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Dalam rangka ikut serta mendorong kreativitas dan inovasi pembelajaran
bahasa Arab dan untuk memberikan wadah bagi pertemuan ilmiah dan
srawung akademik dalam bidang bahasa Arab dan pengajarannya, Jurusan
Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM)
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LINGUISTIK KORPUS DALAM KAJIAN DAN
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI INDONESIA*
NUR HIZBULLAH, FAZLURRAHMAN, FUZI FAUZIAH
Universitas Al Azhar Indonesia
hizbi77@gmail.com, fazz679@gmail.com, fuzi1366@gmail.com
Abstrak: Makalah ini bertujuan mendeskripsikan beberapa hal
tentang linguistik korpus serta perkembangan dan dinamikanya
dalam kajian bahasa Arab di dunia internasional. Secara khusus akan
digambarkan sejauh mana perkembangan keberadaan korpus bahasa
Arab dan aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengolahan dan
analisis korpus. Hal itu kiranya dapat dijadikan dasar bagi wacana
pemikiran dan diskusi akademis mengenai kemungkinan
penyusunan suatu model korpus bahasa Arab di Indonesia sekaligus
pemanfaatannya dalam kajian dan pembelajaran bahasa Arab di
tingkat perguruan tinggi.

PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu linguistik modern disemarakkan dengan kemunculan
suatu cabang ilmu yang relatif ―baru‖, yaitu linguistik korpus. Ilmu ini secara
khusus meneliti bahasa melalui seperangkat data yang bersifat alamiah, riil sesuai
penggunaannya, baik itu data tulisan maupun data lisan yang ditranskripsikan
(Adolphs, 2006: 137). Menurut pengertiannya, korpus merupakan sekumpulan data,
baik data biasa maupun data digital, dalam bentuk tertulis yang berisi bermacammacam informasi kebahasaan, mulai dari tataran kata, struktur, makna, dan wacana,
yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian. Dalam pandangan Cheng (2012: 6),
linguistik korpus bekerja dengan menganalisis data melalui proses kompilasi
berdasarkan kategori dan satuan analisisnya. Di tahap berikutnya, kategori dan
satuan analisis yang paling penting dalam lingkup linguistik korpus adalah daftar
kata, kata kunci, dan konkordansi. Daftar kata mengandung sejumlah besar kata
yang terdapat dalam data kebahasaan dan jumlah frekuensi kemunculannya dalam
teks sumber. Selain daftar kata, ada pula kata kunci yang merupakan kumpulan kata
dengan frekuensi kemunculan terbanyak dan diasumsikan sebagai representasi
topik inti dalam teks, sedangkan konkordansi adalah daftar kata yang berkolokasi
dengan kata lain dan membentuk suatu makna baru berdasarkan konteks serta
koteksnya (Adolphs, 2006: 136). Sebelum ditemukan dan berkembangnya teknologi
komputer, semua data kebahasaan dalam bentuk tertulis masih berupa manuskrip
atau tulisan biasa di atas kertas ataupun objek lain. Sejak ditemukannya teknologi
komputer dan dimulainya era digital, kini data kebahasaan yang berbentuk tulisan
atau teks serta bahasa lisan yang diubah menjadi tulisan digital dapat disimpan dan
diolah secara lebih mudah. Di sinilah linguistik korpus mengambil bagian, yaitu
mengolah data kebahasaan digital.

*

Makalah yang disajikan pada Konferensi Nasional Bahasa Arab (KONASBARA) II yang diselenggara-kan
oleh Jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, 15 Oktober 2016
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Korpus yang dihasilkan melalui suatu proses digitalisasi kemudian dapat
dimanfaatkan dalam berbagai bidang linguistik, seperti morfologi, sintaksis,
semantik, leksikologi, maupun bidang kebahasaan lain seperti penerjemahan,
kesusastraan, dan sebagainya. Di banyak bahasa dunia, sudah tersedia berbagai
bentuk dan ragam data kebahasaan yang dikumpulkan. Pada praktiknya di dalam
bahasa lain, pemanfatan linguistik korpus sudah sangat meluas dan menguat. Tak
terkecuali bahasa Arab, meski perkembangannya mungkin tidak sedinamis
penyusunan korpus bahasa lainnya. Korpus bahasa yang tersedia tidak hanya
bersumber dari bahasa era modern, bahkan bahasa era klasik pun ikut
―dikorpuskan‖ dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis yang masih ada,
bisa ditemukan, dan dipelajari. Namun, di negara ini, kiranya masih perlu sosialisasi
lebih luas kepada kalangan bahasawan dan linguis akan manfaat linguistik korpus,
sebelum mendorong pemanfaatan bidang ini lebih maju lagi oleh mereka yang
berminat dan yang berkepentingan.
