
48 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil yang dikaji ditemukan sejumlah 31 surat dan 

114 ayat dalam Alquran yang mengandung etika berbahasa. Surat dan ayat 

yang dimaksud dinyatakan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Surat dan Ayat Alquran yang Mengandung Etika Berbahasa 

No Surat Ayat 

1. Al-Baqarah 31-32, 40, 42, 70, 71, 83, 235, dan 118 

2. An-Nissa’ 5, 9, 46, 135, 150, dan 171 

3. Al-Maidah 13, 41, 63, dan 101 

4. Al-An’aam 93, 108, 112, 151,dan 152, 

5. Al-A’raf 161-162 

6. Yunus 99-100 

7. Hud  69 

8. Yusuf  92 

9. Al-Hijr 53, dan 89 

10.  An-Nahl 125 

11. Al-Israa’ 23, dan 110 

12.  Al-Kahfi 23-24 

13.  Thaaha  44 

14.  Al-Anbiya’ 45 

15.  Al-Mukminun 73 

16.  An-Nur 11, 51, 53, dan 63 

17.  Al-Lukman 19 

18.  Al-ahzab 32 

19. Saba’ 31 

20. Yasin  76 

21. Sad  17, dan 26 

22. Fusilat 32 

23. Asy-Syura 15 

24. Az-Zukhruf 63 

25. Al-Jasiyah 7 dan 8 

25. Al-Akhqaf 15,17, 31 dan 32 

26.  Muhammad  21 

27. Al-Fath 11 

28. Al-Hujurat 2 dan 3, 4 dan 5, dan 11 

29. Al-Mujadalah 9 

30. Al-Mulk  13 
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31. Ad-Duha 10 

Keseluruhan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang 

ditemukan dalam teks terjemahan Alquran yang mengandung etika 

berbahasa berjumlah 111 data sebagai gambaran yang jelas, jumlah data 

tersebut dapat dilihat dari tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Data yang Terkumpul 

No Jenis Advebia penanda modalitas Jumlah 

1 Adverbia penanda modalitas kepastian  50 data 

2 Adverbia penanda modalitas larangan 39 data 

3 Adverbia penanda modalitas ajakan 9 data  

4 Adverbia penanda modalitas keinginan 4 data 

5 Adverbia penanda modalitas kesangsian 2 data  

6 Adverbia penanda modalitas ingkar 2 data 

7 Adverbia penanda modalitas kesalingan 2 data 

8 Adverbia penanda modalitas ketetapan 2 data 

9 Adverbia penanda modalitas kewajiban  1 data 

 Jumlah 114 data 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

mengklasifikasikan data-data tersebut berguna untuk mempermudah 

proses dalam analisis. Klasifikasi data dilakukan dengan cara 

mengelompokkan data-data yang sudah diperoleh ke dalam masing-

masing jenis dan penanda adverbia menyungguhkan, kepastian, keinginan, 

dan keharusan. 

Adverbia modalitas menerangkan keterangan dalam kalimat yang 

menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, mengenai 

perbuatan, keadaan, peristiwa atau sikap terhadap lawan bicaranya. Dapat 

berupa pernyataan kemungkinan, keinginan, keizinan. Contoh modalitas 

mungkin, barangkali, sebaiknya, seharusnya, tentu, pasti, boleh, mau, 

ingin dan seyogyanya. Chaer (2015:33) menjelaskan bahwa adverbia 
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kepastian dapat diartikan adverbia yang menyatakan tindakan atau 

keadaan yang pasti terjadi maupun yang diragukan kejadiannya. Adverbia 

yang termasuk dalam kepastian adalah pasti, memang, tentu, rupanya, 

niscaya, sungguh, bukannya dan agaknya.  

Berdasarkan penjelasan dari adverbia menurut Chaer di atas, dalam 

penelitian ini ditemukan penanda adverbia yang menyatakan kepastian, 

juga ditemukan penanda adverbia kepastian yang menyatakan penyamaan 

terhadap kategori yang didampinginya. Adverbia kepastian yang 

menyatakan penyamaan ini ditandai oleh adverbia bentuk gabungan. 

Pengertian dan penanda adverbia sangkalan yang telah Chaer 

paparkan dalam bukunya yang berjudul Sintaksis Bahasa Indinesia yang 

menjadi dasar teori dalam penelitian ini. Namun sepengetahuan peneliti, 

belum ada penelitian yang memaparkan penamaan jenis adverbia 

kepastian.  

Penelitian jenis adverbia kepastian dalam penelitian ini, peneliti 

menentukan dari data penanda adverbia kepastian dalam teks terjemahan 

Alquran yang telah peneliti temukan. Data yang telah ditemukan kemudian 

dianalisis untuk menentukan penamaan jenis adverbia kepastian. 

1. Jenis Adverbia Menyungguhkan, Kepastian, Keinginan, dan 

Keharusan 

Modalitas Kepastian 

1.1 Adverbia penanda modalitas sungguh dan sesungguhnya 

1.1.1 Al-Baqarah (2): 31-32: Perintah untuk mengajarkan berbahasa 

kepada anak kecil dengan memulai dari kelas kata benda 

  Teks Ayat: 
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بء َْـُئالء اٌِ ُكُزُْى  ًَ الَئَِكِخ فَقَبَل أََجِئَُِٕٙ ثِؤَْع ًَ َب صُىَّ َعَشَضُْٓى َعهَٗ اْن بء ُكهَّٓ ًَ َعهََّى آَدَو اَْٞع َٔ

 ٍَ زََُب اَََِّ  أَََذ اْنَ هُِٛى اْنَ ِكٛىُ .  َ بِد ِٛ ًْ  . َبنُْٕا ُعْجَ بَََ  الَ ِعْهَى نََُب ااِلَّ َيب َعهَّ

 Terjemahan: 

“Dan mengajarkan Adam Nama-nama seluruhnya, kemudian 

mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

memang benar orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: 

"Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari 

apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

(2) “Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana”(2:31-32). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian. Karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya menerangkan sungguh, 

kebenaran, sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-

betul diperintahkan oleh Allah swt (KBBI,2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 2:31-32) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata sungguh  

(2a) “Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana”.  

Adverbia penanda modalitas sungguh menerangkan bahwa 

Allah swt sungguh Maha Bijaksana terhadap hamba-habanya. 

1.1.2 Al-Baqarah (2): 70: Larangan bagi umat Islam untuk 

mengajukan pertanyaan yang tidak pada tempatnya  

Teks Ayat: 

 ٌَ ْٓزَُذٔ ًُ ُ نَ اََِّب اٌِ َ بء  َّ َٔ َُْٛب  ٌَّ انجَقََش رََ بثََّ َعهَ َٙ اِ ِْ َب َيب   . َبنُْٕا اْدُ  نََُب َسثََّ  ُٚجٍَِّٛ نَُّ

 Terjemahan: 
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“Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami 

agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi 

betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi 

kami dan Sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat 

petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)." 

(7) “...karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi 

kami...”(2:70). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya menerangkan sebenarnya, 

sebetulnya, bahwasannya, memang (KBBI,2014:247). 

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya pada (QS 2:70) 

berupa kata sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan 

kata sebenarnya  

(7a)“...karena sebenarnya sapi itu (masih) samar bagi 

kami...”.  

Adverbia penanda modalitas sesunguhnya menerangkan 

tentang kebenaran sapi betina itu.  

(8) “...dan Sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat 

petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)”(2:70). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya menerangkan sebenarnya, 

sebetulnya, bahwasannya, memang (KBBI,2014:247). 

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya pada (QS 2:70) 

berupa kata sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan 

kata sebenarnya 

(8a)“...dan sebenarnya kami insya Allah akan mendapat 

petunjuk (untuk memperoleh sapi itu”.  
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Adverbia penanda modalitas sesunguhnya menerangkan bahwa  

manusia meminta petunjuk kepada Allah Swt tentang sapi 

betina.  

1.1.3 Al-Baqarah (2): 71: Larangan bertanya yang bukan pada 

tempatnya-karena akan mengundang jawaban yang 

memberatkan hati dan menyulitkan dalam pelaksanaannya 

Teks Ayat: 

خٌ الَّ ِ َٛخَ فَِٛٓب  َبنُٕ  ًَ الَ رَْغقِٙ اْنَ ْشَس ُيَغهَّ َٔ َب ثَقََشحٌ الَّ َرنٌُٕل رُضُِٛش اَْٞسَض  ُ َٚقُُٕل آََِّ  َبَل اََِّّ

 ٌَ َيب َكبُدْٔا َْٚ َ هُٕ َٔ ٌَ ِ ْئَذ ثِبْنَ  ِّ فََزثَُ َْٕب   . ْا اٜ

  Terjemahan: 

 “Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi 

betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk 

membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak 

bercacat, tidak ada belangnya." mereka berkata: "Sekarang 

barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang 

sebenarnya". kemudian mereka menyembelihnya dan hampir 

saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.” 

(9) “Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa 

sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai 

untuk membajak tanah...”(2:71). 

   Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya menerangkan sebenarnya, 

sebetulnya, bahwasannya, memang (KBBI,2014:247). 

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya pada (QS 2:71) 

berupa kata sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan 

kata sebenarnya.  

(9a) “..."sebenarnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu 

adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk 

membajak tanah...”.  



54 
 

Adverbia penanda modalitas sesunguhnya menerangkan bahwa  

sapi betina itu belum pernah digunakan untuk membajak 

sawah serta mengairi tanaman, maka sapi betina tersebut tidak 

cacat, dan tidak ada belangnya. 

(10) “Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi 

betina yang sebenarnya”(2:71). 

   Adverbia penanda modalitas sebenarnya termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah sebenarnya. Sebenarnya 

menerangkan sesungguhnya, sebetulnya, bahwasannya, 

memang (KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas 

sebenarnya pada (QS 2:71) berupa kata sebenarnya yang dapat 

disubstitusikan dengan kata sesungguhya 

(10a) “Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi 

betina yang sebenarnya”.  

   Adverbia penanda modalitas sebenarnya 

menerangkan bahwa manusia baru mengetahui hakikat sapi 

betina tersebut, lalu barulah melaksanakan perintah untuk 

menyembelihnya. 

1.1.4 Ali ‘Imran (3): 118: Larangan mengungkap atau 

membocorkan rahasia mitra wicara 

 Teks Ayat: 

ْٔا َيب َعُِزُّْى  َْذ ثََذِد  دُّ َٔ ٍ ُدَُِٔكْى الَ َٚؤْنََُُٕكْى َخجَبالً  ٍَ آَيُُْٕا الَ رَزَِّخُزْٔا ثِطَبََخً يِّ َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

 ٍْ ٌَ   اْنجَْ َ بء ِي َّب نَُكُى اَٜٚبِد اٌِ ُكُزُْى رَْ قِهُٕ َيب رُْخ ِٙ ُ ُذُٔسُْْى أَْكجَُش  َْذ ثََُّٛ َٔ ِْٓى  ِْ ا َٕ  .أَْف

  Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 

menjadi teman kepercayaan kamu orang-orang yang di luar 

kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya 

(menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa 
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yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut 

mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih 

besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat 

jika kamu berakal”. 

(15) “Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat jika 

kamu berakal”(3:118). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sungguh. Sungguh menerangkan kebenaran, sebenarnya, 

sungguh-sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh 

Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia penanda modalitas 

sungguh pada (QS 3:118) berupa kata sungguh yang dapat 

disubstitusikan dengan kata memang  

(15a) “memang telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat jika 

kamu berakal”.  

   

  Adverbia penanda modalitas sungguh menerangkan 

bahwa Allah Swt sungguh menyatakan hal-hal yang 

sesungguhnya yaitu menerangkan melalui ayat-ayatNya jika 

manusia memiliki akal.    

1.1.5 An-Nisaa' (4): 135: Larangan memutarbalikkan kata bagi 

penegak keadilan 

 Teks Ayat: 

اَٞ  َٔ  ٍِ ْٚ انَِذ َٕ ِٔ اْن ْٕ َعهَٗ أََ ُِغُكْى أَ نَ َٔ  ِ ٍَ ثِبْنقِْغِط ُ ََٓذاء لِِلّ اِيٛ َّٕ ٍَ آَيُُْٕا ُكَُْٕٕا  َ َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

 ْٔ ْٔا أَ ُٕ اٌِ رَْه َٔ ٖ أٌَ رَْ ِذنُْٕا  َٕ ب فاَلَ رَزَّجُِ ْٕا اْنَٓ ًَ ِٓ نَٗ ثِ ْٔ ْٔ فَقَٛشاً فَبلِّلُ أَ ٍْ َغُِّٛبً أَ ٍَ اٌِ َُٚك ْ َشثِٛ

ٌَ َخجِٛشاً  هُٕ ًَ ب رَْ  ًَ ٌَ ثِ ٌَّ ّ َ َكب ِ  .رُْ ِشُضْٕا فَب

 Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak 

keadilan, menjadi saksi-saksi karena Allah, biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia 

kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 
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Maka janganlah kau mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) 

atau berpaling, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 

(24) “...maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan”(4:135). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sungguh. Sungguh menerangkan kebenaran, sebenarnya, 

sungguh-sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh 

Allah Swt (KBBI,2014:247). Adverbia penanda modalitas 

sungguh pada (QS 4:135) berupa kata sungguh yang dapat 

disubstitusikan dengan kata sebenarnya  

(24a) “...maka sebenarnya Allah adalah Maha Mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan”.  

Adverbia penanda modalitas sungguh menerangkan bahwa 

Allah Swt sungguh mengetahui segala apa yang dikerjakan 

oleh manusia. 

1.1.6 An-Nisaa' (4): 150: Perintah untuk melaksanakan tuntunan 

agama secara utuh 

 Teks Ayat: 

ٍُ ثِجَْ ٍض  ٌَ َُْئِي ٚقُٕنُٕ َٔ  ِّ ُسُعهِ َٔ  ِ ّ ٍَ ْٛ ٌَ أٌَ ُٚ َشِّ ُْٕا ثَ ُِٚشُٚذٔ َٔ  ِّ ُسُعهِ َٔ ٌَ ثِبلِّلِ  ٍَ َْٚك ُُشٔ ٌَّ انَِّزٚ اِ

ََْك ُُش ثِجَْ ضٍ  َٔ ٍَ َرنَِ  َعجِٛالً    ْٛ ٌَ أٌَ َٚزَِّخُزْٔا ثَ ُِٚشُٚذٔ َٔ. 

 Terjemahan: 

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan 

rasul-rasul-Nya dan bermaksud membedakan antara 

(keimanan) kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dengan 

mengatakan “Kami beriman kepada yang sebagian dan kami 

kafir terhadap sebagian (yang lain)” serta bermaksud (dengan 
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perkataaan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang 

demikian (iman atau kafir).” 

(25) “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah 

dan rasul-rasul-Nya...”(4:150). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sungguh. Sungguh menerangkan kebenaran, sebenarnya, 

sungguh-sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh 

Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia penanda modalitas 

sungguh pada (QS 4:150) berupa kata sungguh yang dapat 

disubstitusikan dengan kata sebenarnya  

(25a)“sebenarnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan 

rasul-rasul-Nya...”.  

  Adverbia penanda modalitas sungguh menerangkan 

bahwa orang-orang yang kafir memilih jalan diantara kafir dan 

iman. 

1.1.7 An-Nisaa’ (4): 171: Perintah untuk mengatakan yang benar 

dan larangan mengucapkan hal yang melampaui batas 

kewajaran yang ditetapkan agama  

 Teks Ayat: 

 ٍُ ِغُٛح ِعَٛغٗ اْث ًَ ب اْن ًَ الَ رَقُٕنُْٕا َعهَٗ ّ ِ ااِلَّ اْنَ  ِّ اََِّ َٔ َْْم اْنِكزَبِة الَ رَْ هُْٕا فِٙ ِدُُِٚكْى  َٚب أَ

الَ رَقُٕنُْٕا صاَلَصَخٌ  َٔ  ِّ ُسُعهِ َٔ ُُّْ فَآِيُُْٕا ثِبلِّلِ  ُسٌٔح يِّ َٔ زُُّ أَْنقَبَْب اِنَٗ َيْشََٚى  ًَ ُٕ ّ ِ ََكهِ  َيْشََٚى َسُع

َيب  َٔ اد  َٔ ب ًَ ُ َيب فِٙ انغَّ نٌَذ نَّّ َٔ ٌَ نَُّ  اِحٌذ ُعْجَ بََُّ أٌَ َُٚكٕ َٔ ْٛشاً نَُّكْى اَََِّى ّ ُ اِنَـٌّ   اَزَُْٕٓا َخ

ِكٛالً  َٔ َك َٗ ثِبلِّلِ  َٔ  . فِٙ اَْٞسِض 

 Terjemahan: 

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam 

agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah 
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kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, „Isa putra 

Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan 

kalimat-Nya) yang disampaikan-Nya kepada Maryam dan 

(dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada 

Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: 

(Tuhan itu) tiga”. Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih 

baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa. 

Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit 

dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai 

Pemelihara. 

(28) “Sesungguhnya Al-Masih, „Isa putra Maryam itu adalah 

utusan Allah...”(4:171).  

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sungguh. Sungguh menerangkan kebenaran, sebenarnya, 

sungguh-sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh 

Allah swt (KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas sungguh 

pada (QS 4:171) berupa kata sungguh yang dapat 

disubstitusikan dengan kata sebenarnya  

(28a) “sebenarnya Al-Masih, „Isa putra Maryam itu adalah 

utusan Allah...”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa Al-Masih adalah utusan Allah.  

(30) “Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa”(4:171). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sungguh. Sungguh menerangkan kebenaran, sebenarnya, 
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sungguh-sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh 

Allah Swt (KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas sungguh 

pada (QS 4:171) berupa kata sesuungguhnya yang dapat 

disubstitusikan dengan kata sebenarnya  

(30a)“sebenarnya Allah Tuhan Yang Maha Esa...”.  

Adverbia penanda modalitas sungguh menerangkan bahwa 

Allah swt benar-benar maha pemelihara alam semesta. 

1.1.8 Al Maaidah (5): 13: Larangan melanggar janji, yaitu 

mengubah perkataan Allah dan melupakan peringatannya 

 Teks Ayat: 

ََُغْٕا  َٔ  ِّ اِضِ  َٕ ٌَ اْنَكهَِى َعٍ يَّ فُٕ َ َ ْهَُب  ُهُٕثَُْٓى  َبِعَٛخً َُٚ شِّ َٔ ٛضَب َُْٓى نَ َُّبُْْى  ِٓى يِّ ب ََْقِ  ًَ فَجِ

ا  َٔ ُُْْٓى  ُُُْٓى فَبْعُف َع ُُْْٓى ااِلَّ  َهِٛالً يِّ َٗ َخآئٍَُِخ يِّ الَ رََضاُل رَطَّهُِع َعهَ َٔ  ِّ ُشْٔا ثِ ب ُركِّ ًَّ  َحظّبً يِّ

 ٍَ ْ ِغُِٛ ًُ ٌَّ ّ َ ُِٚ تُّ اْن  . ْ  َْح اِ

 Terjemahan: 

“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk 

mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka 

suka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan 

mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka 

diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa 

akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di 

antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah 

mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. 

(31) “...sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat ihsan”(5:13). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian. Karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sungguh. Sungguh menerangkan kebenaran, sebenarnya, 

sungguh-sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh 
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Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia penanda modalitas 

sungguh pada (QS 5:13) berupa kata sesuungguhnya yang 

dapat disubstitusikan dengan kata sebenarnya 

(31a)“...sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat ihsan”.  

  Adverbia penanda modalitas sungguh menerangkan 

bahwa Allah Swt  senang kepada manusia yang berbuat 

kebaikan. 

1.1.9 Al-Maaidah (5): 63: Larangan membiarkan terjadinya 

kebohongan  

 Teks Ayat: 

 ٌَ ْ َذ نَجِْئَظ َيب َكبَُْٕا َْٚ َُُ ٕ ُِٓى انغُّ أَْكهِ َٔ ُِٓى اِاْصَى  نِ ْٕ اَْٞحجَبُس َعٍ  َ َٔ  ٌَ ثَّبَُِّٕٛ َُْٓبُُْى انشَّ الَ َٚ ْٕ   .نَ

 Terjemahan: 

“Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka 

tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan 

memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang 

telah mereka kerjakan”. 

(33) “...Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka 

kerjakan”(5:63). 

   Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sungguh. Sungguh menerangkan kebenaran, sebenarnya, 

sungguh-sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh 

Allah Swt (KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas sungguh 

pada (QS 5:63) berupa kata sesuungguhnya yang dapat 

disubstitusikan dengan kata sebenarnya 

 

(33a)“...Sebenarnya amat buruk apa yang telah mereka 

kerjakan”.  
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   Adverbia penanda modalitas sungguh menerangkan 

bahwa amat buruk dengan apa yang dikerjakan oleh manusia 

apabila mereka mengucap perkataan bohong dan memakan 

makanan yang haram. 

1.1.10 Hud (11) : 69: Perintah untuk menjawab salam yang lebih baik 

Teks Ayat: 

ب نَجَِش أٌَ َ بء ثِِ ْ ٍم َحُِٛزٍ  ًَ َِْٛى ثِبْنجُـْ َشٖ  َبنُْٕا َعالَيبً  َبَل َعالٌَو فَ نَقَْذ َ بءْد ُسُعهَُُب اِْثَشا َٔ. 

 Terjemahan: 

“Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang kepada 

Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka 

mengucapkan, “Salam”. Ibrahim menjawab “Salam”: maka 

tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi 

yang dipanggang.” 

(48) “Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang 

kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira...”(11:69). 

   Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 11:69) berupa kata 

sesuungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya 

 

(48a)“...Dan sebenarnya utusan-utusan Kami telah datang 

kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira...”.  

 

  Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa amat baik kabar yang telah datang kepada Ibrahim, lalu 

Ibrahim membalas kebaikannya pula. 
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1.1.11 Al-Hijr (15): 53: Perintah untuk segera menyampaikan kabar 

gembira/baik  

Teks Ayat: 

ُشَ  ثُِ الٍو َعهِٛىٍ  َ ْم اََِّب َُجَ ِّ ْٕ  . َبنُْٕا الَ رَ

 Terjemahan: 

“Mereka berkata: “Janganlah engkau merasa takut, 

sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu (dengan 

kelahiran seorang) anak laki-laki yang alim”. 

(51) “...sesungguhnya kami memberi kabar gembira 

kepadamu...”(15:53). 

 Adverbia penanda modalitas sungguh dan sesungguhnya 

termasuk dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis 

modalitas kepastian/menyungguhkan adalah sesungguhnya. 

Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, sebenarnya, sungguh-

sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh Allah Swt 

(KBBI, 2014:247). Adverbia penanda modalitas sungguh pada 

(QS 15:53) berupa kata sesuungguhnya yang dapat 

disubstitusikan dengan kata sebenarnya 

(51a)“...sebenarnya kami memberi kabar gembira 

kepadamu...”.  

 Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesunguhnya kabar baik untuk manusia dikaruniai anak 

laki-laki yang alim. 

1.1.12 Al-Hijr (15): 89: Perintah untuk memberi peringatan beserta 

penjelasannya, sedangkan hasilnya semata-mata adalah adalah 

kehendak Allah Swt; (b) Larangan untuk bersedih atau marah 

bila peringatan yang disampaikan diingkari oleh orang yang 

diberi peringatan  

Teks Ayat: 



63 
 

 ٍُ جِٛ ًُ .َٔ ُْم اَِِّٙ أَََب انَُِّزُٚش اْن  

Terjemahan: 

Dan katakanlah,” Sesungguhnya aku hanyalah pemberi 

peringatan yang menjelaskan”. 

(52)“Sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang 

menjelaskan”(15:89). 

 Adverbia penanda modalitas sungguh dan sesungguhnya 

termasuk dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis 

modalitas kepastian/menyungguhkan adalah sesungguhnya. 

Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, sebenarnya, sungguh-

sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh Allah Swt 

(KBBI, 2014:247). Adverbia penanda modalitas sungguh pada 

(QS 15:89) berupa kata sesuungguhnya yang dapat 

disubstitusikan dengan kata sebenarnya 

(52a)“...sebenarnya aku hanyalah pemberi peringatan yang 

menjelaskan”.  

 Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Alah Swt telah memberi peringatan yang 

jelas bagi umatnya melalui Al-Qur’an. 

1.1.13 Al-Anbiya’ (21): 45: Perintah untuk menjelaskan sumber 

informasi dalam berdakwah atau menyampaikan berita  

Teks Ayat: 

 ٌَ َعبء اَِرا َيب َُُٚزُسٔ ىُّ انذُّ ُع ان ُّ ًَ اَل َْٚغ َٔ  ِٙ ْح َٕ ب أَُِزُسُكى ثِبْن ًَ  . ُْم اََِّ

 Terjemahan:  

Katakanlah (hai Muhammad) “Sesungguhnya aku hanya 

memberi peringatan kepadamu sekalian dengan wahyu dan 

tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila 

mereka diberi peringat.” 
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(63) “...Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan 

kepadamu sekalian dengan wahyu...”(21:45). 

 Adverbia penanda modalitas sungguh dan sesungguhnya 

termasuk dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis 

modalitas kepastian/menyungguhkan adalah sesungguhnya. 

Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, sebenarnya, sungguh-

sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh Allah Swt 

(KBBI, 2014:247). Adverbia penanda modalitas sungguh pada 

(QS 21:45) berupa kata sesungguhnya yang dapat 

disubstitusikan dengan kata betul-betul  

(63a)“...betul-betul aku hanya memberi peringatan kepadamu 

sekalian dengan wahyu...”.  

 Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa Allah menerangkan kepada Muhammad melalui wahyu 

yang disampaikan oleh Allah.  

1.1.14 An-Nahl (16): 125: (a) Perintah berdakwah dengan hikmah, 

pengajaran yang baik dan berdebat dengan logika dan retorika 

yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan; (b) Larangan 

untuk memikirkan cemoohan dan tuduhan-tuduhan yang tidak 

berdasar dari orang-orang munafik 

Teks Ayat: 

ٌَّ َسثََّ  ُْٕ  ٍُ اِ َٙ أَْحَغ ِْ َ بِدْنُٓى ثِبنَّزِٙ  َٔ ِعظَِخ اْنَ َغَُِخ  ْٕ ًَ اْن َٔ ِخ  ًَ اْدُ  اِنِٗ َعجِِٛم َسثَِّ  ثِبْنِ ْك

 ٍَ ْٓزَِذٚ ًُ َٕ أَْعهَُى ثِبْن ُْ َٔ  ِّ ٍ َضمَّ َعٍ َعجِٛهِ ًَ  .َ  أَْعهَُى ثِ

 Terjemahan: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” 



65 
 

(53) “Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya...”(16:125). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 16:125) berupa kata 

sesuungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(53a)“...sebenarnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya...”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Alah Swt yang mengetahui tentang amal 

baik dan buruk dari perbuatan manusia. 

1.1.15 Al-Kahfi (18): 23-24: (a) Larangan menyatakan akan 

melakukan sesuatu di waktu yang akan datang tanpa 

mengkaitkan dengan kehendak Allah; (b) Perintah untuk 

mengingat Allah bila manusia lupa akan sesuatu  

 Teks Ayat: 

ٍء اَِِّٙ فَبِعٌم َرنَِ  َغذاً  ْٙ ٍَّ نَِ  اَل رَقُٕنَ َٔ ُْم َعَغٗ . َٔ ثََّ  اَِرا ََِغَٛذ  اْرُكش سَّ َٔ  ُ ااِلَّ أٌَ ََٚ بَء  َّ

 َ ِٞ ٍِ َسثِّٙ  ِْٓذَٚ ٍْ ََْزا َسَ ذاً   أٌَ َٚ  .ْ َشَة ِي

 Terjemahan:  

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu 

”Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali 

dengan menyebut “Insya Allah”. Dan ingatlah kepada 

Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah “Mudah-mudahan 

Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat 

kebenarannya daripada itu.” 
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(60) “Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok 

pagi...”(18:23-24). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 18:23-24) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(60a)“...sebenarnya aku akan mengerjakan itu besok pagi...”. 

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya manusia jika memiliki janji dengan 

mengucap “insyaallah”. 

