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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur APKl (adverbia penanda kualitas) pada 
TTA (Teks Terjemahan Alquran). Struktur adverbia penanda kualitas pada teks Terjemahan 

Alquran berupa tataran klausa, adverbia berfungsi menjelaskan sintaksis. Kata atau bagian 

kalimat yang dijelaskan adverbia itu berfungsi sebagai predikat. Sejumlah adverbia yang selain 
dapat menerangkan verba, adjektiva, dan adverbia lain juga dapat menerangkan nomina dan 

frasa preposisi. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan dan agih. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. 
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metodelogis. Dari 

keseluruhan struktur dapat diketahui bahwa posisi adverbia penanda kualitas bisa berada di 

muka kata yang diterangkan, di tengah kata-kata lain, dan di belakang kata yang diterangkan. 
Namun demikian, yang paling banyak ditemukan adalah struktur yang adverbianya terletak di 

muka kata yang diterangkan. Struktur seperti ini menunjukkan bahwa posisi adverbial penanda 

kualitas termasuk fleksibel. Sebagian besar APKl yang ditemukan pada TTA membentuk frasa 
ajektiva. Ada beberapa APKl yang membentuk frasa verba karena menerangkan verba.  

  

Kata kunci: Adverbia, Teks Terjemahan Alquran, struktur 

 

Abstract 

This study aims to analyze the structure of the APKl (adverb marker of quality) in TTA (the 

Qur'anic translation text). The adverb structure signifies the quality of the Qur'anic translation 
text in the form of clauses, adverb serves to explain syntax. The word or part of the sentence 

described by adverb functions as a predicate. A number of adverb that can explain verbs, 

adjectives, and other adverbs can also explain nouns and prepositional phrases. The type of 

research used is qualitative descriptive. The analytical method used in this research is the solid 
and balanced method. The data collection techniques used in this study include the skillful 

listening and technique of note taking. The triangulation used in this study is methodological 

triangulation. The results of the analysis found in the structure of the APKL on TTA, the 
structure of the APKl in the form of adjective phrases consists of the basic forms and 

derivatives of nouns and verbs. Adverbial quality markers are located in front of the words 

explained, in the middle of other words, and behind the words that are explained (flexible). 
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1. PENDAHULUAN 

 

Teks Terjemahan Alquran (TTA) sebagai media untuk memaknai Alquran. Memahami isi 

teks terjemahan Alquran sebagai upaya untuk lebih dekat dengan pencipta dunia ini yaitu Alloh 
SWT. Kesemestaan ayat-ayat Alquran sebagai bukti keagungan Alloh SWT menciptakan dunia 

ini lengkap dan semua sudah tertata secara sistematis. Teks Terjemahan Alquran terdapat 

kalimat yang menjelaskan mengenai kata sifat (adjektiva), menerangkan jumlah atau bilangan 
(numeralia) tersusun dalam kalimat. Rangkian kata disusun dengan kata penghubung yang 

mendampingi menjadi kalimat. Cakupan yang ada dalam sintaksis adalah (1) struktur, masalah 

fungsi, kategori, peran, dan alat-alat yang digunakan dalam membangun struktur itu; (2) satuan-

satuan sintaksis yang berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana; (3) hal-hal lain yang 
berkenaan dengan sintaksis seperti masalah modus, aspek, dan sebagainya (Chaer,2007: 206). 

Kridalaksana (1986: 76-81) menyatakan bahwa adverbia adalah kategori yang dapat 

mendampingi ajektiva, numeralia, atau proposisi dalam konstruksi sintaksis. Bentuk adverbia 
dapat dibedakan menjadi enam  macam, yaitu: (1) adverbia  dasar, (2) adverbia turunan, (3) 

adverbia yang terjadi dari gabungan kategori lain dan pronomina, (4) adverbia gabungan, (5) 

adverbia deajektival gabungan, dan (6) adverbia gabungan proses. Adverbia tuturan dibedakan 
menjadi: (a) adverbia turunan yang tidak berpindah kelas,  (b)  averbia turunan yang berasal 

dari berbagai kelas, (c) adverbia deajektival, (d) adverbia denumeralia, (e) adverbia deverbal. 

Adverbia yang tidak berpindah kelas terdiri atas adverbia bereduplikasi dan adverbia gabungan. 

