن أَنَّ امْهَّ َْ  ة  ََنِضَ  ةُ امْهَّ

  Sesungguhnya bunga yang 

menawan itu menyenagkan aku 

Bunga itu menawan   

تَا َب كََأنَّ امِكتَا 5 ٥ تَا ُب امِكتَا ذ  ُأس ْ  ذ  ُأس ْ

  Kitab itu laksana guru Kitab itu guru 

 ح  ِمْصَبا رُ امقَمَ  ح  ْصَبامِ  رَ كََأنَّ امقَمَ  6 ٦



  Bulan itu laksana lampu Bulan itu lampu 

 م  قَِديْـ ُث اأَلثَ  ـم  قَِديْ  ثَ امَبيُْت َجِديْد  مَِكنَّ اأَلثَ  7 ٧

  Rumah itu baru, tetapi 

furniturnya sudah kadaluwarsa 

Furnitur itu kadaluwarsa 

 ة  قَِلْيلَـ رُ اخلََسائِ  ة  قَِلْيلَـ رَ اخلََسائِ َشبَِّت امنَّاُر مَِكنَّ  8 ٨

  Api berkobar, tetapi 

kerugiannya sedikit 

Kerugiannya sedikit 

 ة  ََنِضَ  ةُ امَفاِكهَ  ة  ََنِضَ  ةَ مَْيَت امَفاِكهَ  9 ٩

  Seandainya buah-buahan itu 

matang 
Buah-buahan itu matang 

  ع  َطامِ  رُ امقَمَ  ع  امِ طَ  رَ مَْيَت امقَمَ  10 ١١

  Seandainya bulan itu terbit Bulan itu terbit  

 ص  َرِخيْ  ُب امِكتَا ص  َرِخيْ  َب مََعلَّ امِكتَا 11 ١١

  Semoga kitab itu murah Kitab itu murah 

 م  ََنئِـ ُض املَرِيْ  م  ََنئِـ َض مََعلَّ املَرِيْ  12 ١۲

  Semoga pasien itu tidur Pasien itu tidur 

 

Penjelasan : 

 

Contoh-contoh pada kolom  SEBELUM ADA “INNA” di atas merupakan 

kalimat yang tersusun dari mubtada’-khabar dan keduanaya di-rafa’-kan 



sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Sedangkan pada kolom 

SESUDAH ADA “INNA” adalah contoh-contoh kalimat sesudah 

dirangkaikan dengan salah satu huruf  : 

  ِإنَّ       أَنَّ         َكَأنَّ        مَِكنَّ       مَْيَت        مََعلَّ 
    inna     anna       ka’anna      lakinna        laita       la’alla             

menunjukkan semua isim yang pertama di-nashab-kan (manshub) dan semua 

isim yang kedua di-rafa’-kan (marfu’). Perubahan ini –dari rafa’ ke nashab 

untuk isim yang pertama-  disebabkan oleh adanya huruf-huruf tersebut. 

Maka huruf-huruf ini apabila dirangkaikan ke dalam susunan mubtada’-

khabar memiliki peran dan fungsi me-nasahab-kan mubtada’ sebagai isim-

nya dan me-rafa’-kan khabar sebagai khabar-nya. 

 

Huruf-huruf yang enam itu memiliki makna: َِّإن (inna)  dan   ّأَن (anna) 

menegaskan kebenaran penjelasan khabar terhadap mubtada’
1
   كََأنَّ  ,

(ka’anna) 
2
 penyerupaan keadaan mubtada’ dengan khabar,   َّمَِكن (lakinna) 

3
 

mempertentangkan atau menyatakan makna keadaan khabar bukan yang 

dimaksud oleh keadaan mubtada’,  مَْيَت (laita)
 4

 menunjukkan pengandaian 

(tamanni), dan  َّمََعل  (la’alla)
 5

 menunjukkan harapan (raja’) terhadap 

terjadinya suatu keadaan mubtada’.  Tamanni menurut kebiasaan sulit 

kemungkinan terjadinya sesuatu yang andaikan. Sedangkan raja’ menurut 

kebiasaan lebih mungkin terjadinya sesuatu yang diharapkan. 

 

Kaidah Tata Bahasa  

 

  مََعلَّ  dan (laita) مَْيَت  ,(lakinna) مَِكنَّ  ,(ka’anna) َكَأنَّ  ,(anna) أَنّ  ,(inna) ِإنَّ   .21
(la’alla) apabila dirangkaikan ke dalam susunan mubtada’-khabar, maka 

memiliki peran dan fungsi me-nashab-kan mubtada’ sebagai isim-nya dan 

me-rafa’-kan khabar sebagai khabar-nya. 
 

                                                           
1
 Semacam konjungsi subordinatif komplementasi penegasan 

2
 Semacam konjungsi subordinatif komplementasi penyerupaan 

3
 Semacam konjungsi koordinatif  pertentangan 

4
 Semacam konjungsi konjungsi subordinatif komplementasi pengandaian 

5
 Semacam konjungsi konjungsi subordinatif komplementasi pengharapan 


