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ABSTRAK: Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan
hubungan huruf pegon dengan ilmu nahwu, bagaimana huruf pegon bisa
memudahkan pembelajaran nahwu, dan keuntungan dan kekurangan
pemanfaatan huruf pegon dalam pembelajaran nahwu. Hasil artikel dapat
menunjukkan bahwa dalam memaknai, santri biasanya meringkas suatu
kata dalam bentuk simbol atau tanda tertentu. Hal ini memudahkan dalam
kegiatan menerjemahkan kitab kuning sekaligus melatih santri dalam
mengasah ilmu nahwu. Simbol tersebut memiliki arti khusus yakni
menunjukkan kedudukan setiap kata. Hal ini tentunya memudahkan
pembelajaran nahwu karena santri juga terbiasa menganalisis dalam
memaknai kata. Misalkan ‘ ’فاditujukan pada kata tersebut berkedudukan
sebagai fa'il atau dalam bahasa jawa diterjemahkan sopo, ' 'مyang berarti
kata tersebut berkedudukan sebagai mubtada' atau dalam bahasa jawa
diterjemahkan utawi, ' 'مطuntuk maf'ul muthlaq atau dalam bahasa jawa
diterjemahkan kelawan,' 'ظزmenunjukkan dzorof zaman atau dalam
bahasa jawa diterjemahkan ing dalem, dan lain-lain. Kelebihan belajar
huruf pegon dalam pembelajaran nahwu yaitu memudahkan mengetahui
kedudukan kata dalam kalimat dan menambah hafalan kosa kata bahasa
arab. Adapun kekurangannya adalah rawan terjadi kesalahan apabila
salah dalam membaca kata dan memahami makna pada sebuah kalimat.
KATA KUNCI: Pegon, Pembelajaran, Nahwu