1.1.16 Al-Mukminun (23): 73: Perintah untuk berdakwah dengan 

ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah  

Teks Ayat: 

ْغزَقِٛىٍ  اَََِّ  نَزَْذُعُْْٕى اِنَٗ ِ َشاٍا يُّ َٔ.  

 Terjemahan: 

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru/mengajak 

mereka kepada jalan yang lurus.” 

(64) “Dan sesungguhnya kamu benar-benar 

menyeru/mengajak mereka kepada jalan yang lurus”(23:73). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 
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sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 23:73) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(64a)“...Dan sebenarnya kamu benar-benar 

menyeru/mengajak mereka kepada jalan yang lurus”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Muhammad benar-benar 

menyeru/mengajak kepada umat manusia menuju jalan yang 

lurus. 

1.1.17 An-Nur (24): 11: Manusia yang menyebarkan berita bohong 

akan mendapatkan azab dari Allah Swt 

 Teks Ayat: 

ٌْٛش نَُّكْى نُِكمِّ اْيِشٍة   َٕ َخ ُُكْى اَل رَْ َغجُُِٕ َ ّشاً نَُّكى ثَْم ُْ ْفِ  ُعْ جَخٌ يِّ ٍَ َ بُإٔا ثِبْاِ ٌَّ انَِّزٚ اِ

ب اْكزََغتَ  ُُْٓى يَّ ُُْْٓى نَُّ َعَزاٌة َعِظٛىٌ  يِّ نَّٗ ِكْجَشُِ ِي َٕ انَِّز٘ رَ َٔ ْصِى  ٍَ اْاِ  .ِي

 Terjemahan:  

“Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita 

bohong adalah dari golongan kamu. Janganlah kamu 

menganggap buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi 

kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka memperoleh apa yang 

dia kerjakan dari dosa itu. Dan siapa yang mengambil bagian 

yang terbesar di dalamnya di antara mereka, baginya azab 

yang besar.” 

(65) “Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita 

bohong adalah dari golongan kamu”(24:11). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 
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sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 24:11) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(65a)“Sebenarnya orang-orang yang menyebarkan berita 

bohong adalah dari golongan kamu”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong adalah 

golongan orang-orang yang tidak beriman. 

1.1.18 An-Nur (24): 51: Larangan membantah panggilan Allah dan 

Rasul-Nya 

Teks Ayat: 

أَاَْ َُب  َٔ ْ َُب  ًِ َُُْْٛٓى أٌَ َٚقُٕنُٕا َع ِّ نَِْٛ ُكَى ثَ َسُعٕنِ َٔ  ِ ٍَ اَِرا ُدُعٕا اِنَٗ  َّ ْئِيُِٛ ًُ َل اْن ْٕ َ  ٌَ ب َكب ًَ اََِّ

 ٌَ ْ هُِ ٕ ًُ نَئَِ  ُُْى اْن ْٔ أُ َٔ. 

 Terjemahan: 

“Sesungguhnya sejak dahulu ucapan orang-orang mukmin, 

bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar dia 

menetapkan hukum di antara mereka adalah ucapan, “Kami 

mendengar dan kami patuh” dan mereka itulah orang-orang 

yang beruntung.” 

(67) “Sesungguhnya sejak dahulu ucapan orang-orang 

mukmin...”(24:51). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 24:51) berupa kata 
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sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(67a)“Sebenarnya sejak dahulu ucapan orang-orang 

mukmin”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya orang-orang yang beruntung apabila 

dapat menjaga lisan dan ucapannya. 

1.1.19 An-Nur (24): 53: Larangan bersumpah atas nama Allah untuk 

hal-hal yang sudah diketahui terbukti, atau hal-hal yang sudah 

jelas buktinya 

Teks Ayat: 

  َ َّ  ٌَّ ْ ُشٔفَخٌ اِ ٕا اَبَعخٌ يَّ ًُ ٍَّ  ُم الَّ رُْقِغ ٍْ أََيْشرَُْٓى نََْٛخُشُ  ِْٓى نَئِ بَِ ًَ ْٚ َْٓذ أَ  َ ِ ٕا ثِبلِلَّ ًُ أَْ َغ َٔ

 ٌَ هُٕ ًَ ب رَْ  ًَ  .َخجٌِٛش ثِ

 Terjemahan: 

“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat 

sumpah, jika engkau menyeruh mereka, pastilah mereka akan 

keluar. Katakanlah, “Janganlah kamu bersumpah, (karena 

ketaatan yang diminta adalah) ketaatan yang sudah dikenal. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

(70) “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”(24:53). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 24:53) berupa kata 
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sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata betul-

betul  

(70a)“betul-betul Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang 

dikerjakan oleh manusia. 

1.1.20 An-Nur (24): 63: (a) Perintah memanggil Rasulullah dengan 

panggilan kehormatan atau panggilan kemesraan;  (b) Perintah 

memenuhi panggilan Rasulullah  

Teks Ayat: 

 َٕ ٌَ ِيُُكْى نِ ٍَ َٚزََغهَّهُٕ ُ انَِّزٚ َُُْٛكْى َكُذَعبء ثَْ ِ ُكى ثَْ  بً  َْذ َْٚ هَُى  َّ ُعِٕل ثَ اَل رَْ َ هُٕا ُدَعبء انشَّ

ْٔ ُِٚ ٛجَُْٓى َعَزاٌة أَنِٛىٌ  ِِ أٌَ رُِ ٛجَُْٓى فِْزَُخٌ أَ ٍْ أَْيِش ٌَ َع ٍَ َُٚخبنِ ُٕ  .اراً فَْهَْٛ َزِس انَِّزٚ

 Terjemahan: 

“Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu 

seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). 

Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang 

berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung, 

maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya 

takut ditimpa cobaan atau ditimpa yang pedih”. 

(72) “Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang 

yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan 

berlindung...”(24:63). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI:2014). Adverbia penanda 
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modalitas sungguh pada (QS 24:63) berupa kata sesungguhnya 

yang dapat disubstitusikan dengan kata sebenarnya  

(72a)“sebenarnya Allah telah mengetahui orang-orang yang 

berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung...”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang 

yang berangsur-angsur pergi dan meminta pertolongan dari 

Allah. 

1.1.21 Yasin (36): 76: Larangan menuduh orang lain tanpa dasar 

 Teks Ayat:  

 ٌَ َيب ُْٚ هُُِٕ َٔ  ٌَ ٔ نُُْٓى اََِّب ََْ هَُى َيب ُِٚغشُّ ْٕ  .فاََل َْٚ ُضََ   َ

 Terjemahan: 

“Maka janganlah ucapan mereka menyedihkanmu. 

Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan 

dan apa yang mereka nyatakan”. 

(79) “Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka 

rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan”(36-76). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 36:76) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(79a)“sebenarnya Kami mengetahui apa yang mereka 

rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan”.  
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Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Allah Swt mengetahui apa yang ada pada 

ucapan manusia berbeda dengan apa yang ada di hatinya.  

1.1.22 Al-Lukman (31): 19: Allah memerintahkan agar melunakkan 

suara ketika berbicara 

Teks Ayat: 

ٛشِ  ًِ ُد اْنَ  ْٕ اِد نََ  َٕ  َْ ْٞ ٌَّ أَََكَش ا رَِ  اِ ْٕ اْغُ ْض ِيٍ َ  َٔ اْ ِ ْذ فِٙ َيْ َِٛ   َٔ. 

 Terjemahan: 

“Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai.” 

(74) “Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai”(31:19). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 31:19) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(74a)“sebenarnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. 

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara 

keledai. 

1.1.23 Yasin (36): 76: Larangan menuduh orang lain tanpa dasar 

 Teks Ayat:  
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 ٌَ َيب ُْٚ هُُِٕ َٔ  ٌَ ٔ نُُْٓى اََِّب ََْ هَُى َيب ُِٚغشُّ ْٕ  .فاََل َْٚ ُضََ   َ

 Terjemahan: 

“Maka janganlah ucapan mereka menyedihkanmu. 

Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan 

dan apa yang mereka nyatakan”. 

(79) “Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka 

rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan”(36-76). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 36:76) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya 

 (79a)“sebenarnya Kami mengetahui apa yang mereka 

rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Allah Swt mengetahui apa yang ada pada 

ucapan manusia berbeda dengan apa yang ada di hatinya.  

1.1.24 Sad (38): 17: Perintah bersabar ketika mendengar ucapan yang 

kasar 

Teks Ayat:  

اةٌ  َّٔ ُ أَ ِْٚذ اََِّّ َ ْٞ َٔد َرا ا ُٔ اْرُكْش َعْجَذََب َدا َٔ  ٌَ  .اْ جِْش َعهَٗ َيب َٚقُٕنُٕ

 Terjemahan:  

“Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan dan 

ingatlah hamba kami Dawud yang mempunyai kekuatan. 

Sesungguhnya dia sangat kembali (kepada Tuhannya).  
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(80)“Sesungguhnya dia sangat kembali (kepada 

Tuhannya)”(38:17).  

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 38:17) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(80a)“sebenarnya dia sangat kembali (kepada Tuhannya)”. 

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya manusia harus bersabar, dan selalu ingat 

kepada Allah Swt. 

1.1.25 Sad (38): 26: Perintah bagi pemimpin memberikan suatu 

keputusan yang adil, bertutur kata yang baik ketika mengambil 

keputusan, serta dilarang mencampuradukkan dengan hawa 

nafsu atau kepentingan pribadinya 

  Teks Ayat:  

ٖ فَُِٛ هََّ   َٕ اَل رَزَّجِِع اْنَٓ َٔ ٍَ انَُّبِط ثِبْنَ  ِّ  ْٛ َْسِض فَبْحُكى ثَ ْٞ ُٔد اََِّب َ َ ْهَُبَ  َخهِٛ َخً فِٙ ا ُٔ َٚب َدا

َو اْنِ َغبة ْٕ ب ََُغٕا َٚ ًَ ِ نَُْٓى َعَزاٌة َ ِذٌٚذ ثِ ٌَ َعٍ َعجِِٛم  َّ ٍَ َِٚ هُّٕ ٌَّ انَِّزٚ ِ اِ   َعٍ َعجِٛاِللِلَّ

 Terjemahan:  

“Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan di antara 

manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ia akan menyesatkan kamu di jalan Allah. 

Sesungguhnya orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat 

azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan”.  
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(81) “...sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi...”(38:26). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 38:26) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(81a)“sebenarnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 

di muka bumi...”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Allah memberi kepada Daud untuk 

menjadi khalifah di bumi dan mengajarkan keadilan di bumi. 

(83) “Sesungguhnya orang yang sesat di jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari 

perhitungan”(38:26). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 38:26) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  
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(83a)“sebenarnya orang yang sesat di jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari 

perhitungan”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Allah memberi azab kepada manusia 

yang sesat dan bagi mereka (manusia) yang melalaikan hari 

perhitungan. 

1.1.26 Fussilat (41): 32: Perintah untuk selalu konsisten dalam 

perkataan dan perbuatan 

 Teks Ayat:  

 ٍَ ٛ ًِ ْغهِ ًُ ٍَ اْن ِٙ ِي َٔ َبَل اََُِّ َم َ بنِ بً  ًِ َع َٔ  ِ ٍ َدَعب اِنَٗ  َّ ًَّ الً يِّ ْٕ َ  ٍُ ٍْ أَْحَغ َي َٔ. 

 Terjemahan:  

Siapakah yang lebih baik perkataannya daipiada orang-orang 

yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal salih dan 

berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 

berserah diri”.  

(84) “...Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 

berserah diri”(41:32). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 41:32) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(84a)“sebenarnya aku termasuk orang-orang yang berserah 

diri”.  
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Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Allah mengetahui manusia yang berserah 

diri dan menjaga setiap perkatannya. 

1.1.27 Az-Zukhruf (43): 63: Perintah untuk menyampaikan 

kebenaran, bertaqwa kepada Allah, dan taat kepada rasul-Nya 

Teks Ayat:  

 ِّ ٌَ فِٛ ٍَ نَُكى ثَْ َض انَِّز٘ رَْخزَهِ ُٕ ُثَِّٛ ِٞ َٔ ِخ  ًَ َبِد  َبَل  َْذ ِ ْئزُُكى ثِبْنِ ْك ب َ بء ِعَٛغٗ ثِبْنجَُِّٛ ًَّ نَ َٔ

 ٌِ أَِاُٛ ٕ َٔ  َ  . فَبرَّقُٕا  َّ

 Terjemahan:  

“Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata: 

“Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa 

hikmah dan menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang 

kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah 

dan taatlah kepadaku”.  

(87) “...Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan 

membawa hikmah...”(43:63). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 43:63) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(87a)“sebenarnya aku datang kepadamu dengan membawa 

hikmah...”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya Isa datang dengan membawa hikmah dan 

manusia diperintah untuk meminta petunjuk kepada Allah. 
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1.1.28 Al-Akhqaf (46): 15: Perintah untuk berbuat baik terhadap 

orang tua 

Teks Ayat:  

فَِ بنُُّ صاََلصُٕ  َٔ هُُّ  ًْ َح َٔ َضَ ْزُّ ُكْشْبً  َٔ َٔ ُّ ُكْشْبً  هَْزُّ أُيُّ ًَ ِّ اِْحَغبَبً َح ْٚ انَِذ َٕ ٌَ ثِ ََغب َُْٛب اْاِ َّ َٔ َٔ

َذ  ًْ  ََْ زََ  انَّزِٙ أَ ًَ ٌْ أَْ ُكَش َِْ  ِصْعُِٙ أَ ْٔ ٍَ َعَُخً  َبَل َسةِّ أَ ثَهََغ أَْسثَِ ٛ َٔ  ُِ ْٓشاً َحزَّٗ اَِرا ثَهََغ َُ ذَّ  َ ٌَ

 ٍَ اَِِّٙ ِي َٔ   َْٛ َّٚزِٙ اَِِّٙ رُْجُذ اِنَ أَْ هِْح نِٙ فِٙ ُرسِّ َٔ َم َ بنِ بً رَْشَضبُِ  ًَ ٌْ أَْع أَ َٔ  َّ٘ انَِذ َٔ َعهَٗ  َٔ  َّٙ َعهَ

 ٍَ ٛ ًِ ْغهِ ًُ  . اْن

 Terjemahan:  

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 

kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 

dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan sehingga apabila ia 

telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun, ia 

berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat 

Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu 

bapakku dan supaya dapat berbuat amal yang saleh yang 

Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi 

kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat 

kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang 

yang berserah diri”. 

(89) “Sesungguhnya aku bertaubat kepada 

Engkau...”(46:15). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 43:15) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  
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(89a)“sebenarnya aku bertaubat kepada Engkau...”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya manusia benar-benar bertaubat kepada 

Allah atas segala nikmat yang diberikanNya. 

(90)“...dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 

berserah diri”(46:15). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 46:15) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(90a)“dan sebenarnya aku termasuk orang-orang yang 

berserah diri”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya manusia termasuk orang yang berserah 

diri kepada Allah. 

1.1.29 Al-Akhqaf (46): 17: Larangan berbuat kasar terhadap orang 

tua 

Teks Ayat:  

ب َْٚغزَِ ٛضَب  ًَ ُْ َٔ ٌُ ِيٍ  َْجهِٙ  َٔ َْذ َخهَْذ اْنقُُشٔ ٌْ أُْخَشَط  ب أَرَِ َذاَُِِٙ أَ ًَ ِّ أُفٍّ نَُّك ْٚ انَِذ َٕ انَِّز٘  َبَل نِ َٔ

 ٍَ نِٛ َّٔ َ ْٞ ِ َح ٌّق فََٛقُُٕل َيب ََْزا ااِلَّ أََعبِاُٛش ا ْعَذ  َّ َٔ  ٌَّ ٍْ اِ ْٚهََ  آِي َ َ َّ  ٌِ. 

 Terjemahan: 

Dan orang yang berkata kepada kedua ibu bapaknya: “Cis 

bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan 
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bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh berlalu 

beberapa umat sebelumku? Lalu kedua ibu bapaknya itu 

memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: 

“Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah 

benar” Lalu dia berkata: “Ini tidak lain hanyalah dongeng 

orang-orang yang dahulu belaka”.  

(91) “...padahal sungguh berlalu beberapa umat 

sebelumku...”(46:17). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 46:15) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(91a)“dan sebenarnya aku termasuk orang-orang yang 

berserah diri”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya manusia termasuk orang yang berserah 

diri kepada Allah. 

(92) “Sesungguhnya janji Allah adalah benar...”(46:17). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 46:15) berupa kata 
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sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(92a)“dan sebenarnya aku termasuk orang-orang yang 

berserah diri”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya manusia termasuk orang yang berserah 

diri kepada Allah. 

1.1.30 Al-Hujurat (49): 2 dan 3: Larangan berkata dengan suara 

keras 

Teks Ayat: 

ِْٓش   ِل َكَ  ْٕ اَل رَْ َُٓشٔا نَُّ ثِبْنقَ َٔ  ِّٙ ِد انَُّجِ ْٕ َق َ  ْٕ ارَُكْى فَ َٕ ٍَ آَيُُٕا اَل رَْشفَُ ٕا أَْ  َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

 ٌَ أََزُْى اَل رَْ ُ ُشٔ َٔ بنُُكْى  ًَ ارَُْٓى ِعَُذ  . ثَْ ِ ُكْى نِجَْ ٍض أٌَ رَْ جَطَ أَْع َٕ ٌَ أَْ  ٕ ُّ  َُٚ ٍَ ٌَّ انَِّزٚ اِ

أَْ ٌش َعِظٛىٌ  َٔ ْ  َِشحٌ  ٖ نَُٓى يَّ َٕ ُ  ُهُٕثَُْٓى نِهزَّْق َّ  ٍَ ٍَ اْيزََ  نَئَِ  انَِّزٚ ْٔ ِ أُ  .َسُعِٕل  َّ

 Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah 

kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana 

kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang 

lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu 

tidak menyadari”. 

“Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di 

sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji 

hati mereka oleh Allah Swt untuk bertakwa. Bagi mereka 

ampunan dan pahala yang besar”. 

(99)“Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan 

suaranya di sisi Rasulullah...”(49:2-3). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 
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sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI, 2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 49:2-3) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya.  

(99a)“sebenarnya orang-orang yang merendahkan suaranya 

di sisi Rasulullah...”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya manusia dapat merendahkan suaranya 

atas suara Nabi. 

1.1.31 Al-Hujurat (49): 4 dan 5: Larangan-larangan memanggil-

manggil dengan suara keras 

Teks Ayat: 

 ٌَ َساء اْنُ ُ َشاِد أَْكضَُشُْْى اَل َْٚ قِهُٕ َٔ ٍَ َُُٚبُدَََٔ  ِيٍ  ٌَّ انَِّزٚ ُْى َ جَُشٔا َحزَّٗ رَْخُشَط . اِ ْٕ أَََّٓ نَ َٔ

ِحٛىٌ  ُ َغ ٌُٕس سَّ َّ َٔ ُْى  ْٛشاً نَّٓ ٌَ َخ ِْٓى نََكب ْٛ  . اِنَ

 Terjemahan: 

“Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar 

kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti”. 

“Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar 

menemui mereka  sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi 

mereka dan Allah Swt Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. 

(100)“Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu 

dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak 

mengerti”(49:4-5). 

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 
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sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBBI,2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 49:4-5) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(100a)“sebenarnya orang-orang yang memanggil kamu dari 

luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti”.  

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya bagi manusia yang memanggil di luar 

kamarmu adalah orang yang tidak mengerti. 

(102) “...sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi 

mereka...”(49:4-5).  

  Adverbia penanda modalitas sungguh dan 

sesungguhnya termasuk dalam modalitas kepastian, karena 

salah satu jenis modalitas kepastian/menyungguhkan adalah 

sesungguhnya. Sesungguhnya  menerangkan kebenaran, 

sebenarnya, sungguh-sungguh, memang, betul-betul 

diperintahkan oleh Allah Swt (KBB,2014:247). Adverbia 

penanda modalitas sungguh pada (QS 49:4-5) berupa kata 

sesungguhnya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya  

(102a)“sebenarnya itu adalah lebih baik bagi mereka...”. 

Adverbia penanda modalitas sesungguhnya menerangkan 

bahwa sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka (manusia), 

yang diterangkan Allah dalam ayat ini adalah sebaiknya 

manusia selalu bersabar. 

1.2 Adverbia penanda modalitas niscaya 

1.2.1 Al-Baqarah (2):40: Seseorang diperintahkan untuk mensyukuri 

nikmat yang diperoleh diri sendiri 
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 Teks Ayat: 

  َ٘ اَِّٚب َٔ ِْٓذُكْى  ِْٓذ٘ أُِٔف ثَِ  فُْٕا ثَِ  ْٔ أَ َٔ ُْٛكْى  ُذ َعهَ ًْ  ََْ َٙ انَّزِٙ أَ زِ ًَ َٚب ثَُِٙ اِْعَشائَِٛم اْرُكُشْٔا َِْ 

 ٌِ  .فَبْسَْجُٕ

 Terjemahan: 

“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku 

anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, 

niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-

Ku-lah kamu harus takut (tunduk)” 

(3) “... niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu...”(2:40). 

  Adverbia penanda modalitas niscaya termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah niscaya. Niscaya 

menerangkan tentu, pasti (KBBI, 2014:221). Adverbia penanda 

modalitas niscaya pada (QS 2:40) berupa kata niscaya yang 

dapat disubstitusikan dengan kata tentu 

(3a)“...tentu Aku penuhi janji-Ku kepadamu...”.  

Adverbia penanda modalitas tentu  menerangkan bahwa Allah 

Swt tentu akan memenuhi janjiNya, jika hambanya/ manusia 

mau memenuhi janji kepada Allah Swt.  

1.2.2  Al-Maaidah (5): 101: Larangan menanyakan hal yang 

menyulitkan diri sendiri.  

 Teks Ayat: 

ُل  ٍَ َُُٚضَّ َُْٓب ِحٛ اٌِ رَْغؤَنُْٕا َع َٔ ٍْ أَْ َٛبء اٌِ رُْجَذ نَُكْى رَُغْئُكْى  ٍَ آَيُُْٕا الَ رَْغؤَنُْٕا َع َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

ٌُ رُْجَذ نَُكىْ  ّ ُ َغ ٌُٕس َحهِٛىٌ   اْنقُْشآ َٔ َُْٓب   .َع َب ّ ُ َع

 Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya 

menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al 
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Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan 

kepadamu. Allah mema`afkan tentang hal-hal itu. Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun. 

(35)  “...niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu 

menanyakan di waktu Al Quran itu sedang 

diturunkan...”(5:101). 

  Adverbia penanda modalitas niscaya termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah niscaya. Niscaya 

menerangkan tentu, pasti (KBBI, 2014:221). Adverbia penanda 

modalitas niscaya pada (QS 5:101) berupa kata niscaya yang 

dapat disubstitusikan dengan kata tentu.  

(35a)“...tentu menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan 

di waktu Al Qur'an itu sedang diturunkan...”.  

Adverbia penanda modalitas tentu  menerangkan bahwa Allah 

Swt tentu melarang bagi manusia yang menanyakan tentang isi 

Al-Quran.  

(36) “...niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah 

mema`afkan tentang hal-hal itu”(5:101). 

  Adverbia penanda modalitas niscaya termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah niscaya. Niscaya 

menerangkan tentu, pasti (KBBI, 2014:221). Adverbia penanda 

modalitas niscaya pada (QS 5:101) berupa kata niscaya yang 

dapat disubstitusikan dengan kata tentu.  

(36a)“...tentu akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan 

tentang hal-hal itu”.  

Adverbia penanda modalitas tentu  menerangkan bahwa Allah 

memaafkan tentang hal-hal yang dimaksud adalah, bahwa 
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manusia menanyakan hal-hal diluar dari apa yang ada di dalam 

Al-Quran. 

1.2.3 Al-An'aam (6): 112: Perintah untuk berhati-hati terhadap 

bisikan atau kata-kata yang terdengar sangat indah, tetapi 

menipu  

Teks Ayat: 

ٍِّ ُِٕٚحٙ ثَْ ُ ُْٓى اِنَٗ ثَْ ٍض ُصْخُشَف  اْنِ  َٔ ٍَ اِاَِظ  اً َ َٛبِاٛ ّٔ ٍّٙ َعُذ َكَزنَِ  َ َ ْهَُب نُِكمِّ َِجِ َٔ

 ٌَ َيب َْٚ زَُشٔ َٔ ْٕ َ بءَسثَُّ  َيب فََ هُُِٕ فََزْسُْْى  نَ َٔ ِل ُغُشٔساً  ْٕ  . اْنقَ

Terjemahan: 

"Dan demikian itulah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, 

yaitu syaitan-syaitan manusia dan jin, sebagian mereka 

membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan 

yang indah untuk menipu. Seandainya Tuhanmu menghendaki, 

niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah 

mereka dan apa yang mereka ada-adakan." 

(39) “...niscaya mereka tidak mengerjakannya...”(6:112). 

  Adverbia penanda modalitas niscaya termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah niscaya. Niscaya 

menerangkan tentu, pasti (KBBI, 2014:221). Adverbia penanda 

modalitas niscaya pada (QS 6:112) berupa kata niscaya yang 

dapat disubstitusikan dengan kata tentu  

(39a)“...tentu mereka tidak mengerjakannya...”.  

Adverbia penanda modalitas tentu  menerangkan bahwa Allah 

memperbolehkan setan, jin dan sejenisnya untuk menggoda 

manusia serta nabi dengan bisikan-bisikannya. 

1.2.4 Al-A'raf (7): 161-162: Larangan melakukan kezhaliman 

dengan mengganti perintah agama 

Teks Ayat: 
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ذاً  اْدُخهُْٕا اْنجَبَة ُع َّ َٔ َٔ ُٕنُْٕا ِحطَّخٌ  ُْٛش ِ ْئزُْى  َُْٓب َح ُكهُْٕا ِي َٔ ِِ اْنقَْشَٚخَ  اِْر  َِٛم نَُُٓى اْعُكُُْٕا َْـِز َٔ

 ٍَ ْ ِغُِٛ ًُ َْٛش انَِّز٘  َِٛم نَُْٓى فَؤَْس .  ََّْ  ِْش نَُكْى َخِطٛئَبرُِكْى َعَُِضُٚذ اْن الً َغ ْٕ ُُْْٓى  َ ْٕا ِي ًُ ٍَ ظَهَ َل انَِّزٚ فَجَذَّ

بءِ  ًَ ٍَ انغَّ ِْٓى ِسْ ضاً يِّ ْٛ ٌَ  َعْهَُب َعهَ ٕ ًُ ب َكبَُْٕا َْٚظهِ ًَ  .ثِ

 Terjemahan: 

"Dan (ingatlah) ketika dikatakan kepada mereka "Tinggallah 

di negeri ini dan makanlah darinya di mana saja kamu 

menghendaki. Dan katakanlah 'Hiththah dan masukilah pintu 

gerbang sambil membungkuk niscaya Kami ampuni 

kesalahan-kesalahan kamu'. Kelak akan kami tambah kepada 

para muhsinin". Lalu orang-orang yang dzalim di antara 

mereka itu mengganti (perkataan itu) dengan perkataan yang 

tidak dikatakan kepada mereka, maka Kami timpakan kepada 

mereka azab dari langit disebabkan kezhaliman mereka. 

(46)“...niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahan 

kamu...”(7:161-162). 

  Adverbia penanda modalitas niscaya termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah niscaya. Niscaya 

menerangkan tentu, pasti (KBBI, 2014:221). Adverbia penanda 

modalitas niscaya pada (QS 7:161-162) berupa kata niscaya 

yang dapat disubstitusikan dengan kata pasti  

(46a)“... pasti Kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu...”. 

Adverbia penanda modalitas niscaya menerangkan bahwa 

Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang menjahui 

kezaliman. 

