
AL-BADAL (SUBTITUSI) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 .No منرة
BADAL MUTHABIQ, BA’DHU MIN KULL DAN ISYTIMAL 

ARAB/INDONESIA 

 ١  1 
َ حَ   نَ سَ حَ َوكَ خَ أ ََض 

Saudara Anda hadir, Hasan  

 ٢  2 
َل َامَ ع َ  لَايَ لَ خَ َرَ اجَ الت ََت 

Aku bekerja pada seorang pedagang, Khalil 

٣   3 
َيَ غ َص َأ َ َإ ََت  َيع ََب َيَ طَ ال ََل   ل 

Aku mendengarkan khatib, Ali 

٤   4 
 هَ فَ ن َأ ََلَ وَ وَاله َب َأ ََمَ شَ ت  َ

Spink patah, hidungnya 

٥   5 
َي َضَ ق َ  هَ ث َل َث ََنَ يَ الَ َت 

Aku membayar hutang, sepertiganya 

 ٦  6 
َرَ ظَ ن َ َإ ََت  َ َةَ ن َي َفَ السَ َل   اه اعَ ش 

Aku melihat kapal, layarnya 

 ٧ 7 
َالب َعَ و َضَ ت َ  هَ ريَ أ ََانَ ت َس  

Kebun itu semerbak, aromanya 

٨  8  َ َعَ س   هَ ادَ شَ ن َإ ََرَ اعَ الشَ َت 



Aku mendengarkan penyair, senandungnya 

 ٩ 9 

 َ َبَ ع   هَ امَ دَ ق َإ ََدَ سَ الَ َنَ مَ َت 

Aku heran terhadap harimau, kebuasannya 

(Aku heran terhadap al-Asad, keberaniannya) 

 

 

Penjelasan : 

 

Cermati kata-kata terakhir pada contoh-contoh di atas. Anda melihat setiap 

kata itu posisinya didahului oleh kata yang bukan individu (dzat/persona) itu 

yang dimaksudkannya, tetapi penuturan kata itu merupakan pengantar untuk 

kata berikutnya. Maka apabila Anda tuturkan :  َح َ نَ سَ حَ َوكَ خَ أ ََض   (Saudara 

Anda hadir, Hasan), maksudnya bukan individu الخ (saudara) itu sendiri, 

tetapi yang dimaksudkannya adalah ‘Hasan’. Sedangkan penuturan kata الخ 
(saudara) berperan sebagai pengantar untuk kata sesudahnya. Sehingga 

tuturan kalimat menjadi lebih jelas dan tegas bagi pendengar (orang II), 

karena Anda menjadikan hubungan makana احلضور (kehadiran) di sini 

kepada ‘Hasan’ dua kali; pertama dengan tuturan أخ (saudara) dan kedua 

dengan menuturkan namanya langsung (Hasan). Untuk contoh-contoh 

berikutnya juga berlaku seperti itu. Lalu setiap kata terakhir dalam contoh-

contoh di atas, خليل  ,حسن, dan seterusnya disebut dengan  بدل (badal : 

subtitusi), sedangkan setiap isim (nomina) yang berposisi sesudahnya disebut  

 .(mubdal minhu : nomina yang disubstitusi) مبدل منه

 

Kemudian apabila Anda bandingkan antara badal dan mudal minhu pada tiga 

contoh pertama, Anda melihat adanya kesesuaian makna dan keselarasan 

i’rab. Karena itu struktur badal ini disebut dengan بدالَمطابقا (badal muthabiq 

: substitusi muthabiq). 

 

Sedangkan apabila Anda bandingkan antara badal dan mubdal minhu pada 

tiga contoh kedua, Anda melihat makna badal merupakan bagian dari mubdal 



minhu, maka struktur badal ini disebut dengan َبعضَمنَلك  badal)  بدل

ba’dhu min kull : substitusi parsial). 

 

 

Adapun pada tiga contoh terakhir, terdapat badal yang bukan muthabiq 

terhadap isim sebelumnya, juga bukan ba’dhu minhu (parsialnya), tetapi tetap 

terkait dengan mubdal minhu dan bukan bagiannya. Karena itu badal dalam 

contoh-contoh ini disebut dengan َاش امتل  badal isytimal : substitusi) بدل

isytimal). 

 

Kemudian dengan menelaah badal dan mubdal minhu pada semua contoh di 

atas dan contoh-contoh lain yang semacamnya, Anda ketahui bahwa badal 

selaras i’rabnya dengan mubdal minhu. Lalu badal ba’dhu dan badal isytimal 

harus terdapat dhamir muttashil (pronomina persona enklitik) yang selaras 

dengan mubdal minhu. 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

174. Badal adalah tabi’ (frase yang menyelaraskan) sekaligus menjadi 

pengantar bagi isim (nomina) sebelumnya dengan tidak dimaksudkan  

untuk individunya; yang terdiri dari : badal muthabiq, badal ba’dhu min 

kull, dan badal isytimal. 

175. Badal ba’dhu min kull dan badal isytimal harus terdapat dhamir 

muttashil (pronomina persona enklitik) yang kembali pada mubdal 

minhu. 
  