Salah satu aspek penanda yang terdapat pada adverbia yaitu aspek penanda kualitas. 

Objek penelitian ini membahas penggunaan adverbia penanda kualitas dan kuantitas TTA. 
TTA (Teks Terjemahan Alquran) yang menjadi objek penelitian ini diterbitkan oleh kerajaan 

Arab Saudi. TTA merupakan terjemahan dari Alquran yang memiliki arti kandungan dari setiap 

ayat berdasarkan firman Alloh SWT. Alwi, dkk (2010: 203) menyatakan dilihat dari tataran 

frasanya, perlu dibedakan adverbia dalam tataran frasa dari adverbia dalam tataran klausa. 
Dalam tataran frasa, adverbia adalah kata yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia 

lain. 

Penelitian ini mengkaji mengenai struktur adverbia penanda kualitas pada teks terjemahan 
Alquran. Aspek yang dikaji penanda adverbia penelitian ini berupa struktur adverbia kualitas 

pada teks terjemahan Alquran. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dikatakan termasuk penelitian 

deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk mengkaji pola penggunaan adverbia 
pada TTA. Objek penelitian ini adalah penggunaan adverbia pada TTA. Subjek penelitian ini 

adalah TTA yang terdapat aspek penanda kualitas. Adverbia kualitas menjelaskan sifat atau 

nilai perbuatan, perisitiwa, keadaan, atau sifat. Data penelitian ini kualitatif. Wujud data 
penelitian ini berupa macam-macam, bentuk, makna, dan modifikasi adverdia penanda kualitas 

dalam TTA. Dokumen TTA (teks Terjemahan alquran) sebagai sumber data penelitian ini. TTA  

yang dipublikasikan oleh kerajaan Arab Saudi yang pernah diteliti Sabardila, dkk.(2003) 

sebagai sumber data. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. 

Teknik simak adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak 
penggunakan bahasa (Mahsun, 2013: 92). Teknik simak dipakai untuk menyimak TTA (Teks 

Terjemahan Alquran) untuk mengidentifikasi data-data tentang berbagai  penggunaan satuan 

lingual yang mengandung  adverbia. Teknik catat dipakai untuk mencatat data-data penggunaan 

satuan lingual yang mengandung  adverbia yang terdapat pada TTA. Analisis dokumen TTA 
dilakukan terhadap semua informasi tertulis, baik yang tersurat maupun yang tersirat yang 

terkait dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data peneliti harus menganalisis satuan-

satuan lingual yang menggunakan  adverbia. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 



 
 
ISSN 2549-5607 The 2nd International Conference on Language, Literature and Teaching 
 

The 2
nd

 ICoLLiT | PROCEEDINGS  296 

 
 

adalah triangulasi metodelogis. Patton (dalam Sutopo, 2002:92) mengatakan teknik triangulasi 

metodelogis merupakan teori yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan sejenis tetapi 
menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya metode yang dilakukan 

dengan maksud memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis. Metode kualitatif 

antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata daripada 
angka-angka (Moleong, 2010: 5). Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang 

bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-
lain (Moleong, 2010: 6). Dengan metode penelitian kualitatif ini, peneliti ingin memberikan 

penjelasan mengenai penggunaan adverbia penanda kualitas pada struktur teks terjemahan 

Alquran. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Identifikasi  dan analisis Struktur APKl ( Adverbia Penanda Kualitas), yang ditemukan pada 
TTA dinyatakan berikut ini.   

 

a. APKl yang menggunakan kata Maha  

1) Struktur Maha + bentuk dasar: Maha Esa dan Maha Suci 

Struktur APKl Maha + bentuk dasar ditemukan pada data Maha Esa, Maha Suci, dan Maha 

Bijaksana. Berikut analisis struktur APKl pada QS At-Taubah (9:31-32) dan QS Al Baqarah (2: 
31 – 32). 