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam
terbesar di dunia, maka tak heran jika di setiap daerah terdapat pondok pesantren
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yang mengasuh santri dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia ini. Pondok
pesantren identik dengan "ngaji kitab" nya yaitu pembelajaran agama dengan
menggunakan kitab kuning sebagai alat dalam pembelajaran. Dalam kitab kuning
biasanya menggunakan bahasa arab dalam tulisannya. Dengan ngaji kitab ini
biasanya santri akan diajarkan huruf pegon terlebih dahulu sebelum dimulai pada
pemberian materi oleh kyai dari kitab kuning. Agar ketika pembelajaran berlangsung
para santri dapat mengimbangi terjemahan kyai dan dapat memahami isi materi dari
kitab tersebut. Pigeaud (dalam Syamsul Hadi, 1995: 94) teks Jawa yang ditulis
dengan aksara Arab disebut teks pegon artinya, sesuatu yang berkesan menyimpang.
Menurut Syamsul Hadi (Syamsul Hadi, 1995: 94) Penamaan ini mungkin disebabkan
karena jumlah aksara diparalelkan dengan aksara Jawa lebih sedikit dari aksara Arab
yang mejadi dasarnya. Martin Van Bruinessen menyebut kegiatan kajian kritis model
terjemahan arab pegon dalam upaya pemahaman kitab kuning di pesantren tradisional
sebagai terjemahan jenggotan(bearded translation).
Huruf pegon sendiri adalah huruf-huruf arab yang digunakan sebagai tanda
atau lambang untuk menandai suatu kata dalam bahasa arab agar orang yang
membacanya dapat mengetahui makna dan kedudukan dari kata tersebut dalam suatu
kalimat.
Huruf pegon telah digunakan sejak lama oleh masyarakat indonesia yang
berada di pondok pesantren, karena digunakan sebagai tanda baca dan juga
penyingkat makna agar tidak membutuhkan banyak tempat dalam memberikan
makna serta dapat menghemat waktu untuk mengimbangi terjemahan yang dilafalkan
langsung oleh kyai. Inti pembelajaran arab pegon merupakan penerjemahan pesan
bahasa Arab sebagai bahasa sumber ke dalam bahasa Jawa, dengan memperhatikan
unsur-unsur pembentuk teks, baik berupa unsur linguistik yaitu kosa kata, sintaksis,
morfologi, retorik dan sejenis, dan unsur ekstralinguistik, berupa isi kandungan dari
teks kitab kuning yang akan diterjemahkan. Dalam terjemahan ini pesan dan unsurunsur teks bahasa sumber mendapat perhatian seimbang untuk diterjemahkan. Kedua
hal tersebut harus ditampakkan dalam bahasa sasaran dengan jelas. Jadi yang
diterjemahkan dalam terjemahan tradisional ini adalah (1) isi atau pesan ,(2) unsur
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linguistik teks, dan (3) unsur ekstralinguistik teks. Dengan adanya huruf pegon para
santri akan lebih mudah dalam mempelajari ilmu nahwu, karena huruf pegon
merupakan lambang dari kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu nahwu. Seperti contoh
huruf mim ( )مyang artinya utawi dalam bahasa Jawa, sebenarnya adalah tanda dari
suatu kata yang menjelaskan bahwa kata tersebut berkedudukan sebagai mubtada'
dalam bahasa arab dan terletak di awal kalimat pada jumlah ismiyyah.
Sebagai pembelajar bahasa, tentunya tidak asing dengan istilah sintaksis yang
membahas kajian gramatikal mengenai struktur kalimat. Dalam bahasa Arab sintaksis
disebut ilmu nahwu. Ilmu nahwu bisa didefinisikan ilmu yang membahas tentang
perubahan akhir kata (i'rob), struktur dan bentuk kalimat. Pengertian nahwu dalam
bahasa Arab menurut Al Ghaniy (2010:17) adalah Nahwu adalah ilmu atau (kaidah
untuk mengetahui) pokok, bisa diketahui dengannya akhir suatu kata baik secara i’rab
atau mabniy. Ilmu nahwu adalah dalil-dalil yang memberitahu kepada kita bagaimana
seharusnya keadaan akhir kata-kata itu setelah tersusun dalam kalimat, atau ilmu
yang membahas kata-kata Arab dari i’rab dan bina’. Ilmu nahwu merupakan salah
satu ilmu yang wajib dipelajari dalam bahasa Arab, bahkan julukan ilmu nahwu
adalah bapak dari bahasa Arab sedangkan ibu bahasa Arab adalah ilmu shorof yang
mempelajari perubahan bentuk kata. Pembelajaran ilmu nahwu di Indonesia
seringkali terlihat dalam dunia pesantren ataupun sekolah berbasis islam. Ilmu nahwu
merupakan ilmu yang wajib dipelajari dalam pesantren karena para santri belajar
menggunakan kitab kuning. Kitab kuning pasti berbahasa Arab dan kebanyakan
ditulis gundul (tanpa harokat). Jika tidak paham akan ilmu nahwu maka sudah pasti
para santri tidak bisa membaca kitab kuning. Dalam sekolah formal, pembelajaran
nahwu tergabung menjadi satu dengan pembelajaran bahasa Arab. Biasanya pendidik
memberi materi ilmu nahwu pada pertemuan minggu ini kemudian dipertemuan
selanjutnya beralih dengan materi tentang kosa kata atau yang lainnya dengan tujuan
agar peserta didik tidak mudah bosan dan dapat mengikuti pembelajaran dengan
seksama.
Pembelajaran nahwu selama ini menjadi pelajaran yang sulit dipahami oleh
peserta didik. Hal ini terjadi karena kebanyakan peserta didik berasal dari sekolah
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yang bukan berlatar islam sehingga belum pernah mempelajari bahasa Arab, terlalu
banyak kaidah yang harus dipelajari, setiap kaidah memiliki syarat-syarat tertentu,
pembelajaran nahwu masih terlalu asing bagi peserta didik dan metode pembelajaran
yang kurang tepat. Maka dari itu, peserta didik merasa bahwa pembelajaran nahwu
sangatlah sulit dan motivasi untuk mempelajari ilmu nahwu pun rendah.
Rumusan masalah dalam makalah ini ada 3, yaitu (1) Bagaimana hubungan
huruf pegon dengan ilmu nahwu?, (2) Bagaimana huruf pegon bisa memudahkan
pembelajaran nahwu?, (3) Apa saja keuntungan dan kekurangan pemanfaatan huruf
pegon dalam pembelajaran nahwu?.
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan makalah ini yaitu
pembaca dapat mengetahui hubungan antara huruf pegon dengan ilmu nahwu.
Dengan adanya penulisan ini juga diharapkan dapat memudahkan kita dalam
mempelajari ilmu nahwu. Serta pembaca dapat mengetahui keuntungan dan
kekurangan dalam pemanfaatan huruf pegon dalam pembelajaran nahwu.