Makalah ini ingin mendeskripsikan beberapa aspek dasar dari linguistik
korpus serta perkembangan dan dinamikanya dalam kajian di dunia internasional
secara umum dan khususnya di dunia bahasa Arab. Akan digambarkan pula
dinamika penyusunan dan pengembangan korpus bahasa Arab dan aplikasi yang
dapat dimanfaatkan secara praktis untuk pengolahan dan analisis korpus berbahasa
Arab. Besar harapan agar kiranya hal ini dapat dijadikan dasar pemikiran bagi
wacana dan diskusi mengenai perlunya akademisi bahasa Arab di Indonesia untuk
merespons dan mengikuti perkembangan tersebut. Langkah konkret yang perlu
dilakukan kemudian adalah penyusunan suatu model korpus bahasa Arab di
Indonesia sekaligus pemanfaatannya dalam bidang kajian dan bidang pembelajaran
bahasa Arab di tingkat perguruan tinggi.
SEKILAS TENTANG LINGUISTIK KORPUS
Mudahnya, linguistik korpus adalah sebuah metode empiris dalam analisis
dan deskripsi linguistik untuk meneliti bahasa yang dipakai oleh para penutur
secara alamiah (Cheng, 2012: 6, 29-30). Metode ini semakin luas digunakan dan bisa
untuk meneliti berbagai masalah kebahasaan dalam lingkup yang luas dan bahkan
mampu menyingkap hal-hal yang menarik, fundamental, bahkan ―mengejutkan‖
dari data-data kebahasaan yang ada.
Data kebahasaan seperti apa yang bisa dianalisis secara linguistis dengan
metode ini? Nesselhauf (2011: 2) menyebutkan, secara umum, data itu dibagi ke
dalam dua kelompok besar, yaitu data yang diperoleh dari intuisi, baik intuisi si
peneliti maupun intuisi informan, dan bahasa yang digunakan sehari-hari secara
natural, bisa dari percakapan ringan dan bisa juga sekumpulan teks yang dikoleksi
dan dikelola secara sistematis. Data jenis itulah yang disebut korpus (jamak:
―korpora‖). Lebih lanjut, masih menurut Nesselhauf (2011: 3), korpus adalah teks
dari penggunaan bahasa lisan dan tulisan yang praktis serta alamiah dan
dikumpulkan secara sistematis. Maksud dari sistematis adalah penyusunan struktur
dan isi teks itu didasarkan atas prinsip luar bahasa, seperti konteks waktu, tempat,
dan lainnya, serta memungkinkan untuk diteliti lebih jauh mengenai aspek-aspek
yang ada di dalamnya.
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Dalam hal penyusunan korpus bahasa, kini sudah tersedia banyak sekali
model korpus bahasa. Lebih khusus, dilihat dari tipenya, ada beberapa jenis korpus
yang bisa digunakan bergantung pada jenis analisisnya. Berikut macam-macamnya:
1. Korpus general/referensi, contoh: British National Corpus (BNC)—―vs‖ korpus
khusus, yang dibuat untuk merepresentasikan suatu bahasa secara umum dan
menyeluruh, terdiri atas data bahasa tertulis dan lisan yang kemudian
ditranskripsikan serta bersumber dari berbagai jenis teks.
2. Korpus historis, contoh Helsinki Corpus—vs korpus bahasa modern, yang
disusun untuk merepresentasikan periode-periode tertentu dari perkembangan
suatu bahasa.