[1] Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang  

        N                Adv   Adj                                                 Adv   Adj     N 

Mereka persekutukan.”(9: 31-32) 
[2] Maha Suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah  

 Adv    Adj     N 

Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi  
                                                                                                       Adv      Adj 

Maha Bijaksana.”(2: 31 – 32) 

Adv    Adj 

Struktur APKl pada (1) kata Maha esa dan Maha suci, kata Maha menunjukkan derajat 
kedudukan atau sifat yang dimiliki oleh Allah. Bentukan APKl pada kata Maha esa terdiri atas 

Maha + esa. Kata esa sebagai kata sifat bentuk dasar yang berarti tunggal. Kata Maha + suci, 

suci menunjukkan kata sifat bentuk dasar yang berarti bersih dari dosa sifat ini hanya dimiliki 
oleh Allah. Penanda kata Maha esa dan Maha suci, Maha sebagai adverbia penanda kualitas 

yang berupa frasa adjektiva, masing-masing terdiri atas bentuk dasar. Struktur adverbia 

penanda kualitas pada data (2) sesuai dengan struktur APKl data (1). 
 

2) Struktur     Maha +  kata turunan.  

Struktur ini ditemukan pada Maha Pengampun, Maha Penyantun, Maha Mengetahui  

Maha Bijaksana, dan Maha Penyayang 
[2] Allah mema`afkan tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(5: 

101) 

[3]  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: 31 – 32) 

[4] lebih baik bagi mereka dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(49:5) 

Struktur APKl (2), (3), dan (4) kata Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha pengampun, 

Maha penyantun, dan Maha penyayang. Bentukkan kata Maha + mengetahui, mengetahui 
sebagai kata turunan dari kata dasar tahu mendapat imbuhan prefiks (men-) dan sufiks (-i) 

sehingga membentuk kata sifat yang berarti menyaksikan. Bentukkan kata Maha bijaksana 

terdiri atas Maha + bijaksana sebagai adverbia penanda kualitas membentuk kata sifat dasar. 
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Kata bijaksana sebagai kata dasar yaitu dapat menggunakan akal budinya untuk arif dalam 

memberikan keputusan. Penanda kata Maha mengetahui sebagai adverbia penanda kualitas 
yang berupa adjektiva bentuk turunan. Kata Maha bijaksana sebagai adverbia penanda kualitas 

yang berupa frasa adjektiva bentuk dasar. Struktur APKl yang ditemukan pada data ini berupa 

frasa adjektiva bentuk dasar dan turunan. Struktur adverbia penanda kualitas pada data (3) dan 

(4) sesuai dengan struktur APKl data (2).  
Semua frasa yang menggunakan adverbia  penanda Maha diikuti oleh kata sifat dan semua 

APKl dengan penanda Maha menerangkan sifat Allah. Berdasarkan data yang ditemukan APKl 

penanda Maha yang menyatakan sifat Allah adalah Maha esa dan Maha suci. Sifat Allah yang 
lain yang berupa satuan lingual yang menggunakan adverbia penanda kualitas adalah Maha 

pengampun, Maha penyayang, dan Maha penyantun.   

b. APKl yang menggunakan kata amat  
APKl amat + bentuk dasar  ditemukan pada data Amat Suka dan Amat Keras. 

“[5](Orang-orang Yahudi itu) amatsuka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka 

mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu;...”(5: 41) 

"[6] mereka dengan siksaan yang amat keras? ..."(7: 164) 

APKl amat + bentuk verba ditemukan pada data Amat Suka dan Amat Keras. 

Berikut analisis struktur APKl pada QS Al-Maaidah (5: 41). 

“[5].(Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat 
                                             Adv    Adj                                                              Adv 

suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang  

Adj       
kepadamu;...”(5: 41) 

Struktur APKl (5) dan (6) ditemukan kata amat suka dan amat keras. Bentukkan kata amat 

suka, terdiri atas amat + suka. Kata amat sebagai kata yang menjelaskan tingkatan tertinggi 

atau utama. Kata suka membentuk kata sifat perasaan senang. Kata Amat Suka berdasarkan 
konteks sifat yang utama dilakukan oleh orang-orang Yahudi yaitu suka mendengar berita-

berita bohong. Penanda kata amat suka berupa frasa adjektiva terdiri atas bentuk terdiri atas 

adverbia + bentuk  adjektiva. Struktur adverbia penanda kualitas pada data (6) sesuai dengan 
struktur APKl data (5). 