1.2.5 Al-Ahkqaf (46): 31 dan 32: Perintah untuk menerima 

kebenaran 

 Teks Ayat: 

ٍْ َعَزاٍة أَنِٛىٍ  ُِٚ ْشُكى يِّ َٔ ٍ ُرَُٕثُِكْى  ِّ َْٚ  ِْش نَُكى يِّ آِيُُٕا ثِ َٔ  ِ َّ  َٙ َيَُب أَِ ٛجُٕا َداِع ْٕ َيٍ . َٚب  َ َٔ
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 َٙ نَئَِ  فِٙ َضاَلٍل   الَّ ُِٚ ْت َداِع ْٔ ِّ أَٔنَِٛبء أُ َْٛظ نَُّ ِيٍ ُدَِٔ نَ َٔ َْسِض  ْٞ ْ ِ ٍض فِٙ ا ًُ َْٛظ ثِ ِ فَهَ َّ 

 ٍٍ جِٛ  . يُّ

 Terjemahan: 

“Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru 

kepada Allah Swt dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah 

Swt akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu 

dari azab yang pedih” 

“Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang 

menyeru kepada Allah Swt, maka ia tidak akan melepaskan diri 

dari azab Allah Swt  di muka bumi dan tidak ada baginya 

pelindung selain Allah Swt. Mereka itu dalam kesesatan yang 

nyata” 

(93) “...niscaya Allah Swt akan mengampuni dosa-dosa 

kamu...”(46:31-32). 

Adverbia penanda modalitas niscaya termasuk dalam 

modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah niscaya. Niscaya 

menerangkan tentu, pasti (KBBI, 2014:221). Adverbia 

penanda modalitas niscaya pada (QS 46:31-32) berupa kata 

niscaya yang dapat disubstitusikan dengan kata pasti  

(93a)“...pasti Allah Swt akan mengampuni dosa-dosa 

kamu...”.  

Adverbia penanda modalitas niscaya menerangkan bahwa 

Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang beriman dan 

menyeru kepada Allah. 

1.2.6 Muhammad (47): 21: Perintah untuk selalu taat kepada Allah 

Swt dan mengucapkan perkataan baik. 

Teks Ayat: 

لٌ اَبَعخٌ  ْٕ  َ ُىْ َٔ ْٛشاً نَّٓ ٌَ َخ َ نََكب ْٕ َ َذ ُٕا  َّ َْيُش فَهَ ْٞ ْ ُشٌٔف فَبَِرا َعَضَو ا  . يَّ
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 Terjemahan: 

“Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih 

baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang 

(mereka tidak menyukainya). Akan tetapi, jikalau mereka 

benar (imannya) terhadap Allah Swt, niscaya yang demikian 

itu lebih baik bagi mereka”. 

(95) “...niscaya yang demikian itu lebih baik bagi 

mereka”(47:21). 

  Adverbia penanda modalitas niscaya termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah niscaya. Niscaya 

menerangkan tentu, pasti (KBBI, 2014:221). Adverbia penanda 

modalitas niscaya pada (QS 47:21) berupa kata niscaya yang 

dapat disubstitusikan dengan kata pasti.  

(95a)“...pasti yang demikian itu lebih baik bagi mereka”). 

Adverbia penanda modalitas niscaya menerangkan bahwa 

manusia yang taat dan mengucapkan perkataan yang baik 

maka yang demikian itu yang baik bagi manusia. 

1.3 Adverbia penanda modalitas tentu 

1.3.1 An-Nisaa’ (4): 46: Larangan mengubah redaksi lewat cara  

Teks Ayat: 

ٍع  ًَ َْٛش ُيْغ ْع َغ ًَ اْع َٔ َُْٛب  َعَ  َٔ ْ َُب  ًِ ٌَ َع َٚقُٕنُٕ َٔ  ِّ اِضِ  َٕ ٌَ اْنَكهَِى َعٍ يَّ فُٕ ٍَ َْبُدْٔا َُٚ شِّ ٍَ انَِّزٚ يِّ

  ٌَ اَظُْشََب نََكب َٔ ْع  ًَ اْع َٔ أَاَْ َُب  َٔ ْ َُب  ًِ ُْى  َبنُْٕا َع ْٕ أَََّٓ نَ َٔ  ٍِ ٚ اَْ ُبً فِٙ انذِّ َٔ ِْٓى  َساِعَُب نَّٛبً ثِؤَْنِغَُزِ َٔ  

ٌَ ااِلَّ  َهِٛالً  ِْْى فاَلَ ُْٚئِيُُٕ نَِكٍ نََّ َُُُٓى ّ ُ ثُِكْ ِش َٔ َو  َٕ أَْ  َٔ ُْى  ْٛشاً نَّٓ  .َخ

 Terjemahan: 

“Yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan dari 

tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, 

tetapi kami tidak menurutinya.” Dan “Dengarlah sedang kami 

tidak mendengar” Dan (mereka mengatakan): „Raa inaa‟ 

dengan memutar-mutar lidah mereka dan mencela agama. 
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Sekiranya mereka mengatakan: “Kami mendengar dan patuh, 

dan dengarlah, dan perhatikannlah kami; tentulah itu baik 

bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk 

mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman 

kecuali iman yang sangat tipis. 

(22) “... tentulah itu baik bagi mereka dan lebih 

tepat...”(4:46). 

  Adverbia penanda modalitas tentulah termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah tentulah. Tentulah 

menerangkan tentu, pasti, tidak berubah lagi, niscaya, mesti 

(KBBI, 2014:310). Adverbia penanda modalitas niscaya pada 

(QS 47:21) berupa kata niscaya yang dapat disubstitusikan 

dengan kata pasti  

(22a)“...pasti itu baik bagi mereka dan lebih tepat...”).  

Adverbia penanda modalitas tentu ditunjukkan kepada orang 

yahudi yang dikutuk oleh Allah. 

1.3.2 Yunus (10) : 99-100: Larangan untuk mengimankan seseorang 

dengan cara paksa  

Teks Ayat: 

 ٍَ ٛ بً أَفَؤَََذ رُْكِشُِ انَُّبَط َحزَّٗ َُٚكَُْٕٕا ُيْئِيُِٛ ًِ ُْى َ  ٍَ َيٍ فِٙ اَْٞسِض ُكهُّٓ ْٕ َ بء َسثَُّ  َٜي نَ َٔ  .

ٌَ نَُِْ ظٍ  َيب َكب َٔ  ٌَ ٍَ الَ َْٚ قِهُٕ ْ َظ َعهَٗ انَِّزٚ َْٚ َ ُم انشِّ َٔ  ِ ّ ٌِ ٍَ ااِلَّ ثِبِْر  .أٌَ رُْئِي

 Terjemahan: 

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 

yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah engkau, engkau 

memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang 

mukmin semuanya, padahal tidak ada satu jiwapun akan 

beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan 

kotoran kepada orang-orang yang tidak mempergunakan 

akalnya.” 
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(47)“...tentulah beriman semua yang dimuka bumi 

seluruhnya”(10:99-100). 

  Adverbia penanda modalitas tentulah termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah tentulah. Tentulah 

menerangkan tentu, pasti, tidak berubah lagi, niscaya, mesti 

(KBBI, 2014:310). Adverbia penanda modalitas niscaya pada 

(QS 10:99-100) berupa kata niscaya yang dapat disubstitusikan 

dengan kata pasti  

(47a)“...pasti beriman semua yang dimuka bumi seluruhnya”. 

Adverbia penanda modalitas tentu ditunjukkan bahwa manusia 

akan beriman semuanya jika Allah menghendakinya. 

1.3.3 Saba’ (34): 31: Larangan menyalahkan orang lain (mitra 

bicara) 

 Teks Ayat:  

 ٌَ ٕ ًُ ْٕ رََشٖ اِِر انظَّبنِ نَ َٔ  ِّ ْٚ ٍَ ََٚذ ْٛ اَل ثِبنَِّز٘ ثَ َٔ  ٌِ ٍَ ثََِٓزا اْنقُْشآ ٍَ َك َُشٔا نٍَ َُّْئِي َٔ َبَل انَِّزٚ

ِٓىْ  ٌَ ِعَُذ َسثِّ ْٕ ُٕفُٕ ٍَ   َي ٍَ اْعزُْ ِ  ُٕا نِهَِّزٚ َل َٚقُُٕل انَِّزٚ ْٕ َْٚشِ ُع ثَْ ُ ُْٓى اِنَٗ ثَْ ٍض اْنقَ

 ٍَ اَل أََزُْى نَُكَُّب ُيْئِيُِٛ ْٕ  .اْعزَْكجَُشٔا نَ

Terjemahan: 

“Dan orang-orang kafir berkata: “Kami sekali-kali tidak akan 

beriman kepada Al Quran ini dan tidak (pula) kepada kitab 

yang sebelumnya”. Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat 

orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian 

dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang 

lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada 

orang-orang yang menyombongkan diri: “Kalau tidaklah 

karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang 

beriman”.  

(77)“Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi 

orang-orang yang beriman”(34:31). 
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  Adverbia penanda modalitas tentulah termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah tentulah. Tentulah 

menerangkan tentu, pasti, tidak berubah lagi, niscaya, mesti 

(KBBI, 2014:310). Adverbia penanda modalitas niscaya pada 

(QS 34:31) berupa kata niscaya yang dapat disubstitusikan 

dengan kata pasti.  

(77a)“Kalau tidaklah karena kamu pasti kami menjadi orang-

orang yang beriman”.  

Adverbia penanda modalitas tentu ditunjukkan bahwa adanya 

kerbau-kerbau menjadi orang beriman, kalau tidak diganggu 

sesama mereka.  

1.4 Adverbia penanda modalitas memang 

1.4.1 Al-Baqarah (2): 31-32: Perintah untuk mengajarkan berbahasa 

kepada anak kecil dengan memulai dari kelas kata benda 

 Teks Ayat: 

بء َْـُئالء اٌِ ُكُزُْى  ًَ الَئَِكِخ فَقَبَل أََجِئَُِٕٙ ثِؤَْع ًَ َب صُىَّ َعَشَضُْٓى َعهَٗ اْن بء ُكهَّٓ ًَ َعهََّى آَدَو اَْٞع َٔ

 ٍَ زََُب اَََِّ  أَََذ اْنَ هُِٛى اْنَ ِكٛىُ . َ بِد ِٛ ًْ  . َبنُْٕا ُعْجَ بَََ  الَ ِعْهَى نََُب ااِلَّ َيب َعهَّ

 Terjemahan: 

“Dan mengajarkan Adam Nama-nama seluruhnya, kemudian 

mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

memang benar orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: 

"Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari 

apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

(1) "...kamu memang benar orang-orang yang benar"(2:31-

32). 

Adverbia penanda modalitas memang termasuk dalam 

modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 
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kepastian/menyungguhkan adalah memang. Memang 

menerangkan sebenarnya, benar-benar (KBBI,2014:200). 

Adverbia penanda modalitas memang pada (QS 2:31-32) 

berupa kata memang yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sebenarnya 

(1a)"...kamu sebenarnya benar orang-orang yang benar”. 

Adverbia penanda modalitas memang menerangkan bahwa 

Allah Swt memang benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 

1.5 Adverbia penanda modalitas pasti 

1.5.1 An-Nur (24): 53: Larangan bersumpah atas nama Allah untuk 

hal-hal yang sudah diketahui terbukti, atau hal-hal yang sudah 

jelas buktinya 

Teks Ayat: 

  َ َّ  ٌَّ ْ ُشٔفَخٌ اِ ٕا اَبَعخٌ يَّ ًُ ٍَّ  ُم الَّ رُْقِغ ٍْ أََيْشرَُْٓى نََْٛخُشُ  ِْٓى نَئِ بَِ ًَ ْٚ َْٓذ أَ  َ ِ ٕا ثِبلِلَّ ًُ أَْ َغ َٔ

 ٌَ هُٕ ًَ ب رَْ  ًَ  .َخجٌِٛش ثِ

 Terjemahan: 

“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat 

sumpah, jika engkau menyeruh mereka, pastilah mereka akan 

keluar. Katakanlah, “Janganlah kamu bersumpah, (karena 

ketaatan yang diminta adalah) ketaatan yang sudah dikenal. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

(68) “...pastilah mereka akan keluar”(24:53). 

  Adverbia penanda modalitas pastilah termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah pasti. Pasti menerangkan 

tentu, mesti, benar-benar (KBBI,2014:250). Adverbia penanda 

modalitas pastiah pada (QS 24:53) berupa kata pastilah yang 

dapat disubstitusikan dengan kata tentu  
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(68a)“...tentu mereka akan keluar”.  

Adverbia penanda modalitas pastilah menerangkan bahwa bagi 

mereka (orang-orang) yang bersumah karena Allah, sebaik-

baik sumpah tersebut pastilah Allah akan mengetahuinya. 

1.6 Adverbia penanda modalitas sebenarnya 

1.6.1 Al-Fath (48): 11: Larangan berbohong 

Teks Ayat: 

ِٓى  ٌَ ثِؤَْنِغَُزِ ْْهََُٕب فَبْعزَْ  ِْش نََُب َٚقُٕنُٕ أَ َٔ انَُُب  َٕ َْعَشاِة َ َ هَْزَُب أَْي ْٞ ٍَ ا ٌَ ِي َخهَّ ُٕ ًُ َعَٛقُُٕل نََ  اْن

ْٔ أََساَد ثُِكْى ََْ  بً  ٌْ أََساَد ثُِكْى َضّشاً أَ ْٛئبً اِ  َ ِ َّ  ٍَ هُِ  نَُكى يِّ ًْ َٚ ٍ ًَ ِْٓى  ُْم فَ َْٛظ فِٙ  ُهُٕثِ ب نَ  يَّ

ٌَ َخجِٛشاً  هُٕ ًَ ب رَْ  ًَ ُ ثِ َّ  ٌَ  . ثَْم َكب

 Terjemahan: 

“Orang-orang Badui yang tertinggal akan mengatakan, 

“Harta dan keluarga kami”. Mereka mengucapkan dengan 

lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, 

“Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak 

Allah Swt jika Dia menghendaki kemudaratan bagimu dan Dia 

menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Swt Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(96)“Sebenarnya Allah Swt Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”(48:11). 

  Adverbia penanda modalitas sebenarnya termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/menyungguhkan adalah sebenarnya. Sebenarnya  

menerangkan kebenaran, sesungguhnya, sungguh, sungguh-

sungguh, memang, betul-betul diperintahkan oleh Allah Swt 

(KBBI, 2014:247). Adverbia penanda modalitas sebenarnya 

pada (QS 48:11) berupa kata sebenarnya yang dapat 

disubstitusikan dengan kata sesungguhnya. 
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 (96a)“sesungguhnya Allah Swt Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”.  

Adverbia penanda modalitas sebenarnya menerangkan bahwa 

Allah mengetahui dengan apa yang manusia kerjakan. 

2. Modalitas Kesangsian 

2.1 Adverbia penanda modalitas sekiranya 

2.1.1 An-Nisaa’ (4): 46: Larangan mengubah redaksi lewat cara  

Teks Ayat: 

ْع   ًَ اْع َٔ َُْٛب  َعَ  َٔ ْ َُب  ًِ ٌَ َع َٚقُٕنُٕ َٔ  ِّ اِضِ  َٕ ٌَ اْنَكهَِى َعٍ يَّ فُٕ ٍَ َْبُدْٔا َُٚ شِّ ٍَ انَِّزٚ يِّ

ِٓىْ  َساِعَُب نَّٛبً ثِؤَْنِغَُزِ َٔ ٍع  ًَ َْٛش ُيْغ أَاَْ َُب   َغ َٔ ْ َُب  ًِ ُْى  َبنُْٕا َع ْٕ أَََّٓ نَ َٔ  ٍِ ٚ اَْ ُبً فِٙ انذِّ َٔ

ٌَ ااِلَّ  َهِٛالً  ِْْى فاَلَ ُْٚئِيُُٕ نَِكٍ نََّ َُُُٓى ّ ُ ثُِكْ ِش َٔ َو  َٕ أَْ  َٔ ُْى  ْٛشاً نَّٓ ٌَ َخ اَظُْشََب نََكب َٔ ْع  ًَ اْع َٔ. 

 Terjemahan: 

“Yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan dari 

tempat tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, 

tetapi kami tidak menurutinya.” Dan “Dengarlah sedang kami 

tidak mendengar” Dan (mereka mengatakan): „Raa inaa‟ 

dengan memutar-mutar lidah mereka dan mencela agama. 

Sekiranya mereka mengatakan: “Kami mendengar dan patuh, 

dan dengarlah, dan perhatikannlah kami; tentulah itu baik 

bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk 

mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman 

kecuali iman yang sangat tipis. 

(22)  “... tentulah itu baik bagi mereka dan lebih 

tepat...”(4:46). 

  Adverbia penanda modalitas tentulah termasuk 

dalam modalitas kepastian, karena salah satu jenis modalitas 

kepastian/ menyungguhkan adalah tentu. Tentu menerangkan 

pasti, tegas, niscaya, mesti (KBBI, 2014:380). Adverbia 

penanda modalitas tentu pada (QS 4:46) berupa kata tentulah 

yang dapat disubstitusikan dengan kata pasti.   
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(22a)“... pasti itu baik bagi mereka dan lebih tepat...”.  

Adverbia penanda modalitas tentu menerangkan bahwa Allah 

Swt pasti akan memberi balasan kepada orang-orang golongan 

Yahudi, karena kekafirannya. 

2.1.2 2.1.2 Al-An'aam (6): 93: Larangan melakukan kedustaan 

kepada Allah  

Teks Ayat: 

َيٍ  َبَل َعؤُ  َٔ ٌء  ْٙ  َ ِّ ْٛ نَْى َُٕٚح اِنَ َٔ  َّٙ َٙ اِنَ ِح ْٔ
ْٔ  َبَل أُ ٍِ اْفزََشٖ َعهَٗ ّ ِ َكِزثبً أَ ًَّ ٍْ أَْظهَُى ِي َي َٔ

ِْٓى  ِْٚذٚ ٝئَِكخُ ثَبِعطُْٕا أَ ًَ اْن َٔ ِد  ْٕ ًَ َشاِد اْن ًَ ٌَ فِٙ َغ ٕ ًُ ْٕ رََشٖ اِِر انظَّبنِ نَ َٔ َِضُل ِيْضَم َيبأَََضَل ّ ُ 

 ٍْ ُكُزُْى َع َٔ َْٛش اْنَ  ِّ  ٌَ َعهَٗ ّ ِ َغ ب ُكُزُْى رَقُٕنُٕ ًَ ٌِ ثِ ٌَ َعَزاَة اْنُٕٓ ْٔ َو رُْ َض ْٕ أَْخِشُ ْٕاأََ َُغُكُى اْنَٛ

 ٌَ ِّ رَْغزَْكجُِشٔ  .آَٚبرِ

 Terjemahan: 

"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat 

kedustaan terhadap Allah atau berkata: "Telah diwahyukan 

kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun 

kepadanya, dan siapa yang berkata: "Saya akan menurunkan 

seperti apa yang diturunkan Allah'. Sekiranya engkau melihat 

waktu orang-orang yang zalim dalam tekanan-tekanan 

sakaratul maut, sedang para malaikat membuka tangan mereka 

(sambil berkata): "Keluarkanlah nyawa kamu'. Pada hari ini 

kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena 

kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena 

kamu selalu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar dan 

kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya." 

(37) “Sekiranya engkau melihat waktu orang-orang yang zalim 

dalam tekanan-tekanan sakaratul maut...”(6:93). 

  Adverbia penanda modalitas sekiranya termasuk 

dalam modalitas kesangsian, karena salah satu jenis modalitas 

kesangsian adalah sekiranya. Sekiranya menerangkan 

sepertinya, seandainya, jikalau, jika (KBBI, 2014:247). Adverbia 
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penanda modalitas sekiranya pada (QS 6:93) berupa kata 

sekiranya yang dapat disubstitusikan dengan kata sepertinya. 

(37a) "sepertinya engkau melihat waktu orang-orang yang 

zalim dalam tekanan-tekanan sakaratul maut...”.  

Adverbia penanda modalitas sekiranya tersebut menerangkan 

bahwa Allah akan membalas semua perbuatan manusia yang 

sombong dan zalim kepada Allah.  

2.1.3 Al-Hujurat (49): 4 dan 5: Larangan-larangan memanggil-

manggil dengan suara keras 

Teks Ayat: 

 ٌَ َساء اْنُ ُ َشاِد أَْكضَُشُْْى اَل َْٚ قِهُٕ َٔ ٍَ َُُٚبُدَََٔ  ِيٍ  ٌَّ انَِّزٚ ُْى َ جَُشٔا َحزَّٗ رَْخُشَط . اِ ْٕ أَََّٓ نَ َٔ

ِحٛىٌ  ُ َغ ٌُٕس سَّ َّ َٕ ًْ ُ ْٛشاً نَّٓ ٌَ َخ ِْٓى نََكب ْٛ  . اِنَ

 Terjemahan: 

“Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar 

kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti”. 

“Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar 

menemui mereka sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi 

mereka dan Allah Swt Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. 

(101) “...Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu 

keluar menemui mereka”(49:4-5). 

  Adverbia penanda modalitas sekiranya termasuk 

dalam modalitas kesangsian, karena salah satu jenis modalitas 

kesangsian adalah sekiranya. Sekiranya menerangkan 

sepertinya, seandainya, jikalau, jika (KBBI, 2014:247). 

Adverbia penanda modalitas sekiranya pada (QS 49:4-5) 

berupa kata sekiranya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sepertinya. 
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(101a)"...Dan kalau sepertinya mereka bersabar sampai kamu 

keluar menemui mereka”.  

Adverbia penanda modalitas sekiranya tersebut menerangkan 

bahwa Allah maha pengampun bagi orang-orang yang sabar. 

3. Modalitas Keinginan 

3.1 Adverbia penanda modalitas hendak 

3.1.1 At-Taubah (9): 31-32: Larangan mengikuti ajaran yang 

bertentangan dengan ketentuan Allah dan menyekutukanNya  

Teks Ayat: 

َيب أُِيُشْٔا ااِلَّ نَِْٛ جُُذ  َٔ ٍَ َيْشََٚى  ِغَٛح اْث ًَ اْن َٔ  ِ ّ ٌِ ٍ ُدٔ ْْجَبََُْٓى أَْسثَبثبً يِّ ُس َٔ ارََّخُزْٔا أَْحجَبَسُْْى 

 ٌَ ب ُْٚ ِشُكٕ ًَّ َٕ ُعْجَ بََُّ َع اِحذاً الَّ اِنَـَّ ااِلَّ ُْ َٔ ا . ْٔا اِنَـٓبً  َٕ ٌَ أٌَ ُْٚط ُِئْٔا ََُٕس ّ ِ ثِؤَْف ُِٚشُٚذٔ

 ٌَ ْٕ َكِشَِ اْنَكبفُِشٔ نَ َٔ َٚؤْثَٗ ّ ُ ااِلَّ أٌَ ُٚزِىَّ ََُٕسُِ  َٔ ِْٓى  ِْ. 

Terjemahan: 

"Mereka menjadikan para ahbar mereka, dan rahib-rahib 

mereka sebatai tuhan-tuhan selain Allah dan (juga mereka 

mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka 

tidak disuruh kecuali menyembah Tuhan Yang Maha Esa; 

tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang 

mereka persekutukan. Mereka berkehendak memadamkan 

cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, padahal Allah 

enggan selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-

orang kafir tidak menyukai." 

(44) “...Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah 

dengan mulut-mulut mereka...” (9:31-32). 

Adverbia penanda modalitas berkehendak termasuk 

dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis modalitas 

keinginan adalah berkehendak. Berkehendak menerangkan  

berharap akan, berkemauan akan (KBBI, 2014:83). Adverbia 

penanda modalitas berkehendak pada (QS 9:31-32) berupa 

kata hendaknya yang dapat disubstitusikan dengan kata 

berharap akan. 
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 (44a) "...Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah 

dengan mulut-mulut mereka...”.  

Adverbia penanda modalitas berkehendak menerangkan bahwa 

mereka berkehendak memadamkan  cahaya Allah dengan 

mulut-mulutnya. 

3.2 Adverbia penanda modalitas mudah-mudahan 

3.2.1 Yusuf (12): 92: Dilarang saling mencerca di antara saudara 

Teks Ayat: 

 ٍَ ٛ ًِ اِح َٕ أَْسَحُى انشَّ ُْ َٔ َو َْٚ  ُِش ّ ُ نَُكْى  ْٕ ُْٛكُى اْنَٛ  . َبَل الَ رَْضَشَٚت َعهَ

 Terjemahan: 

“Dia (Yusuf) berkata: “pada hari ini tak ada cercaan 

terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu) 

dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang”. 

(49) “...mudah-mudahan Allah mengampuni 

(kamu)...”(12:92). 

Adverbia penanda modalitas mudah-mudahan termasuk 

dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis modalitas 

keinginan adalah mudah-mudahan. Mudah-mudahan 

menerangkan semoga, seharusnya, (KBBI, 2014:200). 

Adverbia penanda modalitas mudah-mudahan pada (QS 12:92) 

berupa kata mudah-mudahan yang dapat disubstitusikan 

dengan kata semoga ("...semoga Allah mengampuni 

(kamu)...”). Dalam Adverbia penanda modalitas mudah-

mudahan menerangkan harapan diberikan pengampunan dari 

Allah Swt. 

3.2.2 Al-Kahfi (18): 23-24: (a) Larangan menyatakan akan 

melakukan sesuatu di waktu yang akan datang tanpa 

mengkaitkan dengan kehendak Allah; (b) Perintah untuk 

mengingat Allah bila manusia lupa akan sesuatu  
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 Teks Ayat: 

ٍء اَِِّٙ فَبِعٌم َرنَِ  َغذاً  ْٙ ٍَّ نَِ  اَل رَقُٕنَ َٔ ُْم َعَغٗ . َٔ ثََّ  اَِرا ََِغَٛذ  اْرُكش سَّ َٔ  ُ ااِلَّ أٌَ ََٚ بَء  َّ

 َ ِٞ ٍِ َسثِّٙ  ِْٓذَٚ ٍْ ََْزا َسَ ذاً   أٌَ َٚ  .ْ َشَة ِي

 Terjemahan:  

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu 

”Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali 

dengan menyebut “Insya Allah”. Dan ingatlah kepada 

Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah “Mudah-mudahan 

Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat 

kebenarannya daripada itu.” 

(61) “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk 

kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada itu.(18:23-

24). 

  Adverbia penanda modalitas mudah-mudahan 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah mudah-mudahan. Mudah-mudahan 

menerangkan semoga, seharusnya, (KBBI, 2014:200). 

Adverbia penanda modalitas mudah-mudahan pada (QS 18:23-

24) berupa kata mudah-mudahan yang dapat disubstitusikan 

dengan kata semoga  

(24a)"...Semoga Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada 

yang lebih dekat kebenarannya daripada itu”.  

Adverbia penanda modalitas mudah-mudahan menerangkan 

harapan diberikan petunjuk dari Allah Swt tentang 

kebenarannya. 

3.2.3 Thaaha (20): 44: Perintah untuk menyampaikan kebenaran 

dengan perbuatan yang lemah lembut 

 Teks Ayat: 

ْٔ َْٚخَ ٗ ُش أَ ُ َٚزََزكَّ بً نََّ هَّّ ُِّ الً نَّٛ ْٕ  .فَقُٕاَل نَُّ  َ
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 Terjemahan: 

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-

kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau 

takut”. 

(62) “... mudah-mudahan ia ingat atau takut”(20:44). 

  Adverbia penanda modalitas mudah-mudahan 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah mudah-mudahan. Mudah-mudahan 

menerangkan semoga, seharusnya, (KBBI, 2014:200). 

Adverbia penanda modalitas mudah-mudahan pada (QS 20:44) 

berupa kata mudah-mudahan yang dapat disubstitusikan 

dengan kata seharusnya.  

(62a) "...seharusnya ia ingat atau takut”.  

Adverbia penanda modalitas mudah-mudahan menerangkan 

seharusnya manusia  berkata dengan kata-kata yang lemah 

lembut. 

4. Modalitas Ajakan 

4.1 Adverbia penanda modalitas hendaklah 

4.1.1 An Nisaa’ (4): 9: Perintah mengucapkan perkataan yang benar 

dan tepat 

 Teks Ayat: 

الً  ْٕ ْنَٛقُٕنُْٕا  َ َٔ ِْٓى فَْهَٛزَّقُٕا ّ َ  ْٛ َّٚخً ِضَ بفبً َخبفُْٕا َعهَ ِْٓى ُرسِّ ٍْ َخْه ِ ْٕ رََشُكْٕا ِي ٍَ نَ ْنَْٛخَش انَِّزٚ َٔ

 . َعِذٚذاً 

 Terjemahan: 

“Dan hendaklah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, 

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka 

(hendaklah) mereka takut. Oleh karena itu, hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. 
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(17) “Dan hendaklah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang 

lemah...”(4:9). 

