
AR-RUH AL-AMIN 
BELAJAR MEMBACA & MENULIS JAWI 
 
 
MENGEJA SUKU KATA YANG MENGGUNAKAN VOKAL (A).

Pada awal kata.
Pada tengah kata.
Pada akhir kata.
 
KESIMPULAN

 
MENGEJA SUKU KATA YANG MENGGUNAKAN VOKAL (E) PEPET

Pada awal kata.
Pada tengah kata.
 

MENGEJA SUKU KATA YANG MENGGUNAKAN VOKAL (I) DAN (E)
Pada awal kata.
Pada tengah kata.
Pada akhir kata.
 
KESIMPULAN
 
 

KATA JATI DAN SERAPAN BUKAN BAHASA ARAB YANG TERDIRI DARIPADA SATU 
SUKU KATA

Suku kata terbuka.
Suku kata tertutup.
 

KATA JATI DAN SERAPAN BUKAN BAHASA ARAB YANG TERDIRI DARIPADA DUA SUKU 
KATA ATAU LEBIH 

MENGEJA KATA YANG MENGGUNAKAN DIFTONG

 
 

 
Diftong (ai)
Diftong (au)
Diftong (oi)

 
MENGEJA KATA SERAPAN BAHASA ARAB

Sama ejaan tetapi berlainan erti.
Kata yang mengandungi huruf hamzah.
Kata yang diakhiri dengan (ta) marbutah 

 
Contoh-contoh Bahasa Arab yang diserap ke Bahasa Melayu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENGEJA SUKU KATA YANG MENGGUNAKAN VOKAL (A).
 

1. Pada awal kata. 
 
Vokal (A) dilambangkan dengan huruf alif  
         Contoh :- 
 

                        anak              :            א
                        acar               :            א

                              angkut           :            א

2. Pada tengah kata. 
 
Vokal (A) dilambangkan dengan alif pada suku terbuka. 
          Contoh :- 
 
 

                        kamu             :           

                        baru               :          

 
Adapun (A) pada suku tertutup, ia tidak dilambangkan dengan huruf apapun. 
            Contoh :- 
 
 

                         lambang       :           

                         jantan           :           



3. Pada akhir kata. 
  
Jika suku kata terdiri daripada satu huruf vokal (A) sahaja maka vokal (A) 
dilambangkan dengan alif. Contoh :- 
 
 

                       dua                :                א
                       sua                 :                א   

                       ria                  :                 

Jika suku kata terbuka yang menggunakan vokal (a) didahului oleh suku kata terbuka 
yang menggunakan vokal (e) pepet, maka vokal (a) dilambangkan dengan huruf alif 

א
            Contoh :- 
 

                       bela                :                  

                       kera                :                 א  

                       kena                :                 
   
 

Jika vokal (a) terbuka didahului suku terbuka yang menggunakan vokal (a) serta 

huruf konsonan yang mendahuluinya salah satu huruf       

maka ia dilambangkan dengan alif א
                     Contoh :- 

 

                              lada                :                 א
                              cara                :                 א  

                              kala                :                   

                              bawa              :                 א    

                              nganga            :                 



 
 
 
Jika vokal (a) terbuka didahului suku kata terbuka yang menggunakan vokal (a) tetapi 

tidak didahului salah satu huruf ( ),  maka ia tidak dilambangkan dengan 
alif. 
 
Contoh :- 
 

                     laba                                    

kata

raja א
masa

baca

bapa

baka

nama

mana

jaga

kaya

hanya

 



Jika vokal (a) itu didahului suku kata terbuka yang menggunakan selain daripada (a) dan 

(e) pepet atau didahului suku kata tertutup, maka ia mesti dilambangkan dengan alif א  

kecuali huruf konsonan yang mendahuluinya huruf :        maka ia tidak 

menggunakan alif א
Contoh yang menggunakan alif :- 
 
 

                    tiba                         

        punya

kerja

harta

panca

buta

jumpa

Contoh yang tidak menggunakan alif :- 
 

                    reka                    

muka  

tiga  

 bangka

rongga

 



KESIMPULAN
 

1. Vokal (a) pada awal kata dilambangkan dengan alif א  

2. Vokal (a) pada tengah kata dilambangkan dengan alif jika ia terbuka, dan 
tidak dilambangkan dengan huruf apapun jika ia tertutup. 

3. Vokal (a) pada akhir kata dilambangkan dengan alif א pada semua 
kedudukan kecuali dua tempat, iaitu :- 

 
I. Ketika vokal (a) terbuka didahului dengan suku terbuka yang 

menggunakan vokal (a) serta tidak didahului salah satu huruf berikut 

 

II. Ketika vokal (a) terbuka didahului huruf   atau  
 

Pada kedua kedudukan ini vokal (A) tidak dilambangkan dengan huruf 
apapun. 

