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ABSTRAK 

 
RELASI MAKNA KLAUSA DALAM KALIMAT MAJEMUK PADA TERJEMAHAN 

SURAT AS-SAJDAH 
 
Ikhsan Adi Nugroho, A310070284, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 88 
halaman. 
 
Tujuan penelitian ini untuk memaparkan bentuk relasi makna dalam terjemahan surat As-
Sajdah, mengidentifikasi kata hubung yang dipakai untuk mewujudkan relasi makna, dan 
memaparkan kandungan makna terjemahan surat As-Sajdah. Data dalam penelitian ini 
berupa terjemahan surat As-Sajdah. Sumber data penelitian ini adalah terjemahan ayat-ayat 
dalam surat As-Sajdah yang merupakan kalimat majemuk. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode agih. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik simak dan 
catat yang diikuti dengan teknik lesap. Teknik simak peneliti menyimak penggunaan kalimat 
majemuk dalam terjemahan surat As-Sajdah.  Teknik catat ialah peneliti mencatat hubungan 
makna antar klausa yang terdapat dalam terjemahan surat As-Sajdah. Teknik catat dilakukan 
untuk mencatat data yang telah terkumpul. Teknik analisis dengan metode agih yang diikuti 
dengan teknik lesap. Relasi makna yang terdapat pada terjemahan surat As-Sajdah terdapat 
hubungan koordinatif hanya menunjukkan dua makna relasi saja yaitu, (1) hubungan 
penjumlahan atau penambahan, (2) hubungan perlawanan. Hubungan subordinatif pada 
Surat As-Sajdah terdiri atas sepuluh jenis makna, yakni (1) makna waktu (2) makna sebab 
(alasan) (3) makna cara. Selanjutnya (4) makna perbandingan (5) makna syarat. Kemudian 
(6) makna akibat, (7) makna penegasan, (8) makna harapan, (9) makna, dan (10) makna 
penerang. Kata penghubung yang dipakai yaitu pada hubungan koordinatif dan, serta, tetapi, 
akan tetapi, sedangkan, dan sedang. Kemudian hubungan subordinatif  yang, untuk, jika, 
dengan, daripada, seperti, agar, kemudian, lalu, bila, setiap, ketika, sebab, bahkan, maka, 
bahwasannya, dan sesungguhnya. Kandungan makna terjemahan surat As-Sajdah yaitu 
mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran Nabi Muhammad s.a.w 
sebagai Rasul Allah dan Al Qur’an yang diturunkan kepadanya merupakan petunjuk bagi 
manusia, menegaskan tentang ketauhidan dan kekuasaan Allah dengan mengemukakan hal-
hal yang berhubungan dengan masa terciptanya alam, proses kejadian manusia dan 
kebangkitan di hari kiamat serta keajaiban yang terdapat pada alam semesta. 

 
 
 
Kata kunci : klausa, kalimat majemuk, relasi  makna 
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1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi yang penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satu hal yang menunjukkan pentingnya bahasa adalah fungsinya 

sebagai pemersatu bahasa di nusantara. Pembelajaran bahasa juga diarahkan pada 

tercapainya keterampilan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. 

Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh 

anggota masyarakat bahasa untuk komunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya, 

berlandaskan pada budaya yang mereka memiliki bersama. Sistem pada definisi ini 

menunjuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan antara satu dengan yang 

lainnya yang akhirnya membentuk suatu konsisten, yang bersifat hirarkis. (Soejono 

Dardjowidjojo, 2003 : 16). 

Dalam kajian bahasa, sintaksis merupakan cabang dari ilmu bahasa yang 

membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, ataupun frase. Pendapat lain 

mengemukakan bahwa sintaksis adalah tatabahasa yang membahas hubungan antar-

kata dalam tuturan (Verhaar, 2004: 161). Dalam kajian sintaksis adanya kalimat 

majemuk merupakan kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. 

Misalnya Ia menaruh sepeda di parkiran, lalu Ia masuk ke kelas. Klausa I Ia 

menaruh sepeda di parkiran, klausa II  lalu Ia masuk ke kelas. Hubungan makna 

kedua klausa tersebut merupakan hubungan perturutan. 

Al-qur’an adalah kitab suci bagi umat islam sebagai pedoman untuk panutan 

dalam menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat. Al-qur’an diturunkan berupa 

ayat-ayat Al-qur’an, melalui perantara nabi atau rosul yang ditunjuk oleh Allah. 

Segala sesuatu kegiatan manusia di dunia, aturan-aturannya terkandung dalam Al-

qur’an. 

Setiap terjemahan Al-qur’an memiliki makna yang berbeda-beda, dalam 

terjemahan surat As-Sajdah terdapat kalimat majemuk yang di dalamnya terdapat 

relasi makna antar klausa. Misalnya: yang membuat segala sesuatu yang Dia 

ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Klausa I 

yang membuat segala sesuatu, klausa II yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, klausa III 

dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Hubungan makna antara klausa I 

dan klausa II yaitu memiliki hubungan penerang dengan penanda yang. 
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b.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, penulis merumuskan masalah-masalah yang akan 

diteliti.  