Adverbia penanda modalitas hendak dan hendaklah 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah hendaklah. Hendaklah 

menerangkan seharusnya, mudah-mudahan (KBBI, 2014:101). 

Adverbia penanda modalitas hendaklah pada (QS 4:9) berupa 

kata hendaklah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

seharusnya.  

(17a) "Dan seharusnya orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah...”. 

Adverbia penanda modalitas hendaklah menerangkan bahwa 

manusia hendaknya tidak meninggalkan mereka (yaitu orang-

orang yang lemah) yang berada di belakang mereka. 

(18) “...mereka (hendaklah) mereka takut...”(4:9). 

Adverbia penanda modalitas hendak dan hendaklah 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah hendaklah. Hendaklah 

menerangkan seharusnya, mudah-mudahan (KBBI, 2014:101). 

Adverbia penanda modalitas hendaklah pada (QS 4:9) berupa 

kata hendaklah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

seharusnya. 

(18a)“...mereka (seharusnya) mereka takut...”.  

Adverbia penanda modalitas hendaklah menerangkan bahwa 

manusia hendaknya takut kepada azab Allah Swt. 

(19) “...hendaklah mereka bertakwa kepada Allah...”(4:9). 
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Adverbia penanda modalitas hendak dan hendaklah 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah hendaklah. Hendaklah 

menerangkan seharusnya, mudah-mudahan (KBBI, 2014:101). 

Adverbia penanda modalitas hendaklah pada (QS 4:9) berupa 

kata hendaklah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

sehausnya.  

(19a)"...seharusnya mereka bertakwa kepada Allah...”.  

Adverbia penanda modalitas hendaklah  menerangkan bahwa 

manusia hendaknya bertaqwa kepada Allah Swt, dan mentaati 

perintahNya.  

(20) “...dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar lagi tepat”(4:9). 

Adverbia penanda modalitas hendak dan hendaklah 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah hendaklah. Hendaklah 

menerangkan seharusnya, mudah-mudahan (KBBI, 2014:101). 

Adverbia penanda modalitas hendaklah pada (QS 4:9) berupa 

kata hendaklah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

seharusnya.  

(20a)"...dan seharusnya mereka mengucapkan perkataan yang 

benar lagi tepat”.  

Adverbia penanda modalitas hendaklah menerangkan 

hendaknya manusia diperintah Allah Swt untuk berkata benar. 

4.1.2 Al-Maaidah (5): 41: Larangan mendengar berita bohong; 

Perintah berhati-hati terhadap perkataan orang kafir  

 Teks Ayat: 

نَْى   َٔ ِْٓى  ِْ ا َٕ ٍَ  َبنُْٕا آَيَُّب ثِؤَْف ٍَ انَِّزٚ ٌَ فِٙ اْنُكْ ِش ِي ٍَ َُٚغبِسُعٕ ُعُٕل الَ َْٚ ُضََ  انَِّزٚ َب انشَّ َٚب أَُّٚٓ
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 ٌَ فُٕ ٍَ نَْى َٚؤْرَُٕ  َُٚ شِّ ٍو آَخِشٚ ْٕ ٌَ نِقَ بُعٕ ًَّ ٌَ نِْهَكِزِة َع بُعٕ ًَّ ِْبُدْٔا َع  ٍَ ِيَُبنَِّزٚ َٔ رُْئِيٍ  ُهُٕثُُْٓى 

 ٌْ ٌَ اِ ِّ َٚقُٕنُٕ اِضِ  َٕ َيٍ ُِٚشِد  اْنَكهَِى ِيٍ ثَْ ِذ َي َٔ ُِ فَبْحَزُسْٔا  ْٕ اٌِ نَّْى رُْئرَ َٔ أُٔرِٛزُْى َْـَزا فَُخُزُِٔ 

نَـئَِ  انَِّزَُْٚى ُِٚشِد ّ ُ أٌَ ُٚطََِّٓش  ُهُٕثَُْٓى نَُْٓى فِٙ  ْٔ ْٛئبً أُ  َ ِ ّ ٍَ هَِ  نَُّ ِي ًْ ّ ُ فِْزَُزَُّ فَهٍَ رَ

نَُْٓى فِٙ اِٜخَشِح َعَزاٌة َعِظٛىٌ  َٔ  ٌ٘ ََْٛب ِخْض  .انذُّ

  Terjemahan: 

“Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh 

orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, 

yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut 

mereka: "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum 

beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-

orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) 

bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang 

lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah 

perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka 

mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah 

oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu 

diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah" Barangsiapa yang 

Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak 

akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) dari Allah. 

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak 

mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia 

dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” 

(32) “Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh 

orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) 

kekafirannya...”(5:41). 

Adverbia penanda modalitas hendak dan hendaklah 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah hendaklah. Hendaklah 

menerangkan seharusnya, mudah-mudahan (KBBI, 2014:110). 

Adverbia penanda modalitas hendaklah pada (QS 5:41) berupa 

kata hendaklah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

seharusnya.  

(32a) "Hai Rasul, seharusnya kamu disedihkan oleh orang-

orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya.”. 
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Adverbia penanda modalitas hendaklah ditujukan kepada 

manusia agar khawatir dalam kekafiran 

4.1.3 Al-An'aam (6): 152: Perintah berlaku adil dalam ucapan 

 Teks Ayat: 

ٌَ ثِب  َٛضا ًِ اْن َٔ َْٛم  فُْٕا اْنَك ْٔ أَ َٔ  ُِ ٍُ َحزَّٗ َْٚجهَُغ أَُ ذَّ َٙ أَْحَغ ِْ الَ رَْقَشثُْٕا َيبَل اْنَٛزِِٛى ااِلَّ ثِبنَّزِٙ  َٔ

فُْٕا َرنُِكْى  ْٔ ِْٓذ ّ ِ أَ ثَِ  َٔ ٌَ َرا  ُْشثَٗ  ْٕ َكب نَ َٔ اَِرا  ُْهزُْى فَبْعِذنُْٕا  َٔ ْعَ َٓب  ُٔ ْنقِْغِطالَ ََُكهُِّف ََْ غبً ااِلَّ 

 ٌَ ُشٔ ِّ نََ هَُّكْى رََزكَّ بُكى ثِ َّ َٔ  . 

 Terjemahan: 

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. 

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. 

Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan 

sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka 

hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat 

(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu 

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". 

(45) “...maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia 

adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah”(6:152). 

Adverbia penanda modalitas hendak dan hendaklah 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah hendaklah. Hendaklah 

menerangkan seharusnya, mudah-mudahan (KBBI, 2014:101). 

Adverbia penanda modalitas hendaklah pada (QS 6:152) 

berupa kata hendaklah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

seharusnya.  

(45a)"...maka seharusnya kamu berlaku adil kendatipun dia 

adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah”.  

Adverbia penanda modalitas hendaklah menerangkan 

hendaknya manusia diperintah Allah Swt untuk berbuat adil 

kepada siapa saja. 
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4.1.4 Al-Israa’ (17): 23: (a) Perintah untuk berkomunikasi antara 

anak dengan orang tua dengan perkataan yang baik, lembut, 

dan penghormatan. (b) Larangan untuk mengatakan “ah” dan 

membentak kepada orang tua  

 Teks Ayat: 

 ْٔ ب أَ ًَ ٍَّ ِعَُذَ  اْنِكجََش أََحُذُْ ب َْٚجهَُ  ٍِ اِْحَغبَبً اِيَّ ْٚ انَِذ َٕ ثِبْن َٔ َٔ ََ ٗ َسثَُّ  أاَلَّ رَْ جُُذْٔا ااِلَّ اَِّٚبُِ 

الً َكِشًٚبً  ْٕ ب  َ ًَ ُ َٔ ُم نَّٓ ب  ًَ َُْْٓشُْ الَ رَ َٔ بأُفٍّ  ًَ ُ ب فاَلَ رَقُم نَّٓ ًَ  . ِكالَُْ

 Terjemahan: 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik 

kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah 

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 

“ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka perkataan yang mulia” 

(54)“...dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya”(17:23). 

  Adverbia penanda modalitas hendak dan hendaklah 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah hendaklah. Hendaklah 

menerangkan seharusnya, mudah-mudahan (KBBI, 2014:101). 

Adverbia penanda modalitas hendaklah pada (QS 17:23) 

berupa kata hendaklah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

seharusnya. 

(54a)"...dan seharusnya kamu berbuat baik kepada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya”).  

Adverbia penanda modalitas hendaklah menerangkan 

hendaknya manusia diperintah oleh Allah Swt, manusia tidak 

boleh menyembah selain Allah. 
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4.1.5 An-Nur (24): 63: (a) Perintah memanggil Rasulullah dengan 

panggilan kehormatan atau panggilan kemesraan;  (b) Perintah 

memenuhi panggilan Rasulullah  

Teks Ayat: 

 َٕ ٌَ ِيُُكْى نِ ٍَ َٚزََغهَّهُٕ ُ انَِّزٚ َُُْٛكْى َكُذَعبء ثَْ ِ ُكى ثَْ  بً  َْذ َْٚ هَُى  َّ ُعِٕل ثَ اَل رَْ َ هُٕا ُدَعبء انشَّ

ْٔ ُِٚ ٛجَُْٓى َعَزاٌة أَنِٛىٌ  ِِ أٌَ رُِ ٛجَُْٓى فِْزَُخٌ أَ ٍْ أَْيِش ٌَ َع ٍَ َُٚخبنِ ُٕ  .اراً َْنَْٛ َزِس انَِّزٚ

 Terjemahan: 

“Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu 

seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). 

Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang 

berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung, 

maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya 

takut ditimpa cobaan atau ditimpa yang pedih”. 

(73) “...maka hendaklah orang-orang yang menyalahi 

perintahnya takut ditimpa cobaan atau ditimpa yang 

pedih”(24:63). 

  Adverbia penanda modalitas hendak dan hendaklah 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah hendaklah. Hendaklah 

menerangkan seharusnya, mudah-mudahan (KBBI, 2014:101). 

Adverbia penanda modalitas hendaklah pada (QS 24:63) 

berupa kata hendaklah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

seharusnya.  

(73a)"...maka seharusnya orang-orang yang menyalahi 

perintahnya takut ditimpa cobaan atau ditimpa yang pedih”. 

Adverbia penanda modalitas hendaklah menerangkan 

hendaknya manusia yang menyalahi perintah Allah takut pada 

cobaan yang pedih. 

4.1.6 Al-Mujadalah (58): 9: Larangan mengadakan pembicaraan 

rahasia untuk berbuat dosa dan permusuhan 
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Teks Ayat: 

َعهَٗ . َٔ  ِ َّ  ٌِ ْٛئبً ااِلَّ ثِبِْر ِْْى َ  َْٛظ ثَِ بسِّ نَ َٔ ٍَ آَيُُٕا  ٌَ انَِّزٚ ٌِ نَِْٛ ُض ْٛطَب ٍَ ان َّ ٖ ِي َٕ ب انَُّْ  ًَ  اََِّ

 ٌَ ْئِيُُٕ ًُ ِم اْن كَّ َٕ ِ فَْهَٛزَ َّ  . 

 Terjemahan: 

“Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari setan, supaya 

orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedangkan 

pembicaraan itu tiada memberi mudarat sedikit pun kepada 

mereka, kecuali dengan ijin Allah Swt dan kepada Allahlah 

hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal” 

(110)“...dan kepada Allahlah hendaknya orang-orang yang 

beriman bertawakal”(58:9). 

  Adverbia penanda modalitas hendak dan hendaklah 

termasuk dalam modalitas keinginan, karena salah satu jenis 

modalitas keinginan adalah hendaklah. Hendaklah 

menerangkan seharusnya, mudah-mudahan (KBBI, 2014:101). 

Adverbia penanda modalitas hendaklah pada (QS 58:9) berupa 

kata hendaklah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

seharusnya ("...dan kepada Allahlah seharusnya orang-orang 

yang beriman bertawakal”). Dalam Adverbia penanda 

modalitas hendaklah menerangkan seharusnya bagi orang-

orang yang beriman harus bertawakal. 

5. Modalitas Kewajiban 

5.1 Adverbia penanda modalitas harus 

5.1.1 Al-Baqarah (2):40: Seseorang diperintahkan untuk 

mensyukuri nikmat yang diperoleh diri sendiri 

 Teks Ayat: 

َ٘ فَب  اَِّٚب َٔ ِْٓذُكْى  ِْٓذ٘ أُِٔف ثَِ  فُْٕا ثَِ  ْٔ أَ َٔ ُْٛكْى  ُذ َعهَ ًْ  ََْ َٙ انَّزِٙ أَ زِ ًَ َٚب ثَُِٙ اِْعَشائَِٛم اْرُكُشْٔا َِْ 

 ٌِ  .ْسَْجُٕ

 Terjemahan: 
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“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmatKu yang telah Aku 

anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaKu, 

niscaya Aku penuhi janjiKu kepadamu; dan hanya 

kepadaKulah kamu harus takut (tunduk)” 

(4) “...dan hanya kepadaKulah kamu harus takut (tunduk)” 

(2:40). 

Adverbia penanda modalitas harus termasuk dalam 

modalitas kewajiban/keharusan, karena salah satu jenis 

modalitas kewajiban/keharusan adalah harus. Harus 

menerangkan patut, wajib (KBBI, 2014:93). Adverbia penanda 

modalitas harus pada (QS 2:40) berupa kata harus yang dapat 

disubstitusikan dengan kata wajib.  

(4a)"...dan hanya kepadaKulah kamu wajib takut (tunduk)”. 

Adverbia penanda modalitas harus menerangkan bahwa Allah 

Swt mewajibkan bagi umatnya untuk patuh dan tunduk 

kepadaNya. 

6. Modalitas Larangan 

6.1 Adverbia penanda modalitas janganlah 

6.1.1 Al-Baqarah (2): 42: Larangan mencampuradukkan yang hak 

(kebenaran) dengan yang batil (kebohongan), dan larangan 

menyembunyikan kebenaran yang kita ketahui 

 Teks Ayat: 

 ٌَ ٕ ًُ أََزُْى رَْ هَ َٔ ْٕا اْنَ  َّ  ًُ رَْكزُ َٔ الَ رَْهجُِغْٕا اْنَ  َّ ثِبْنجَبِاِم  َٔ. 

 Terjemahan: 

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 

bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang 

kamu mengetahui.” 

(5)“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan 

yang bathil...”(2:42). 
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Adverbia penanda modalitas janganlah termasuk dalam 

modalitas larangan, karena salah satu jenis modalitas larangan 

adalah janganlah. Janganlah menerangkan melarang, tidak 

boleh (KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah 

pada (QS 2:42) berupa kata  jangan yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(5a) “Dan melarang kamu campur adukkan yang hak dengan 

yang bathil...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang kepada manusia antara yang hak dengan 

yang bathil.  

(6)“...dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang 

kamu mengetahui” (2:42). 

Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh (KBBI:2014). Adverbia penanda 

modalitas janganlah pada (QS 2:42) berupa kata  jangan yang 

dapat disubstitusikan dengan kata melarang.  

(6a)“...dan melarang kamu sembunyikan yang hak itu, sedang 

kamu mengetahui”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang kepada manusia menyembunyikan yang 

hak, sedangkan manusia mengetahuinya.  

6.1.2 Al-Baqarah (2): 235: Boleh meminang wanita yang masih 

dalam iddah dengan sindiran-sindiran  

 Teks Ayat: 

ْٔ أَْكَُُزُْى فِٙ أََ ُِغُكْى َعهَِى ّ ُ أَََُّكْى   ٍْ ِخْطجَِخ انَُِّغبء أَ ِّ ِي ْضزُى ثِ ب َعشَّ ًَ ُْٛكْى فِٛ الَ ُ َُبَح َعهَ َٔ
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نَـِكٍ َٔ  ٍَّ الَ رَْ ِضُيْٕا ُعْقَذحَ   َعزَْزُكُشََُٔٓ َٔ ْ ُشٔفبً  الً يَّ ْٕ ٍَّ ِعّشاً ااِلَّ أٌَ رَقُٕنُْٕا  َ اِعُذُْٔ َٕ الَّ رُ

 ٌَّ ْٕا أَ ًُ اْعهَ َٔ َٗ َْٚجهَُغ اْنِكزَبُة أََ هَُّ  ْٕا  انَُِّكبِح َحزَّ ًُ اْعهَ َٔ ّ َ َْٚ هَُى َيب فِٙ أََ ُِغُكْى فَبْحَزُسُِٔ 

ٌَّ ّ َ َغ ٌُٕس َحهِٛىٌ   . أَ

 Terjemahan: 

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan 

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 

kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam pada itu 

janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka 

secara rahasia, keculi sekadar mengucapkan (kepada mereka) 

perkataan yang ma‟ruf. Dan janganlah kamu ber‟azam 

(bertetap hati) untuk beraqad nikah. Sebelum sampai 

ketetapan (menyangkut „iddah wanita itu) pada akhir 

masanya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang 

ada dalam hati kamu; maka takutlah kepada-nya dan 

ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha 

penyantun.” 

(12) “...dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji 

kawin dengan mereka secara rahasia...”(2:235). 

Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh (KBBI:2014). Adverbia penanda 

modalitas janganlah pada (QS 2:235) berupa kata  jangan yang 

dapat disubstitusikan dengan kata melarang.  

(12a)“...dalam pada itu melarang kamu mengadakan janji 

kawin dengan mereka secara rahasia...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang kepada manusia mengadakan janji 

menikahi secara rahasia. 

(13) “...Dan janganlah kamu ber‟azam (bertetap hati) untuk 

beraqad nikah...”(2:235). 
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Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh (KBBI:2014). Adverbia penanda 

modalitas janganlah pada (QS 2:235) berupa kata  jangan yang 

dapat disubstitusikan dengan kata melarang.  

(13a)“...Dan melarang kamu ber‟azam (bertetap hati) untuk 

beraqad nikah...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah swt melarang manusia berakad tanpa adanya persetujuan 

dari kedua belah pihak. 

6.1.3 Ali ‘Imran (3): 118: Larangan mengungkap atau 

membocorkan rahasia mitra wicara 

 Teks Ayat: 

ْٔا َيب َعُِزُّْى  َْذ ثََذِد  دُّ َٔ ٍ ُدَُِٔكْى الَ َٚؤْنََُُٕكْى َخجَبالً  ٍَ آَيُُْٕا الَ رَزَِّخُزْٔا ثِطَبََخً يِّ َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

 ٍْ ٌَ  اْنجَْ َ بء ِي َّب نَُكُى اَٜٚبِد اٌِ ُكُزُْى رَْ قِهُٕ َيب رُْخ ِٙ ُ ُذُٔسُْْى أَْكجَُش  َْذ ثََُّٛ َٔ ِْٓى  ِْ ا َٕ  .أَْف

 Terjemahan: 

“Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu ambil 

menjadi teman kepercayaan kamu orang-orang yang di luar 

kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya 

(menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa 

yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut 

mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih 

besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat 

jika kamu berakal”. 

(14) “...janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan 

kamu orang-orang yang di luar kalanganmu...”(3:118). 

Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 
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melarang, tidak boleh (KBBI:2014). Adverbia penanda 

modalitas janganlah pada (QS 3:118) berupa kata  jangan yang 

dapat disubstitusikan dengan kata melarang.  

(14a) “...melarang kamu ambil menjadi teman kepercayaan 

kamu orang-orang yang di luar kalanganmu....”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang manusia mempercayai antar manusia yang 

berbeda golongan, karena akan menimbulkan mudharat bagi 

manusia yang bertaqwa. 

6.1.4 An-Nissa’ (4):5: Perintah untuk mengucapkan kata-kata yang 

baik  

 Teks Ayat: 

َٔ ُٕنُْٕا  اْكُغُْْٕى  َٔ اْسُص ُُْْٕى فَِٛٓب  َٔ انَُكُى انَّزِٙ َ َ َم ّ ُ نَُكْى  َِٛبيبً  َٕ الَ رُْئرُْٕا انغُّ ََٓبء أَْي َٔ

ْ ُشٔفبً  الً يَّ ْٕ  . نَُْٓى  َ

 Terjemahan:  

“Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang 

yang belum sempurna akalnya, harta kamu yang dijadikan 

Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 

belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 

yang baik”. 

(16) “Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang 

yang belum sempurna akalnya...”(4:5). 

Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh (KBBI:2014). Adverbia penanda 

modalitas janganlah pada (QS 3:118) berupa kata  jangan yang 

dapat disubstitusikan dengan kata melarang.  
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(16a) “Dan melarang kamu menyerahkan kepada orang-orang 

yang belum sempurna akalnya...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang manusia menyantuni manusia yang lain 

yang belum sempurna akalnya, Allah Swt memerintahkan 

kepada manusia untuk memberikan sebagian hartanya yang 

berupa bahan makanan dan pakaian. 

6.1.5 An-Nisaa' (4): 135: Larangan memutarbalikkan kata bagi 

penegak keadilan 

 Teks Ayat: 

اَْٞ َش  َٔ  ٍِ ْٚ انَِذ َٕ ِٔ اْن ْٕ َعهَٗ أََ ُِغُكْى أَ نَ َٔ  ِ ٍَ ثِبْنقِْغِط ُ ََٓذاء لِِلّ اِيٛ َّٕ ٍَ آَيُُْٕا ُكَُْٕٕا  َ َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

ْٔ رُْ ِش  ْٔا أَ ُٕ اٌِ رَْه َٔ ٖ أٌَ رَْ ِذنُْٕا  َٕ ب فاَلَ رَزَّجُِ ْٕا اْنَٓ ًَ ِٓ نَٗ ثِ ْٔ ْٔ فَقَٛشاً فَبلِّلُ أَ ٍْ َغُِّٛب أَ ٍَ اََُِٛك ثِٛ

ٌَ َخجِٛشاً  هُٕ ًَ ب رَْ  ًَ ٌَ ثِ ٌَّ ّ َ َكب ِ  .ُضْٕا فَب

 Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak 

keadilan, menjadi saksi-saksi karena Allah, biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia 

kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 

Maka janganlah kau mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) 

atau berpaling, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 

(23) “Maka janganlah kau mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang”(4:135). 

Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh (KBBI:2014). Adverbia penanda 

modalitas janganlah pada (QS 4:135) berupa kata  jangan yang 

dapat disubstitusikan dengan kata melarang.  
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(23a) “Maka melarang kau mengikuti hawa nafsu karena 

ingin menyimpang”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang manusia mengikuti hawa nafsu yang 

menyimpang. 

6.1.6 An-Nisaa’ (4): 171: Perintah untuk mengatakan yang benar 

dan larangan mengucapkan hal yang melampaui batas 

kewajaran yang ditetapkan agama  

 Teks Ayat: 

 ٍُ ِغُٛح ِعَٛغٗ اْث ًَ ب اْن ًَ الَ رَقُٕنُْٕا َعهَٗ ّ ِ ااِلَّ اْنَ  ِّ اََِّ َٔ َْْم اْنِكزَبِة الَ رَْ هُْٕا فِٙ ِدُُِٚكْى  َٚب أَ

الَ رَقُٕنُْٕا صاَلَصَخٌ  َٔ  ِّ ُسُعهِ َٔ ُُّْ فَآِيُُْٕا ثِبلِّلِ  ُسٌٔح يِّ َٔ زُُّ أَْنقَبَْب اِنَٗ َيْشََٚى  ًَ  َيْشََٚى َسُعٕالنهََّٓكهِ

َيب  َٔ اد  َٔ ب ًَ ُ َيب فِٙ انغَّ نٌَذ نَّّ َٔ ٌَ نَُّ  اِحٌذُعْجَ بََُّ أٌَ َُٚكٕ َٔ ب ّ ُ اِنَـٌّ  ًَ ْٛشاً نَُّكْى اََِّ  اَزَُْٕٓا َخ

ِكٛالً  َٔ َك َٗ ثِبلِّلِ  َٔ  . فِٙ اَْٞسِض 

 Terjemahan: 

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam 

agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah 

kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, „Isa putra 

Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan 

kalimatNya) yang disampaikanNya kepada Maryam dan 

(dengan tiupan) roh dariNya. Maka berimanlah kamu kepada 

Allah dan rasul-rasulNya dan janganlah kamu mengatakan: 

(Tuhan itu) tiga”. Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih 

baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa. 

Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit 

dan di bumi adalah kepunyaanNya. Cukuplah Allah sebagai 

Pemelihara. 

(26) “...janganlah kamu melampaui batas dalam 

agamamu...”(4:171). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 
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melarang, tidak boleh (KBBI:2014). Adverbia penanda 

modalitas janganlah pada (QS 4:171) berupa kata  jangan yang 

dapat disubstitusikan dengan kata melarang  

(26a) “... melarang kamu melampaui batas dalam 

agamamu...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang manusia untuk melampaui batas dari 

agamanya. 

(27) “...dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah 

kecuali yang benar”(4:171). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh (KBBI:2014). Adverbia penanda 

modalitas janganlah pada (QS 4:171) berupa kata  jangan yang 

dapat disubstitusikan dengan kata melarang.  

(27a) “...dan melarang kamu mengatakan terhadap Allah 

kecuali yang benar”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk berkata yang 

benar. 

(29) “...dan janganlagh kamu mengatakan: (Tuhan itu) 

tiga”(4:171). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh (KBBI:2014). Adverbia penanda 
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modalitas janganlah pada (QS 4:171) berupa kata  jangan yang 

dapat disubstitusikan dengan kata melarang.  

(29a0 “...dan melarang kamu mengatakan: (Tuhan itu) tiga”. 

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang manusia untuk menyebutkan bahwa 

Tuhan itu tiga. 

6.1.7 Al-Maaidah (5): 41: Larangan mendengar berita bohong; 

Perintah berhati-hati terhadap perkataan orang kafir  

 Teks Ayat: 

نَْى  َٔ ِْٓى  ِْ ا َٕ ٍَ  َبنُْٕا آَيَُّب ثِؤَْف ٍَ انَِّزٚ ٌَ فِٙ اْنُكْ ِش ِي ٍَ َُٚغبِسُعٕ ُعُٕل الَ َْٚ ُضََ  انَِّزٚ َب انشَّ َٚب أَُّٚٓ

ٍَ نَْى َٚؤْرَُٕ  َُٚ شِّ  ٍو آَخِشٚ ْٕ ٌَ نِقَ بُعٕ ًَّ ٌَ نِْهَكِزِة َع بُعٕ ًَّ ِْبُدْٔا َع  ٍَ ٍَ نَِّزٚ ِي َٔ  رُْئِيٍ  ُهُٕثُُْٓى 

 ٌْ ٌَ اِ ٔ ُٕ ِّ َٚقُ اِضِ  َٕ ٌَ اْنَكهَِى ِيٍ ثَْ ِذ َي َيٍ  فُٕ َٔ ُِ فَبْحَزُسٔا  ْٕ اٌِ نَّْى رُْئرَ َٔ أُٔرِٛزُْى َْـَزا فَُخُزُِٔ 

نَـئَِ  انَِّزَُْٚى ُِٚشِد ّ ُ أٌَ ُٚطََِّٓش  ُهُٕثَُْٓى نَُْٓى فِٙ  ْٔ ْٛئبً أُ  َ ِ ّ ٍَ هَِ  نَُّ ِي ًْ ُِٚشِد ّ ُ فِْزَُزَُّ فَهٍَ رَ

نَُْٓى فِٙ اِٜخَشِح َعَزاٌة َعِظٛىٌ  َٔ  ٌ٘ ََْٛب ِخْض  . انذُّ

 Terjemahan: 

“Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh 

orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, 

yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut 

mereka: "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum 

beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-

orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) 

bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang 

lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah 

perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka 

mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah 

oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu 

diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah" Barangsiapa yang 

Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak 

akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) dari Allah. 

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak 

mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia 

dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” 
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(32) “Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh 

orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) 

kekafirannya...”(5:41). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). 

Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 5:41) berupa 

kata  jangan yang dapat disubstitusikan dengan kata tidak 

boleh.  