 



MENGEJA SUKU KATA YANG MENGGUNAKAN VOKAL (E) PEPET
 

1. Pada awal kata. 
 

(E) pepet di awal kata dilambangkan dengan alif א sama ada terbuka atau tertutup. 

Contoh :- 
 

                       emak              :                 א
                       enam              :                 א 
                       entah              :                 א 
                       erti                  :                א 
                       engkau            :                א

2. Pada tengah kata. 
  
 
(E) pepet pada tengah kata tidak dilambangkan dengan huruf apapun. Contoh :- 
   

                       kena                :              

                       bahtera            :             א  

                       sumber            :               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENGEJA SUKU KATA YANG MENGGUNAKAN VOKAL (I) DAN (E)
 

 
1. Pada awal kata. 

 
Vokal (i) dan (e) pada awal kata, sama ada terbuka atau tertutup dilambangkan dengan 

alif א  dan ya   
 
        Contoh :- 
 

                        ikan               :               א 
                        ikut                :               א 
                        inti                 :               א 
                        imbuh            :                א 
                        elak                :               א 
                        esok               :               א
                        enteng            :               א 
                        ekzos             :                א

2. Pada tengah kata. 
 
 

Vokal (i) dan (e) pada tengah kata sama ada terbuka atau tertutup dilambangkan dengan 

ya  
 
          Contoh :-  

                             kira            :             א  

                             ribu            :              

                             simpan       :             

                             dewa          :            א  

                             tembak       :            



Jika vokal (i) dan (e) tertutup didahului suku kata terbuka dilambangkan dengan hamzah 

dan ya 
 
            Contoh :- 

                             main            :          

                             kail              :           

                             buih             :           

                             keruing        :          
 
 

3. Pada akhir kata. 
 

Vokal (i) pada akhir kata terbuka dilambangkan dengan ya  atau hamzah   dan 

ya    
 
          Contoh :-  

                            roti                :           

                            kari               :            

                            sepi               :           

                            sukai             :           

                            hantui           :          

KESIMPULAN
 

Vokal (e) dan (i) di awal kata dilambangkan dengan alif א  dan ya , di tengah dan di 

akhir kata dengan ya atau hamzah  dan ya 
 

 
 
 
 
 



KATA JATI DAN SERAPAN BUKAN BAHASA ARAB YANG TERDIRI 
DARIPADA SATU SUKU KATA

 
1. Suku kata terbuka. 
 
 
Vokal (e) pepet yang terdiri daripada satu suku kata tidak dilambangkan dengan huruf 
apa pun. 
 

Contoh :- 
 

ke          =            
 
 
 

Vokal (o) dan (u) dilambangkan dengan    
 
Contoh :- 
 

zoo        =          
 

lu           =           
 
 
 

Vokal (i) dan (e) dilambangkan dengan ya  
 

Contoh :- 
 

mi          =           
 
 

dikecualikan awalan "di" =      
 
 
 

Vokal (a) dilambangkan dengan alif א    
 

Contoh :- 
 

nya         =           
 

ya           =           



2. Suku kata tertutup. 
 
Vokal (a) tertutup yang terdiri daripada satu suku kata, tidak dilambangkan dengan huruf 

apa pun, kecuali jika huruf konsonan yang digunakan daripada huruf wau   

dilambangkan dengan alif א .  Contoh :- 
 

pam          =           

cap           =           

bah           =           

cat            =           

wak          =          א  

wah          =          א  

wan          =          א  

wang        =          א   
  
 
 

Dikecualikan juga daripada kaedah ini kata : 
 

dan           =          א            
 
 

Vokal (u) dan (o) dilambangkan dengan wau       Contoh :- 
 

jus            =           

sup           =           

pun           =          



dos           =             

pot            =            

tol             =             
 

Vokal (i) dan (e) dilambangkan dengan ya  Contoh :- 

tin            =            

bir            =            

cek          =            

sen           =            
 
 

Adapun kata yang diserap daripada Bahasa Arab yang terdiri daripada satu suku kata, 
dieja sesuai dengan bahasa asalnya. 
 

Contoh :- 
 

dam          =            

sah           =            

bin            =            

had           =            

am            =            

khas          =          

roh            =            

zat             =           א  
 
 

Dikecualikan daripada kaedah ini kata :- 
 

jin             =           (asalnya     ) 



KATA JATI DAN SERAPAN BUKAN BAHASA ARAB YANG TERDIRI 
DARIPADA DUA SUKU KATA ATAU LEBIH

 
 
          Pada dasarnya kata jati dan serapan bukan Bahasa Arab dieja secara seragam 
dengan kaedah dan aturan yang ditetapkan dengan sedikit pengecualian. Pengecualian ini 
muncul disebabkan faktor-faktor berikut :- 
 
1. Kerana ejaan kata yang berkenaan itu sudah menjadi warisan yang masyhur sejak 

dahulu dan diputuskan dalam konvensyen tulisan jawi 1984. 
 