PEMBAHASAN
a. Huruf Pegon
Pegon berasal dari bahasa Jawa ‘pego’ yang bermakna “ora lumrah anggone
ngucapake” bisa diartikan “tidak lazim ketika diucapkan” (Kromopawiro, 1867:1).
Ketidaklaziman ini terjadi karena kata-kata berbahasa Jawa ditulis dengan bahasa
Arab sehingga aneh ketika diucapkan. Menurut KBBI pegon adalah aksara Arab yang
digunakan untuk menuliskan bahasa Jawa. Maka huruf pegon adalah kata berbahasa
Jawa yang ditulis dengan aksara Arab (hijaiyah). Meskipun pegon berasal dari bahasa
Jawa namun bahasa yang diterapkan tidak bahasa Jawa saja. Bahasa yang sering
dipakai dalam penerapan huruf pegon selain bahasa Jawa adalah bahasa Indonesia,
sunda dan melayu.
Huruf pegon merupakan proses akulturasi budaya Arab saat tiba di Indonesia
dan merupakan sebuah tradisi sastra islam nusantara di Jawa yang digunakan dalam
mentransmisikan ajaran-ajaran Islam melalui teks berupa prosa, syair dan undangundang. Tak hanya itu, karya saduran ajaran Islam yang terdapat pada kitab-kitab
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tulisan ulama Timur Tengah abad pertengahan termasuk didalamnya dengan
mengembangkan teks-teks Arab ke dalam bahasa Jawa atau bahasa yang dapat
dipahami oleh masyarakat setempat.
Penggunaan huruf Arab hijaiyah tidak diserap secara keseluruhan sama pada
huruf pegon. Terdapat beberapa huruf konsonan yang tidak ada dalam huruf hijaiyah,
seperti huruf c, g, p, ny, dan ng. Maka dari itu dilakukan penyesuaian bahasa dengan
menambah atau modifikasi bentuk huruf pegon yang menunjukkan huruf konsonan
yang belum ada.
Huruf Arab Hijaiyah

Huruf Pegon

No
Bentuk huruf

Bunyi

Bentuk huruf

Bunyi

1

ج

jim

ݘ

ca

2

ك

kaf

ڮ

ga

3

ف

fa

ڤ

pa

4

ن

nun

ڽ

nya

5

ع

‘ain

ڠ

nga

Perbedaan yang lain antara huruf Arab Hijaiyah dan huruf pegon adalah
penggunaan tanda baca. Jika dalam huruf Arab mengenal syakl atau harakat (fathah,
kasrah dhommah, sukun, fathahtain, kasrahtain, dhommahtain dan syiddah), maka
dalam huruf pegon tidak ada. Vokal dalam huruf pegon biasanya menggunakan huruf
hijaiyah alif, ya’, wawu setelah huruf konsonannya. Huruf pegon juga mengenal
istilah diftong yang hanya memiliki tiga rangkap vokal dan tersusun dari dasar vokal
itu sendiri.
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Huruf Vokal
Latin

a

i

u

e

o

ا

ي

و

ي

و

Huruf
Pego
n

Huruf Vokal
Rangkap/Diftong
Latin
Huruf
Pegon

ai

au

ui

اي

او

وي

Huruf Konsonan
Latin
Huruf
Pegon
Latin
Huruf
Pegon
Latin
Huruf
Pegon
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b