1. Relasi makna apa saja yang terkandung dalam terjemahan surat As-Sajdah? 

2. Kata penghubung apa saja yang dipakai untuk mewujudkan relasi makna itu? 

3. Bagaimana kandungan makna secara keseluruhan dam menurut ahli tafsir? 

c.   Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan yang menjadi dasar dalam penelitian yang ingin dicapai. 

1. Mendiskripsikan bentuk relasi makna dalam terjemahan surat As-Sajdah. 

2. Mendiskripsikan kata hubung yang dipakai untuk mewujudkan relasi makna. 

3. Mengidentifikasi kandungan makna terjemahan surat As-Sajdah. 

d.    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharap dapat memberi manfaat. 

a.  Manfaat teoritis 

1) Dapat memberikan gambaran tentang bagaimana menganalisis relasi  makna. 

2) Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang linguistik. 

b.  Manfaat praktis 

1) Bagi pembaca, memberikan wawasan dalam mengenali relasi makna klausa. 

2) Bagi pemakai, bahasa dengan penelitian ini diharapkan dapat menggunakan 

dan memilih satuan-satuan bahasa itu sesuai dengan aturan penggunaan 

bahasa. 

3) Dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi peneliti lain. 

 

2. Metode Penelitian 

a.   Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini berlangsung 

selama tiga bulan. Pada bulan Agustus minggu pertama dan kedua peneliti 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. Pada bulan 

Agustus minggu ketiga dan keempat menyusun proposal. Pada bulan September 

peneliti melakukan analisis data, dan pada bulan Oktober peneliti menyusun laporan 

penelitian yang telah dilakukan. 
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b.   Jenis dan srategi penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Maleong, 2007: 4). 

Penelitian ini bersifat deskrptif karena data yang diperoleh tidak dapat dituangkan 

dalam bentuk bilangan atau angka statistik, peneliti memaparkan gambaran mengenai 

situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. 

c.   Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dan objek penelitian merupakan dua hal yang terpenting dalam sebuah 

penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah terjemahan dari ayat-ayat surat As-

Sajdah . Objek dalam penelitian ini adalah klausa dalam kalimat majemuk yang 

mengandung hubungan relasi pada terjemahan dari ayat-ayat surat As-Sajdah. 

d. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini. 

a) Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

responden sebagai sumber informasi data. Sumber data primer dalam penelitian yang 

akan diteliti ini adalah terjemahan dari ayat-ayat surat As-Sajdah. Surat ini terdiri 

dari 30 ayat diidentifikasi pada kalimat majemuknya.  

b) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian yang akan diteliti ini. 

1) Buku-buku kebahasaan yang berkaitan dengan penelitian yaitu buku Analisis 

Kalimat karya Markhamah, Ilmu Bahasa Indonesia karya Ramlan. 

2) Hasil penelitian lain yang sesuai dengan kajian penelitian 

e. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam suatu 

penelitian. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah pengumpulan 

data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

simak. Teknik simak adalah penyediaan data yang dilakukan dengan menyimak data 

pengguna bahasa (Sudaryanto, 1993: 133). Artinya, dalam hal ini pengumpulan data 

dilakukan dengan menyimak penulisan penulisan surat As-Sajdah. 

Teknik simak di dalam penelitian ini diikuti dengan teknik catat. Teknik catat 

merupakan teknik penyediaan data dilakukan pencatatan pada kartu data (Sudaryanto, 

1993: 133). Teknik catat dalam penelitian ini dengan mencatat data-data yang 
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berhubungan dengan yang diteliti, yaitu relasi makna klausa dalam kalimat majemuk 

pada terjemahan surat As-Sajdah. Data yang akan diteliti berhubungan dengan relasi 

makna kalimat majemuk yang terdapat pada terjemahan Al-Qur’an khususnya pada 

surat As-Sajdah. Kemudian mengidentifikasi satu persatu terjemahan, mana yang 

masuk pada data yang akan diteliti. Selanjutnya dianalisis hubungan makna klausa-

klausanya. 

f. Keabsahan data 

Teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data yang lazim digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah teknik trianggulasi. Keabsahan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik trianggulasi data. Teknik trianggulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data (Sutopo, 2006: 92). 

Misalnya, untuk menentukan keabsahan terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an yang 

mengandung relasi makna antar klausa, peneliti melakukan triangulasi data dari 

terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an yang terdapat dari beberapa surat di Al-Qur’an. 

Triangulasi data dilakukan dengan cara peneliti membaca, menyimak dan memilah 

terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung relasi makna antar klausa. 

g. Teknik analisis data  

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. 

Metode analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

magih. Metode agih adalah metode analisis yang alat penentunya bagian dari bahasa 

yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 15). 

Teknik yang digunakan adalah teknik lesap. Teknik lesap adalah teknik dengan 

melesapkan, menghilangkan, menghapuskan, mengurangi (Sudaryanto, 1993: 24). 

Dalam penelitian ini teknik lesap digunakan untuk mengetahui kadar keintian unsur 

yang dilesapkan. Contoh menurut sudaryanto:  

“sebuah tuturan ABCD mengalami pelesapan atau penghilangan menjadi ABC”. 