2. Kerana hendak mengurangi kesamaran dengan perkatraan lain yang sama ejaan 

dengannya. 
 
 
 
Kaedah umum ejaan Jawi adalah sebagai berikut :- 
 
1. Vokal (e) pepet tidak menggunakan lambang, sama ada terbuka atau tertutup. 
 
2. Vokal (a) : jika ia terbuka menggunakan lambang alif, dan jika ia tertutup tidak 

menggunakan lambang. 
 

3. Vokal (o) dan (u) menggunakan lambang wau sama ada terbuka atau tertutup. 

 

4. Vokal (e) dan (i) menggunakan lambang ya  sama ada terbuka atau tertutup. 

 
 
Menurut kaedah umum di atas vokal (a) terbuka menggunakan lambang alif, tetapi 
menurut kaedah yang ditetapkan vokal (a) terbuka + (a) terbuka, (a) pada suku kata kedua 
tidak dilambangkan dengan alif jika ia tidak bermula dengan salah satu huruf berikut :- 
 

 



Contoh :- 
 

baca            =             

baja            =             

kaya           =             

saya            =                        

lada            =            א  

dara            =            א א  

pala            =             

jawa           =            א  

 
 

Dikecualikan juga dari kaedah ini kata-kata berikut :- 
 

maka           =             

maha           =               

paha            =             

ada              =            א 
pada            =             

 
 



Menurut kaedah, gabungan vokal (i) terbuka + (a) terbuka, (i) dilambangkan dengan ya 
dan (a) dilambangkan dengan alif Contoh :- 
 

bisa            =            

Dikecualikan daripadanya kata-kata berikut : 
 

dia            =             

ia              =            א 
kita           =             

lima          =             

 
 

Menurut kaedah, gabungan vokal (a) tertutup + (u) tertutup, (a) tidak dilambangkan 

dengan huruf apa pun, dan (u) dilambangkan dengan wau kecuali pada kata-kata 
berikut, kerana mengelakkan kekeliruan. 
 

bandul        =            (bendul) 

bandung     =              (bendung) 

cangkung    =             (cengkung) 

kampus       =             (kempus) 

kandung      =            (kendung) 

kampung     =             (kempung) 

 
 
 



Menurut kaedah, gabungan vokal (a) terbuka + (a) tertutup, vokal (a) pada suku kedua 

tidak menggunakan lambang alif א  kecuali kata-kata berikut :- 

 

ayan            =            א 
ayat             =            א 
 
 

Menurut kaedah, (a) terbuka pada akhir kata menggunakan lambang alif. Dikecualikan 

daripadanya (a) yang didahului huruf  atau , Contoh :- 

 

reka            =                         

muka          =              

tiga             =             

bangga       =             

rongga        =           

terka           =            

jaga            =             

hingga        =             

jingga         =             

jika             =             



leka            =                        

mega          =             

peka           =             

buka           =             

duga           =             

juga            =             

luka            =             

suka            =             

murka         =             

moga          =           

Kaedah ini dapat dijadikan panduan untuk mengeja kata-kata yang terdiri daripada lebih 
dua suku kata seperti :- 
 

ketika         =            

mentega     =             

curiga         =            

 
 



Gabungan vokal (i) terbuka + (a) tertutup menggunakan lambang ya dan alif 

א . Contoh :- 
 

biak            =             

biar             =             

piat             =             
 

Menurut kaedah, vokal (e) terbuka + (a) terbuka, (e) berlambangkan ya  dan (a) 

berlambangkan alif א , kecuali kata :- 
 

beta            =             
 

Menurut kaedah, (i) terbuka + (i) terbuka, kedua suku berlambangkan ya  kecuali 
kata :- 
 

ini              =            א 
 

Menurut kaedah, (i) terbuka + (u) terbuka, (i) berlambangkan ya  dan (u) 

berlambangkan wau , kecuali kata :- 
 

itu             =            א
 

Menurut kaedah, (u) tertutup + (a) terbuka, (u) berlambangkan wau kecuali kata :- 
 

syurga        =             
 

Kaedah yang diterapkan kepada kalimat yang terdiri daripada dua suku, dapat diterapkan 
kepada kalimat yang terdiri daripada tiga suku kata. Meskipun demikian terdapat 
beberapa pengecualian seperti kata :- 
 

derama       =            א  



seraya        =            א  

kepada       =             

kelewang   =            א  

tiada           =             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENGEJA KATA YANG MENGGUNAKAN DIFTONG
 