c

d

f

g

h

j

k

l

m

ب

ݘ

د

ف

ڮ

ه

ج

ك

ل

م

n

p

q

r

s

t

v

w

y

z

ن

ڤ

ق

ر

س

ت

ف

و

ي

 ذ/ز

kh

sy

th

dz

gh

ng

ny

خ

ش

ط

ظ

غ

ڠ

ڽ
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b. Ilmu Nahwu
Linguistik dibagi menjadi empat, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis dan
semantik. Fonologi mempelajari tentang bunyi bahasa, morfologi tentang bentuk
bahasa, sintaksis tentang struktur bahasa dan semantik mempelajari tentang
makna bahasa. Ilmu nahwu dalam bahasa Arab termasuk dalam kajian linguistik
sintaksis. Mengutip dari buku Mulakhas waqa’id al-Lughah al-Arabiyyah
karangan Fuad Ni’mah, pengertian nahwu adalah kaidah-kaidah yang
menjelaskan setiap fungsi kata, bunyi harakat akhir kata dan bagaimana cara
meng-i’rab setiap kata dalam sebuah kalimat. Menurut Al-Syatibi dalam
bukunya al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarh Khulasah al-Kafiyah menjelaskan
bahwa nahwu adalah ilmu tentang keadaan dan harakat yang membuat lafadzlafadz Arab menjadi jelas maknanya atau ilmu tentang standar ukuran yang
digali melalui penelusuran pembicaraan bangsa. Secara ringkasnya, pengertian
nahwu adalah ilmu yang mempelajari struktur kata dalam suatu kalimat yang
mencakup fungsi, keadaan dan bunyi atau harakat akhir kata sehingga jelas
maknanya.
Ilmu nahwu memiliki berbagai ketentuan atau kaidah agar kalimat dapat
tersusun secara baik dan benar serta dapat mengerti dan paham makna dari suatu
kalimat. Dalam bahasa Arab jika satu harakat salah maka makna kalimat bisa
berubah 180 derajat. Begitu pun ketika menentukan kedudukan suatu kata,
ketika salah dalam menentukan kedudukannya maka harakat akhir akan salah
dan berimbas pada makna kalimat tersebut. Maka dari itu mempelajari ilmu
nahwu diperlukan ketelitian yang cukup tinggi agar kesalahan baik yang fatal
maupun yang sepele bisa terhindarkan dan makna kalimat dapat dimengerti
secara jelas.
c. Hubungan Huruf Pegon dan Ilmu Nahwu
Huruf pegon seringkali digunakan dalam kegiatan belajar mengajar
dalam pondok pesantren. Hal ini karena sebagian besar materi yang digunakan
dalam pembelajaran di pesantren berasal dari kitab kuning berbahasa Arab.
Dalam penerapannya, huruf pegon menjadi terjemahan kata per kata yang ditulis
santri ketika kyai atau ustadz menyampaikan terjemahannya. Cara penulisan
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huruf pegon pun tergolong unik karena ditulis secara miring dibawah lafadz
yang sedang diterjemahkan. Penulisan secara miring ini bertujuan agar cukup
untuk menerjemahkan kata-kata lain di sampingnya yang kemungkinan lebih
panjang sehingga membutuhkan ruang lebih dan lebih mudah dibaca ketika
dibutuhkan.

Seringkali dalam menerjemahkan kitab kuning, kyai atau ustadz
menyampaikannya

dengan

cepat

dan

jika

santri

tidak

cepat

dalam

menerjemahkannya maka sudah pasti tertinggal. Maka dari itu, biasanya santri
meringkas suatu kata dalam bentuk simbol atau tanda tertentu seperti sopo
dengan فا, opo dengan ف, ing dengan مف, dan lain sebagainya. Simbol-simbol
tersebut tidak hanya memudahkan dalam kegiatan menerjemahkan kitab kuning
namun juga melatih santri dalam mengasah ilmu nahwu karena penggunaan
simbol tidak semata-mata meringkas kata tanpa ada syarat khusus dalam
penerapannya. Contoh dalam penerjemahan kata ‘sopo’ atau ‘siapa’ yang
disimbolkan dengan ‘ ’فاmemiliki syarat harus yang berkedudukan fail atau
pelaku atau subjek dalam kalimat tersebut. Jika tidak memiliki kedudukan itu
maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan simbol ‘ ’فاdan hal ini juga
berlaku untuk simbol-simbol yang lain dengan menggunakan makna yang
berbeda dan sesuai dengan kedudukannya.
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d. Huruf Pegon untuk Memudahkan Pembelajaran Nahwu

