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ABSTRAK 

RAGAM DAN STRUKTUR FUNGSIONAL KALIMAT PADA 

TERJEMAHAN AL-QURAN SURAT AL-LAIL 

 

Fitria Nurkholis, A 310080234, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 

dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012, 44 halaman. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur fungsional 

kalimat dan ragam kalimat pada terjemahan Al-Quran Surat Al-Lail. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka dan catat. 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan intralingual 

dengan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP). Hasil penelitian ini adalah 1) 

struktur fungsional terjemahan Al-Quran Surat Al-Lail terdiri dari beberapa pola 

yaitu pola S yang terdiri dari 9 pola, pola P yang terdiri dari 13 pola, pola O yang 

terdiri dari 10 pola, pola K yang terdiri dari 9 pola dan pola Konjungsi yang terdiri 

dari 5 pola. 2) ragam kalimat pada terjemahan Al-Quran Surat Al-Lail didominasi 

oleh kalimat berita sebanyak 19 kalimat, kalimat emfatik 2 kalimat. 

 

 

Kata kunci: Struktur Fungsional, Ragam Kalimat 
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A. PENDAHULUAN 

Manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia 

melalui suatu perantara. Manusia mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan 

perasaan yang mereka miliki melalui bahasa. Dengan demikian, bahasa dapat 

dikatakan sebagai suatu sarana yang dapat digunakan oleh manusia untuk 

saling berinteraksi dan berkomunikasi serta untuk mengidentifikasi diri. 

Tidak hanya itu, bahasa juga dapat digunakan sebagai salah satu perantara 

yang menghubungkan antara Sang Pencipta dan makhluk-Nya. 

Manusia dapat menyadari akan keberadaan Sang Pencipta melalui 

makhluk-makhluk ciptaan-Nya, benda-benda yang ada di sekitar manusia, 

pemandangan-pemandangan alam yang tersaji dan menakjubkan mata dengan 

keindahannya, serta segala bentuk kehidupan yang ada di alam semesta. 

Dengan melihat dan memperhatikan sekelilingnya, manusia dapat menyadari 

akan kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa serta bersyukur atas 

segala karunia-Nya. Manusia berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha 

Pencipta, berdoa, memohon, memanjatkan puji syukur, dan mengagungkan 

nama-Nya melalui suatu perantara yang disebut bahasa. 

Tuhan Yang Maha Bijaksana menurunkan wahyu-Nya sebagai 

petunjuk hidup bagi umat manusia dengan perantara bahasa yang dapat 

dipahami oleh manusia. Wahyu yang diturunkan oleh Tuhan sebagai 

pedoman hidup umat manusia diturunkan dalam bentuk kitab suci yang 

ditulis dengan menggunakan suatu bahasa sebagai medianya. Al-Quran 

sebagai salah satu bukti nyata tentang adanya hubungan antara Tuhan dan 

manusia merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat 

manusia melalui perantara-Nya dan diturunkan secara berangsur-angsur serta 

disampaikan atau ditulis dengan suatu bahasa. 

Al-Quran adalah kitab suci bagi umat manusia yang berisi petunjuk, 

perintah, ajakan, larangan, cerita dan berita oleh Allah swt kepada umat 

manusia sebagai pedoman untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman 

hidup di dunia dan akhirat. Sebagai media komunikasi bentuk tulis, Al-Quran 

ditulis dengan menggunakan bahasa verbal, yakni menggunakan bahasa Arab. 
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Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, seorang bangsa Arab 

agar disampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad saw. Secara berangsur-angsur melalui perantara 

malaikat Jibril. 

