
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia yang tidak bisa 

hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Artinya, manusia sangat 

membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Bahasa menjadi syarat 

mutlak yang harus dipakai dalam usaha membentuk integrasi antarsesama. 

Melalui bahasa yang jelas maka informasi yang akan disampaikan dapat 

sampai dan dapat dipahami dengan baik. Jadi, apabila informasi yang 

disampaikan dapat dipahami akan memudahkan terbentuknya  intgrasi dan 

kerjasama antar-sesama.  

Selain kejelasan makna bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, 

faktor lain yang mendukung tercernanya informasi kepada mitratutur yaitu 

ketepatan dalam memilih kata dan kemampuan seseorang dalam 

berkomunikasi. Apabila penutur dalam berkomunikasi menggunakan bahasa 

yang rumit dan sulit dipahami maka informasi akan sulit diterima oleh 

mitratutur. 

Selain berperan dalam membentuk hubungan antar-sesama umat 

manusia, bahasa juga digunakan oleh Allah SWT untuk menyampaikan 

ajaran-Nya kepada umat manusia. Allah SWT memberikan wahyu Al Quran 

melaui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad swa secara 
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berangsur-angsur. Al Quran berisi tentang ajaran-ajaran yang disampaikan 

dengan menggunakan bahasa Arab.  

Terjemahan-terjemahan Al Quran sudah ada dalam berbagai macam 

bahasa yang digunakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Usaha 

menerjemahkan Al Quran ini dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia agar 

mudah memahami dan mempelajari isi dari Al Quran. Hal ini terjadi karena 

tidak semua umat Islam mampu memahami bahasa arab. Maka, melalui 

kegiatan menterjemahkan Al Quran ini akan membantu umat Islam dalam 

mempelajari, memahami, dan menyebarkan ajaran tentang Islam kepada 

seluruh umat manusia melaui kegiatan dakwah atau kegiatan lain. 

Al Quran sebagai pedoman umat manusia yang diwahyukan kepada 

Nabi Muhammad saw memiliki bahasa yang indah, makna serta arti yang 

jelas, mudah dipahami, dan  masih banyak lagi kesempurnaan yang tidak 

dapat ditandingi oleh bahasa lain atau bahkan oleh orang terhebat di dunia ini. 

Al Quran juga memiliki bahasa yang santun, sehingga apabila didengarkan 

terasa sangat indah. Hal ini karena Al Quran merupakan firman Allah SWT 

yang ditujukan kepada manusia agar manusia tidak tersesat di dunia. Al 

Quran yang berisi petunjuk-petunjuk supaya manusia sadar terhadap siapa 

hakikatnya mereka, untuk apa mereka hidup, kewajiban dan hak yang harus 

dipenuhi sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.  

Salah satu surat yang ada di dalam Al Quran adalah surat Ar Rahman. 

Surat Ar Rahman yang turun di Madinah dan terdiri dari 78 ayat ini berisi 

tentang kemurahan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dengan 
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memberikan nikmat yang tidak terbatas di dunia maupun di akherat. Selain 

itu, surat Ar-Rahma juga berisi tentang siapa hakikat manusia dan kewajiban 

manusia untuk mengakui kebesaran Allah SWT dan mensyukuri nikmat-

nikmat-Nya. 

Setiap terjemahan Al Quran memiliki struktur fungsi, kategori, dan 

peran yang berbeda-beda. Hal ini juga terdapat dalam terjemahan surat Ar 

Rahman. Contohnya (Tuhan) Yang Maha Pemurah, terjemahan pada ayat 1 

terbangun dari fungsi Subjek (Tuhan) dan Predikat (Yang Maha Pemurah), 

memiliki kategori Nomina (Tuhan) dan Frasa Nomina (Yang Maha 

Pemurah), dan memiliki peran dikenal (Tuhan) dan pengenal (Yang Maha 

Pemurah). 

Peneliti bermaksud melakukan penelitian yang membahas serta 

mengkaji analisis fungsi, kategori, dan peran. Di dalam penelitian ini akan 

diteliti dari aspek sintaksis. Peneliti mengambil judul “Analisis Fungsi, 

Kategori, dan Peran dalam Tejemahan Al Quran Surat Ar Rahman”. 

 

B. Pembatasan Masalah  Penelitian 

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti akan memfokuskan 

penelitiannya pada analisis fungsi, kategori, dan peran klausa pada 

terjemahan Al Quran surat Ar Rahman. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena 

bidang kajian sintaksis yang cukup luas. 
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat tiga permasalahan 

yang harus dijawab dalam penelitian ini. 

1. Bagaimanakah struktur fungsi yang menduduki pola pada terjemahan Al 

Quran surat Ar Rahman? 

2. Bagaimanakah bentuk kategori yang menduduki pola pada terjemahan Al 

Quran surat Ar Rahman? 

3. Bagaimanakah peran yang menduduki pola pada terjemahan Al Quran 

surat Ar Rahman?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas terdapat tiga tujuan dalam 

penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan struktur fungsi yang menduduki pola pada terjemahan 

Al Quran surat Ar Rahman. 

2. Mendeskripsikan bentuk kategori yang menduduki pola pada terjemahan 

Al Quran surat Ar Rahman. 

3. Mendeskripsikan peran yang menduduki pola pada terjemahan Al Quran 

surat Ar Rahman. 
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E. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat di adlam penelitian ini, yaitu manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan terhadap khasanah ilmu bahasa terutama bidang Sintaksis 

yaitu mengenai analisis fungsi, kategori, dan peran dalam terjemahan Al 

Quran surat Ar Rahman 

. 

2. Manfaat Praktis 

a. Membantu pengajar, khususnya guru bahasa Indonesia diharapkan 

dapat memberikan pengertian dan pemahaman dengan tepat 

mengenai analisis fungsi, kategori, dan peran. 

b. Memberi sumbangan kepada peneliti lain yang akan meneliti dengan 

objek penelitian yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 