(32) “Hai Rasul, tidak boleh hendaknya kamu disedihkan oleh 

orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) 

kekafirannya...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt memerintah Rasul untuk mengingatkan orang kafir 

yang membohongi diri mereka sendiri, serta memperingatkan 

kepadaya bahwa balasan dari Allah memang benar-benar ada. 

6.1.8 Al-Maaidah (5): 101: Larangan menanyakan hal yang 

menyulitkan diri sendiri.  

 Teks Ayat: 

ُل  ٍَ َُُٚضَّ َُْٓب ِحٛ اٌِ رَْغؤَنُْٕا َع َٔ ٍْ أَْ َٛبء اٌِ رُْجَذ نَُكْى رَُغْئُكْى  ٍَ آَيُُْٕا الَ رَْغؤَنُْٕا َع َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

ٌُ رُْجَذ نَُكىْ  ّ ُ َغ ٌُٕس َحهِٛىٌ   اْنقُْشآ َٔ َُْٓب   .َع َب ّ ُ َع

 Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya 

menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al 

Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan 

kepadamu. Allah mema`afkan tentang hal-hal itu. Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun. 
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(34) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menanyakan hal-hal yang jika diterangkan 

kepadamu...”(5:101). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). 

Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 5:101) 

berupa kata  jangan yang dapat disubstitusikan dengan kata 

hendaknya tidak.  

(34a) “Hai orang-orang yang beriman, hendaknya tidak kamu 

menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu...”. 

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang bagi manusia menanyakan hal-hal yang 

ada di luar apa yang diterangkan oleh Allah melalui Al-Quran. 

6.1.9 Al-An'aam (6): 108:  larangan memaki orang lain 

Teks Ayat: 

هَُْٓى  ًَ ٍخ َع َّب نُِكمِّ أُيَّ ِْٛش ِعْهٍى َكَزنَِ  َصَُّٚ ْا ّ َ َعْذٔاً ثَِ  ٌِ ّ ِ فََُٛغجُّٕ ٌَ ِيٍ ُدٔ ٍَ َْٚذُعٕ ْا انَِّزٚ الَ رَُغجُّٕ َٔ

ٌَ   صُىَّ اِنَٗ هُٕ ًَ ب َكبَُْٕا َْٚ  ًَ ْشِ ُ ُْٓى فََُُٛجِّئُُٓى ثِ ِٓى يَّ  .َسثِّ

 Terjemahan: 

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 

mereka sembah selain Allah, maka (akibatnya) mereka akan 

memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. 

Demikianlah Kami perindah bagi setiap umat amat mereka. 

Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia 

memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan." 

(38)“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 

mereka sembah selain Allah...”(6:108). 
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  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). 

Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 6:108) 

berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

hendaknya tidak.  

(38a) “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan 

yang mereka sembah selain Allah...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang bagi umat islam untuk memaki sembahan-

sembahan selain Allah, maka ia akan lebih membalas makian-

makian tersebut. 

6.1.10 Al-An'aam (6): 151: Perintah bersikap sopan dalam ucapan 

dan perbuatan kepada kedua orang tua  

 Teks Ayat: 

 ْٔ الَ رَْقزُهُْٕا أَ َٔ ٍِ اِْحَغبَبً  ْٚ انَِذ َٕ ثِبْن َٔ ْٛئبً   َ ِّ ُْٛكْى أاَلَّ رُْ ِشُكْٕا ثِ َو َسثُُّكْى َعهَ ْا أَْرُم َيب َحشَّ ْٕ  ُْم رََ بنَ

 َٔ  ٍَ َيب ثَطَ َٔ َُْٓب  اِحَش َيب ظَََٓش ِي َٕ الَ رَْقَشثُْٕا اْن َ َٔ اَِّٚبُْْى  َٔ ٍُ ََْشُص ُُكْى  ٍْ اْيالَق ََّْ  الََدُكى يِّ

َو ّ ُ ااِلَّ ثِبْنَ  ِّ  ٌَ  الَ رَْقزُهُْٕا انَُّْ َظ انَّزِٙ َحشَّ ِّ نََ هَُّكْى رَْ قِهُٕ بُكْى ثِ َّ َٔ  .َرنُِكْى 

 Terjemahan: 

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas 

kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan 

sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu 

bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena 

takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan 

kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-

perbuatan yang keji, baik yang tampak diantaranya maupun 

yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 

(sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh 

Tuhanmu supaya kamu memahaminya. 
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(40) “...janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan 

Dia...”(6:151). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). Adverbia 

penanda modalitas janganlah pada (QS 6:151) berupa kata  

janganlah yang dapat disubstitusikan dengan kata tidak boleh. 

(40a) “...tidak boleh kamu mempersekutukan sesuatu dengan 

Dia...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang manusia, agar tidak mensekutukanNya. 

(41) “...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu 

karena takut kemiskinan”(6:151). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). Adverbia 

penanda modalitas janganlah pada (QS 6:151) berupa kata  

janganlah yang dapat disubstitusikan dengan kata tidak boleh. 

(41a) “...dan tidak boleh kamu membunuh anak-anak kamu 

karena takut kemiskinan...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt tidak menyukai dengan orang-orang yang berputus 

asa, karena Allah akan menjamin rezeki setiap manusia. 

(42) “...dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan 

yang keji...”(6:151). 
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  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). Adverbia 

penanda modalitas janganlah pada (QS 6:151) berupa kata  

janganlah yang dapat disubstitusikan dengan kata tidak boleh. 

(42a) “...dan tidak boleh kamu mendekati perbuatan-perbuatan 

yang keji...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah swt tidak menyukai dengan orang-orang yang berbuat 

keji, bahkan mendekatinya pun. 

(43) “...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang 

benar...”(6:151). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). Adverbia 

penanda modalitas janganlah pada (QS 6:151) berupa kata  

janganlah yang dapat disubstitusikan dengan kata tidak boleh. 

(43a) “...dan tidak boleh kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 

(sebab) yang benar...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang manusia saling membunuh, karena orang 

yang bertaqwa akan diberi petunjuk oleh Allah Swt. 

6.1.11 Al-An'aam (6): 152: Perintah berlaku adil dalam ucapan 

 Teks Ayat: 



123 
 

ٌَ ثِبْنقِْغِط  َٛضا ًِ اْن َٔ َْٛم  فُْٕا اْنَك ْٔ أَ َٔ  ُِ ٍُ َحزَّٗ َْٚجهَُغ أَُ ذَّ َٙ أَْحَغ ِْ الَ رَْقَشثُْٕا َيبَل اْنَٛزِِٛى ااِلَّ ثِبنَّزِٙ  َٔ

بُكى  َّ َٔ فُْٕا َرنُِكْى  ْٔ ِْٓذ ّ ِ أَ ثَِ  َٔ ٌَ َرا  ُْشثَٗ  ْٕ َكب نَ َٔ اَِرا  ُْهزُْى فَبْعِذنُْٕا  َٔ ْعَ َٓب  ُٔ الَ ََُكهُِّف ََْ غبً ااِلَّ 

 ٌَ ِّ نََ هَُّكْى رََزكَُّشٔ  . ثِ

 Terjemahan: 

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. 

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar 

kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah 

kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu) dan 

penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat". 

(44)“Dan janganlah kamu mendekati harta anak 

yatim...”(6:152). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). Adverbia 

penanda modalitas janganlah pada (QS 6:152) berupa kata  

janganlah yang dapat disubstitusikan dengan kata tidak boleh. 

(44a) “Dan tidak boleh kamu mendekati harta anak yatim...”. 

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang manusia untuk menyalahgunakan harta 

anak yatim, hingga anak yatim tersebut dewasa. Karena manusia 

lain tidak memiliki atas hak harta tersebut. 

6.1.12 Al-Hijr (15): 53: Perintah untuk segera menyampaikan kabar 

gembira/baik  

Teks Ayat: 

ُشَ  ثُِ الٍو َعهِٛىٍ  َ ْم اََِّب َُجَ ِّ ْٕ  . َبنُْٕا الَ رَ
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 Terjemahan: 

“Mereka berkata: “Janganlah engkau merasa takut, 

sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu (dengan 

kelahiran seorang) anak laki-laki yang alim”. 

(50) “Janganlah engkau merasa takut...”(15:53). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). Adverbia 

penanda modalitas janganlah pada (QS 15:53) berupa kata  

janganlah yang dapat disubstitusikan dengan kata tidak boleh. 

(50a) “Tidak boleh engkau merasa takut...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang manusia untuk merasa takut. 

6.1.13 Al-Israa’ (17): 23: (a) Perintah untuk berkomunikasi antara 

anak dengan orang tua dengan orang tua dengan perkataan 

yang baik, lembut, dan penghormatan; (b) Larangan untuk 

mengatakan “ah” dan membentak kepada orang tua  

 Teks Ayat: 

ْٔ ِكالَ  ب أَ ًَ ٍَّ ِعَُذَ  اْنِكجََش أََحُذُْ ب َْٚجهَُ  ٍِ اِْحَغبَبً اِيَّ ْٚ انَِذ َٕ ثِبْن َٔ َٔ ََ ٗ َسثَُّ  أاَلَّ رَْ جُُذْٔا ااِلَّ اَِّٚبُِ 

الً َكِشًٚبً  ْٕ ب  َ ًَ ُ َٔ ُم نَّٓ ب  ًَ َُْْٓشُْ الَ رَ َٔ بأُفٍّ  ًَ ُ ب فاَلَ رَقُم نَّٓ ًَ ُْ. 

 Terjemahan: 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik 

kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah 

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 

“ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” 
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(55)“...maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah”(17:23). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). 

Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 17:23) 

berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

tidak boleh.  

(55a) “...maka sekali-kali tidak boleh kamu mengatakan 

kepada keduanya perkataan “ah”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang bagi kamu (manusia) tidak boleh 

mengatakan dengan ucapan “ah” kepada kedua orang tua 

ketika dimintai tolong oleh orang tua. 

(56)“...dan janganlah kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”(17:23). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). 

Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 17:23) 

berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

tidak boleh.  

(56a) “...dan tidak boleh kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. 

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang bagi kamu (manusia) tidak boleh 

membentak kepada orang tua. 
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6.1.14 Al-Israa’ (17): 110: (a) Perintah untuk menyebut nama-nama 

Allah; (b) Perintah untuk bersuara “sedang” ketika shalat dan 

berdoa; dan (c) Larangan bersuara keras/tinggi dan 

rahasia/terlalu rendah ketika shalat dan berdoa 

 Teks Ayat: 

الَ رَْ َْٓش ثَِ الَرَِ    َٔ بء اْنُ ْغَُٗ  ًَ ب رَْذُعْٕا فَهَُّ اَْٞع ٍَ أَّٚبً يَّ ـ ًَ ْح ِٔ اْدُعْٕا انشَّ  ُِم اْدُعْٕا ّ َ أَ

ٍَ َرنَِ  َعجِٛالً  ْٛ اْثزَِغ ثَ َٔ الَ رَُخبفِْذ ثَِٓب  َٔ. 

 Terjemahan: 

Katakanlah: “serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan 

nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul 

husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu 

mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula 

merendahkannya dan carilah jalan tengah diantara kedua 

itu.” 

(57)“...dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam 

shalatmu...”(17:110). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah. Janganlah menerangkan 

melarang, tidak boleh, hendaknya tidak (KBBI:2014). 

Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 17:110) 

berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan dengan kata 

melarang.  

(57a) “...dan melarang kamu mengeraskan suaramu dalam 

shalatmu...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang bagi kamu (manusia) tidak boleh 

mengeraskan suaranya dalam bacaan sholat. 
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(58)“...dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan 

tengah diantara kedua itu”(17:110). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

pula termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu 

jenis modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

17:110) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata hendaknya tidak.  

(58a) “...dan hendaknya tidak merendahkannya dan carilah 

jalan tengah diantara kedua itu”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang bagi kamu (manusia) tidak boleh 

mengeraskan suara dengan keras dan merendahkan suara saat 

sholat, maka cari jalan diantara kedua itu. 

6.1.15 Al-Kahfi (18): 23-24: (a) Larangan menyatakan akan 

melakukan sesuatu di waktu yang akan datang tanpa 

mengkaitkan dengan kehendak Allah; (b) Perintah untuk 

mengingat Allah bila manusia lupa akan sesuatu  

 Teks Ayat: 

ٍء اَِِّٙ فَبِعٌم َرنَِ  َغذاً  ْٙ ٍَّ نَِ  اَل رَقُٕنَ َٔ ُْم َعَغٗ . َٔ ثََّ  اَِرا ََِغَٛذ  اْرُكش سَّ َٔ  ُ ااِلَّ أٌَ ََٚ بَء  َّ

 َ ِٞ ٍِ َسثِّٙ  ِْٓذَٚ ٍْ ََْزا َسَ ذاً  أٌَ َٚ  .ْ َشَة ِي

 Terjemahan:  

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu 

”Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali 

dengan menyebut “Insya Allah”. Dan ingatlah kepada 

Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah “Mudah-mudahan 
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Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat 

kebenarannya daripada itu.” 

(59) “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap 

sesuatu...”(18:23-24). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

18:23-24) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(59a) “Dan melarang kamu mengatakan terhadap sesuatu...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah Swt melarang bagi kamu (manusia) tidak boleh 

mengatakan sesuatu yang memiliki maksud memiliki janji. 

6.1.16 An-Nur (24): 11: Manusia yang menyebarkan berita bohong 

akan mendapatkan azab dari Allah Swt. 

 Teks Ayat: 

ٌْٛش نَُّكْى نُِكمِّ اْيِشٍة   َٕ َخ ُُكْى اَل رَْ َغجُُِٕ َ ّشاً نَُّكى ثَْم ُْ ْفِ  ُعْ جَخٌ يِّ ٍَ َ بُإٔا ثِبْاِ ٌَّ انَِّزٚ اِ

ُُْٓى َّا اْكزََغتَ  ُُْْٓى نَُّ َعَزاٌة َعِظٛىٌ  يِّ نَّٗ ِكْجَشُِ ِي َٕ انَِّز٘ رَ َٔ ْصِى  ٍَ اْاِ  .ِي

 Terjemahan:  

“Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita 

bohong adalah dari golongan kamu. Janganlah kamu 

menganggap buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi 

kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka memperoleh apa yang 

dia kerjakan dari dosa itu. Dan siapa yang mengambil bagian 

yang terbesar di dalamnya di antara mereka, baginya azab 

yang besar.” 
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(66) “Janganlah kamu menganggap buruk bagi kamu bahkan 

ia adalah baik bagi kamu”(24:11). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

24:11) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(66a) “melarang kamu menganggap buruk bagi kamu bahkan 

ia adalah baik bagi kamu”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

menganggap yang buruk belum tentu buruk, dan menganggap 

baik belum tentu baik.  

6.1.17 An-Nur (24): 53: Larangan bersumpah atas nama Allah untuk 

hal-hal yang sudah diketahui terbukti, atau hal-hal yang sudah 

jelas buktinya 

Teks Ayat: 

َ َخجٌِٛش  َّ  ٌَّ ْ ُشٔفَخٌ اِ ٕا اَبَعخٌ يَّ ًُ ٍَّ  ُم الَّ رُْقِغ ٍْ أََيْشرَُْٓى نََْٛخُشُ  ِْٓى نَئِ بَِ ًَ ْٚ َْٓذ أَ  َ ِ ٕا ثِبلِلَّ ًُ أَْ َغ َٔ

 ٌَ هُٕ ًَ ب رَْ  ًَ  . ثِ

 Terjemahan: 

“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat 

sumpah, jika engkau menyeruh mereka, pastilah mereka akan 

keluar. Katakanlah, “Janganlah kamu bersumpah, (karena 

ketaatan yang diminta adalah) ketaatan yang sudah dikenal. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

(69) “Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang 

diminta adalah) ketaatan yang sudah dikenal”(24:53). 
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  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

24:53) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(69a) “melarang kamu bersumpah, (karena ketaatan yang 

diminta adalah) ketaatan yang sudah dikenal”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan bahwa 

Allah melarang manusia dalam urudan bersumpah. 

6.1.18 An-Nur (24): 63: (a) Perintah memanggil Rasulullah dengan 

panggilan kehormatan atau panggilan kemesraan;  (b) Perintah 

memenuhi panggilan Rasulullah  

Teks Ayat: 

 َٕ ٌَ ِيُُكْى نِ ٍَ َٚزََغهَّهُٕ ُ انَِّزٚ َُُْٛكْى َكُذَعبء ثَْ ِ ُكى ثَْ  بً  َْذ َْٚ هَُى  َّ ُعِٕل ثَ اَل رَْ َ هُٕا ُدَعبء انشَّ

ْٔ ُِٚ ٛجَُْٓى َعَزاٌة أَنِٛىٌ  ِِ أٌَ رُِ ٛجَُْٓى فِْزَُخٌ أَ ٍْ أَْيِش ٌَ َع ٍَ َُٚخبنِ ُٕ  .اراً َْنَْٛ َزِس انَِّزٚ

 Terjemahan: 

“Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara 

kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang 

lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang 

berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung, 

maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya 

takut ditimpa cobaan atau ditimpa yang pedih”. 

(71) “Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara 

kamu...”(24:63). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 
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menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

24:63) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(71a) “melarang kamu menjadikan panggilan Rasul di antara 

kamu...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah menerangkan larangan 

bagi kamu (manusia) dengan panggilan Rasul, sesungguhya 

panggilan itu harus dimuliakan. 

6.1.19 Al-Ahzab (33): 32: Para wanita dilarang untuk berbicara 

dengan lembut, atau berbicara dengan rayuan kepada laki-laki 

yang bukan suaminya 

 Teks Ayat: 

 ِّ َع انَِّز٘ فِٙ  َْهجِ ًَ ِل فََْٛط ْٕ ٍَ ثِبْنقَ ٍَّ فاََل رَْخَ ْ  ْٛزُ ٌِ ارَّقَ ٍَ انَُِّغبء اِ ٍَّ َكؤََحٍذ يِّ ِّٙ نَْغزُ َٚب ََِغبء انَُّجِ

 ٍَ َٔ ُْه ْ ُشٔفبً   َيَشٌض  الً يَّ ْٕ َ . 

 Terjemahan: 

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita 

yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk 

ketika berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada 

penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang 

baik”. 

(75) “Maka janganlah kamu tunduk ketika berbicara sehingga 

berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam 

hatinya”(33:32). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 
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33:32) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata hendaknya tidak 

(75a)“Maka hendaknya tidak kamu tunduk ketika berbicara 

sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam 

hatinya”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah tunduk ketika berbicara 

dan mengucapkan perkataan yang baik. 

6.1.20 Yasin (36): 76: Larangan menuduh orang lain tanpa dasar 

 Teks Ayat:  

 ٌَ َيب ُْٚ هُُِٕ َٔ  ٌَ ٔ نُُْٓى اََِّب ََْ هَُى َيب ُِٚغشُّ ْٕ  .فاََل َْٚ ُضََ   َ

 Terjemahan: 

“Maka janganlah ucapan mereka menyedihkanmu. 

Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan 

dan apa yang mereka nyatakan”. 

(78) “Maka janganlah ucapan mereka 

menyedihkanmu”(36:76). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

36:76) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata hendaknya tidak.  

(78a) “Maka hendaknya tidak ucapan mereka 

menyedihkanmu”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah yang menyimpulkan 

ucapan yang menyedihkanmu. 
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6.1.21 Sad (38): 26: Perintah bagi pemimpin memberikan suatu 

keputusan yang adil, bertutur kata yang baik ketika mengambil 

keputusan, serta dilarang mencampuradukkan dengan hawa 

nafsu atau kepentingan pribadinya 

  Teks Ayat:  

ٖ فَُِٛ هََّ   َٕ اَل رَزَّجِِع اْنَٓ َٔ ٍَ انَُّبِط ثِبْنَ  ِّ  ْٛ َْسِض فَبْحُكى ثَ ْٞ ُٔد اََِّب َ َ ْهَُبَ  َخهِٛ َخً فِٙ ا ُٔ َٚب َدا

َو اْنِ َغبةِ  ْٕ ب ََُغٕا َٚ ًَ ِ نَُْٓى َعَزاٌة َ ِذٌٚذ ثِ ٌَ َعٍ َعجِِٛم  َّ ٍَ َِٚ هُّٕ ٌَّ انَِّزٚ ِ اِ  . َعٍ َعجِِٛم لِلَّ

 Terjemahan:  

“Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan di antara 

manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ia akan menyesatkan kamu di jalan Allah. 

Sesungguhnya orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat 

azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan”.  

(82) “...dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia 

akan menyesatkan kamu di jalan Allah”(38:26) 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

38:26) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(82a) “...dan melarang kamu mengikuti hawa nafsu karena ia 

akan menyesatkan kamu di jalan Allah”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan 

janganlah kamu (manusia) dalam jalan yang sesat dan 

menjauhi dari hawa nafsu yang menyesatkan ke jalan Allah. 
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6.1.22 Asy-Syura (42): 15: Perintah untuk menyampaikan (tuturan 

yang berisi) kebenaran berupa ajakan kepada agama yang 

benar, yakni Islam  

Teks Ayat:  

أُِيْشُد  َٔ ُ ِيٍ ِكزَبٍة  ب أَََضَل  َّ ًَ َٔ ُْم آَيُُذ ثِ اءُْْى  َٕ ْْ اَل رَزَّجِْع أَ َٔ ب أُِيْشَد  ًَ اْعزَقِْى َك َٔ فَهَِزنَِ  فَبْدُ  

َُُْٛكىُ  َْعِذَل ثَ ََُُْٛب   ِٞ ُع ثَ ًَ  َْٚ ُ َُُْٛكُى  َّ ثَ َٔ ََُُْٛب  خَ ثَ بنُُكْى اَل ُح َّ ًَ نَُكْى أَْع َٔ بنَُُب  ًَ َسثُُّكْى نََُب أَْع َٔ َب  ُ َسثُُّ َّ 

ِ ٛشُ  ًَ ِّ اْن ْٛ اِنَ َٔ. 

 Terjemahan:  

“Maka karena itu, serulah (mereka kepada jalan itu) dan 

tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah 

ikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada 

semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan 

supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan 

Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-

amal kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-

Nyalah kembali (kita)” 

(86) “...dan janganlah ikuti hawa nafsu mereka dan 

katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan 

Allah...”(42:15). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

42:15) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(86a) “...dan melarang ikuti hawa nafsu mereka dan 

katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan 

Allah...”.  
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Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan 

janganlah mengikuti hawa nafsu manusia. Sesungguhnya 

manusia diciptakan untuk beriman kepada Allah. 

6.1.23 Al-Hujurat (49): 2 dan 3: Larangan berkata dengan suara 

keras 

Teks Ayat: 

ِْٓش  ِل َكَ  ْٕ اَل رَْ َُٓشٔا نَُّ ثِبْنقَ َٔ  ِّٙ ِد انَُّجِ ْٕ َق َ  ْٕ ارَُكْى فَ َٕ ٍَ آَيُُٕا اَل رَْشفَُ ٕا أَْ  َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

 ٌَ أََزُْى اَل رَْ ُ ُشٔ َٔ بنُُكْى  ًَ ارَُْٓى ِعَُذ .  ثَْ ِ ُكْى نِجَْ ٍض أٌَ رَْ جَطَ أَْع َٕ ٌَ أَْ  ٕ ُّ  َُٚ ٍَ ٌَّ انَِّزٚ اِ

أَْ ٌش َعِظٛىٌ  َٔ ْ  َِشحٌ  ٖ نَُٓى يَّ َٕ ُ  ُهُٕثَُْٓى نِهزَّْق َّ  ٍَ ٍَ اْيزََ  نَئَِ  انَِّزٚ ْٔ ِ أُ  .َسُعِٕل  َّ

 Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah 

kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana 

kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang 

lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu 

tidak menyadari”.“Sesungguhnya orang-orang yang 

merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah 

orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah SWT 

untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang 

besar”. 

(97)“...janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari 

suara Nabi”(49:2-3). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

49:2-3) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(97a) “...melarang kamu meninggikan suaramu lebih dari 

suara Nabi”.  
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Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan bagi 

manusia agar tidak meninggikan suara melebihi suara Nabi. 

(98)“...dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara 

keras...”(49:2-3). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

49:2-3) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(98a) “...dan melarang kamu berkata kepadanya dengan suara 

keras...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan bagi 

manusia agar tidak meninggikan suara keras melebihi suara 

Nabi. 

6.1.24 Al-Hujurat (49): 11: Larangan mengolok-olok atau mengejek 

orang lain, apalagi memberi panggilan-panggilan jelek 

Teks Ayat: 

ٍ ََِّغبء   اَل ََِغبء يِّ َٔ ُُْْٓى  ْٛشاً يِّ ٍو َعَغٗ أٌَ َُٚكَُٕٕا َخ ْٕ َ  ٍ ٍَ آَيُُٕا اَل َْٚغَخْش  ٌَٕو يِّ َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

 ٍَّ َْنقَبِة ثِْئَظ ااِلْعُى اْن ُُغُٕق ثَْ َذ  َعَغٗ أٌَ َُٚك ْٞ اَل رََُبثَُضٔا ثِب َٔ ُضٔا أََ َُغُكْى  ًِ اَل رَْه َٔ  ٍَّ ُُْٓ ْٛشاً يِّ َخ

 ٌَ ٕ ًُ نَئَِ  ُُْى انظَّبنِ ْٔ ُ َيٍ نَّْى َٚزُْت فَؤ َٔ  ٌِ ب ًَ ٚ  . اْاِ

 Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum 

mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka 

(yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-

olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (yang diperolok-

olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan 

janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu 
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panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-

buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman 

dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah 

orang-orang yang zalim” 

(103) “...janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang 

lain”(49:11). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

49:11) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(103a) “...melarang suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang 

lain”).  

Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan bagi 

manusia tidak mengolok-olok manusia lain. 

(104) “...dan jangan pula wanita-wanita (yang diperolok-

olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-

olok)...”(49:11). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

49:11) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(104a) “...dan melarang wanita-wanita (yang diperolok-

olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok)...”. 
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Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan bagi 

wanita yang diperolok-olok lebih baik dari pada wanita yang 

mengolok-olok. 

(105) “...dan janganlah kamu mencela dirimu 

sendiri...”(49:11). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

49:11) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(105a) “...dan melarang kamu mencela dirimu sendiri...”). 

Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan bagi 

manusia agar tidak mencela diti sendiri. 

(106 )“...dan janganlah kamu panggil memanggil dengan 

gelar-gelar yang buruk”(49:11). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

49:11) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(106a) “...dan melarang kamu panggil memanggil dengan 

gelar-gelar yang buruk”. 
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Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan bagi 

manusia agar tidak saling memanggil dengan panggilan yang 

buruk. 

6.1.25 Al-Mujadalah (58): 9: Larangan mengadakan pembicaraan 

rahasia untuk berbuat dosa dan permusuhan 

Teks Ayat: 

 ٌِ ا َٔ اْنُ ْذ َٔ ْصِى  ٌَ ثِبْاِ ْٕ َٚزََُبَ  َٔ  ُُّْ ب َُُٕٓا َع ًَ ٌَ نِ ٖ صُىَّ َُٚ ُٕدٔ َٕ ٍِ انَُّْ  ٍَ َُُٕٓا َع أَنَْى رََش اِنَٗ انَِّزٚ

ُعٕلِ  َيْ ِ َِٛذ انشَّ اَل  َٔ ْٕ ِْٓى نَ ٌَ فِٙ أََ ُِغ َٚقُٕنُٕ َٔ  ُ َّ  ِّ ب نَْى َُٚ َِّٛ  ثِ ًَ َ  ثِ ْٕ اَِرا َ بُإَٔ  َحَّٛ َٔ

ب ََقُُٕل َحْغجُُْٓى َ ََُّٓىُ  ًَ ُ ثِ ثَُُب  َّ ِ ٛش  َُٚ زِّ ًَ َََٓب فَجِْئَظ اْن ْٕ ْٛزُْى .َْٚ هَ ٍَ آَيُُٕا اِررََُبَ  َب انَِّزٚ  َٚب أَُّٚٓ

َ انَِّز٘   ارَّقُٕا  َّ َٔ  ٖ َٕ انزَّْق َٔ ا ثِبْنجِشِّ  ْٕ رََُبَ  َٔ ُعِٕل  َيْ ِ َِٛذ انشَّ َٔ  ٌِ ا َٔ اْنُ ْذ َٔ ْصِى  ا ثِبْاِ ْٕ  فاََل رَزََُبَ 

 ٌَ ِّ رُْ َ ُشٔ ْٛ ٌِ .اِنَ ثِبِْر ْٛئبً ااِلَّ ِْْى َ  َْٛظ ثَِ بسِّ نَ َٔ ٍَ آَيُُٕا  ٌَ انَِّزٚ ٌِ نَِْٛ ُض ْٛطَب ٍَ ان َّ ٖ ِي َٕ ب انَُّْ  ًَ  اََِّ

 ٌَ ْئِيُُٕ ًُ ِم اْن كَّ َٕ ِ فَْهَٛزَ َعهَٗ  َّ َٔ  ِ َّ . 