Menurut Sumarlam, dkk. (2009: 1), secara garis besar sarana 

komunikasi verbal dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sarana 

komunikasi yang berupa bahasa lisan dan sarana komunikasi yang berupa 

bahasa tulis. Dengan demikian, wacana atau tuturan pun dibagi menjadi dua 

macam, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Bentuk wacana lisan misalnya 

terdapat pada pidato, siaran berita, khotbah, dan iklan yang disampaikan 

secara lisan. Bentuk wacana tulis misalnya, buku, buku teks, surat, dokumen  

Peneliti dalam penelitian ini mencoba menyoroti salah satu aspek 

atau bidang kebahasaan, yaitu bidang kajian sintaksis. Sintaksis adalah bagian 

ilmu bahasa yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan frase, 

klausa dan kalimat (Markhamah dan Sabardilah 2009: 5). Melihat ruang 

lingkup sintaksis yang cukup luas, peneliti memfokuskan penelitian pada 

kajian mengenai kalimat (analisis kalimat), yaitu tentang ragam kalimat dan 

struktur fungsionalnya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena menggunakan 

pendekatan kualitatif yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hubungan lainnya. Anwar (2010: 5). 

Menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan dekduktif dan induktif 

serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati 

dengan menggunakan logika ilmiah. Selain itu, jika ditinjau dari segi 

kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena 

analisisnya hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan 

mengkaji fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami 

dan disimpulkan. 
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Objek penelitian yaitu sasaran atau objek yang dijadikan pokok 

pembicaraan dalam suatu penelitian. Adapun objek penelitian yang dalam 

penelitian ini adalah ragam kalimat dan struktur fungsional kalimat pada 

terjemahan Al-Quran surat Al Lail. 

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif untuk dikaji. Data yang 

dikumpulkan adalah kalimat-kalimat terjemahan Al-Quran surat Al Lail yang 

mengandung ragam kalimat dan struktur fungsional kalimat. Data tersebut 

diperoleh melalui sumber data primer yang diperoleh langsung dari Al-Aliyy 

Al-Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh CV Penerbit 

Diponegoro. Menurut Marzuki (2003: 55), data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama 

kalinya. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode pustaka dan catat. Menurut Mahsun (2005: 92), menyimak tidak 

hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga 

penggunaan bahasa secara tertulis. Metode simak terhadap penggunaan 

bahasa secara tertulis dapat dilakukan pada teks narasi, bahasa-bahasa pada 

massmedia, dokumen-dokumen, naskah-naskah kuno dan lain sebagainya. 

Adapun teknik lanjutan dari metode simak yang diterapkan dalam penelitian 

ini adalah teknik catat. 

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, data dianalisis 

menggunakan metode padan intralingual dengan teknik dasar berupa teknik 

pilah unsur penentu. Menurut Mahsun (2005: 8) metode padan intralingual 

adalah metode analisis dengan cara menghubungbandingkan unsur-unsur 

yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupaun dalam 

beberapa bahasa yang berbeda. Peneliti menggunakan teknik pilah unsur 

penentu untuk menentukan ragam kalimat dan menentukan susunan dari 

unsur-unsur yang membangun kalimat (struktur fungsional) pada terjemahan 

Al-Quran surat Al Lail. 

Hasil analisis data yang berupa temuan penelitian sebagai jawaban 

atas masalah yang hendak dipecahkan disajikan dengan metode formal. Hasil 
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analisis dari penelitian ini disajikan dengan kata-kata. Hal tersebut untuk 

memudahkan dalam memahaminya. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Ragam Kalimat pada Terjemahan Surat Al-Lail 

Analisis ragam kalimat pada terjemahan surat Al-Lail dibatasi 

berdasarkan makna kalimat. Kalimat berdasarkan maknanya terbagi atas 

lima kalimat. Kelima kalimat tersebut adalah kalimat berita (deklaratif), 

kalimat perintah (imperatif), kalimat tanya (introgatif), kalimat seru 

(interjektif) dan kalimat emfatik. 

Ragam kalimat pada terjemahan Al-Quran surat Al-Lail yaitu 

membahas tentang kalimat berita dan kalimat emfatik. Adapun hasil 

analisis ragam kalimat tersebut sebagai berikut. 

 

a. Kalimat Berita 

1. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak 

perlu pertolongan Allah). 

