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Abstrak: Mobile Legends adalah salah satu game Multiplayer Online
Battle Arena (MOBA) strategi 5 vs 5 dengan pertarugan classic tiga lane
yang menggunakan berbagai macam karakter yang disediakan. Tidak
seperti game console yang hanya menggunakan efek suara, game Mobile
Legends terdapat pengisi suara dari berbagai macam bahasa. Salah satu
dari bahasa tersebut adalah Bahasa Arab. Dalam menganalisis kaidah dan
bahasa Arab fushah, penulis mengkaji secara konseptual. Hasil dari artikel
ini menunjukkan bahwa kaidah sudah sesuai dan yang digunakan
merupakan bahasa Arab Fushah.
Kata Kunci: Bahasa Arab, Mobile Legends, Kaidah
Abstract: Mobile Legends is a 5 vs 5 strategy Multiplayer Online Battle
Arena (MOBA) game with classic three lane battles using a variety of
provided characters. Unlike a game console that only uses sound effects,
the Mobile Legends game has voice actors from various languages. One of
these languages is Arabic. In analyzing the rules and Arabic language of
fushah, the writer examines them conceptually. The results of this article
indicate that the rules are appropriate and the Arabic language used is
Fushah.
Keywords: Arabic, Mobile Legends, Rules

م بايل ليجندزه لعب إستراتيجي متعدد الالعبين عبر اإلنترن: امللخص
 م معارك كالسيكي بثالث حارا باستخدا مجم ع5 (ضدMOBA) 5
 عل عكس وحد التحك ف األلعا الت. متن ع من الشخصيا املت ف
ستخد املؤث ا الص تي فقط تحت ي لعب م بايل ليجندزعل ممثلين
 ف تحليل.  واحد من ه اللغا ه الع بي. ص تيين من لغا مختلف
 شير. ق اعد ولغ الفصح يق الكاتب بفحصها من الناحي املفاهيمي
نتائج ه ا املقال إل أن الق اعد مناسب وأن اللغ الع بي املستخدم ه
. الفصح
أساطير الج ال الق اعد
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Di era globalisasi ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan umum bagi
masyarakat. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang
sangat signifikan. Masyarakat harus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak
ketinggalan zaman. Salah satu dari perkembangan yang signifikan tersebut adalah
game.
Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga
ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius atau
dengan tujuan refreshing. Suatu cara belajar yang digunakan dalam menganalisa
interaksi antara sejumlah pemain maupun perorangan yang menunjukkan strategi
strategi yang rasional.Perkembangan game ini dimulai dari game console sekitar
tahun 2000 dan berkembang menjadi game online yang marak sampai sekarang.
Game online yang sering dimainkan saat ini adalah Mobile Legends. Mobile
Legends adalah salah satu game Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) strategi 5
vs 5 dengan pertarugan classic tiga lane yang menggunakan berbagai macam karakter
yang disediakan. Tidak seperti game console yang hanya menggunakan efek suara,
game Mobile Legends terdapat pengisi suara dari berbagai macam bahasa. Salah satu
dari bahasa tersebut adalah Bahasa Arab.
Tidak seperti game pada umumnya, yang hanya menggunakan bahasa Inggris
sebagai bahasa utama game, dalam game Mobile Legends terdapat bahasa Arab yang
dapat digunakan sebagai bahasa utama. Dengan menggunakan bahasa Arab sebagai
bahasa utama, Bahasa Arab dapat meningkatkan pamornya sehingga banyak lagi
orang yang mengetahui dan ingin mempelajarinya.
Bahasa Arab pada game Mobile Legends
Bahasa Arab adalah salah satu bahasa tertua yang memiliki sejarah yang
panjang. Bahasa Arab juga merupakan bahasa resmi yang digunakan di 22 negara
Arab. Selain itu ada lebih dari 300 juta pengguna bahasa Arab yang tersebar di
seluruh dunia. Bahasa Arab juga menjadi salah satu dari enam bahasa resmi di United
Nations. Bahasa Arab juga merupakan bahasa yang digunakan dalam Alquran
sehingga sebagian besar penggunanya merupakan orang muslim.
Dengan alasan tersebut, banyak sekali ditemukan dalam perangkat elektronik
atau sosial media yang mendukung pemakaian bahasa Arab. Seperti yang telah
diupdate pada patch terbaru game Mobile Legends, pengisi suara karakter hero
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menggunakan bahasa arab. Meskipun belum semua hero yang menggunakan bahasa
arab, hal ini sangat menarik karena dalam game yang sudah marak dalam kancah
Internasional telah dimasukkan penggunaan bahasa Arab yang notabenenya
merupakan bahasa Islam.
Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan
bahasa Arab pada game Mobile Legends. Pada artikel ini akan dibahas bagaimana
kaidah bahasa Arab digunakan, dan bahasa Arab Fushah atau amiyah yang
digunakan.
Kaidah Bahasa Arab pada Game Mobile Legends
Dalam setiap bahasa, pasti terdapat kaidah atau aturan dalam susunan kata
yang digunakan dalam bahasa tersebut. Dalam bahasa arab kaidah merupakan sesuatu
yang penting, karena bisa memengaruhi arti jika terdapat kesalahan.
Dalam game Mobile Legends,
permainan adalah