 Terjemahan: 

“Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah 

dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka 

kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan 

pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan 

durhaka kepada Rasul. Apabila mereka datang kepadamu, 

mereka mengucapkan salam kepadamu dan memberi salam 

yang bukan sebagai yang ditentukan Allah Swt untukmu. Dan 

mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri “Mengapa 

Allah Swt tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita 

katakan itu?” Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang 

akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk 

tempat kembali”.  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan 

pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang 

membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan 

bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah Swt yang kepadaNya kamu akan 

dikembalikan”. 

“Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari setan, supaya 

orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedangkan 
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pembicaraan itu tiada memberi mudarat sedikit pun kepada 

mereka, kecuali dengan ijin Allah Swt dan kepada Allahlah 

hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal” 

(108) “...janganlah kamu membicarakan tentang membuat 

dosa...”(58:9). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

58:9) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang  

(108a) “...melarang kamu membicarakan tentang membuat 

dosa...”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan bagi 

manusia agar tidak membicarakan tentang membuat dosa. 

6.1.26 Ad-Duha (93): 10: Larangan menggertak terhadap peminta-

minta 

Teks Ayat: 

َُْٓشْ  بئَِم فاََل رَ ب انغَّ أَيَّ َٔ. 

 Terjemahan: 

“Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah 

kamu menghardiknya” 

(114) “...maka janganlah kamu menghardiknya”(93:10). 

  Adverbia penanda modalitas jangan dan janganlah 

termasuk dalam modalitas larangan, karena salah satu jenis 

modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 
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93:10) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang  

(114a)“...maka melarang kamu menghardiknya”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan bagi 

seorang peminta-minta tidak diperbolehkan untuk 

menghardiknya. 

7. Modalitas Ingkar 

7.1 Adverbia penanda modalitas bukan 

7.1.1 Al-Mujadalah (58): 9: Larangan mengadakan pembicaraan 

rahasia untuk berbuat dosa dan permusuhan 

Teks Ayat: 

 ٌِ ا َٔ اْنُ ْذ َٔ ْصِى  ٌَ ثِبْاِ ْٕ َٚزََُبَ  َٔ  ُُّْ ب َُُٕٓا َع ًَ ٌَ نِ ٖ صُىَّ َُٚ ُٕدٔ َٕ ٍِ انَُّْ  ٍَ َُُٕٓا َع أَنَْى رََش اِنَٗ انَِّزٚ

ُعٕلِ  َيْ ِ َِٛذ انشَّ اَلَُٚ زِّ  َٔ ْٕ ِْٓى نَ ٌَ فِٙ أََ ُِغ َٚقُٕنُٕ َٔ  ُ َّ  ِّ ب نَْى َُٚ َِّٛ  ثِ ًَ َ  ثِ ْٕ اَِرا َ بُإَٔ  َحَّٛ َٔ

ب ََقُُٕل َحْغجُُْٓى َ ََُّٓىُ  ًَ ُ ثِ ِ ٛش ثَُُب  َّ ًَ َََٓب فَجِْئَظ اْن ْٕ ْٛزُْى فاََل .َْٚ هَ ٍَ آَيُُٕا اَِرارََُبَ  َب انَِّزٚ  َٚب أَُّٚٓ

 ِّ ْٛ َ انَِّز٘ اِنَ ارَّقُٕا  َّ َٔ  ٖ َٕ انزَّْق َٔ ا ثِبْنجِشِّ  ْٕ رََُبَ  َٔ ُعِٕل  َيْ ِ َِٛذ انشَّ َٔ  ٌِ ا َٔ اْنُ ْذ َٔ ْصِى  ا ثِبْاِ ْٕ رَزََُبَ 

 ٌَ ِ .رُْ َ ُشٔ َّ  ٌِ ثِبِْر ْٛئبً ااِلَّ ِْْى َ  َْٛظ ثَِ بسِّ نَ َٔ ٍَ آَيُُٕا  ٌَ انَِّزٚ ٌِ نَِْٛ ُض ْٛطَب ٍَ ان َّ ٖ ِي َٕ ب انَُّْ  ًَ  اََِّ

 ٌَ ْئِيُُٕ ًُ ِم اْن كَّ َٕ ِ فَْهَٛزَ َعهَٗ  َّ َٔ. 

 Terjemahan: 

“Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah 

dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka 

kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan 

pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan 

durhaka kepada Rasul. Apabila mereka datang kepadamu, 

mereka mengucapkan salam kepadamu dan memberi salam 

yang bukan sebagai yang ditentukan Allah swt untukmu. Dan 

mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri “Mengapa 

Allah swt tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita 

katakan itu?” Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang 

akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk 

tempat kembali”.  
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan 

pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang 

membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan 

bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah Swt yang kepadaNya kamu akan 

dikembalikan”. 

“Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari setan, supaya 

orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedangkan 

pembicaraan itu tiada memberi mudarat sedikit pun kepada 

mereka, kecuali dengan ijin Allah Swt dan kepada Allahlah 

hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal” 

(107) “...salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah Swt 

untukmu...”(58:9). 

  Adverbia penanda modalitas bukan termasuk dalam 

modalitas ingkar, karena salah satu jenis modalitas ingkar 

adalah janganlah bukan. Bukan menerangkan mustahil, tidak 

mungkin, sebenarnya tidak (KBBI:2014). Adverbia penanda 

modalitas bukan pada (QS 58:9) berupa kata bukan yang dapat 

disubstitusikan dengan kata mustahil. 

 (107a)“...salam yang mustahil  ditentukan Allah Swt 

untukmu....”.  

Adverbia penanda modalitas bukan adalah Allah tidak akan 

memberikan pahala kepada yang berbuat dosa. 

7.2 Adverbia penanda modalitas tidak 

7.2.1 Saba’ (34): 31: Larangan menyalahkan orang lain (mitra 

bicara) 

 Teks Ayat:  

 ٌَ ْٕ ُٕفُٕ ٌَ َي ٕ ًُ ْٕ رََشٖ اِِر انظَّبنِ نَ َٔ  ِّ ْٚ ٍَ ََٚذ ْٛ اَل ثِبنَِّز٘ ثَ َٔ  ٌِ ٍَ ثََِٓزا اْنقُْشآ ٍَ َك َُشٔا نٍَ َُّْئِي َٔ َبَل انَِّزٚ

ِٓىْ  اَل أََزُْى نَُكَُّب  ِعَُذ َسثِّ ْٕ ٍَ اْعزَْكجَُشٔا نَ ٍَ اْعزُْ ِ  ُٕا نِهَِّزٚ َل َٚقُُٕل انَِّزٚ ْٕ َْٚشِ ُع ثَْ ُ ُْٓى اِنَٗ ثَْ ٍض اْنقَ

 ٍَ  . ُيْئِيُِٛ
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Terjemahan: 

“Dan orang-orang kafir berkata: “Kami sekali-kali tidak akan 

beriman kepada Al Quran ini dan tidak (pula) kepada kitab 

yang sebelumnya”. Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat 

orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian 

dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang 

lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-

orang yang menyombongkan diri: “Kalau tidaklah karena kamu 

tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman”.  

(76) “Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Quran ini 

dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya”(34:31). 

  Adverbia penanda modalitas jangan sekali-kali 

tidak akan termasuk dalam modalitas ingkar, karena salah satu 

jenis modalitas larangan adalah janganlah pula. Janganlah 

menerangkan  melarang, tidak boleh, hendaknya tidak 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas janganlah pada (QS 

49:11) berupa kata  janganlah yang dapat disubstitusikan 

dengan kata melarang.  

(76a) “...dan melarang kamu panggil memanggil dengan gelar-

gelar yang buruk”.  

Adverbia penanda modalitas janganlah yang menerangkan bagi 

manusia agar tidak saling memanggil dengan panggilan yang 

buruk. 

8. Modalitas Kesalingan 

8.1 Adverbia penanda modalitas saling 

8.1.1 Al-Balad (90): 17: Perintah saling berpesan untuk bersabar dan 

berkasih sayang 

Teks Ayat: 

خِ  ًَ ْشَح ًَ ا ثِبْن ْٕ اَ  َٕ رَ َٔ ْجِش  ا ثِبن َّ ْٕ اَ  َٕ رَ َٔ ٍَ آَيُُٕا  ٍَ انَِّزٚ ٌَ ِي  .صُىَّ َكب

 Terjemahan: 
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“Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling 

berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih 

sayang” 

(112) “...dan saling berpesan untuk bersabar...”(90:17). 

  Adverbia penanda modalitas saling termasuk dalam 

modalitas kesalingan, karena salah satu jenis modalitas 

kesalingan adalah saling. Saling menerangkan kesalingan 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas saling pada (QS 

90:17) berupa kata  saling yang dapat disubstitusikan dengan 

kata kesalingan. 

(112a) “...dan kesalingan berpesan untuk bersabar”.  

Adverbia penanda modalitas saling yang menerangkan bagi 

manusia agar saling bersabar. 

(113) “...dan saling berpesan untuk berkasih sayang”(90:17). 

  Adverbia penanda modalitas saling termasuk dalam 

modalitas kesalingan, karena salah satu jenis modalitas 

kesalingan adalah saling. Saling menerangkan kesalingan 

(KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas saling pada (QS 

90:17) berupa kata  saling yang dapat disubstitusikan dengan 

kata kesalingan.  

(113a) “...dan kesalingan berpesan untuk berkasih sayang”. 

Adverbia penanda modalitas saling yang menerangkan 

nahwasesama manusia harus saling menyayangi. 

9. Modalitas Ketetapan 

9.1 Adverbia penanda modalitas tetap 

9.1.1 Asy-Syura (42): 15: Perintah untuk menyampaikan (tuturan 

yang berisi) kebenaran berupa ajakan kepada agama yang 

benar, yakni Islam  
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Teks Ayat:  

أُِيْشُد  َٔ ُ ِيٍ ِكزَبٍة  ب أَََضَل  َّ ًَ َٔ ُْم آَيُُذ ثِ اءُْْى  َٕ ْْ اَل رَزَّجِْع أَ َٔ ب أُِيْشَد  ًَ اْعزَقِْى َك َٔ فَهَِزنَِ  فَبْدُ  

َُُْٛكىُ  َْعِذَل ثَ ََُُْٛب  ِٞ ُع ثَ ًَ  َْٚ ُ َُُْٛكُى  َّ ثَ َٔ ََُُْٛب  خَ ثَ بنُُكْى اَل ُح َّ ًَ نَُكْى أَْع َٔ بنَُُب  ًَ َسثُُّكْى نََُب أَْع َٔ َب  ُ َسثُُّ َّ 

ِ ٛشُ  ًَ ِّ اْن ْٛ اِنَ َٔ. 

 Terjemahan:  

“Maka karena itu, serulah (mereka kepada jalan itu) dan 

tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah 

ikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada 

semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan 

supaya berlaku adil di antara kamu. Allahlah Tuhan kami dan 

Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-

amal kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadaNyalah 

kembali (kita)” 

(85) “...dan tetaplah sebagaimana diperintahkan 

kepadamu...”(42:15). 

  Adverbia penanda modalitas tetaplah termasuk 

dalam modalitas ketetapan, karena salah satu jenis modalitas 

ketetapan adalah selalu berada, di tempatnya, tidak berubah, 

tidak berpindah (KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas 

tetaplah pada (QS 42:15) berupa kata  tetaplah yang dapat 

disubstitusikan dengan kata tidak berubah.  

(85a) “...dan tidak berubah sebagaimana diperintahkan 

kepadamu...”.  

Adverbia penanda modalitas tetaplah adalah manusia harus 

memiliki keyakinan dengan agama yang diyakini serta perintah-

perintah yang ditetapkan oleh Allah. 

9.1.2 Al-Jasiyah (45): 7 dan 8: Larangan berdusta 

Teks Ayat:  

ٌْٚم نُِّكمِّ أَفَّبٍ  أَصِٛىٍ  ْشُِ ثَِ َز  .َٔ ْ َٓب فَجَ ِّ ًَ ِّ صُىَّ ُِٚ شُّ ُيْغزَْكجِشاً َكؤٌَ نَّْى َْٚغ ْٛ ِ رُْزهَٗ َعهَ ُع آَٚبِد  َّ ًَ َْٚغ
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 .اٍة أَنِٛىٍ 

 Terjemahan:  

“Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak 

berdusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah 

dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri 

seakan-akan dia tidak mendengarnya, maka beri kabar 

gembiralah dia dengan azab yang pedih”.  

(88) “...kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan 

dia tidak mendengarnya...”(45:7-8). 

  Adverbia penanda modalitas tetaplah termasuk 

dalam modalitas ketetapan, karena salah satu jenis modalitas 

ketetapan adalah selalu berada, di tempatnya, tidak berubah, 

tidak berpindah (KBBI:2014). Adverbia penanda modalitas tetap 

pada (QS 45:7-8) berupa kata  tetap yang dapat disubstitusikan 

dengan kata tidak berubah.  

(88a) “...kemudian dia tidak berubah menyombongkan diri 

seakan-akan dia tidak mendengarnya...”.  

Adverbia penanda modalitas tetaplah adalah manusia yang 

menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah yang dibacakan. 

2. Analisis Struktur Sintaksis Adverbia Menyungguhkan, Kepastian, 

Keinginan, dan Keharusan 

2.1 Struktur Adverbia Menyungguhkan  

Alwi, dkk. (2014:208-209) menerangkan bahwa struktur 

sintaksis adverbia dapat dilihat berdasarkan posisinya terhadap kata 

atau bagian kalimat yang dijelaskan oleh adverbia yang bersangkutan. 

Selanjutnya dapat dibedakan menjadi empat macam posisi adverbia, 

yaitu (a) yang mendahului kata yang diterangkan, (b) yang mengikuti 

kata yang diterangkan, (c) yang mendahului atau mengikuti kata yang 

diterangkan, dan (d) yang mendahului dan mengikuti kata yang 

diterangkan membentuk adverbia modalitas. Berikut ini adalah analisis 

masing-masing pola adverbia modalitas.   
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2.1.1 Adverbia mendahului kata yang diterangkan 

Posisi adverbia mendahului kata yang diterangkan dapat dijelaskan 

kata “sesungguhnya” terletak pada awal kalimat yang diterangkan.   

(2) “Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana”(2:31-32). 

 

“Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi  

  APM   FV 

Maha Bijaksana”(2:31-32). 

 FV 

(2a) Engkaulah sesungguhnya yang Maha mengetahui lagi  

   UP/V    APM            UP/V 

Maha Bijaksana. 

        UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Engkaulah. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada 

struktur dasar mestinya menjadi (2a). Jadi APM 

sesungguhnya memberikan atau memodifikatori verba yang 

Maha mengetahui...; bukan memodifikatori nomina 

Engkaulah.     

 (15) “Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat jika 

kamu berakal”(3:118). 

(25) “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah 

dan rasul-rasul-Nya...”(4:150). 

(28) “Sesungguhnya Al-Masih, „Isa putra Maryam itu adalah 

utusan Allah...”(4:171).  
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(31) “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat ihsan”(5:13). 

(33) “Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka 

kerjakan”(5:63). 

(51) “Sesungguhnya kami memberi kabar gembira 

kepadamu...”(15:53). 

(52) “Sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang 

menjelaskan”(15:89). 

 (53) “Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya...”(16:125). 

(60) “Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok 

pagi...”(18:23-24). 

(63) “Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan 

kepadamu sekalian dengan wahyu...”(21:45). 

(65) “Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita 

bohong adalah dari golongan kamu”(24:11). 

(67) “Sesungguhnya sejak dahulu ucapan orang-orang 

mukmin...”(24:51). 

(70) “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”(24:53). 

(72) “Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang 

yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan 

berlindung...”(24:63). 

(74) “Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai”(31:19). 
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(79) “Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka 

rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan”(36-76). 

 (80)“Sesungguhnya dia sangat kembali (kepada 

Tuhannya)”(38:17).   

(81) “Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi...”(38:26). 

(83) “Sesungguhnya orang yang sesat di jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari 

perhitungan”(38:26).  

(84) “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 

berserah diri”(41:32).  

(87) “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa 

hikmah...”(43:63). 

(89) “Sesungguhnya aku bertaubat kepada 

Engkau...”(46:15). 

(92) “Sesungguhnya janji Allah adalah benar...”(46:17). 

(99)“Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan 

suaranya di sisi Rasulullah...”(49:2-3). 

(100)“Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu 

dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak 

mengerti”(49:4-5). 

(102) “Sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi 

mereka...”(49:4-5).  

(35) “...niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu 

menanyakan di waktu Al Qur'an itu sedang 

diturunkan...”(5:101).  
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(93) “Niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kamu 

dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.”(46:31-32). 

(22) “...tentulah itu baik bagi mereka dan lebih 

tepat...”(4:46). 

(47)“...tentulah beriman semua yang dimuka bumi 

seluruhnya”(10:99-100).  

(96)“Sebenarnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”(48:11). 

(37) “Sekiranya engkau melihat waktu orang-orang yang 

zalim dalam tekanan-tekanan sakaratul maut...”(6:93). 

(61) “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk 

kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada itu.(18:23-

24). 

(14) “...janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan 

kamu orang-orang yang di luar kalanganmu...”(3:118). 

(26) “...janganlah kamu melampaui batas dalam 

agamamu...”(4:171). 

(50) “Janganlah engkau merasa takut...”(15:53). 

(66) “Janganlah kamu menganggap buruk bagi kamu bahkan 

ia adalah baik bagi kamu”(24:11). 

(69) “Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang 

diminta adalah) ketaatan yang sudah dikenal”(24:53). 

(71) “Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara 

kamu...”(24:63). 

(97)“...janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari 

suara Nabi”(49:2-3). 
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 (103) “...janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang 

lain”(49:11). 

(108) “...janganlah kamu membicarakan tentang membuat 

dosa...”(58:9). 

2.1.2 Adverbia mengikuti kata yang diterangkan 

Posisi adverbia mengikuti kata yang diterangkan dapat dijelaskan 

kata “sebenarnya” terletak pada awal kalimat yang diterangkan.   

(10) “Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi 

betina yang sebenarnya”(2:71). 

* “Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi  

    FN 

betina yang sebenarnya”(2:71). 

       FN              APM 

Sesungguhnya dengan Verba tidak dapat disisipi 

oleh Nomina. Jadi kalimat tersebut tidak dapat 

diparafrase/kalimat pasif. 

 

2.1.3 Adverbia mendahului dan mengikuti kata yang 

diterangkan 

Posisi adverbia mendahului dan mengikuti kata yang diterangkan 

dapat dijelaskan kata “niscaya” terletak pada awal kalimat yang 

diterangkan.   

(3) “penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji- 

Ku kepadamu...”(2:40). 

  “Penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya  penuhi  

   FV         APM      FV 

janji-Ku kepadamu...”(2:40). 
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  FV 

Struktur frase ber-APM  niscaya tidak dapat 

diparafrase. Jadi APM niscaya memberikan atau 

memodifikatori verba penuhilah janjimu... . 

(7) “Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakiat sapi 

betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi 

kami...”(2:70).  

(36) “Jika kamu menanyakan di waktu Al Qur‟an itu sedang 

diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu.”(5:101). 

(39) “Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka 

tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa 

yang mereka ada-adakan.”(6:112). 

(46)“Masukilah pintu gerbang sambil membungkuk niscaya 

Kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu.”(7:161-162). 

(95) “...jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah SWT, 

niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.”(47:21). 

(77)“Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi 

orang-orang yang beriman”(34:31).  

(68) “...jika engkau menyeruh mereka, pastilah mereka akan 

keluar”(24:53). 

 (101) “...Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu 

keluar menemui mereka”(49:4-5). 

(44) “...Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah 

dengan mulut-mulut mereka...” (9:31-32). 

(49) “Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah-

mudahan Allah mengampuni (kamu)...”(12:92). 



153 
 

(62) “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan 

kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau 

takut”(20:44). 

(18) “...yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka  (hendaklah) mereka takut.”(4:9). 

 (32) “Hai Rasul,  janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh 

orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) 

kekafirannya...”(5:41). 

(110)“...dan kepada Allahlah hendaknya orang-orang yang 

beriman bertawakal”(58:9). 

(4) “...dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)” 

(2:40). 

(12) “...dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji 

kawin dengan mereka secara rahasia...”(2:235). 

(32) “Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh 

orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) 

kekafirannya...”(5:41). 

(34) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menanyakan hal-hal yang jika diterangkan 

kepadamu...”(5:101). 

(55)“...maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah”(17:23). 

(107) “...salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah 

SWT untukmu...”(58:9). 

(107) “...salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah 

SWT unyukmu...” (58:9). 
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(88) “...kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan 

dia tidak mendengarnya...”(45:7-8). 

2.2 Struktur Pembentuk Frasa yang Mengandung Adverbia 

2.2.1 Penanda Modalitas Kepastian 

2.2.1.1 Penanda modalitas sesungguhnya 

1) APM Sesungguhnya + FV 

 (7)* “Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakiat sapi  

    FV 

betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar  

 FV   APM   FV 

bagi kami...”(2:70). 

FV  

Sesungguhnya dengan Verba tidak dapat disisipi 

oleh Nomina. Jadi kalimat tersebut tidak dapat 

diparafrase/kalimat pasif. 

 (15)* “Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat  

  APM    PV 

jika kamu berakal”(3:118). 

 PV 

Sesungguhnya dengan Verba tidak dapat disisipi 

oleh Nomina. Jadi kalimat tersebut tidak dapat 

diparafrase/kalimat pasif. 

 (31) “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

  APM   FV 

berbuat ihsan”(5:13). 

 FV 
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(31a) Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang 

  UP/V     APM  UP/V 

berbuat ihsan 

     UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Allah. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (31a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba menyukai orang-

orang yang berbuat ihsan; bukan memodifikatori nomina 

Allah.    

(51) “Sesungguhnya kami memberi kabar gembira 

  APM   FV 

kepadamu...”(15:53). 

  FV 

(51a) Kami sesungguhnya memberikan kabar gembira  

 FV  APM   FV 

kepadamu...” 

   FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Kami. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (51a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba memberikan kabar 

gembira kepadamu; bukan memodifikatori nomina Kami.   

(60) “Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok 
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  APM   FV 

pagi...”(18:23-24). 

FV  

(60a) Aku sesungguhnya akan mengerjakan itu besok 

    UP/V    APM   UP/V 

pagi...” 

UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

aku. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (60a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba akan mengerjakan 

itu...; bukan memodifikatori nomina yang aku.  

 (65)* “Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita  

  APM   FV 

bohong adalah dari golongan kamu”(24:11). 

   FV 

  Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

sesungguhnya. Jadi APM sesungguhnya memberikan atau 

memodifikatori verba orang-orang yang menyebarkan 

berita bohong. 

(70) “Sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui apa yang  

  APM   FV 

kamu kerjakan”(24:53). 
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 FV 

(70a)  Allah sesungguhnya Maha Mengetahui apa yang kamu  

     UP/V     APM   UP/V 

kerjakan   

UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Allah. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (70a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba Maha 

Mengetahui...; bukan memodifikatori nomina Allah.  

(72) “Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang  

  APM   FV 

yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan  

    FV 

berlindung...”(24:63). 

          FV 

(72a) Allah sesungguhnya telah mengetahui orang-orang  

    UP/V  APM   UP/V 

yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan  

    UP/V 

berlindung...” 

   UP/V 
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Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Allah. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (72a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba telah 

mengetahui...; bukan memodifikatori nomina Allah.  

(79) “Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka  

  APM   PV 

rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan”(36:76). 

   PV 

(79a) Kami sesungguhnya mengetahui apa yang mereka  

    UP/V       APM   UP/V 

rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. 

        UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Kami. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (79a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba  mengetahui apa 

yang...; bukan memodifikatori nomina Kami.  

(81) “Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah  

  APM   FV 

(penguasa) di muka bumi...”(38:26). 

  FV 

(81a) Kami sesungguhnya menjadikan kamu khalifah  
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    UP/V       APM  UP/V 

(penguasa) di muka bumi.. 

 UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Kami. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (81a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba menjadikan 

kamu...; bukan memodifikatori nomina Kami.  

(83) “Sesungguhnya orang yang sesat di jalan Allah akan  

  APM   FV 

mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari  

    FV 

perhitungan”(38:26). 

     FV  

(83a) Orang yang sesungguhnya sesat di jalan Allah akan  

        UP/V       APM  UP/V 

mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari  

    UP/V 

perhitungan. 

   UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

orang yang. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada 

struktur dasar mestinya menjadi (83a). Jadi APM 
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sesungguhnya memberikan atau memodifikatori verba sesat 

di jalan Allah...; bukan memodifikatori nomina orang 

yang.  

(84) “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang  

  APM    FV 

berserah diri”(41:32).  

 FV 

(84a) Aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang  

UP/V    APM  UP/V 

berserah diri 

    UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

aku. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (84a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba termasuk orang-

orang...; bukan memodifikatori nomina yang aku.  

 (87) “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan  

  APM   FV 

membawa hikmah...”(43:63). 

 FV 

(87a)  Aku sesungguhnya datang kepadamu dengan membawa  

     UP/V    APM       UP/V 

hikmah...” 



161 
 

UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Aku. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (87a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba datang 

kepadamu...; bukan memodifikatori nomina Aku.  

(89)“Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau...”(46:15). 

  APM   FV 

(89a) Aku sesungguhnya bertaubat kepada Engkau...” 

    UP/V      APM  UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

aku. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (89a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba bertaubat kepada 

Engkau...; bukan memodifikatori nomina yang aku.  

(90)*“...dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang  

         FV APM   FV 

berserah diri”(46:15). 

      FV 

 Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

dan. Jadi APM sesungguhnya memberikan atau 

memodifikatori verba aku termasuk orang-orang...; bukan 

memodifikatori nomina dan.  
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(91)* “...padahal sungguh berlalu beberapa umat  

  FV APM      FV 

sebelumku...”(46:17). 

     FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM sungguh 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni padahal. Jadi 

APM sungguh memberikan atau memodifikatori verba 

berlalu beberapa umat...; bukan memodifikatori nomina 

padahal.  

2) APM Sesungguhnya + FA 

(33)* “Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka 

  APM   FA 

kerjakan”(5:63). 

FA 

 Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, menjadi 

(33a) amat buruk sesungguhnya apa yang telah mereka 

kerjakan. Jadi APM sesungguhnya memberikan atau 

memodifikatori apa yang telah...; bukan memodifikatori 

nomina yang amat buruk. 

 (48)* “Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang  

       FA  APM   FA 

kepada Ibrahim dengan membawa kabar  

   FA 

gembira...”(11:69). 
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FA 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Dan. Jadi APM sesungguhya memberikan atau 

memodifikatori utusan-utusan Kami...; bukan 

memodifikatori nomina yang Dan.  

 (74)* “Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara  

  APM   FA 

keledai”(31:19). 

  FA 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

Sesungguhnya dengan Verba disisipi oleh Nomina, yakni 

seburuk-buruk suara. Jika diparafrase dan dikembalikan 

kepada struktur dasar mestinya menjadi (74a) Seburuk-

buruk suara sesungguhnya ialah suara keledai. Jadi APM 

sesungguhnya memberikan atau memodifikatori verba 

ialah suara keledai; bukan memodifikatori nomina 

seburuk-buruk suara. 