Saat kita memaknai suatu kalimat pada kitab kuning atau pada teks
tertentu menggunakan metode ini, sejatinya kita tidak hanya memaknai, namun
juga menganalisis kedudukan dari kata-kata tersebut. Huruf pegon dapat
mempermudah pembelajaran nahwu karena ia menunjukkan-kedudukan tiap
kata dengan simbol-simbol yang memiliki makna khusus. Sebagaimana contoh
yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ‘ ’فاditujukan kepada kata yang dalam
kalimat tersebut berkedudukan sebagai fa'il atau dalam bahasa jawa
diterjemahkan sopo, ' 'مyang berarti kata dalam suatu kalimat berkedudukan
sebagai mubtada' atau dalam bahasa jawa diterjemahkan utawi, ' 'مطuntuk maf'ul
muthlaq atau dalam bahasa jawa diterjemahkan kelawan,' 'ظزmenunjukkan
dzorof zaman atau dalam bahasa jawa diterjemahkan ing dalem , dan lain-lain.
Meskipun simbol ini mudah diartikan karena sudah mewakili nama dari
kedudukan dari suatu kata dalam kalimat, namun sebelumnya kita perlu
mempelajari tabel di atas untuk lebih memahami bagaimana penggunaannya.
Contoh penggunaan pegon dalam memaknai:
الحمد هلل
maka kyai, ustadz, atau guru akan menerjemahkan: Alhamdu utawi sekabehane
puji iku lillaah kedue/kagungane Allah ta'ala. Kita tidak menuliskan semua
perkataan ustadza tersebut. Kata utawi

setelah kata

 الحمدlangsung kita

simbolkan dengan huruf ''م, sehingga kita cukup mencoretkan huruf tersebut di
awal kata الحمد, begitu pula saat ustadz mengartikan kata iku di awal kata  هلل,
kata iku bisa langsung kita simbolkan dengan mencoretkan huruf ' 'خdi awal
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kata هلل. Dengan bantuan tabel tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kata الحمد
berkedudukan sebagai mubtada' dan  هللberkedudukan sebagai khobar.
e. Kelebihan dan Kekurangan Huruf Pegon dalam Pembelajaran Nahwu
Pemanfaatan huruf pegon dalam penerjemahan kitab kuning memiliki
keuntungan dalam pembelajaran nahwu. Pertama, siswa atau santri dapat
mengetahui kedudukan kalimat dalam setiap tulisan karena menggunakan
simbol-simbol linguistik tertentu. Karena pada penerjemahan kitab kuning
penggunaan

