
AL-HAL (ADVERBIA DETAIL)
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Perhatikan contoh : 

 

 

 No. INDONESIA ARAB منرة

١ 1 Tentara itu kembali 

dengan kemenangan 
 را  اف  ظ   ش  ي  ال   اد  ع  

۲ 2 Korban penganiayaan itu 

menghadap sambil 

menangis 

 يا  ك  ب   م  و  ل  ظ  ال   ل  ب  ق  أ  

٣ 3 Air itu mengalir dengan 

jernih 
 يا  اف  ص   اء  ال   ىر  ج  

٤ 4 Aku menjual kapas itu 

dalam keadaan terkupas 
 جا  و  ل  ح  م   ن  ط  الق   ت  ع  ب  

٥ 5 Jangan minum air 

itu dalam keadaan kotor 
 را  د  ك   اء  ال   ب  ش    َ  ل  

٦ 6 Jangan memakai pakaian 

itu dalam keadaan robek 
 قا  ز  م  م   ب  و  الث   س  ب  ل  ت   ل  

 

 

Penjelasan : 

 

Perhatikan kata :   ظافرا (zhafiran),   بكيا (bakiyan),   صافيا (shafiyan),   حملوجا 

(mahlujan),   كدرا (kadiran), dan   ممزقا (mumazzaqan) pada contoh-contoh di 

atas. Anda menemukan dengan jelas semua isim itu manshub. Tetapi kita 

hendak mengetahui makna yang berguna kepada pendengar dari kata-kata ini 

                                                           
1
  Dalam Bahasa Indonesia “hal” termasuk katagori adverbia, yaitu kata keterangan dalam kelas kata yang 

memberikan keterangan kepada kata lain yang bukan nomina, yang dibedakan dari segi perilaku sintaksis : 

mendahului kata yang diterangkan;  mengikuti kata yang diterangkan; mendahului atau mengikuti kata yang 

diterangkan; dan mendahului dan mengikuti kata yang diterangkan.  Dan dari segi perilaku semantic : 

kualitatif; kuantitatif; limitative; frekuentatif; kewaktuan; kecaraan; kontrastif; dan keniscayaan. Sedang 

dalam bahasa Inggris الحال  didevinisikan sebagai “circumstantial adverb – that detail of the verb which 

describes the circumstances of the subject and/or the object under which the verb was enacted” (kata 

keterangan secara detail - yang menggambarkan secara detail dari kata kerja tentang keadaan  subjek dan/ 

atau objek yang terkait dengan kata kerjanya). 

http://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Adverbia
http://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Nomina
http://www.learnarabiconline.com/circumstantial-adverb.shtml


dalam struktur kalimat. Coba Anda tuturkan “ اليش عاد ” (‘ada al-jaisyu : 

tentara itu kembali); adakah pendengar memahami makna lebih lanjut tentang 

terjadinya العودة (al-‘audah : kembali) dari اليش (al-jaisy : tentara) yang 

merupakan subjek dalam kalimat ini ? Tidak ! Tetapi apabila Anda 

sambungkan pada frase   ظافرا (zhafiran : kemenangan), maka pendengar 

memahami aktifitas dan hal (penjelasan/ adverbia lebih detail) اليش (al-

jaisy : tentara) itu ketika melakukan العودة (al-‘audah : kembali).  

Demikian juga jika Anda tuturkan “ ت القطنبع ” (bi’tu al-quthna : aku 

menjual kapas), maka pendengar belum memahami hal (keadaan) القطن (al-

quthna : kapas) ketika Anda beli. Tetapi apabila Anda tuturkan  

“ حملوجا   ت القطنبع ” (bi’tu al-quthna mahlujan : aku menjual kapas itu 

dalam keadaan terkupas), maka pendengar mengetahui hal (penjelasan/ 

adverbia lebih detail) القطن (al-quthna : kapas) sebagai maf’ul bih (objek) 

ketika dibeli dalam kalimat ini.  

 

Dengan cara ini Anda dapat mengetahui keberadaan kata-kata yang lain pada 

contoh kelompok pertama (nomor 1 – 3) untuk menjelaskan aktifitas subjek 

dan hal (penjelasan/adverbia lebih detail) ketika terjadinya suatu perbuatan. 

Karena itu semua kata itu disebut dengan hal dari fa’il (subjek) di samping 

fa’il itu sendiri dalam kalimat ini disebut dengan shahibu al-hal (subjek yang 

memiliki penjelasan/adverbia detail).  

 

Demikiaan juga Anda dapat menemukan semua kata yang lain pada contoh 

kelompok kedua (nomor 5 dan 6) sebagai hal dari maf’ul bih (objek) dan 

maf’ul bih (objek) ini merupakan shahibu al-hal (objek yang memiliki 

penjelasan/adverbia detail).  

 

 

Kaidah Tata Bahasa : 

 

144. Al-Hal (hal) adalah isim yang manshub yang menjelaskan aktifitas fa’il 

atau maf’ul bih mengenai terjadinya perbuatan (adverbia detail) dan 

fa’il atau maf’ul disebut dengan shahibu al-hal (subjek/objek yang 

memiliki penjelasan/adverbia detail). 