(80)*“Sesungguhnya dia sangat kembali (kepada  

  APM   FA 

Tuhannya)”(38:17).   

 FA 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

dia. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (80a) Dia sesungguhnya sangat 

ingin kembali (kepada Tuhannya)”. Jadi APM 
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sesungguhnya memberikan atau memodifikatori sangat 

ingin kembali; bukan memodifikatori nomina dia. 

3) APM Sesungguhnya + FN 

(2) “Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi  

  APM   FN 

Maha Bijaksana”(2:31-32). 

 FN 

(2a) Engkaulah sesungguhnya yang Maha mengetahui lagi  

   UP/N    APM            UP/N 

Maha Bijaksana. 

        UP/N 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Engkaulah. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada 

struktur dasar mestinya menjadi (2a). Jadi APM 

sesungguhnya memberikan atau memodifikatori verba yang 

Maha mengetahui...; bukan memodifikatori nomina 

Engkaulah.     

(8)* “...dan Sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat  

         FN      APM   FN 

petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)”(2:70). 

        FN 

Sesungguhnya dengan Verba tidak dapat disisipi 

oleh Nomina. Jadi kalimat tersebut tidak dapat 

diparafrase/kalimat pasif. 

(9)* “Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa  
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  FN  APM   FN 

sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah   

    FN 

dipakai untuk membajak tanah...”(2:71). 

     FN 

Sesungguhnya dengan Verba tidak dapat disisipi 

oleh Nomina. Jadi kalimat tersebut tidak dapat 

diparafrase/kalimat pasif.  

 

(10)* “Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi  

    FN 

betina yang sebenarnya”(2:71). 

       FN             APM 

Sesungguhnya dengan Verba tidak dapat disisipi 

oleh Nomina. Jadi kalimat tersebut tidak dapat 

diparafrase/kalimat pasif. 

(24)* “...maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui  

          FN APM      FN 

segala apa yang kamu kerjakan”(4:135). 

   FN 

Sesungguhnya dengan Verba tidak dapat disisipi 

oleh Nomina. Jadi kalimat tersebut tidak dapat 

diparafrase/kalimat pasif. 

(25)* “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah  

  APM    FN 

dan rasul-rasul-Nya...”(4:150). 
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  FN 

Sesungguhnya dengan Verba tidak dapat disisipi 

oleh Nomina. Jadi kalimat tersebut tidak dapat 

diparafrase/kalimat pasif. 

(28)* “Sesungguhnya Al-Masih, „Isa putra Maryam itu   

  APM    FN 

adalah utusan Allah...”(4:171). 

  FN 

Sesungguhnya dengan Verba tidak dapat disisipi 

oleh Nomina. Jadi kalimat tersebut tidak dapat 

diparafrase/kalimat pasif. 

(52) “Sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang 

 APM   FN 

menjelaskan”(15:89). 

 FN 

(52a) Aku Sesungguhnya hanyalah pemberi peringatan 

FN      APM   FN 

yang menjelaskan. 

FN 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Aku. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (52a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba hanyalah pemberi 
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peringatan yang menjelaskan; bukan memodifikatori 

nomina yang Aku.   

 (53) “Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui  

  APM   FN 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya...”(16:125). 

   FN 

(53a) Tuahnmu  sesungguhnya Dialah yang lebih mengetahui  

        FN   APM   FN 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya.... 

    FN 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Tuhanmu. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada 

struktur dasar mestinya menjadi (53a). Jadi APM 

sesungguhnya memberikan atau memodifikatori verba 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat...; bukan memodifikatori nomina yang Tuhanmnu.  

(63) “Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan 

  APM   FN 

kepadamu sekalian dengan wahyu...”(21:45). 

      FN 

(63a) Aku Sesungguhnya hanya memberi peringatan  

    UP/N APM      UP/N 

kepadamu sekalian dengan wahyu.. 
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     UP/N 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Aku. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur 

dasar mestinya menjadi (63a). Jadi APM sesungguhnya 

memberikan atau memodifikatori verba hanya pemberi 

peringatan kepadamu sekalian dengan wahyu; bukan 

memodifikatori nomina yang Aku.  

(64)“Dan sesungguhnya kamu benar-benar  

       FN  APM  FN 

menyeru/mengajak mereka kepada jalan yang  

   FN 

lurus”(23:73). 

      FN 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

dan. Jadi APM sesungguhnya memberikan atau 

memodifikatori verba kamu benar-benar menyeru...; bukan 

memodifikatori nomina yang dan.  

(67) “Sesungguhnya sejak dahulu ucapan orang-orang  

  APM   FN 

mukmin...”(24:51). 

     FN 

(67a)* Sejak dahulu sesungguhnya ucapan orang-orang  

  FN  APM  FN 
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mukmin..  

    FN 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Sejak dahulu. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada 

struktur dasar mestinya menjadi (67a) Sejak dahulu 

sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin”. Jadi APM 

sesungguhnya memberikan atau memodifikatori ucapan 

orang-orang mukmin; bukan memodifikatori nomina sejak 

dahulu. 

 (92) “Sesungguhnya janji Allah adalah benar...”(46:17). 

  APM   FN 

(92a)* janji Allah Sesungguhnya adalah benar...” 

        UP/N     APM       UP/N 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

janji Allah. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada 

struktur dasar mestinya menjadi (92a). Jadi APM 

sesungguhnya memberikan atau memodifikatori verba 

adalah benar...; bukan memodifikatori nomina yang janji 

Allah.  

(99)“Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan  

  APM   FN 

suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang  

   FN 

yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk  
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   FN 

bertaqwa.”(49:2-3). 

    FN 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Orang-orang. Jadi APM sesungguhnya memberikan atau 

memodifikatori verba yang merendahkan suaranya...; 

bukan memodifikatori nomina yang orang-orang.  

(100)“Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu  

 APM   FN 

dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak  

   FN 

mengerti”(49:4-5). 

   FN 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

orang-orang. Jadi APM sesungguhnya memberikan atau 

memodifikatori yang memanggil kamu...; bukan 

memodifikatori nomina orang-orang.  

(102)* “Sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi  

  APM   FN 

mereka...”(49:4-5).  

  FN 

  Struktur frase ber-APM ini antara APM 

sesungguhnya dengan verba disisipi oleh nomina, menjadi 
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(102a) Itu sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka... . 

Jadi APM sesungguhnya memberikan atau memodifikatori 

adalah lebih baik...; bukan memodifikatori nomina yang itu.  

2.2.1.2 Penanda Niscaya 

1) APM Niscaya + FV 

 (3) “Penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi  

   FV   APM   FV 

janji-Ku kepadamu...”(2:40). 

  FV 

Struktur frase ber-APM  niscaya tidak dapat 

diparafrase. Jadi APM niscaya memberikan atau 

memodifikatori verba penuhilah janjimu... . 

(35) “...niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu  

  APM   FV 

menanyakan di waktu Al Qur'an itu sedang  

   FV 

diturunkan...”(5:101). 

 FV  

Struktur frase ber-APM  niscaya tidak dapat 

diparafrase. Jadi APM niscaya memberikan atau 

memodifikatori verba menyusahkan kamu... . 

 (36) “Jika kamu menanyakan di waktu Al Qur‟an itu sedang  

    FV 

diturunkan, niscaya akan diterangkan 
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 FV APM  FV  

kepadamu.”(5:101). 

 FV 

Struktur frase ber-APM  niscaya tidak dapat 

diparafrase. Jadi APM niscaya memberikan atau 

memodifikatori verba akan diterangkan... . 

(46)“Masukilah pintu gerbang sambil membungkuk niscaya  

  FV     APM 

Kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu.”(7:161-162). 

   FV 

(46a) Kami niscaya ampuni kesalahan-kesalahan kamu, 

    UP/V   APM   UP/V  

masukilah pintu gerbang sambil membungkuk. 

   UP/V 

Struktur frase ber-APM  niscaya. Jika diparafrase 

menjadi (46a). Jadi APM niscaya memberikan atau 

memodifikatori verba ampuni kesalahan-kesalahan ... . 

2) APM Niscaya + FN 

(39) “Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka  

   FN         APM FN 

tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan  

   FN 

apa yang mereka ada-adakan.”(6:112). 

  FN 
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(39a) Mereka niscaya tidak mengerjakannya,maka  

      UP/N    APM  UP/N 

tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.  

    UP/N 

Seandainya Tuhanmu menghendaki. 

  UP/N 

Struktur frase ber-APM  niscaya. Jika diparafrase 

menjadi (39a). Jadi APM niscaya memberikan atau 

memodifikatori verba tidak mengerjakannya... . 

(93) “Niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kamu  

      APM   FN 

dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.”(46:31-32). 

   FN 

Struktur frase ber-APM  niscaya jika diparafrase 

menjadi (93a) Allah SWT niscaya akan mengampuni dosa-

dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. 

Jadi APM niscaya memberikan atau memodifikatori verba 

akan mengampuni... . 

 (95) “...jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah SWT,  

    FN 

niscaya yang demikian itu lebih baik bagi 

 APM   FN  

mereka.”(47:21). 

  FN 
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Struktur frase ber-APM  niscaya tidak dapat 

diparafrase. Jadi APM niscaya memberikan atau 

memodifikatori verba yang demikian... . 

2.2.1.3 Penanda Tentu 

1) APM Tentu + FV 

(77)“Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi  

  FV   APM      FV 

orang-orang yang beriman”(34:31). 

  FV  

(77a) Kami tentulah  menjadi orang-orang yang beriman,  

         UP/V   APM   UP/V 

kalau tidaklah karena kamu  

  UP/V 

Struktur frase ber-APM  tentulah. Jika diparafrase 

menjadi (77a). Jadi APM tentulah memberikan atau 

memodifikatori verba menjadi orang-orang ... . 

 

2) APM Tentu + FA 

(22) “...tentulah itu baik bagi mereka dan lebih  

    APM   FA 

tepat...”(4:46). 

  FA 

(22a)...itu tentulah baik bagi mereka dan lebih  

       UP/A   APM  UP/A 

tepat... 
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UP/A 

Struktur frase ber-APM ini antara APM tentulah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni itu. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (22a). Jadi APM tentulah memberikan 

atau memodifikatori verba baik bagi mereka bukan 

memodifikatori nomina itu.  

(47)“...tentulah beriman semua yang dimuka bumi  

  APM   FA 

seluruhnya”.  

    FA 

 (47a) beriman tentulah semua yang dimuka bumi  

          UP/A   APM  UP/A 

seluruhnya”.  

UP/A 

Struktur frase ber-APM ini antara APM tentulah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni beriman. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (47a). Jadi APM tentulah memberikan 

atau memodifikatori verba semua yang dimuka bumi bukan 

memodifikatori nomina beriman. 

 

2.2.1.4 Penanda  Memang + FA 

(1) "...kamu memang benar orang-orang yang  

FA APM  FA 

benar"(2:31-32). 

  FA 
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Struktur frase ber-APM ini antara APM memang 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni kamu. Jadi APM 

memang memberikan atau memodifikatori verba benar 

orang-orang...; bukan memodifikatori nomina kamu.  

2.2.1.5 Penanda Pasti + FV 

 (68) “...jika engkau menyeruh mereka, pastilah mereka  

   FV       APM FV 

akan keluar”(24:53). 

     FV 

 (68a) Mereka pastilah akan keluar, jika engkau menyeruh  

          UP/V APM   UP/V 

mereka. 

UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM pastilah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni mereka. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (68a). Jadi APM pastilah memberikan 

atau memodifikatori verba akan keluar,...; bukan 

memodifikatori nomina mereka.  

2.2.1.6 Penanda Sebenarnya + FA 

(96)“Sebenarnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang  

 APM    FA 

kamu kerjakan”(48:11). 

 FA 

 (96a) Allah SWT Sebenarnya Maha Mengetahui apa yang  

  UP/A      APM  UP/A 

 kamu kerjakan. 

      UP/A 
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Struktur frase ber-APM ini antara APM Sebenarya 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni Allah SWT. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (96a). Jadi APM sebenarnya 

memberikan atau memodifikatori verba Maha 

Mengetahui...; bukan memodifikatori nomina Allah SWT.  

2.2.2 Penanda Modalitas Kesangsian 

2.2.2.1 Penanda Sekiranya + FN 

 (37) “Sekiranya engkau melihat waktu orang-orang yang  

 APM   FN 

zalim dalam tekanan-tekanan sakaratul maut...”(6:93). 

   FN 

(37a) engkau sekiranya melihat waktu orang-orang yang  

    UP/N       APM     UP/N 

zalim dalam tekanan-tekanan sakaratul maut...” 

   UP/N 

Struktur frase ber-APM ini antara APM Sekiranya 

dengan Verba disisipi oleh Nomina, yakni engkau. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (37a). Jadi APM sekiranya memberikan 

atau memodifikatori verba akan melihat waktu...; bukan 

memodifikatori nomina engkau.  

 (101) “...Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu  

  FN      APM  FN 

keluar menemui mereka”(49:4-5). 
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  FN 

Struktur frase ber-APM ini antara APM sekiranya 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan kalau. Jadi 

APM sekiranya memberikan atau memodifikatori verba 

mereka bersabar...; bukan memodifikatori nomina dan 

kalau.  

2.2.3 Penanda Modalitas Keinginan 

2.2.3.1 Penanda Hendak + FV 

 (44) “...Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah  

  FV  APM   FV 

dengan mulut-mulut mereka...” (9:31-32). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM 

berkehendak dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

mereka. Jadi APM bekehendak memberikan atau 

memodifikatori verba memadamkan cahaya Allah...; bukan 

memodifikatori nomina Mereka.  

2.2.3.2 Penanda Mudah-mudahan 

 1) APM Mudah-mudahan + FV 

(61) “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk  

  APM    FV 

kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada  

   FV 

itu.(18:23-24). 

FV 
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(61a) Tuhanku mudah-mudahan akan memberikan petunjuk  

      UP/V      APM  UP/V 

kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. 

   UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM mudah-

mudahan  dengan verba disisipi oleh nomina, yakni 

Tuhanku. Jika diparafrase dan dikembalikan kepada 

struktur dasar mestinya menjadi (61a). Jadi APM mudah-

mudahan memberikan atau memodifikatori verba akan 

memberikan petunjuk...; bukan memodifikatori nomina 

Tuhanku.  

 (62) “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan  

FV 

kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat  

 FV    APM  FV 

atau takut”(20:44). 

   FV 

(62a) ia mudah-mudahan ingat atau takut, maka berbicaralah  

 UP/V       APM   UP/V 

kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah  

   UP/V 

lembut. 

UP/V 
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Struktur frase ber-APM ini antara APM mudah-

mudahan  dengan verba disisipi oleh nomina, yakni ia. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (62a). Jadi APM mudah-mudahan 

memberikan atau memodifikatori verba ingat atau takut...; 

bukan memodifikatori nomina ia.  

 2) APM Mudah-mudahan + FA 

(49) “Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah- 

    FA    APM 

mudahan Allah mengampuni (kamu)...”(12:92). 

  APM  FA 

(49a) Allah Mudah-mudahan mengampuni (kamu), pada hari  

      UP/A   APM   UP/A 

ini tak ada cercaan terhadap kamu. 

  UP/A 

Struktur frase ber-APM ini antara APM mudah-

mudahan dengan verba disisipi oleh nomina, yakni Allah. 

Jika diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (49a). Jadi APM mudah-mudahan 

memberikan atau memodifikatori verba mengampuni 

(kamu)...; bukan memodifikatori nomina Allah.  

2.2.4 Penanda Modalitas Ajakan 

2.2.4.1 Penanda Hendaklah 

1) APM Hendaklah + FV 

(17) “Dan hendaklah orang-orang yang seandainya  
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     FV     APM  FV 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang  

   FV 

lemah...”(4:9). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM hendaklah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

hendaklah memberikan atau memodifikatori verba orang-

orang yang...; bukan memodifikatori nomina Dan.  

 (18) “...yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)  

    FV 

mereka  (hendaklah) mereka takut.”(4:9) 

FV        APM  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM hendaklah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni mereka. Jadi 

APM hendaklah memberikan atau memodifikatori verba 

yang mereka khawatir...; bukan memodifikatori nomina  

mereka. Kalimat tersebut dapat diparafrase menjadi (18a) 

mereka (hendaklah) takut, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. 

 (19) “...hendaklah mereka bertakwa kepada Allah...”(4:9). 

   APM   FV 

(19a) mereka hendaklah bertakwa kepada Allah... 

    UP/V         APM  UP/V 
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Struktur frase ber-APM ini antara APM hendaklah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni mereka. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (19a). Jadi APM hendaklah memberikan 

atau memodifikatori verba bertaqwa kepada Allah...; bukan 

memodifikatori nomina mereka.  

(20) “...dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang  

       FV     APM   FV 

benar lagi tepat”(4:9). 

 FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM hendaklah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

hendaklah memberikan atau memodifikatori verba mereka 

mengucapkan...; bukan memodifikatori nomina dan.  

2) APM Hendaklah + FA 

(32) “Hai Rasul,  janganlah hendaknya kamu disedihkan  

    FA      APM    FA 

oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) 

   FA  

kekafirannya...”(5:41). 

  FA 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah  

hendaknya dengan verba disisipi oleh nomina, yakni Hai 

Rasul. Jadi APM janganlah hendaknya memberikan atau 

memodifikatori kamu disedihkan..; bukan memodifikatori 

nomina Hai Rasul.  
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(45) “...maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia  

      FA       APM     FA 

adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah”(6:152). 

   FA 

Struktur frase ber-APM ini antara APM hendaklah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni maka. Jadi APM 

hendaklah memberikan atau memodifikatori kamu 

berlaku..; bukan memodifikatori nomina maka.  

(54)“...dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu  

   FA      APM  FA 

bapakmu dengan sebaik-baiknya”(17:23). 

  FA 

Struktur frase ber-APM ini antara APM hendaklah 

dengan Verba disisipi oleh Nomina, yakni dan. Jadi APM 

hendaklah memberikan atau memodifikatori kamu 

berbuat..; bukan memodifikatori nomina dan.  

(73) “...maka hendaklah orang-orang yang menyalahi  

          FA APM   FA  

perintahnya takut ditimpa cobaan atau ditimpa yang  

   FA 

pedih”(24:63). 

  FA 

Struktur frase ber-APM ini antara APM hendaklah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni maka. Jadi APM 

hendaklah memberikan atau memodifikatori kamu orang-
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orang yang menyalahi..; bukan memodifikatori nomina 

maka.  

 (110)“kepada Allahlah hendaknya orang-orang yang  

  FA    APM     FA 

beriman bertawakal”(58:9). 

    FA 

Struktur frase ber-APM ini antara APM hendaknya 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni kepada Allahlah. 

Jadi APM hendaknya memberikan atau memodifikatori 

orang-orang yang beriman..; bukan memodifikatori 

nomina kepada Allahlah.  

2.2.5 Penanda Modalitas Kewajiban  

2.2.5.1 Penanda Harus + FV 

 (4) “...dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)”  

   FV   APM  FV 

(2:40). 

Struktur frase ber-APM ini antara APM harus 

dengan verba disisipi oleh nomina, jika diparafrase menjadi 

(4a) Kamu harus takut (tunduk) dan hanya kepada-Ku-lah 

yakni kepada Allahlah. APM harus memberikan atau 

memodifikatori takut (tunduk)..; bukan memodifikatori 

nomina kamu.  

 2.2.6 Penanda Modalitas Larangan 

2.2.6.1 Penanda Janganlah + FV 

(5)“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan  
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 FV APM   FV 

yang bathil...”(2:42).  

     FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu campur 

adukkan...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(6)“...dan  janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang  

    FV   APM      FV 

kamu mengetahui” (2:42). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

sembunyikan yang hak itu...; bukan memodifikatori nomina 

dan.  

(12) “...dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji  

  FV  APM   FV 

kawin dengan mereka secara rahasia...”(2:235). 

    FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, jika diparafrase menjadi 

(12a) kamu janganlah mengadakan janji kawin dengan 

mereka secara rahasia dalam pada itu. APM janganlah 

memberikan atau memodifikatori mengadakan janji...; 

bukan memodifikatori nomina kamu.  
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(13) “...Dan janganlah kamu ber‟azam (bertetap hati) untuk  

FV      APM   FV 

beraqad nikah...”(2:235). 

 FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

ber‟azam...; bukan memodifikatori nomina Dan.  

 (14) “...janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan  

  APM    FV 

kamu orang-orang yang di luar kalanganmu...”(3:118). 

   FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan Verba disisipi oleh Nomina, jika diparafrase 

menjadi (14a) kamu janganlah ambil menjadi teman 

kepercayaan kamu orang-orang yang di luar kalanganmu... 

.APM janganlah memberikan atau memodifikatori ambil 

menjadi teman....; bukan memodifikatori nomina kamu.  

 (16) “Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang  

    FV  APM    FV 

yang belum sempurna akalnya...”(4:5). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

menyerahkan...; bukan memodifikatori nomina Dan.  



187 
 

(23) “Maka  janganlah kau mengikuti hawa nafsu karena  

      FV      APM  FV 

ingin menyimpang”(4:135). 

 FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni maka. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

mengikuti...; bukan memodifikatori nomina maka.  

 (26) “...janganlah kamu melampaui batas dalam  

  APM    FV 

agamamu...”(4:171). 

     FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, jika diparafrase 

menjadi  (26a) kamu janganlah melampaui batas dalam 

agamamu... .APM janganlah memberikan atau 

memodifikatori melampaui batas....; bukan 

memodifikatori nomina kamu.  

(27) “...dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah  

       FV     APM      FV 

kecuali yang benar”(4:171). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 
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mengatakan terhadap...; bukan memodifikatori nomina  

dan.  

(29) “...dan janganlah kamu mengatakan: (Tuhan itu)  

       FV      APM  FV 

tiga”(4:171). 

FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

mengatakan...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(32) “Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh  

        FV  APM   FV 

orang-orang yang bersegera (memperlihatkan)  

    FV 

kekafirannya...”(5:41). 

       FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni Hai Rasul. Jadi 

APM janganlah memberikan atau memodifikatori 

hendaknya kamu disedihkan...; bukan memodifikatori 

nomina Hai Rasul.  

(34) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  

   FV   APM       FV 

menanyakan hal-hal yang jika diterangkan  

    FV 
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kepadamu...”(5:101). 

    FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, jika diparafrase menjadi 

(34a) kamu  janganlah menanyakan hal-hal yang jika 

diterangkan kepadamu, hai orang-orang yang beriman. 

APM janganlah memberikan atau memodifikatori 

menanyakan hal-hal....; bukan memodifikatori nomina 

kamu.  

(38)“Dan  janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang  

    FV     APM  FV 

mereka sembah selain Allah...”(6:108). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu memaki 

sembahan-sembahan...; bukan memodifikatori nomina  

dan.  

(40) “...janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan  

  APM   FV 

Dia...”(6:151). 

FV 

(40a) kamu  janganlah mempersekutukan sesuatu dengan  

  UP/V      APM  UP/V 

Dia 
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UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni kamu. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (40a). Jadi APM janganlah memberikan 

atau memodifikatori verba mempersekutukan sesuatu...; 

bukan memodifikatori nomina kamu.  

 (41) “...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu  

         FV     APM  FV  

karena takut kemiskinan”(6:151). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

membunuh anak-anak kamu...; bukan memodifikatori 

nomina dan.  

(42) “...dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan  

 FV    APM   FV 

yang keji...”(6:151). 

    FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

mendekati...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(43) “...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang  

       FV     APM  FV 
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diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan  

   FV 

sesuatu (sebab) yang benar...”(6:151). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

membunuh jiwa...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(44)“Dan janganlah kamu mendekati harta anak  

  FV    APM   FV 

yatim...”(6:152). 

 FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

mendekati...; bukan memodifikatori nomina dan.  

 (50) “Janganlah engkau merasa takut...”(15:53). 

  APM  FV 

(50a) Engkau janganlah merasa takut... 

    UP/V         APM UP/V  

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni engkau. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (50a). Jadi APM janganlah memberikan 

atau memodifikatori verba merasa takut...; bukan 

memodifikatori nomina engkau.  
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(55)“...sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada  

 FV  APM   FV 

keduanya perkataan “ah”(17:23). 

     FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni sekali-kali. Jadi 

APM janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

mengatakan...; bukan memodifikatori nomina sekali-kali.  

(56)“...dan janganlah kamu membentak mereka dan  

       FV     APM  FV 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang  

   FV 

mulia”(17:23). 

 FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

membantak...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(57)“...dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam  

      FV     APM   FV 

shalatmu...”(17:110). 

    FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 
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janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

mengeraskan...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(58)“...dan  janganlah pula merendahkannya dan carilah  

 

jalan tengah diantara kedua itu”(17:110). 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori 

merendahkannya dan carilah...; bukan memodifikatori 

nomina dan.  

(59) “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap  

    FV   APM   FV 

sesuatu...”(18:23-24). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

mengatakan...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(66) “Janganlah kamu menganggap buruk bagi kamu bahkan  

      APM   FV 

ia adalah baik bagi kamu”(24:11). 

  FV 

(66a) Kamu Janganlah menganggap buruk bagi kamu bahkan  

    UP/V      APM      UP/V 

ia adalah baik bagi kamu. 
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  UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni kamu. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (66a). Jadi APM janganlah memberikan 

atau memodifikatori verba menganggap buruk...; bukan 

memodifikatori nomina Kamu.  

(69) “Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang  

       APM   FV 

diminta adalah) ketaatan yang sudah dikenal”(24:53). 

   FV 

 (69a) Kamu Janganlah bersumpah, (karena ketaatan yang  

     UP/V     APM  UP/V 

diminta adalah) ketaatan yang sudah dikenal. 

   UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni kamu. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (69a). Jadi APM janganlah memberikan 

atau memodifikatori verba bersumpah...; bukan 

memodifikatori nomina kamu.  

(71) “Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara  

      APM   FV 

kamu...”(24:63). 

FV 
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 (71a) kamu janganlah menjadikan panggilan Rasul di antara  

    UP/V     APM   UP/V 

kamu...” 

UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni kamu. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (71a). Jadi APM janganlah memberikan 

atau memodifikatori verba menjadikan panggilan...; bukan 

memodifikatori nomina kamu. 

(75) “Maka janganlah kamu tunduk ketika berbicara sehingga  

    FV     APM  FV 

berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam  

    FV 

hatinya”(33:32). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni maka. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

tunduk...; bukan memodifikatori nomina maka.  

(78) “Maka janganlah ucapan mereka  

     FV     APM    FV 

menyedihkanmu”(36:76). 

 FV  
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Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni maka. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori ucapan 

mereka...; bukan memodifikatori nomina maka.  

(82) “...dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia  

       FV      APM   FV 

akan menyesatkan kamu di jalan Allah”(38:26) 

   FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

mengikuti...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(86) “...dan janganlah ikuti hawa nafsu mereka dan  

        FV      APM  FV 

katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang  

    FV 

diturunkan Allah...”(42:15). 

 FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori ikuti hawa 

nafsu mereka...; bukan memodifikatori nomina dan.  

 (97)“...janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari  

  APM   FV 

suara Nabi”(49:2-3). 
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      FV 

(97a) kamu janganlah meninggikan suaramu lebih dari suara  

    UP/V   APM      UP/F 

Nabi. 

UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni kamu. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (97a). Jadi APM janganlah memberikan 

atau memodifikatori verba meninggikan suaramu...; bukan 

memodifikatori nomina kamu.  

(98)“...dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara  

      FV    APM    FV 

keras...”(49:2-3). 

FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

berkata...; bukan memodifikatori nomina dan. 

 (103) “...janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang  

  APM   FV 

lain”(49:11). 

FV 

  Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, jika diparafrase 
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menjadi  (103a) suatu kaum  janganlah  mengolok-

olokkan kaum yang lain. APM janganlah memberikan 

atau memodifikatori mngolok-olok kaum....; bukan 

memodifikatori nomina suatu kaum.  

 (104) “...dan jangan pula wanita-wanita (yang diperolok- 

  FV APM   FV 

olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok- 

   FV 

olok)...”(49:11). 

FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

pula dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi 

APM janganlah pula memberikan atau memodifikatori 

wanita-wanita...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(105) “...dan janganlah kamu mencela dirimu  

         FV    APM  FV 

sendiri...”(49:11). 

