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Bahasa merupakan sarana sosial untuk menyampaikan 

pemahaman, bahasa juga merupakan alat komunikasi yang dibutuhkan 

oleh setiap orang, yang digunakan untuk menyampaikan maksud dan 

pikiran mereka. Telah kita ketahui tugas bahasa yaitu mengungkapkan 

pemikiran-pemikiran orang yang berbicara. Bahasa tidak hanya 

digunakan untuk mengungkapkan sebuah pemikiran juga, tapi juga 

digunakan untuk membangkitkan pemikiran orang yang mendengar, 

bahkan orang yang beraktivitas, sedangkan bahasa arab sangat erat 

sekali hubungannya dengan agama islam. Bahasa arab juga 

merupakan bahasa al-Qur’an, bahasanya Nabi Muhammad SAW, 

serta bahasa ilmu-ilmu agama dan kebudayaan. Dan bahasa arab juga 

merupakan salah satu bahasa di dunia, yang mana Allah memilihnya 

sebagai  bahasa al-Qur’anul karim, sedangkan bahasa indonesia 

merupakan bahasa resmi di negara kita Indonesia yang digunakan oleh 

warga Indonesia. 

 Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah untuk lebih 

mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara fi’il ma’lum dan 

majhul dalam bahasa arab dengan kalimat aktif dan pasif dalam 

bahasa Indonesia, serta memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran, khususnya dalam kaidah-kaidah bahasa. 

 Adapun metode yang saya gunakan dalam skripsi ini adalah 

dokumentasi dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan 

mengumpulkan data kepustakaan dari buku-buku, kitab-kitab yang 

ada hubungannya dengan pembahasan tersebut. 

 Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sesungguhnya 

diantara bentuk kalimat ma’lum dan majhul dalam bahasa Arab 

dengan kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Indonesia terdapat 

beberapa perbedaan dan persamaan, diantaranya yaitu:  

Persamaannya, diantaranya: 



- Sama susunannya yaitu terdiri dari fi’il + fail + dan maf’ul begitu 

juga dalam bahasa indonesia terdiri dari subyek + predikat + 

obyek. 

- Sama pembagiannya yaitu kalimat intransitif atau fi’il dan kalimat 

transitif atau fi’il muta’addi. 

Perbedaannya, diantaranya: 

- Dalam fi’il majhul, fai’lnya dibuang kemudian digantikan 

maf’ulnya dan mengikuti hukumnya fa’il sedangkan dalam 

kalimat pasif masih tetap disebutkan dan kata kerjanya diimbuhi 

dengan imbuhan di-, atau ter-. 

- Dalam bahasa Arab yang bisa dibentuk kalimat majhul yaitu 

berupa fi’il madhi dan mudhore’, sedangkan dalam bahasa 

indonesia masih tetap bentuk kata kerjanya. 
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