
AT-TAUKID (EMPHASIS/FRASE PENEGAS) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 .No منرة
AT-TAUKID (EMPHASIS/FRASE PENEGAS) KELOM 

POK  ARAB/INDONESIA 

 ١  1 

ََ ِنَث َادَ حَ   هَ س َفَ ن ََرَ ي َزََِلو

I  

Seorang menteri, menterinya sendiri, berbicara 

kepadaku (Seorang menteri berbicara sendiri 

langsung kepadaku) 

 ٢  2 

َل َاب َق َ ََ َت   هَ سَ فَ ن ََرَ ي َزَِلو

Aku menghadap menteri, menterinya sendiri (Aku 

menghadap langsung kepada menteri sendiri) 

٣   3 

َب َت َكَ  َِإََت  ََ ل   هَِِسَفَ ن ََرَِي َزََِلو

Aku berkirim surat kepada menteri itu, menterinya 

sendiri (Aku berkirim surat langsung kepada 

menteri sendiri)  

٤   4 

َ حَ لَِ لََلرَ للَدَتَِق َت   اه َك 

Rumah itu terbakar, seluruhnya (Rumah itu habis 

terbakar) 

٥   5 

َأ َرَ ق َ دََاب َت َلوكََِت   هَ ك 

Aku membaca buku itu, seluruhnya (Aku membaca 

tuntas buku itu) 

 ٦  6 

َ للَ َنَ مََِت َغ َرَ ف َ لََالَِع   اه ك 

Aku menyelesaikan pekerjaan semuanya (Aku 

menyelesaikan semua pekerjaan itu) 



 ٧ 7 

 َ ََلنَََِ خَ للَ َحَ ن  َ ِِك   اه 

 II 

Dua orang saudara, kedua-duanya berhasil (Kedua  

orang saudara benar-benar berhasil) 

٨  8 

َ ذَ   امَ ي َِِك ََيَِشَ ب َاَلوكَ ن َب 

Kami menyembelih dua ekor domba, kedua-duanya 

(Kami menyembelih benar-benar dua ekor domba)  

 ٩ 9 

ََِلم َاَِفَندَك َسَ   امَ ي َِِك ََيَِو َن 

Kami tinggal di dua rumah, kedua-duanya ! Kami 

tinggal benar-benar di dua rumah itu)  

 ١۰ 10 

َي َأ َرَ   احَ سَ مَ لوتلََاحَ سَ مَ لوتلََت 

Aku melihat buaya itu, buaya itu ! (Aku melihat 

benar buaya itu) 

 ١١ 11 

َ حَ  َ حَ َض   ب َائَِلوغ ََض 

Pembolos itu hadir, hadir ! (Pembolos itu benar-

benar hadir) 

 ١٢ 12 

 دَ ه لوعَ ََنَ خَ أ ََل َ.ََل َ

Jangan, jangan mengingkari janji ! (Jangan sekali-

kali mengingkari janji !) 

١٣  13 
 َمَ ل َلم ََت َن َأ َََمَ ل َلم ََت َن َأ َ

III  

Anda dicela, Anda dicela ! (Anda dicela benar) 

 

 

 

 

 



Penjelasan : 

 

Apabila Anda tuturkan ,”Seorang menteri berbicara kepadaku,”  sudah tentu 

hal itu menimbulkan pertanyaan bagi pendengar, karena pembicaraan para 

menteri bukanlah hal sepele. Mungkin mereka berpikir bahwa yang layak 

berbicara kepada Anda adalah wakilnya, orang kepercayaan pribadi, orang 

lain yang menjadi juru bicaranya. Maka ketika Anda menyebutkan kata لوَزير 
(al-wazir : menteri) menimbulkan ambiguitas atau yang Anda maksudkan 

orang lain tersebut. Lalu apabila Anda tidak menghendaki anggapan seperti 

itu pada pikiran pendengar, maka tuturkan kata نفسه (nafsahu : dirinya 

sendiri) sesudah menuturkan kata لوَزير (al-wazir : menteri), dan tuturkan : 

 sebagaimana tuturan pada (haddatsani al-wazir nafsahu) حادثنَلوَزير نفسه

contoh pertama. Maka jika Anda lakukan ta’kid 

(emphasis/aksentuasi/penekanan) makna yang sebenarnya, tidak muncul 

anggapan pikiran tadi. Karena itu kata نفسه (nafsahu : dirinya sendiri) pada 

tiga contoh pertama berperan sebagai taukid (emphasis/aksentuasi/ 

penegasan), sedangkan kata sebelumnya, yaitu لوَزير (al-wazir : menteri) 

disebut مؤكد (muakkad : yang di-emphasis/diaksentusikan/ditekankan 

maknanya), dan kata yang seperti َلونفس  (an-nafs) sebagaimana terdahulu 

adalah kata عي (‘ain : zat, diri, personal). 

 

Kemudian apabila Anda tuturkan, “Rumah itu terbakar,” sudah tentu hal itu 

menimbulkan pertanyaan juga bagi pendengar dan berpikir, mungkin yang 

terbakar bagian bawahnya, pintu-pintunya, atau sebagian kamarnya ? 