3. Korpus regional, seperti Wellington Corpus of Written New Zealand English
(WCNZE), disusun untuk merepresentasikan variasi bahasa dari suatu kawasan.
4. Korpus pembelajar, seperti International Corpus of Learner English (ICLE)—vs
korpus penutur asli, yang dibuat untuk merepresentasikan bahasa yang
diproduksi oleh para pembelajar asing bagi bahasa tersebut dan bukan
merupakan penutur asli.
5. Korpus multilingual—vs korpus ekabahasa, yang merepresentasikan sedikitnya
suatu fenomena dari dua bahasa yang bersumber dari ragam teks yang sama,
biasanya digunakan untuk keperluan analisis kontrastif.
6. Korpus lisan—vs korpus tulisan vs campuran lisan-tulisan, untuk
merepresentasikan bahasa lisan dari suatu masyarakat penutur bahasa.
Ada satu jenis korpus lain yang penyusunannya didasarkan bukan pada
sumbernya, tapi berdasarkan suatu tahapan dalam proses awal pengolahannya,
yaitu korpus beranotasi—vs korpus ortografis. Dalam korpus beranotasi, beberapa
jenis analisis linguistik biasanya sudah dilakukan terhadap teks sehingga sudah
memuat anotasi yang sejatinya bukan bagian asli dari teks tersebut (Nesselhauf,
2011: 3-4).
Berbagai bahasa di dunia kini sudah ―terjamah‖ oleh linguistik korpus. Sekian
banyak korpus bahasa dengan segala tipenya bermunculan dan beberapa di
antaranya bahkan terbuka dan bisa diakses oleh publik. Wikipedia, misalnya,
mendata ada sejumlah korpus bahasa yang dibagi ke dalam beberapa kelompok
bahasa. Uniknya, bahasa Inggris berada dalam kelompok tersendiri karena
ketersediaan banyak sekali ragam dan sumber korpusnya, seperti yang paling
terkemuka dan termutakhirkan adalah British National Corpus (BNC), American
National Corpus (ANC), Corpus of Contemporary American English (COCA), Bank
of English, Brown Corpus, Oxford English Corpus, dan lain sebagainya. Selain
kategori bahasa Inggris, dalam rumpun bahasa-bahasa Eropa, misalnya, tercantum
nama-nama seperti Bulgarian National Corpus, Croatian Language Corpus, Czech
National Corpus, Thesaurus Linguae Graecae, German Reference Corpus, dan lainlain. Untuk bahasa-bahasa Asia, situs ini mencantumkan kategori Asia Timur yang
berisi Kotonoha Japanese Language Corpus dan LIVAC Synchronous Corpus untuk
bahasa China. Selain itu, ada pula kategori bahasa-bahasa Timur Tengah yang berisi
Hamshahri Corpus untuk bahasa Persia, Neo-Assyrian Text Corpus Project, Turkish
National Corpus, dan Quranic Arabic Corpus. Yang menarik, ada pula kategori
korpus paralel multibahasa, semacam Open Source Parallel Corpus, NTUMultilingual Corpus, dan kategori Comparable corpora, seperti WaCky – The Web-As387

Corpus Kool Yinitiative Web as Corpus yang memuat kombinasi bahasa Inggris,
Prancis, Jerman, dan Italian, Disambiguating Similar Language Corpora Collection
(DSLCC) yang berisi banyak sekali bahasa antara lain Bosnia, Kroasia, Serba,
Indonesia, Malaysia, Cek, dan lain-lain, serta Wikipedia Comparable Corpora.