huruf

pegon

juga

menggunakan

singkatan

huruf

yang

melambangkan dari kedudukan kalimat tersebut seperti pada contoh, simbol
huruf ( )مyang diartikan sebagai “utawi” yang menjelaskan posisi mubtada' pada
suatu kalimat. Simbol huruf ( )فyang artinya “opo” yang menjelaskan fa’il
ghoiru aqil dalam kalimat. Dan simbol huruf ( )خyang artinya “iki” yang
menjelaskan khobar pada suatu kalimat.
Kedua, siswa bisa menambah banyak kosa kata dari hasil pembelajaran
dengan menggunakan arab pegon. Karena penerjemahan kitab kuning ini
diterjemahkan antar kata, sehingga dapat membantu siswa dalam memahami
makna setiap kata dan menambah kosa kata bahasa arab yang dia miliki. Metode
ini juga termasuk metode yang dapat mempercepat seorang siswa dalam
menghafal kosa kata, dikarenakan baik dari penerjemahannya yang perkata,
tempat kedudukan, siswa juga dapat mengetahui sinonim maupun antonim dari
sebuah kata. Seperti pada contoh bahasa arab dari rumah yang sering kita dengar
dan kita ketahui adalah ( )بيتnamun ternyata banyak kata yang dapat memiliki
terjemahkan kata rumah yaitu ( مثوى، موطن، مسكن، دار،) منزل. Dengan begitu siswa
dapat menambah wawasan mereka akan kosa kata bahasa arab dan dapat
mengaplikasikannya dalam berbicara bahasa arab.
Adapun kekurangan dalam pemanfaatan huruf pegon ini yaitu rawannya
kesalahan karena ketika hendak menerjemahkan sendiri kitab kuning yang
kebanyakan tidak mempunyai syakkal atau harokat, hal itu dapat merubah arti
sebenarnya dari sebuah kata, karena di dalam bahasa arab ketika suatu kata
berbeda harokatnya maka itu akan berdampak pada maknanya, jika maknanya
salah hal itu juga dapat mempengaruhi susunan atau kedudukan dari sebuah
kalimat. Untuk itu jika kita akan menerjemahkan kitab, alangkah lebih baik jika
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kita meminta dibacakan dari orang yang sudah pernah mempelajari kitab
tersebut atau meminta kepada orang yang lebih ahli. Walaupun huruf pegon ini
menggunakan huruf arab hijaiyah dalam penggunaannya namun tidak semua
huruf arab bisa diserap sebagai pengaplikasian huruf pegon. Karena pada bahasa
indonesia terdapat banyak konsonan yang tidak dapat disimbolkan dengan huruf
arab seperti contoh (nga, nya, co, go, po) jika disimbolkan dengan huruf arab
yang mendekati konsonan tersebut maka dapat disimbolkan dengan huruf
berikut ini ( غ، ي، ج، ك،)ف, namun karena dirasa masih belum bisa
menyimbolkan konsonan di atas, maka huruf pegon memodifikasi huruf-huruf
tersebut dengan menambahkan masing-masing huruf satu atau dua titik,
sehingga mempunyai titik tiga yang membedakan huruf pegon tersebut dengan
huruf bahasa arab sebelumnya. Dan huruf pegon juga tidak mempunyai syakkal
atau harokat seperti huruf arab hanya menggunakan huruf alif sebagai simbol
vokal “a”, huruf ya' sebagai vokal “i” dan huruf wawu sebagai simbol vokal “u”
dan “o”, sehingga para santri harus belajar cara membaca huruf pegon yang baik
dan benar untuk bisa membaca terjemahan dengan huruf pegon.
Kesimpulan
Huruf pegon merupakan hasil akulturasi budaya Arab dengan Indonesia
dan digunakan dalam mentransmisikan ajaran-ajaran agama islam. Penulisan
huruf pegon menggunakan huruf hijaiyah tanpa harakat namun bahasa yang
digunakan bisa dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah
lainnya. Biasanya huruf pegon digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di
pondok pesantren untuk menerjemahkan kitab kuning. Penggunaan simbol
sering digunakan agar santri tidak tertinggal dalam menulis terjemah yang
disampaikan kyai atau ustadz. Simbol-simbol ini tidak hanya memudahkan
santri dalam menerjemah kitab kuning namun juga mempermudah dalam
mengetahui kedudukan kata dalam sebuah kalimat, sebagaimana dalam bahasa
Arab dipelajari dalam ilmu nahwu.
Saat kita memaknai suatu kalimat pada kitab kuning menggunakan
metode ini, sejatinya kita tidak hanya memaknai, namun juga menganalisis
kedudukan dari kata-kata tersebut. Huruf pegon dapat mempermudah
pembelajaran nahwu karena ia menunjukkan-kedudukan tiap kata dengan
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simbol-simbol yang memiliki makna khusus. Meskipun simbol ini mudah
diartikan karena sudah mewakili nama dari kedudukan dari suatu kata dalam
kalimat, namun sebelumnya kita perlu mempelajari tabel penggunaan simbol
pegon untuk lebih memahami bagaimana penggunaannya.
Dalam mempelajari huruf pegon terdapat kelebihan dan juga
kekurangan. Kelebihan belajar huruf pegon dalam pembelajaran nahwu ada dua
yaitu: Pertama, memudahkan dalam mengetahui kedudukan kata dalam setiap
kalimat, karena huruf pegon merupakan simbol dari kaidah nahwu dan juga
linguistik tertentu. Kedua dapat menambah hafalan kosa kata bahasa arab karena
huruf pegon menggunakan terjemahan per kata sehingga dapat memudahkan
untuk mengetahui makna setiap kata pada kalimat. Adapun kekurangannya pada
huruf pegon dalam pembelajaran nahwu yaitu, rawan terjadi kesalahan apabila
salah dalam membaca kata dan memahami makna pada sebuah kalimat.
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