 

c. APKl yang menggunakan kata niscaya  

Struktur APKl yang menggunakan kata niscaya ditemukan niscaya + bentuk turunan berupa 

verba.  

“[7]niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; ...”(2: 40) 
“[8]niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur'an itu     

      sedangditurunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu.”(5: 101) 

“[9] niscaya akan diterangkan kepadamu. ....”(5: 101) 
"[10] niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu ...”(7: 161-162) 

"[11]niscaya mereka tidak mengerjakannya..."(6: 112) 

 

Berdasarkan analisis ditemukan dua jenis struktur yaitu pertama, struktur yang terdiri 
penanda kualitas niscaya + verba turunan.   

  Struktur APKl (7) dan (11) ditemukan kata niscaya Aku penuhi dan niscaya mereka tidak 

mengerjakannya. Kata niscaya Aku penuhi terdiri atas niscaya + Aku penuhi. Kata niscaya 
sebagai kata yang menjelaskan kepastian atau pasti. Kata penuhi mendapat akhiran sufiks (-i) 

membentuk kata verba yang berarti lengkap dengan sempurna. Kata niscaya aku penuhi 

berdasarkan konteks menjelaskan kepastian bahwa Alloh akan memenuhi. APKl kata niscaya 
Aku penuhi sebagai adverbia penanda kualitas yang berupa frasa verba terdiri atas adverbial + 

frasa verba. Struktur adverbia penanda kualitas pada data (11) sesuai dengan struktur APKl 

data (7).  

Struktur APKl kata niscaya menyusahkan, niscaya diterangkan, dan niscaya kami ampuni, 
niscaya akan diterangkan, dan niscaya mereka tidak mengerjakannya  merupakan satuan 

lingual yang menggunakan adverbia penanda kualitas yang berupa frasa  verba yang terdiri atas 
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adverbia + verba turunan.  Semua satuan lingual   yang menggunakan APKL niscaya 

membentuk frasa verba. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa APKl niscaya yang 
ditemukan pada TTA menandai kepastian akan tindakan yang diterangkannya. Adapun 

tindakan yang diterangkannya adalah tindakan: (1)  memenuhi janji (oleh Allah), (2)  

menyusahkan (orang yang bertanya), (3) akan dierangkan (oleh Allah), dan (4) tidak 

mengerjakan perintah Allah.  
 

d. APKl yang menggunakan kata lebih 

Satuan lingual yang menggunakan APKl lebih  terdiri atas dua struktur, yakni (1) struktur  

yang terdiri atas kata lebih + Adjektiva +  Frasa Preposisi dan (2) struktur yang terdiri atas lebih 

+ Adjektiva + Frasa Nomina.  

1) Struktur  yang terdiri atas kata lebih + Adjektiva +  Frasa Preposisi 

   [12]Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu.(4: 171) 

“[13] demikian itu lebih baik bagi mereka ...” (47: 21). 

“[14] wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok- 

olok) ...”(49: 11) 

"[15] lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah ...” (6: 93) 

Pertama APKl lebih + Adjektiva + Frasa Preposisi  ditemukan pada data lebih baik bagimu, 
lebih baik bagi mereka, lebih baik dari wanita, lebih zalim daripada orang.   

Struktur APKl (12), (13), (14), dan (15) ditemukan kata lebih baik bagimu, lebih baik bagi 

mereka, lebih baik dari wanita, lebih zalim daripada orang. Bentukkan kata lebih baik bagimu 
terdiri atas lebih + baik + bagimu.  Kata lebih menyatakan keadaan yang lebih tinggi 

derajatnya dari yang lain. Kata baik menyatakan  kata sifat dasar yang berarti layak. Kata 

bagimu menyatakan untuk kamu berkedudukan sebagai pelaku. Kata lebih baik bagimu 

berdasarkan konteks menjelaskan keadaan kamu yang lebih baik untuk dilakukan. APKl kata 
lebih baik bagimu sebagai adverbia penanda kualitas yang berupa frasa adjektiva terdiri atas 

bentuk lebih + Adjektiva + Frasa Preposisi.  