KORPUS BAHASA ARAB DAN KAJIANNYA
Secara khusus, sudah tersedia beberapa korpus bahasa Arab yang dibuat
dengan segala kekhususan, kelebihan, dan tak ketinggalan kekurangannya masingmasing. Dalam penyusunan korpus bahasa Arab, melalui suatu aplikasi di laman
Sketch Engine, misalnya, ada korpus yang isinya lebih kurang 5,8 juta kata (versi
2012) dan diperbarui menjadi 8,3 juta kata (versi 2015)1 yang diambil dari sejumlah
sumber. Selain itu, Alsubaiti menginventarisasi daftar yang lebih lengkap lagi,
sekitar 18 jenis korpus, yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk
berbagai bidang kajian spesifik yang ada di sublaman University of Leeds, di
antaranya Corpus of Contemporary Arabic, Arabic Gigaword, dan yang sedang
dalam pengembangan adalah International Corpus of Arabic oleh University of
Alexandria, Mesir.2 Sekian banyak korpus itu terbagi ke dalam dua kelompok besar,
yaitu yang dapat diunduh dengan berbayar dan tak berbayar.
Di samping korpus bahasa Arab, ada pula korpus khusus mengenai Al-Qur'an.
Sejauh ini, menurut pengamatan kami, yang terlihat paling representatif adalah
karya University of Leeds, yaitu The Quranic Arabic Corpus.3 Tidak hanya korpus AlQur'an, laman itu memuat model-model analisis kebahasaan Al-Qur'an, seperti
terjemah kata-per-kata dalam bahasa Inggris, kamus kosa kata Al-Qur'an, ―pohon
sintaksis‖ struktur konsep dan kata, dan gramatika Al-Qur'an. Laman ini
menyediakan pula file digital Al-Qur'an dalam format *.txt yang bisa diunduh untuk
bahan analisis. Namun, file tersebut hanya berisi teks Al-Qur'an dalam transliterasi
latin, bukan Arab, meskipun dilengkapi dengan status gramatikal setiap kata.
Kajian mengenai linguistik korpus Arab, dan khususnya Al-Quran, antara lain
dilakukan oleh Sharaf (2009). Ahli yang satu ini memperkenalkan serangkaian
risetnya berikut hasil pemetaan konseptual terhadap isi Al-Qur'an dengan aplikasi
tertentu. Namun, di laman webnya, tidak ada bahan digital olahannya yang dapat
diunduh dan dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut.4
Salah satu langkah penyusunan korpus umum bahasa Arab yang
mencantumkan Al-Qur'an sebagai salah satu sumbernya adalah yang dilakukan
oleh Al-Rabia (et.al., 2014). Korpusnya dinamakan King Saud University Corpus of
Classical Arabic (KSUCCA). Sesuai namanya, mereka hanya fokus mengambil
korpus dari bahasa Arab periode klasik dan Al-Qur'an diasumsikan termasuk ke
dalam periode itu. Mereka beralasan, pola bahasa Arab klasik adalah merupakan
dasar teori linguistik Arab dan harus dipandang sebagai sumber ilmiah-akademis.
Korpus ini berisi 50 juta kata dari khazanah pustaka bahasa Arab masa klasik dan
digunakan antara lain untuk keperluan studi distribusi semantik leksikal Al-Qur'an
dan bahasa Arab klasik dengan pendekatan linguistik komputasional. Namun,
1
2
3
4

https://www.sketchengine.co.uk/artenten-corpus/ diakses 30 Agustus 2016
http://www.comp.leeds.ac.uk/eric/latifa/arabic_corpora.htm, diakses 30 Agustus 2016
http://corpus.quran.com/ diakses 30 Agustus 2016
http://www.textminingthequran.com/wiki/QurConcord, diakses 30 Agustus 2016
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selain menggambarkan struktur korpus, penelitian mereka juga mendeskripsikan
beberapa gejala perubahan bahasa dari masa klasik ke masa modern.
Ada karya lain yang lebih spesifik lagi, misalnya, Sharaf dan Atwell (2012).
Mereka membuat ―QurAna‖, korpus Al-Qur'an beranotasi khusus pada kasus
anafora pronominal. Penelitian itu diarahkan kepada analisis pronomina dalam AlQur'an dan pola kemunculan anafora yang terkait dengan pronomina dan kaitan
antesedennya dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Model analisis penelitian ini bermanfat
untuk diterapkan pada analisis pronomina, anafora, dan antesedennya dalam
wacana bahasa Arab modern dan perbandingan kedua masa itu.