2. Dan akan dijauhkan dirinya (neraka) orang yang paling 

bertakwa. 

Dua kalimat di atas termasuk kalimat berita karena bersifat 

memberitahukan dan tidak mengharapkan tanggapan lebih lanjut. 

Kalimat pertama memberitahukan bahwa orang yang kikir itu rata-

rata merasa dirinya cukup dan tidak perlu pertolongan Allah seperti 

apa yang kita lihat pada zaman sekarang. Kalimat kedua 

memberitahukan bahwa setiap perbuatan baik maupun buruk pasti 

ada imbalan atau balasannya. 

 

b. Kalimat Emfatik 

1. Sesungguhnya Kami-lah yang Memberikan petunjuk. 

2. dan sesungguhnya milik Kami-lah akhirat dan dunia itu. 
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Kalimat di atas termasuk kalimat emfatik. Hal tersebut 

dikarenakan terdapat penekanan dalam kalimat yang berupa 

penegasan. Penegasan tersebut  ditunjukan dengan penambahan 

partikel –lah pada kata Kami-lah pada kalimat pertama dan kedua. 

 

Tabel 1. Ragam Kalimat pada Terjemahan surat Al-Lail 

No

. 

Ragam 

Kalimat 

Kalimat Ayat  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat 

berita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Demi malam apabila menutupi (cahaya 

siang)  

- demi siang apabila terang benderang 

- demi penciptaan laki-laki dan perempuan 

- sungguh, usahamu memang beraneka 

macam. 

- Maka barangsiapa memberikan (hartanya di 

jalan Allah) dan bertakwa 

- dan membenarkan (adanya pahala) yang 

terbaik (surga) 

- maka akan kami Mudahkan baginya jalan 

menuju kemudahan (kebahagiaan). 

- Dan adapun orang yang kikir dan merasa 

dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah) 

- serta mendustakan (pahala) yang terbaik 

- maka akan Kami Mudahkan baginya jalan 

menuju kesukaran (kesengsaraan). 

- Dan hartanya tidak bermanfaat baginya 

apabila dia telah binasa. 

- Maka Aku Memperingatkan kamu dengan 

neraka yang menyala-nyala 

- yang hanya dimasuki oleh orang yang paling 

celaka 

- yang mendustakan (kebenaran)  dan 

berpaling (dari iman). 

- Dan akan dijauhkan dirinya (neraka) orang 

yang paling bertakwa 

- yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) 

untuk membersihkan (dirinya) 

- dan tidak ada seorang pun memberikan suatu 

nikmat padanya yang harus dibalasnya 

- tetapi (dia memberikan itu semata-mata) 

karena mencari keridaan Tuhan-nya Yang 

Maha Tinggi. 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

11 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 
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2. 

 

 

 

 

 

Kalimat 

Emfatik 

- Dan niscaya kelak dia akan mendapat 

kesenangan (yang sempurna).  

 

- Sesungguhnya Kami-lah yang Memberikan 

petunjuk 

- dan sesungguhnya milik Kami-lah akhirat 

dan dunia itu. 

 

21 

 

 

12 

 

13 

 

 

 

2. Struktur Fungsional pada Terjemahan Surat Al-Lail 

Surat Al-Lail terdiri dari 21 ayat. Walaupun demikian, dalam 

terjemahan Al-Quran Surat Al-Lail dapat diketahui bahwa ayat-ayat 

tersebut mempunyai 21 kalimat dan beberapa pola kalimat. Adapun 

kalimat yang ada dalam Surat Al-Lail dapat dilihat pada data terlampir 

dibawah ini. 

 

Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), demi siang apabila terang  

K1     K2 

benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh, usahamu  

K3      S 

memang beraneka macam.  

P 

Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,  

S  P1   (O)   P2 

dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan kami  

P3    O   Konj.       S 

Mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan). 

P K1   O 

Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu  

Konj.   S    (O) 

pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka akan  

P   O  Konj. 
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Kami Mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan). 

S  P K1   O 

Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.  