Sehingga mereka berpikir bahwa Anda menuturkan kata َلرَ للَد   (ad-dar : 

rumah) secara ambigu. Maka apabila Anda tidak menghendaki anggapan 

pikiran tersebut, tambahkanlah kata َكها (kulluha : seluruhnya) dan tuturkan: 

َ َلللر كهالحتقت  (ihtaraqati ad-daru kulluha : Rumah itu terbakar, 

seluruhnya/Rumah itu habis terbakar) pada contoh keempat, merupakan 

bentuk ta’kidu al-ma’na al-haqiqi (empashis/penegasan makna yang 

sebenarnya) bagi pendengar  (sami’) dan tidak menimbulkan arah pemahaman 

selain yang dikehendaki oleh penutur (mutakallim). Karena itu kata َلك  



(kullu : seluruh/semua) pada du contoh berikutnya (nomor 5 – 6) juga disebut 

taukid (empashis/penegasan) yang menekankan makna menyeluruh dan 

umum, dan yang seperti kata ini adalah kata مجيع (jami’ : semua. 

 

 

Selanjutnya apabila Anda tuturkan, “Dua orang saudara berhasil,” maka akan 

menimbulkan ambiguitas bagi pendengar dan berpikir bahwa orang yang 

berhasil itu adalah salah satunya, tetapi apabila Anda tidak menghendaki 

pikiran ini, maka tuturkan  َ ََلنَََِ خَ للَ َحَ ن  َ ِِك  اه   (najaha al-akhawani 

kilahuma : Dua orang saudara, kedua-duanya berhasil /Kedua  orang saudara 

benar-benar berhasil) untuk menekankan makna yang Anda kehendaki. 

Karena itu kata  ِك (kila : kedua) merupakan taukid, yaitu mengandung 

makna menyeluruh seperti kata َلك  dan مجيع, hanya dalam hal ini kata ِك 

untuk mutsanna mudzakar (maskulin gender dual), dan kata seperti ini untuk 

mutsanna muannats (feminin gender dual) adalah kata َكتا (kilta).  

 

 

Dengan demikian terdapat enam kata taukid yang dapat Anda ketahui, yaitu : 

 كتا dan ,(kila) ِك ,(’jami) مجيع ,(kullu) لك ,(al-‘ain) لوعي , (an-nafs) لونفس

(kilta). Isim-isim yang tepat dijelaskan oleh taukid di sini adalah mengenai 

makna dan bukan lafal (kata).  Maka taukid di sini disebut dengan taukid 

maknawi.  

 

Lalu dengan mengkaji semua kata taukid maknawi yang telah Anda ketahui 

pada contoh-contoh di atas, demikian juga untuk contoh-contoh lainnya, maka 

Anda dapat menyimpulkan : pertama, taukid menyelaraskan i’rabnya dengan 

muakkad (yang maknanya ditegaskan). Kedua, setiap kata taukid itu terdapat 

dhamir (pronomina persona) yang selaras dengan muakkad (yang maknanya 

ditegaskan) dalam bentuk mudzakar (maskulin gender), muannats (feminin 

gender), mufrad (tunggal), mutsanna (dual), dan jamak. 

 

Cermati contoh-contoh berikutnya. Anda akan menemukan kata yang 

berulang : للمتساح (at-timsah : bauaya) yang merupakan isim (nomina), حض 

(hadhara : hadir) yang merupakan fi’il (verba), َ  yang (la : jangan) ل

merupakan huruf (partikel), dan َ َم  (anta al-malum: anda dicela) أنتَلمل



yang merupakan jumlah (frase). Kemudian apabila Anda kaji sebab 

pengulangan kata itu, Anda temukan bahwa mutakallim (penutur/orang I) 

menghendaki penekanan lafal (frase) yang mengandung maksud ambigu. 

Karena itu setiap lafal yang dituturkan secara berulang di sini merupakan 

taukid. Sedangkan taukid pada contoh-contoh tersbut hanya menggunakan 

struktur pengulangan lafal. Maka taukid seperti ini disebut dengan taukid 

lafzhi, dan sebagaimana taukid maknawi, maka harus menyelaraskan i’rabnya 

dengan lafal sebelumnya. 

 

 

Kaidah Tata Bahasa : 

 

163. Taukid (empashis/frase penegas) adalah tabi’ (frase yang harus 

diselaraskan) yang dituturkan dalam kalimat untuk menghindari 

ambiguitas bagi pendengar (orang II) terhadap maksud yang 

dikehendaki oleh penutur (orang I), dan terdiri dari dua macam : 

maknawi dan lafzhi. 

164. Taukid maknawi terdiri dari kata : : لونفس (an-nafs) , لوعي (al-‘ain), 

 dan harus ,(kilta) كتا dan ,(kila) ِك ,(’jami) مجيع ,(kullu) لك

berkonjungsi (muttashil) dengan dhamir (pronomina persona) yang 

selaras dengan muakkad (frase yang ditegaskan maknanya). 

165. Taukid lafzhi dibentuk dengan struktur pengulangan isim (nomina),  

fi’il (verba), huruf (partikel), atau jumlah (frase). 
 

 