Salah satu contoh lain penelitian korpus Al-Qur'an yang lebih spesifik adalah
karya Imad dan Abdelhak (2016). Mereka melakukan penelitian untuk menyusun
korpus Al-Qur'an khusus untuk penelitian di bidang morfologi Arab. Mereka
menggunakan teks Al-Qur'an dan juga memanfaatkan tabel morfologi Al-Khalil.
Mereka menggunakan data daru Quranic Arabic Corpus milik University of Leeds
dan Quranic Corpus of Haifa milik University of Haifa sebagai pedoman. Langkah
selanjutnya, mereka membuat analisis dan kritik terhadap konsep akar kata, serta
diakhiri dengan perbandingan antara keduanya dan pemaparan pola rumusan si
peneliti sendiri.
Sebagai simpulan terhadap penelitian terdahulu, dapat dikatakan bahwa
penggunaan pendekatan linguistik korpus di kalangan peneliti bahasa Arab sudah
sedemikian marak. Semestinya para ahli dan peminat kajian bahasa Arab di
Indonesia masuk ke percaturan ini dan ikut menyemarakkan kajian bahasa Arab
berbasis korpus.
BEBERAPA APLIKASI PENGOLAH KORPUS
Aplikasi untuk mengolah korpus banyak tersedia dan bisa dipilih tergantung
ketersediaan menu dalam aplikasinya. Ada yang bisa diunduh secara cuma-cuma,
seperti Nooj, TextStat, MonoconcEsy, Aconcord, dan AntCont. Ada juga aplikasi
yang berbayar, seperti WordSmith. Namun, perlu dicermati bahwa pemilihan
perangkat analisis korpus harus mempertimbangkan karakteristik bahasa Arab dan
ortografinya yang relatif berbeda dari bahasa-bahasa pada umumnya. Perbedaan
yang khas ada pada bahasa Arab misalnya arah tulisan dari kanan ke kiri,
keberadaan tanda diakritik dalam tulisan kata, dan ragam serta bentuk huruf yang
khas. Situasi itu membuat pilihan aplikasi menjadi terbatas. Beberapa aplikasi yang
ada, misalnya, hanya mampu membaca teks Arab, tetapi tidak bisa
mengadaptasikan pola tulisan Arab (dari kanan ke kiri). Masalah itulah yang paling
lazim muncul dalam beberapa aplikasi yang kami amati. Pada akhirnya, dari sekian
banyak pilihan dan mempertimbangkan kemampuan teknisnya, pilihan paling
rasional kiranya bisa diarahkan kepada aplikasi WordSmith.
Dibanding aplikasi lainnya, WordSmith bisa dianggap yang paling lengkap
dan paling representatif. Utamanya, kemampuan aplikasi itu untuk mengolah teks
dalam bahasa apa pun sudah memadai karena dilengkapi dengan menu
penyesuaian sistem yang diperlukan untuk analisis teks bahasa yang memiliki
keunikan ortografi dan kekhasan teknis lainnya. Kelebihan lainnya, aplikasi ini
menyediakan fasilitas untuk mengonversi teks yang memungkinkan kustomisasi
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yang optimal bagi teks yang akan dianalisis jika format asalnya belum sesuai dengan
format yang bisa diolah oleh aplikasi yang bersangkutan.
PENGOLAHAN TEKS ARAB DENGAN APLIKASI PENGOLAH KORPUS
Pada bagian ini, akan digambarkan sekilas pengalaman dalam menggunakan
aplikasi WordSmith untuk mengolah teks berbahasa Arab, dalam hal ini Al-Qur‘an.
Sebelum teks diolah, perlu dipastikan bahwa file yang akan diolah harus dikonversi
terlebih dulu. Biasanya, file yang ditulis dengan aplikasi Microsoft Word berekstensi
*.doc atau *.docx. Format itu harus dikonversi dengan metode encoding konversinya
menggunakan UTF-8 dan disimpan dengan ekstensi *.txt. Setelah diuji coba dengan
beberapa aplikasi lain, dapat dikonfirmasikan bahwa mode konversi selain encoding
UTF-8 tak berterima bagi hampir semua aplikasi pengolah korpus. Secara teknis,
hanya file dengan ekstensi *.txt dengan mode konversi UTF-8 saja yang dapat diolah
dengan aplikasi korpus pada umumnya.