 

1. Diftong (ai) 
 

Pada awal kata            : Dieja dengan menggunakan    א    

Pada tengah kata         : Dieja dengan menggunakan    א  

Pada akhir kata           : Dieja dengan menggunakan    א  
 
Contoh :- 
 

ais                   =           א 
laici                =            

cerai               =           א  
 
 
 

2. Diftong (au) 
 

Pada awal kata            : Dieja dengan menggunakan    א    

Pada tengah kata         : Dieja dengan menggunakan    א  

Pada akhir kata           : Dieja dengan menggunakan    א  
 
Contoh :- 
 

autonomi          =            א 
saudagar           =            א  

sengau              =          

 



 
 

3. Diftong (oi) 
 
Pada awal kata            :  Tidak ada penggunaannya. 

Pada tengah kata         : Dieja dengan menggunakan     

Pada akhir kata           : Dieja dengan menggunakan     
 
Contoh :- 
 

koir                  =             

sekoi                =             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENGEJA KATA SERAPAN BAHASA ARAB
 
 

Kaedah umum yang digunakan dalam mengeja kata serapan daripada Bahasa 
Arab adalah sebagai berikut :- 
 

a. Semua istilah keagamaan dieja mengikut bahasa asalnya, yakni tidak diubahsuai ke 
ejaan Melayu jika ejaan asalnya itu boleh mengelirukan. 

 
b. Kata-kata umum dieja menurut jenis vokal yang digunakan, yakni kata yang 

menggunakan vokal panjang dieja dengan menggunakan huruf vokal. Sebaliknya kata 
yang menggunakan vokal pendek dieja tanpa menggunakan huruf vokal. 

 
 

Selain dari itu, terdapat kaedah khusus yang digunakan untuk mengeja kata-kata yang 
bermasalah. Kata-kata yang dianggap bermasalah ialah : 
 

(a) Sama ejaannya tetapi berlainan ertinya. 
(b) Kata yang mengandungi huruf hamzah. 

(c) Kata yang diakhiri dengan (ta) marbutah  
 
 
 
a. Sama ejaan tetapi berlainan erti. 
 

Kaedah. 

Vokal (i) dieja dengan ya  dan vokal (u) dieja dengan . Contoh :- 
 

muhrim          =                    muharram          =           

alim               =                       alam                  =           
 
 

         
b. Kata yang mengandungi huruf hamzah. 

 
 

Kaedah. 
 Kata yang terdiri daripada istilah keagamaan dieja sesuai mengikut ejaan Arab. 
 Kata umum dieja sesuai menurut kaedah Melayu. 

 
Contoh :- 

 

muktamar       =           

daerah             =          א
 
 



c. Kata yang diakhiri dengan (ta) marbutah  

Kaedah. 
 Kata umum yang lazimnya disebut dengan bunyi (h) hendaklah dieja dengan 

huruf (ha). 
 

Contoh :- 
 

jamaah            =             

hadiah             =             

faedah             =            

 
 

 Kata umum yang lazimnya disebut dengan bunyi (t), boleh dieja dengan huruf (ta) 

marbutah  atau (ta) maftuhah/ terbuka  
 

Contoh :- 
 

syarikat           =             atau      

sahabat            =             atau        

alamat             =             atau       
 
 
 

 Kata umum yang kadang-kadang disebut dengan bunyi (t) dan kadang-kadang 

dengan bunyi (h), hendaklah dieja dengan huruf (ta) marbutah  
 

Contoh :- 
 

hidayah / hidayat          =            א  

hikmah / hikmat           =             
 

 
 
 
 
 

 



Berdasarkan keterangan di atas, dalam mengeja kata-kata serapan Arab, penuntut perlu 
mengingat dan menghafal kata-kata yang diserap ke Bahasa Melayu untuk mengetahui 
panjang dan pendeknya. 
 
Contoh-contoh Bahasa Arab yang diserap ke Bahasa Melayu :- 
 

adab            =         א                            azab          =            א  

amal            =                                     maaf         =             

asar             =                                    akhlak       =            א 
azam           =                                       arwah        =            א  א
askar           =                                  hairan        =            א  

daftar           =                                      maulid       =             

berkat          =                                       masjid       =             

adat             =                                       salih          =             

bala             =                                        fasih           =             

awam           =           א                            amanah       =          א 
tarbiah          =                                    akidah         =             

kalimah         =                                    syari'at         =             

munafik         =                                 muktamad    =             

musibah         =                                 istighfar       =             א

{ Pulang Ke Laman Hadapan }
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