
ADAWATU AL-ISTIFHAM WA AL-JAWAB  

(PARTIKEL INTEROGATIF DAN PERNYATAAN AFIRMATIF) 

 

 

 

2.  Baqiyyatu Adawati al-Istifham (Partikel Interogatif) yang Lain 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 منرة

 

No.  

 

PARTIKEL أين/مىت 
(MATA/AINA) 

PARTIKEL من/ ما   

(MAN/MA) 

ARAB/INDONESIA ARAB/INDONESIA 

 ١ 
1  

 ؟ لُ جُ ل لقر  ذ  ه   نج م   ؟نُ طج  لقُُ ن  ُيج  ىت  م  

Kapan kapas itu dipanen ? Siapa lelaki ini ? 

 ٢ 
 2 

 ؟ة  ر  اه  لقُ   ط  ت  لخج  ن  م   ؟ ُب ص  لقُ   عُ ر  زج يُ  ىت  م  

Kapan tebu itu ditanam ? 

Siapa yang membuat pemetaan 

kota Kairo ? 

 ٣ 
 3 

 ؟ك  د  ي  ي ب  لّل    ام   ؟ ُكج لرُ د   ن  يج أ  

Di mana rumah Anda ? Apa yang ada di tangan Anda ? 

 ٤ 
4 

ج  ن  يج أ    ؟ ك  لت  بج  م  ب   لُ ع  فج ت   ام   ؟ُكج نُ لو  خج إ   عُ م  ت  ي 

Di mana saudara-saudara Anda 

berkumpul ? 

Apa yang Anda lakukan 

dengan pisau lipat Anda ? 

 

 

Penjelasan : 

 

Telaah semua di atas. Anda  akan menemukan struktur kalimat istifham 

(interogatif) karena mutakallim (orang I) menghendaki untuk mengetahui 

sesuatu yang tidak diketahuinya. Lalu apabila Anda telaah  أدولت إالس تفهام
(partikel interogatif ) pada contoh-contoh di atas, demikian juga pada setiap 

contoh yang lain, Anda menemukan  من (man) hanya untuk   لقعُالء



(manusia) dan  ما (ma) untuk selain manusia. Sedangkan  مىت (mata) tetap 

untuk  لقزمان (kala/waktu) dan  (aina) tetap untuk لملاكن (tempat). 

 

Selain partikel interogatif tersbut terdapat yang lain, antara lain : كيف (kaifa), 

 ,untuk menanyakan tentang kondisi (kaifa) كيف Lalu .(ayyun) أى ,(kam) ك

contoh : كيف أنت ؟ (Bagaimana Anda ?); ك (kam) untuk menanyakan 

bilangan, contoh :  ك جحرة يف لملزنل ؟ (Berapa buah kamar di rumah itu ?); 

dan أى (ayyun) untuk menanyakan semua yang sudah disebutkan itu, maka 

pertanyaan dengan أى (ayyun) adalah untuk لقزمان (kala/waktu), لملاكن 

(tempat), لحلال (kondisi), لقعاقل (manusia), danغري لقعاقل (bukan manusia) 

tergantung struktur kalimatnya. Maka dituturkan : 

 Kuda) أي لحلصإنني ركبت ؟ dan (? Lelaki yang mana ini) أي رجل هذل؟

yang mana yang Anda kendarai ?). Jawabannya adalah pernyataan yang 

ditanyakan. 

 
Kaidah Tata Bahasa 

 

178. Struktur istifham (interogatif), di samping menggunakan partikel  لهلمزة

(hamzah) dan هل (hal), terdapat juga partikel lain dan yang masyhur 

(terkenal), sebagai berikut : 

 ;untuk manusia ,(man : siapa) من

 ;untuk selain manusia ,(ma : apa) ما

 untuk kala/waktu ,(mata : kapan) مىت

 ;untuk tempat ,(aina : di mana) أين

 untuk kondisi ,(kaifa : bagaimana) كيف

 ;un tuk bilangan ,(kam : berapa) ك



 .untuk semua yang sudah disebutkan ,(ayyun : yang mana) أي

179. Apabila salah satu adatu al-istifham (partikel interogatif) yang tujuh 

terdapat dalam struktur kalimat, maka jawab (pernyataan afirmatif) 

adalah dengan ta’yin (pernyataan) yang ditanyakan. 
  