Khusus menyangkut teks Al-Quran, sebelum diolah dengan aplikasi, bahan
korpus yang sudah dikonversi harus diverifikasi dulu dengan cara pembacaan
manual untuk memastikan kelengkapan redaksi ayat Al-Qur'an secara keseluruhan
dan juga untuk menghindari jangan sampai ada ayat yang hilang akibat proses
konversi format. Adapun untuk teks selain Al-Quran, langkah itu bisa perlu bisa
pula tidak. Bagaimanapun, secara teknis, proses konversi teks dari suatu format ke
format yang lain selalu berisiko terhadap kondisi teks tersebut, apalagi jika teks itu
ditulis dalam bahasa seperti Arab yang memiliki sistem ortografi yang tidak sama
dengan sistem ortografi bahasa latin pada umumnya.
Berikut beberapa contoh proses pengolahan korpus berupa teks Al-Quran.

Gambar 1. Contoh proses penyusunan daftar kata dan kemunculan hasil dalam
peringkat 20 besar teratas.
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Gambar 2. Contoh proses penyusunan konkordansi dan hasilnya.
PROYEKSI KAJIAN LINGUISTIK KORPUS BAHASA ARAB DI INDONESIA
Melihat pesatnya perkembangan produk ilmiah kajian bahasa Arab dengan
menggunakan linguistik korpus di kalangan para ahli di mancanegara, itu
membuktikan bahwa kedudukan linguistik semakin penting bagi pengembangan
bahasa Arab lintas masa. Uniknya lagi, kajian terhadap bahasa Arab di luar negara
Arab juga semarak sebagai bukti intensifnya perhatian para ahli terhadap bahasa
Arab. Berkaca kepada situasi itu, penting kiranya bagi para ahli dan peminat kajian
bahasa Arab di Indonesia untuk terbuka terhadap fakta itu, lalu lebih jauh dan lebih
luas lagi memanfaatkan linguistik korpus dalam penelitian mereka.
Secara khusus, makalah ini melihat akan pentingnya keberadaan sebuah
korpus bahasa Arab di Indonesia. Secara khusus, pilihan yang bisa diambil untuk
tahap awal adalah penyusunan korpus pembelajar bahasa Arab di Indonesia.
Menurut hemat kami, langkah itu mungkin diambil dan amat penting dalam rangka
membuat suatu peta sudah sejauh mana dan sudah seluas apa pembelajaran bahasa
Arab dan kajiannya di berbagai jenjang pendidikan di negeri ini. Akan lebih baik
jika nanti disusun korpus bahasa Arab yang bersumber dari teks-teks berbahasa
Arab karya penutur Indonesia asli. Setelah korpus itu tersedia, dilakukanlah
penelitian berbasis linguistik korpus secara bertahap, berkelanjutan, dan
komprehensif terhadap bahasa Arab. Di sisi lain, kajian itu bisa dihubungkan
dengan bidang ilmu linguistik yang lain, seperti morfologi, sintaksis, semantik,
pragmatik, wacana, leksikografi, kesusastraan, penerjemahan, dan lain-lain.
Di sisi yang lebih umum, kami menganggap perlu untuk lebih digalakkan lagi
pendekatan linguistik korpus sebagai titik tolak dalam penelitian linguistik dalam
rangka memaksimalkan pemanfaatan data-data kebahasaan Arab terkini yang
sudah lebih banyak berbentuk digital. Harapannya adalah, kajian bahasa Arab di
Indonesia tidak hanya ―bertaklid‖ kepada negara lain terhadap pemanfaatan
linguistik korpus dalam penelitian kebahasaan. Namun, sudah sepantasnya, para
ahli bahasa Arab di Indonesia ikut menyumbangkan kepada dunia kajian bahasa
Arab global suatu model korpus bahasa Arab dengan mengangkat khazanah sumber
pustaka pembelajaran bahasa Arab dan sumber lain produk ilmiah asli putra-putri
negeri ini.
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