  

2) Struktur yang terdiri atas lebih + Adjektiva + Frasa Nomina  

Berdasarkan analisis ditemukan dua jenis struktur yaitu struktur yang terdiri kata lebih + 

Adjektiva + bentuk  Frasa Nomina. Berikut analisis struktur APKl pada data (12) QS An-Nisaa‟ 
(4: 171) 

[16]maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. (4: 135) 

Berikut analisis struktur APKl pada QS Al-An‟aam (4: 135) 

[16]maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. (4: 135) 
                              Adv  Adj          FN 

Struktur APKl (16) ditemukan kata lebih tahu kemaslahatannya. Bentukkan kata lebih tahu 

kemaslahatannya terdiri atas lebih + tahu + kemaslahatannya. Kata lebih menyatakan keadaan 
yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Kata tahu menyatakan  kata sifat dasar yang berarti 

mengerti manfaat yang didapat. Kata kemaslahatannya berasal dari kata maslahat mendapat 

imbuhan prefiks (ke-) dan sufiks (-an) yang berarti sesuatu yang menyatakan melainkan orang 

termasuk kata benda (nomina) sebagai pelaku. APKl pada kata lebih tahu kemaslahatannya 
sebagai adverbia penanda kualitas yang berupa frasa adjektiva terdiri atas Adverbia + Adj + 

FN. 

 

e. APKl yang menggunakan kata juga 

APKl pada kata (juga) di antara orang-orang Yahudi sebagai adverbia penanda kualitas 

yang berupa kata Adverbia +  Frasa Preposisi + FN. 
Berikut analisis struktur APKl pada QS Al-Maaidah (5: 41) 

[17] "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara 

                                                                                                                  Adv     FPrep 

orang-orang Yahudi.(5:41) 
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       FN 

Struktur APKl (17) ditemukan kata (juga) di antara orang-orang Yahudi. Bentukan kata 
(juga) di antara orang-orang Yahudi terdiri atas (juga) + di antara + orang-orang Yahudi. 

Kata juga menyatakan sama atau serupa dengan hal sebelumnya. Kata di antara berarti jarak 

ruang antara dua benda. Kata orang-orang Yahudi berarti kumpulan atau kelompok bangsa dari 

Israel. Kata (juga) di antara orang-orang Yahudi berdasarkan konteks menjelaskan keadaan 
yang serupa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yakni belum beriman.  

Damayanti (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Adverbia Penanda Modalitas dalam 

Novel Karya Andrea Hirata:  Suatu Kajian Stuktur dan Makna” memaparkan bahwa bentuk 
adverbia penanda modalitas dalam novel karya Andrea Hirata merupakan adverbia 

monomorfemis dan polimorfemis yang menurut perilaku sintaksisnya merupakan adverbia 

intraklausal dan ekstraklausal yang dapat diingkarkan dan ada pula yang tidak dapat 
diingkarkan. Persamaan dengan penelitian ini mengakaji mengenai penggunaan adverbia. 

Perbedaan terletak pada bidang kajian, peneliti mengkaji mengenai adverbia penanda kualitas 

sedangkan penelitian Damayanti mengkaji Adverbia Penanda Modalitas. 

Devi  (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 data yang telah ditemukan, penggunaan adverbia dapat diklasifikasikan 

berdasarkan empat macam, yakni sebagai penanda aspek, penanda modalitas, penanda kualitas, 
dan penanda kuantitas. Persamaan dengan penelitian ini mengakaji mengenai penggunaan 

adverbia. Perbedaan terletak pada objek kajian peneliti mengkaji mengenai TTA (Teks 

Terjemahan Alquran), sedangkan penelitian oleh Devi mengkaji artikel opini dalam surat kabar 
Kompas. 

Penelitian lain dilakukan oleh Krantz, dan Leonard, Laurence B (2007) yang berjudul “The 
Effect of Temporal Adverbials on Past Tense Production by Children With Specific Language 

Imp”menyatakan bahwa adverbial dikaitkan dengan bentuk past tense. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kedua partisipan SLI dan TD MLU memproduksi past-tense tidak lebih sering ketika 
dimasukkan temporal adverbial  dibandingkan ketika temporal adverbial tersebut dihilangkan. 

Persamaan dengan penelitian ini mengakaji mengenai penggunaan adverbia. Perbedaan terletak 

pada bentuk kajian peneliti mengkaji mengenai bentuk kata dasar dan turunan, sedangkan 

penelitian oleh Krantz mengkaji bentuk kata lampau. 