  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

mencela...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(106)“...dan janganlah kamu panggil memanggil dengan  

        FV      APM   FV 

gelar-gelar yang buruk”(49:11). 
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       FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

panggil...; bukan memodifikatori nomina dan.  

 (108) “...janganlah kamu membicarakan tentang membuat  

     APM    FV 

dosa...”(58:9). 

FV 

(108a) kamu janganlah membicarakan tentang membuat  

      UP/V    APM      UP/V 

dosa... 

UP/V 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni kamu. Jika 

diparafrase dan dikembalikan kepada struktur dasar 

mestinya menjadi (108a). Jadi APM janganlah memberikan 

atau memodifikatori verba membicarakan tentang...; bukan 

memodifikatori nomina kamu.  

(114) “...maka janganlah kamu menghardiknya”(93:10). 

  FV APM  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM janganlah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni maka. Jadi APM 

janganlah memberikan atau memodifikatori kamu 

menghardiknya...; bukan memodifikatori nomina maka.  

2.2.7 Modalitas Ingkar 
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2.2.7.1 Penanda Bukan + FV 

(107) “Apabila mereka datang kepadamu, mereka  

   FV 

mengucapkan salam kepadamu dan memberi salam yang  

   FV 

bukan sebagai yang ditentukan Allah SWT untukmu.” 

APM    FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM bukan dengan 

verba disisipi oleh nomina, jika diparafrase menjadi  (107a) 

sebagai bukan yang ditentukan Allah SWT untukmu, apabila 

mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu 

dan memberi salam. APM bukan memberikan atau memodifikatori 

yang ditentukan Allah....; bukan memodifikatori nomina sebagai. 

2.2.7.2 Penanda Tidak + FV 

(76) “Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Quran  

     FV  APM    FV 

ini dan tidak (pula) kepada kitab yang  

  FV 

sebelumnya”(34:31). 

    FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM tidak 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni kami. Jadi APM 

tidak memberikan atau memodifikatori beriman kepad Al 

Quran...; bukan memodifikatori nomina kami.  
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2.2.8 Penanda Modalitas Kesalingan 

2.2.8.1 Penanda Saling + FV 

(112) “...dan saling berpesan untuk bersabar...”(90:17). 

  FV APM  FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM saling 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

saling memberikan atau memodifikatori berpesan untuk 

bersabar...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(113) “...dan saling  berpesan untuk berkasih sayang”(90:17). 

         FV  APM   FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM saling 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

saling memberikan atau memodifikatori berpesan untuk 

berkasih sayang...; bukan memodifikatori nomina dan.  

2.2.9 Penanda Modalitas Ketetapan 

2.2.9.1 Penanda Tetap + FV 

(85) “...dan tetaplah sebagaimana diperintahkan  

       FV    APM   FV 

kepadamu...”(42:15).  

     FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM tetaplah 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dan. Jadi APM 

tetaplah memberikan atau memodifikatori sebagaimana 

diperintahkan...; bukan memodifikatori nomina dan.  

(88) “...dia tetap menyombongkan diri seakan-akan  
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        FV APM   FV 

dia tidak mendengarnya...”(45:7-8). 

     FV 

Struktur frase ber-APM ini antara APM tetap 

dengan verba disisipi oleh nomina, yakni dia. Jadi APM 

tetap memberikan atau memodifikatori menyombongkan 

diri...; bukan memodifikatori nomina dia.  

B. Pembahasan 

1. Jenis dan Struktur Adverbia Penanda Modalitas 

Hasil penelitian ini menjawab dua rumusan maslah yang sudah 

dituliskan pada bagian awal. Pertama, jenis adverbia penanda modalitas 

menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan keharusan pada teks 

terjemahan Alquran, terinci menjadi satu sub yaitu menganalisis dengan 

pola jenis adverbia. Mengklasifikasi sesuai dengan jenis adverbia sesuai 

dengan penanda modalitasnya. Yang termasuk penanda modalitas 

kepastian diantaranya, sesungguhnya, niscaya, tentu, memang, pasti, dan 

sebenarnya. Penanda modalitas kesangsian adalah sekiranya.  

Penanda modalitas keinginan diantaranya, hendak dan mudah-

mudahan. Penanda modalitas ajakan adalah hendaklah. Penanda modalitas 

kewajiban adalah harus. Penanda modalitas larangan adalah janganlah. 

Penanda modalitas ingkar diantaranya bukan dan tidak. Penanda modalitas 

kesalingan adalah saling. Penanda modalitas ketetapan adalah tetap. 

Kedua, struktur adverbia penanda modalitas menyungguhkan, 

kepastian, keinginan, dan keharusan pada teks terjemahan Alquran. (1) 

Penanda modalitas kepastian diantaranya (a) Penanada sesungguhnya 



203 
 

terdiri dari APM Sesungguhnya + FV (2:70, 3:118, 5:13, 15:53, 18;23, 

24:11, 24:63, 36:76, 38:26, 41:32, 43:63, 46:16, 46:15, 46:17). APM 

Sesungguhnya + FA (5:63, 11:69, 31:19, 38:17). APM Sesungguhnya + 

FN (2:31, 15;89, 2:70, 2:71, 16;125, 4:135, 4:150, 4:171, 21:45, 23:73, 

46:17, 49:2, 49:4). (b) Penanda niscaya terdiri dari APM Niscaya + FV 

(2:40, 5:101, 7:161). APM Niscaya + FN (6:112, 46:31, 47:21). (c) 

Penanda tentu terdiri dari APM Tentulah + FV(34:31) dan APM Tentulah 

+ FA (4:46). (d) Penanda memang terdiri dari APM Memang + FA (2:31), 

(e) Penanda pasti terdiri dari APM Pasti + FV (24:53).  

(2) Penanda modalitas kesangsian diantaranya (a) APM Sekiranya 

+ FN (6:93, 49:4). (3) Penanda modalitas keinginan diantaranya (a) APM 

Hendak + FV (9:31). (b) APM Mudah-mudahan + FA (12:92, 18:23). (4) 

Penanda modalitas ajakan diantaranya (a) APM Hendaklah + FV (4:9, 

6:152, 17:23, 24:63, 58:9), (b) APM Hendaklah + FV (4:9, 6:152, 17:23, 

24:63, 58:9). (5) Penanda modalitas kewajiban diantaranya (a) APM 

Harus + FV (2:40). (6) Penanada modalitas larangan diantaranya (a) APM 

Janganlah + FA (2:42, 2:235, 4:5, 4:135, 4:171). (7) Penanda modalitas 

ingkar diantaranya (a) APM Bukan + FV, (b) APM Tidak + FV (34:31). 

(8) Penanada modalitas kesalingan diantaranya (a) APM Saling + FV 

(90:17). (9) Penanda modalitas ketetapan diantaranya (a) APM Tetap + 

FV(42:15, 45:7-8).     

Berdasar analisis data yang telah dilakukan terhadap struktur 

adverbia penanda modalitas menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan 
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keharusan terdapat sembilan modalitas dan terdapat delapan belas penanda 

yang terdapat dalam teks terjemahan Alquran (TTA).  

a. Menyatakan struktur adverbia modalitas dan penandanya 

Struktur ini ditandai dengan adverbia modalitas penanada 

sesungguhnya, niscaya, tentu, memang, pasti, sebenarnya. Adverbia 

penenda modalitas sesungguhnya terdapat pada data Q.S (2:31-31), 

(2:70), (2:71), (3:118), (4:135), (4:150), (4:171), (5:13), (15:53), 

(18:23-24), (23:73), (24:11), (24:53), (24:63), (36-76), (38:26), 

(41:32), (43:63), (46:15), (46:17), (49;4-5), (11:69), (31:19), (38:17), 

(49:3-2), (15:8-9), (16:125), (21:45), (24:51), (46:17). Adverbia 

penenda modalitas niscaya terdapat pada data Q.S (2:40), (5:101), 

(7:161-162), (6:112), (46:31-32), (47:21) . Adverbia penenda 

modalitas tentu terdapat pada data Q.S (34:31), (4:46). Adverbia 

penenda modalitas memang terdapat pada data Q.S (2:31-32). 

Adverbia penenda modalitas pasti terdapat pada data Q.S (24:53). 

Adverbia penenda modalitas sebenarnya terdapat pada data Q.S 

(48:11). 

b. Menyatakan suatu pekerjaan/perbuatan, peristiwa, keadaan, atau sifat 

yang menyatakan kesangsian. Makna  “pekerjaan/perbuatan, peristiwa, 

keadaan, atau sifat ” makna ini ditandai dengan adverbia modalitas 

penanada sekiranya terdapat pada data Q.S (6:93), (49:4-5). 

c. Menyatakan suatu pekerjaan/perbuatan, peristiwa, keadaan, atau sifat 

yang menyatakan keinginan. Makna  “pekerjaan/perbuatan, peristiwa, 

keadaan, atau sifat ” makna ini ditandai dengan adverbia modalitas 
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penanada hendak terdapat pada data Q.S (9-31-32). Modalitas 

penananda mudah-mudahan terdapat pada data Q.S.(18:23-24), 

(20:44), (12:92). 

d. Menyatakan suatu pekerjaan/perbuatan, peristiwa, keadaan, atau sifat 

yang menyatakan ajakan. Makna  “pekerjaan/perbuatan, peristiwa, 

keadaan, atau sifat ” makna ini ditandai dengan adverbia modalitas 

penanada hendaklah terdapat pada data Q.S (4:9), (5:41), (6:152), 

(17:23), (24:63), (58:9). 

e. Menyatakan suatu pekerjaan/perbuatan, peristiwa, keadaan, atau sifat 

yang menyatakan kewajiban. Makna  “pekerjaan/perbuatan, peristiwa, 

keadaan, atau sifat ” makna ini ditandai dengan adverbia modalitas 

penanada harus terdapat pada data Q.S (2:40). 

f. Menyatakan suatu pekerjaan/perbuatan, peristiwa, keadaan, atau sifat 

yang menyatakan larangan. Makna  “pekerjaan/perbuatan, peristiwa, 

keadaan, atau sifat ” makna ini ditandai dengan adverbia modalitas 

penanada janganlah terdapat pada data Q.S (2:42), (2:235), (3:118), 

(4:5), (4:135), (4:171), (5:41), (5:101), (6:108), (6:151), (6:152), 

(15:53), (17:23), (17:110), (18:23-24), (24:11), (24:53), (24:63), 

(33:32), (36:76), (38:26), (42:15), (49:2-3), (49:2-11), (58:9), (93:10).  

g. Menyatakan suatu pekerjaan/perbuatan, peristiwa, keadaan, atau sifat 

yang menyatakan ingkar. Makna  “pekerjaan/perbuatan, peristiwa, 

keadaan, atau sifat ” makna ini ditandai dengan adverbia modalitas 

penanada tidak terdapat pada data Q.S (34:31). 



206 
 

h. Menyatakan suatu pekerjaan/perbuatan, peristiwa, keadaan, atau sifat 

yang menyatakan kesalingan. Makna  “pekerjaan/perbuatan, peristiwa, 

keadaan, atau sifat ” makna ini ditandai dengan adverbia modalitas 

penanada saling terdapat pada data Q.S (90:17). 

i. Menyatakan suatu pekerjaan/perbuatan, peristiwa, keadaan, atau sifat 

yang menyatakan ketetapan. Makna  “pekerjaan/perbuatan, peristiwa, 

keadaan, atau sifat ” makna ini ditandai dengan adverbia modalitas 

penanada tetap terdapat pada data Q.S (42:15), (45:7-8). 

Struktur adverbia penanda modalitas pada teks terjemahan Alquran 

(TTA) seperti yang dianalisis tersebut dapat dilihat pada tabel  4.3 dibawah 

ini.  

4.3 Tabel frekuensi struktur adverbia penanda modalitas 

Jenis Modalitas Penanda Frekuensi 

Modalitas Kepastian 1) Sesungguhnya  

- Sesungguhnya+ FV 

- Sesungguhnya+ FA 

- Sesungguhnya+ FN 

2) Niscaya 

- Niscaya + FV 

- Niscaya + FN 

3) Tentu 

- Tentulah + FV 

- Tentulah + FA 

4) Memang + FA 

5) Pasti + FV 

6) Sebenarnya + FA  

 

18 

5 

13 

 

4 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Modalitas Kesangsian 1) Sekiranya + FN 2 

Modalitas Keinginan 1) Hendak  + FV 

2) Mudah-mudahan  

- Mudah-mudahan + FV 

- Mudah-mudahan + FA 

1 

 

2 

1 

Modalitas Ajakan 1) Hendaklah 

- Hendaklah + FV 

- Hendaklah + FA 

 

4 

5 

Modalitas Kewajiban 1) Harus + FV 1 
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Modalitas Larangan 1) Janganlah + FV 39 

Modalitas Ingkar 1) Bukan  + FV 

2) Tidak  + FV 

1 

1 

Modalitas Kesalingan 1) Saling + FV 2 

Modalitas Ketetapan 1) Tetap  + FV 2 

 Jumlah  114 

 

2. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat ada perbedaan antara 

penelitian terdahulu dan penelitian ini berikut ini akan dipaparkan 

persamaan dan perbedaan penelitain terdahulu dengan penelitian ini. 

Marliah (2006) meneliti “Adverbia Temporal Berpreposisi dalam 

Bahasa Ingris”. Terdapat 4 hasil penelitian Marliah. (1) Struktur 

adverbia temporal berpreposisi. (2) Preposisi yang membentuk 

adverbia temporal dalam bahasa Inggris yaitu preposisi tunggal, ganda, 

dan gabungan. (3) Makna temporal yang ada dalam adverbia temporal 

(berdasarkan titik waktu, durasi, sekitar, dan frekuensi).(4) Preposisi 

yang dilesapkan, manasuka, dan yang wajib hadir dalam adverbia 

temporal. 

Persamaan penelitiaan Marliah (2006) dengan penelitian ini adalah 

meneliti tentang adverbia. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji adverbia temporal 

dalam bahasa Inggris, sedangkan penelitian ini mengkaji adverbia 

penanda modalitas menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan 

keharusan dalam TTA berbahasa Indonesia. 

Cristiana (2008) adverbia verba dalam bahasa Rusia dan 

pengungkapan maknaknya dalam bahasa Indonesia berdasarkan, 
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bentuk, makna, kategori modifikator, posisi adverbia verba dan 

implikasi semantiknya, dan bentuk pengungkapan maknanya dalam 

bahasa Indonesia. Persamaan penelitian dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cristiana adalah meneliti tentang abverbia. 

Perbedaannya, (1) bahasa yang diteliti bahasa Rusia dalam empat 

novel terjemahan, sementara penelitian ini mengkaji adverbia pada 

TTA, (2) penelitian Cristina hanya membahas adverbia verba 

sedangkan penelitian ini membahas struktur adverbia penanda 

modalitas dalam TTA. 

Penelitian Prihandari (2012) meneliti “Struktur Frase Nominal 

dalam Bahasa Jepang” hasil penelitian Prihandari menunjukkan bahwa 

struktur frasa nominasangat variatif. Modifikator frasa nomina tersebut 

didominasi oleh kelas kata yang berkategori nomina modifikator, 

verba positif maupun negatif, numeral, dan adjektiva. Sedangkan 

keterangan dan demonstrative muncul dalam satu kalimat. Modifikator 

selain berbebtuk kelas kata dan frase, juga berbebtuk klausa. 

Persamaan penelitian Prihandari dengan penelitian ini ada pada dua 

data penelitian, yaitu berupa frase. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut data dan objek 

kajiannya berupa frase, namun yang menjadi objek penelitian dalam 

penelitian ini berupa adverbia yang menjadi satu unsur pembentuk 

frasa. 

Mudrikah (2015) menyatakan bahwa penelitiannya mengenai 

bentuk adverbia verba bahasa Jawa yang terdapat dalam cerbung 
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Ngonceki Impen yaitu adverbia monomorfemis dan adverbia 

polimorfemis. Adverbia monomorfemis ini terdapat dua macam 

morfem yaitu morfem asal dan morfem unik. Selain bentuk adverbia 

verba juga  diteliti makna adverbia verba bahasa Jawa. Makna yang 

dimaksud terbagi menjadi dua belas yaitu makna keakanan, makna 

keberlangsungan, makna keusaian, makna keberulangan, makna 

keniscayaan, makna kemungkinan, makna keharusan, makna keizinan, 

makna kecaraan, makna kualitatif, makna kuantitatif, dan makna 

limitatif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mudrikah adalah sama-sama mengkaji mengenai adverbia.  Perbedaan 

peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Murdikah adalah 

penelitian adverbia bahasa Jawa yaitu penggunaan adverbia yaitu 

adverbia monomorfemis dan adverbia polimorfemis. Adverbia 

monomorfemis ini terdapat dua macam morfem yaitu morfem asal dan 

morfem unik, dan implementasi sebagai bahan ajar.  

Simanjuntak (2008) meneliti “Adverbia dalam Bahasa Batak 

Toba”. Hasil peelitian Simanjunta terdapat 4. (1) Bentuk adverbia 

dalam bahasa Batak Toba berupa monomorfemis dan polimorfemis. 

(2) Fungsi adverbia dalam bahasa Batak Toba dibagi menjadi adverbia 

yang menerangkan verba, adjektifa, dan keseluruhan kalimat. (3) 

Makna adverbia dalam bahasa Batak Toba terdiri atas: makna cara, 

waktu, tempat, tingkatan, dan kekerapan. (4) Kedudukan adverbia 
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dalam bahasa Batak Toba dibagi atas: pewatas depan, tengah, dan 

belakang. 

Persamaan penelitian Simanjintak dengan penelitian ini adalah 

meneliti tentang adverbia. Perbedaan penelitian Simanjuntak dengan 

penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji semua adverbia 

dalam bahasa Batak Toba, sedngkan penelitian ini hanya mengkaji 4 

adverbia penanda modalitas menyungguhkan, kepastian, keinginan, 

keharusan pada TTA. 

Kiss (ed) (2009) menyimpulkan dari dua belas  artikel mengenai 

adverbial atau kata keterangan dalam bahasa Hungaria yang ditulis 

dalam satu buku. Kajian difokuskan pada bidang sintaksis. Kajiannya 

menginvestigasi perilaku sintaksis dan semantik pada konstituen kata 

keterangan (adverbial) dan kata keterangan. Berkaitan dengan judul 

buku (dan seri yang muncul), perhatian khusus ditujukan kepada 

sintaksis dan kesimpulannya dengan bentuk fonetis dan bentuk 

logikanya.  

Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiss 

adalah meneliti tentang abverbia. Perbedaan penelitian Kiss dengan 

penulis terletak pada penelitian adverbia atau kata keterangan dalam 

bahasa Hungaria yang ditulis dalam satu buku. Kajian difokuskan pada 

bidang sintaksis. Kajiannya menginvestigasi perilaku sintaksis dan 

semantik pada konstituen kata keterangan (adverbial) dan kata 

keterangan. Penelitian Kiss (ed) membahas adverbia atau kata 
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keterangan dalam bahasa Hungaria sedangkan penelitian ini membahas 

struktur adverbia penanda modalitas dalam TTA.    

Damyanti (2012) bentuk adverbia penanda modalitas dalam novel 

karya Andrea Hirata. Hasil yang diperoleh merupakan adverbia 

monomorfemis dan polimorfemis yang menurut perilaku sintaksisnya 

merupakan adverbia intraklausal dan ekstraklausal yang dapat 

diingkarkan dan ada pula yang tidak dapat diingkarkan. Pendamping 

kiri, yang bertindak sebagai subjek, adverbia intrakalusal merupakan 

kategori nomina persona dan pronomina persona. Persamaan penelitian 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Damyanti adalah sama-sama 

meneliti tentang abverbia. Perbedaan penelitian Damayanti dengan 

penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Adverbia yang diteliti 

oleh Damayanti berupa adverbia penanda modalitas yang terdapat pada 

novel karya Andrea Hirata, sedangkan adverbia penanda modalitas 

yang diteliti pada panalitian ini adalah adverbia penanda 

menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan keharusan pada TTA.  

Devi, dkk (2014) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis 

terhadap artikel opini dalam surat kabar Kompas, peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut. Terdapat penggunaan adverbia dalam 

artikel opini pada surat kabar Kompas. Penulis artikel opini 

menggunakan adverbia dalam struktur kalimatnya dengan tujuan untuk 

menambah kejelasan maksud si penulis. Berdasarkan penggunaannya 

sebagai penanda modalitas, adverbia yang paling banyak digunakan 

adalah adverbia harus. Berdasarkan penggunaannya sebagai penanda 
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kualitas, adverbia yang banyak digunakan, yaitu adverbia lebih dan 

sangat. Adapun berdasarkan penggunaannya sebagai penanda 

kuantitas, adverbia yang banyak digunakan, yakni adverbia kerap dan 

lagi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Devi adalah sama-sama meneliti mengenai adverbia dan penanda 

modalitas. Perbedaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Devi adalah penggunaan adverbia berdasarkan empat bentuk adverbia, 

dan jenis adverbia berdasar tempatnya, intrklausal dan ekstraklausal 

serta penanda kuantiitas dan kualitas. 

Penelitian tentang adverbia berikutnya adalah pada penelitian 

Rajabva (2014) tentang modifikator adverbial tujuan pada bahasa 

Inggris dan bahasa Azerbaijan. Pada penelitian Rajabova ini, diteliti 

tentang persamaan dan perbedaan dalam sistem fonetik kata-kata yang 

menunjukkan modifikator adverbial tujuan dalam kedua bahasa. Selain 

itu diteliti juga dampak posisi modifikator adverbia tujuan yang 

berbeda dari kedua bahasa yang diteliti. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rajabova, yang menelti modifikator adverbia, 

melainkan terfokus penelitiannya walaupun sama-sama meneliti 

tentang adverbia.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Xu (2012)  adverbia 

yang membandingkan penggunaan adverbial konjungsi antara peserta 

disik EFL Cina dengan penutur asli. Dibandingkan dengan penelitian 

tentang jenis dan struktur adverbia penanda modalitas pada teks 
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terjemahan Alquran ini, terdapat perbedaan pada fokus penelitian. 

Penelitian yang dilakukan Xu memfokuskan penelitian pada adverbial 

konjungsi, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah 

abverbia bukan sebagai konjungsi, tetapi sebagai kata keterangan 

terhadap kategori yang didampinginya. Pada penelitian yang dilakukan 

Xu, adverbia berfungsi sebagai konjungsi yang bisa menghubungkan 

kalimat, paragraf, maupun teks yang lebih besar lagi secukupnya. 

Untuk posisi adverbial konjungsi, pada penelitian Xu juga menjadi 

fokus penelitian. Sebagaimana makna yang dimiliki oleh adverbia 

penanda modalitas pada teks terjemahan Alquran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wiechmann, Daniel dan Wlmakerz 

(2013) tentang adverbia dalam bahasa Inggris juga memiliki perbedaan 

fokus kajian. Pada penelitian Wiechmann, Daniel dan Elmakerz ini, 

fokus kajiannya adalah tentang posisi kluasa adverbial yang 

diperbolehkan dalam bahasa Inggris. dari penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa adverbia yang diteliti posisinya adalah adverbia yang 

berfungsi sebagai konjungsi dalam klausa bawahan pada kalimat 

kompleks. Dengan demikian jelas terdapat perbedaan dengan 

penelitian tentang makna adverbia pada teks terjemahan Alquran ini. 

Adverbia pada penelitian ini bukanlah adverbia yang berfungsi sebagai 

konjungsi, melainkan adverbia yang berfungsi menerangkan kata yang 

didapingi. 

Penelitian Mansoori (2016) berjudul “Analisis Perbandingan Verba 

Modal dalam Tiga Surah: Yasin, Ar-Rahman, Yunus dan terjemahan 
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Persia dan Inggis Kontras”. Hasil penelitian ini mengandung modal 

verba, yaitu salah satu sarana untuk mengekspresikan modalitas dan 

umumnya berhubungan dengan kepastian dan ketidakpastian sebuah 

kalimat dari perspektif pendengar. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan Mansoori adalah sama-sama meneliti bentuk 

adverbia penanda modalitas. Perbedaan  penelitian ini dengan 

penelitian Mansoori yaitu meneliti pembantu modal dalam surah Ar-

Rahman dan surah Yasin Persia dan Inggris. Kategori adverbia 

penanda modalitas dan implementasi hasil penelitian ini tidak diteliti 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Mansoori.  

Markhamah dan Atiqa Sabardila (2013) menulis makalah seminar 

yang diprosidingkan dengan tema “Kesantunan Berbahasa dalam 

Berbagai Perspektif”. Makalah tersebut berjudul “Kesantunan 

Berbahasa: Perspektif terjemahan Aluran dan Hadis”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa etika berbahasa yang ditemukan dalam Alquran 

berupa kesantunan sosiolinguistik meliputi sikap, tindakan, maupun 

tuturan. Persamaan antara peneliti ini dengan penelitian Markhamah 

terletak pada sumber data, keduanya menggunakan sumber data TTA. 

Perbedaannya, penelitian Markhamah menekankan pada kesantunan 

berbahasa sedangkan penelitian ini pada adverbia. 

Penelitian Markhamah (2014) membahas fenomena 

ketidaksantunan berbahasa dalam TTA. Makalah ini disampaikan pada 

“Seminar Nasional Ketidaksantunan Berbahasa dan Dampaknya dalam 

Pembentukan Karakter”. Terdapat ketidaksantunan tuturan ditemukan 
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dalam bentuk pemilihan kata yang tidak santun dan penggunaan 

pronomina persona Dia untuk mengganti Allah, yang dinilai tidak 

sopan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Markhamah terletak 

pada sumber data, keduanya menggunakan sumber data  pada TTA 

(teks terjemahan Alquran). Perbedaannya, peneitian Marhkamah 

menekankan pada ketidaksantunan berbahasa sedangkan penelitia ini 

pada adverbia. 

Penelitian Markhamah (2015) membahas peran yang diisi oleh 

satuan lingual berpronomina persona pertama pada TTA dalam 

prosiding pada University Research Colloquium, Magister Pengkajian 

Bahasa, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Persamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Markhamah 

terletak pada sumber data, keduanya menggunakan sumber data TTA. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Markhamah 

adalah pada penelitian Markhamah menekankan pada peran yang diisi 

oleh satuan lingual berpronomina persona pertama sedangkan pada 

penelitian ini mengenai adverbia.  

C. Proposisi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat jenis dan penanda 

adverbia modalitas pada teks terjemahan Alquran. Adverbia penanda 

modalitas  kepastian, kesangsian, keinginan, ajakan, kewajiban, larangan, 

ingkar, kesalingan dan ketetapan. Jenis adverbia penanada modalitas yang 

paling banyak ditemukan yaitu adverbia menyungguhkan dengan penanda 

sesungguhnya dengan frekuensi 50. Hasil analisis jenis penanda modalitas 
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yang diklasifikasi berdasarkan kelompok adverbia penanda modalaitas 9 

jenis tersebut, modalitas kepastian (sesungguhnya, niscaya, tentu, 

memang, pasti, sebenarnya), modalitas kesangsian (sekiranya), modalitas 

keinginan (hendak, mudah-mudahan), ajakan (hendaklah), kewajiban 

(harus), larangan (janganlah), ingkar (bukan, tidak), kesalingan (saling), 

ketetapan (tetap). 

Hasil penelitian ini terkait dengan struktur dan penenda adverbia 

modalitas pada teks terjemahan Alquran. Peneliti menemukan advebia 

penanda modalitas menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan keharusan 

pada teks terjemahan Alquran. (1) Penanda modalitas kepastian ditemukan 

struktur FV, FA, dan FN. (2) Penanda modalitas kesangsian ditemukan 

struktur FN. (3) Penanda modalitas keinginan ditemukan struktur FE, dan 

FA. (4) Penanda modalitas ajakan ditemukan struktur FV, dan FA. (5) 

Penanda modalitas kewajiban ditemukan struktur FV. (6) Penanada 

modalitas larangan ditemukan struktur  FV. (7) Penanda modalitas ingkar 

ditemukan struktur FV. (8) Penanada modalitas kesalingan ditemukan 

struktur  FV. (9) Penanda modalitas ketetapan ditemukan struktur  FV.     

 

 

 

 

 

 