P   K1  O 

Sesungguhnya Kami-lah yang Memberikan petunjuk, dan sesungguhnya  

K1     K2 

milik Kami-lah akhirat dan dunia itu.  

 

Maka Aku Memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala,  

Konj.   S  P1    O 

yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan  

S     P2 

(kebenaran)  dan berpaling (dari iman). 

   O 

Dan akan dijauhkan dirinya (neraka) orang yang paling bertakwa, yang  

Konj.  P1    S1 

menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (dirinya),  

O1      P2 

dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus  

     S2 

dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari  

(O2) 

keridaan Tuhan-nya Yang Maha Tinggi. 

K 

Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan (yang sempurna).  

S   P    (O) 
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Hasil dari Pembahasan diatas 

1. Ragam Kalimat pada Terjemahan Surat Al-Lail 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa ragam kalimat pada 

terjemahan Surat Al-Lial didominasi oleh ragam kalimat berita. Hampir 

semua dari dua puluh satu kalimat yang terdapat pada ayat-ayat Al-quran 

Surat Al-Lail adalah kalimat berita. Kalimat berita ada 19 kalimat, 

kalimat emfatik ada 2 kalimat, sedangkan pada kalimat perintah, kalimat 

tanya dan kalimat seru tidak ditemukan dalam terjemahan Al-Quran 

Surat Al-Lail. 

Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Masriyah (2008). 

Masriyah menunjukan bahwa sebagian besar kalimat dalam terjemahan 

Al-Quran surat Al-Qalam merupakan kalimat berita. Lebih dari setengah 

yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran surat Al-Qalam merupakan 

kalimat berita. Ragam kalimat seru tidak ditemukan baik pada 

terjemahan Al-Quran surat Al-Lail dalam penelitian ini maupun pada 

penelitian Masriyah pada terjemahan Al-Quran surat Al-Qalam. 

 

2. Struktur Fungsional pada Terjemahan Surat Al-Lail 

Struktur fungsional kalimat pada terjemahan Al-Quran surat Al-

Lail  terdiri beberapa fungsi kalimat yaitu pola S yang terdiri dari 9 pola, 

pola P yang terdiri dari 13 pola, pola O yang terdiri dari 10 pola, pola K 

yang terdiri dari 9 pola dan pola Konjungsi yang terdiri dari 5 pola. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Masriyah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Struktur 

Fungsional dan Ragam Kalimat pada Terjemahan Al-Quran Surat Al-

Qalam”. Masriyah (2008) menyatakan bahwa kalimat-kalimat dalam 

terjemahan Al-Quran kebanyakan memiliki struktur yang tidak sejalan 

dengan struktur fungsional kalimat berbahasa Indonesia yang lazimnya 

berstruktur SPOK. Adapun kalimat terjemahan Al-Quran surat Al-Lail 

yang mengandung pola SPOK hanya ada beberapa kalimat.  
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D. PENUTUP 

Al-Quran surat Al-Lail terdiri atas 21 ayat. Masing-masing ayatnya 

rata-rata terdiri atas satu kalimat. Keseluruhan jumlah kalimat dari 21 ayat 

tersebut adalah 21 kalimat. 

Struktur fungsional kalimat pada terjemahan Al-Quran surat Al-Lail  

terdiri beberapa fungsi kalimat yaitu pola S yang terdiri dari 9 pola, pola P 

yang terdiri dari 13 pola, pola O yang terdiri dari 10 pola, pola K yang terdiri 

dari 9 pola dan pola Konjungsi yang terdiri dari 5 pola. 

Ragam kalimat yang terdapat pada terjemahan Al-Quran surat Al-

Lail yaitu kalimat berita dan kalimat emfatik. Hasil analisis ragam kalimat 

dari terjemahan Al-Quran surat Al-Lail menunjukan bahwa sebagian besar 

kalimat-kalimat terjemahan Al-Quran surat Al-Lail terdiri atas kalimat berita. 

Kalimat emfatik hanya terdapat beberapa kalimat saja. 
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