Mudrikah (2014) meneliti “Adverbia Verba Bahasa Jawa  pada Cerbung Ngonceki  Impen 
pada Majalah  Panjebar Semangat Edisi Maret – Agustus 2014” menyatakan bahwa bentuk 

adverbia verba bahasa Jawa yang terdapat dalam cerbung Ngonceki Impen yaitu adverbia 

monomorfemis dan adverbia polimorfemis. Adverbia monomorfemis ini terdapat dua macam 

morfem yaitu morfem asal dan morfem unik. Persamaan dengan penelitian ini mengakaji 
mengenai penggunaan adverbia. Perbedaan terletak pada adverbia penanda peneliti mengkaji 

mengenai adverbia penanda kualitas, sedangkan penelitian oleh Mudrikah mengkaji adverbia 

monomorfemis dan adverbia polimorfemis. 

Setiyadi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Adverbia dalam Linguistik Arab” 

menyatakan bahwa konsep adverbia dalam bahasa Arab terbagi menjadi  tiga  bentuk  utama  
yang  tergambar dalam al-mukammilât  al-manshûbah, al-majrûrah, dan at-tawâbi‟. Setiap 

bentuk adverbia tersebut memiliki kategori, fungsi dan peran masing-masing dalam sebuah 

kalimat. Persamaan dengan penelitian ini mengakaji mengenai penanda adverbia. Perbedaan 
terletak pada kajian peneliti mengkaji mengenai struktur adverbia penanda kualitas Teks 

terjemahan Alquran, sedangkan penelitian oleh Setiyadi mengkaji kategori, fungsi, dan peran 

dalam kalimat. 

 

4. SIMPULAN 
Adverbia penanda kualitas terdapat pada TTA adalah  kata Maha, amat, niscaya, lebih, 

juga, dan tidak lain hanyalah. Hasil analisis struktur APKl (adverbia penanda kualitas) kata 
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Maha ditemukan masing-masing terdiri atas adverbia yang diikuti bentuk dasar dan turunan. 

Struktur APKl bentuk dasar pada  frasa ajektiva  Maha bijaksana, Maha Esa dan Maha Suci. 
Struktur penanda kata Maha pengampun dan Maha penyantun sebagai adverbia penanda 

kualitas yang berupa frasa adjektiva terdiri atas adverbia + bentuk turunan. Semua  satuan 

lingual  yang menggunakan APKl Maha mmembentuk frasa ajektiva dan menyatakan sifat 

Allah. Struktur APKl kata amat suka dan amat keras sebagai adverbia penanda kualitas yang 
berupa frasa adjektiva terdiri atas adverbial + bentuk  adjektiva.  

Struktur APKl yang menggunakan kata niscaya ditemukan pada niscaya menyusahkan, 

niscaya diterangkan, dan niscaya kami ampuni, niscaya Aku penuhi dan niscaya mereka tidak 
mengerjakannya sebagai adverbia penanda kualitas yang berupa frasa  verba terdiri atas 

adverbia + verba turunan.  Struktur APKl yang menggunakan kata lebih pada kata lebih baik 

bagimu, lebih baik bagi mereka, lebih baik dari wanita, lebih zalim daripada orang terdiri atas 
bentuk lebih + Adjektiva + Frasa Preposisi. Struktur APKl lebih tahu kemaslahatannya terdiri 

atas Adverbia + Adj + FN. Struktur APKl yang menggunakan kata juga pada kata (juga) di 

antara orang-orang Yahudi berupa kata adverbia +  Frasa Preposisi + FN.   

Dari keseluruhan struktur dapat diketahui bahwa posisi adverbial penanda kualitas bisa 
berada di muka kata yang diterangkan, di tengah kata-kata lain, dan di belakang kata yang 

diterangkan. Struktur seperti ini menunjukkan bahwa posisi adverbial penanda kualitas 

termasuk fleksibel. Namun demikian, yang paling banyak ditemukan adalah struktur yang 
adverbianya terletak di muka kata yang diterangkan. Sebagian besar APKl yang ditemukan 

pada TTA membentuk frasa adjektiva. Ada beberapa APKl yang membentuk frasa verba 

karena menerangkan verba.  
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