suara bahasa Arab ketika masuk dalam

َ خمس ث ان حتى
ُ
يصل الخص إل
,م حبا بك ف م بايل ليجندز

 سحا املع كyang artinya adalah selamat datang di Mobile Legends, 5 detik untuk
musuh memasuki arena pertempuran. Dalam kaidah adad ma’dud bilangan 3-10,
ketika ma’dud adalah mudzakar maka adadnya harus muannats dan begitu juga
sebaliknya, yaitu ketika ma’dud merupakan muannats maka adadnya harus mudzakar.
Ma’dud juga harus diubah ke dalam bentuk jamak dan diharokati dengan tanda i’rab
jer bertanwin karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih, tetapi ketika ma’dud ber
alif lam, tanda tanwinnya dibuang.
Kalimat

ُ .
خمس ث ان

Kata

خمس

menjadi khobar dari

karena sudah ma’lum maka berharokat dhommah. Sedangkan
mudhof ilaih dari

خمس

ه ا

yang dibuang

ث ان

merupakan

maka dia diharokati kasrahtain. Kalimat tersebut sudah

sesuai dengan kaidah bahasa arab.
Kalimat

حتى يصل. Kata حتى

merupakan huruf jar. Dalam kaidah bahasa

arab, kalimat atau kata setelah huruf jar maka di’irob dengan jar.Kata

يصل

merupakan fi’il, jika kedudukannya jar maka diharokati dengan fathah. Kalimat
tersebut sudah sesuai dengan kaidah bahasa Arab.
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Dalam contoh lain yaitu suara hero Alucard adalah

س ف تحين ا

كل ش

 ال أريد أن أم,  نهايyang artinya segalanya akan menemui akhir, aku tak ingin
mati. Kata yang akan menunjukkan arti akan dalam bahasa arab ada 2, yaitu

س ف.

 سdan

Jika pekerjaan atau suatu keadaan akan dilakukan dalam waktu dekat atau

cepat maka menggunakan

س

dan jika pekerjaan atau suatu keadaan itu dilakukan

dengan tidak tahu waktunya, atau mungkin lama maka menggunakan ف
Dalam kalimat
menggunakan

س ف تحين ا نهاي

س.

yang berarti akan menemui akhir

س ف. Penggunaan kata tersebut adalah karena ketidaktahuan kapan

segala sesuatu itu akan menemui akhir. Hal ini telah sesuai dengan kaidah bahasa
Arab.

Kalimat

ال أريد أن أم

yang berarti aku tak ingin mati. Dalam kaidah

bahasa Arab ketika 2 fi’il bertemu maka diantara 2 fi’il tersebut harus menggunakan
an masdariyah yang berfungsi agar fi”il sesudah an seolah-olah masdar. Kalimat
tersebut sudah sesuai dengan kaidah bahasa Arab.
Bahasa Arab Fushah Dalam Game Mobile Legends
Dalam Bahasa Arab terdapat dua jenis, yaitu bahasa Arab Fushah atau bahasa
formal dan bahasa Arab amiyha atau bahasa informal. Menurut Emil Badi’ Ya’qub,
bahasa Arab fusha adalah bahasa yang digunakan dalam Alquran, situasi-situasi
resmi, penggubahan puisi, penulisan prosa dan juga ungkapan-ungkapan pemikiran
(tulisan-tulisan ilmiah). Bahasa Arab fusha juga digunakan sebagai bahasa pemersatu
bangsa Arab karena memiliki bentuk yang sama di dunia Arab.
Dalam game Mobile Legends, kalimat yang digunakan adalah bahasa fushah.
Seperti contoh :
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َ خمس ث ان حتى
ُ
يصل الخص إل سحا املع ك
,م حبا بك ف م بايل ليجندز
س ف تحين ا نهاي

كل ش

أريد أن أم
Kalimat tersebut adalah kalimat fushah atau formal dalam dunia Arab. Alasan
menggunakan bahasa Arab fushah adalah seseorang yang mempelajari bahasa Arab
atau awam dalam bahasa Arab pasti belajar menggunakan bahasa Arab fushah dahulu
sebelum mempelajari bahasa Arab Amiyah. Dikarenakan hal tersebut, agar dapat
memahami yang diucapkan dalam game dengan baik, maka pihak pembuat game
menggunakan bahasa Arab fushah.
KESIMPULAN
Bahasa Arab adalah salah satu bahasa tertua yang memiliki sejarah yang
panjang. Bahasa Arab juga merupakan bahasa resmi yang digunakan di 22 negara
Arab. Bahasa Arab juga memiliki kaidahnya. Dalam game Mobile Legends,
Kaidahnya sudah sesuai seperti kaidah adad ma´dud, Harokat dalam tiap akhir kata,
penggunaan mufrodat baik dalam bentuk jama´ maupun mufrad. Bahasa Arab juga
memiliki 2 jenis, yaitu bahasa Arab fushah dan bahasa Arab amiyah. Dalam game ini
menggunakan bahasa Arab fushah agar dapt dimengerti semua kalangan.
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