Sedangkan menurut data adalah: 

(1)“Dan kalau Kami menghendaki, (2) niscaya Kami akan berikan kepada tiap-

tiap jiwa petunjuk(bagi)nya, (3)akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari-

Ku, (4)“sesungguhnya akan Aku penuhi Neraka Jahanam itu dengan jin dan manusia 

bersama-sama”. 

Data di atas klausa I dan kalau Kami menghendaki, klausa II niscaya Kami 

akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk(bagi)nya, klausa III akan tetapi telah 



5 
 

tetaplah perkataan (ketetapan) dari-Ku, klausa IV sesungguhnya akan Aku penuhi 

Neraka Jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. 

Untuk mengetahui keterangan data dan dapat dicoba dengan melesapkannya. Jika 

kata dan dilesapkan kalimat menjadi sebagai berikut: 

(1)“Dan kalau Kami menghendaki, (2) niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap 

jiwa petunjuk(bagi)nya, (3)akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari-Ku, 

(4)“sesungguhnya akan Aku penuhi Neraka Jahanam itu dengan jin dan manusia 

bersama-sama”. Ternyata makna dari kalimat tersebut tidak berubah atau masih tetap 

komunikatif. Dengan demikian kata dan tidak wajib hadir pada klausa I. 

h. Prosedur Penelitian  

Pada bagian ini diuraikan secara rinci prosedur penelitian yang akan dilakukan. 

Ada dua tahapan dalam penelitian ini.  

a. Perencanaan 

   Pada tahap ini peneliti merencanakan mencari terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an. 

Perencanaan pencarian dilakukan melalui Al-Qur’an terjemahan. 

b. Pelaksanaan 

   Langkah awal yang akan dilakukan peneliti, peneliti mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan kalimat majemuk. Peneliti memilih terjemahan ayat-ayat Al-

Qur’an sebanyak satu surat dari beberapa surat di Al-Qur’an yang mengandung 

relasi makna antar klausa. Terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an yang mengadung relasi 

makna antar klausa menjadi data dalam penelitian ini. Setelah data selesai 

dikumpulkan dan diklasifikasikan tahap selanjutnya peneliti menganalisis data 

yang telah direduksi. Kemudian data dianalisis untuk mewujudkan relasi makna 

dan kandungan maknanya. Analisis data dilakukan dengan metode agih. 

Kemudian, peneliti mendeskripsikan pengaruh penggunaan relasi makna antar 

klausa pada terjemahan surat As-Sajdah. Langkah akhir yang dilakukan adalah 

penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan 

kesimpulan terhadap pemaparan data yang dilakukan peneliti. Kesimpulan ini 

dibuat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berhasil diperoleh dari sebuah 

penelitian. Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan. 

i. Sistematika 

Sistematika penulisan hasil penelitian akan mempermudah untuk mengarahkan 

penulisan agar lebih terpapar secara sistematis dan jelas. Penulisan secara sistematis 
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akan mempermudah dalam membaca hasil penelitian. Sistematika penulisan hasil 

penelitian ini akan tersusun sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab II Landasan Teori. Landasan teori terdiri dari sejumlah teori yang menjadi 

tumpuan analisis dalam penelitian ini. Landasan teori penelitian ini terdiri dari dua sub 

bagian, (1) tinjauan pustaka yang berisi referensi penelitian terdahulu yang 

menganalisis penelitian serupa sebagai tindak lanjut penelitian skripsi yang dipilih 

peneliti, (2) kerangka teori yang berupa pengertian klausa, sintaksis, kalimat majemuk, 

dan pengertian relasi makna. 

Bab III Metode Penelitian. Metode penelitian berupa serangkaian proses 

penelitian yang saling berhubungan. Metode penelitian meliputi data, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. 

Bab IV Pembahasan. Pembahasan berisi penyajian hasil analisis data yang 

memaparkan data-data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menjawab 

permasalahan yang ada pada bab pendahuluan berupa bentuk relasi makna, kata 

hubung yang dipakai dalam terjemahan surat As-Sajdah, dan mengidentifikasi 

kandunagan makna terjemahan surat As-Sajdah. 

Bab V Penutup. Penutup berisi simpulan dan saran. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
Al-Qur’an adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat jibril sebagai pedoman serta 

petunjuk seluruh umat manusia semua masa dan bangsa. 

Pengertian lain, Al-Qur’an adalah kitab suci yang berisi petunjuk dan menjadi 

pedoman dasar umat islam untuk menjalankan kehidupannya. Siapapun yang berpegang 

teguh pada ajaran Qur’an maka dijamin oleh Allah tidak akan tersesat (suara 

Muhammadiyah, 2008). 

Surat As Sajdah adalah surat ke-32 dalam Al-Qur’an, kitab suci agama islam. 

Surat ini terdiri dari 30 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah serta diturunkan 

sesudah surat Al Mu’minuun. Dinamakan surat As Sajdah berhubung pada surat ini 

terdapat ayat sajdah (sujud), yaitu ayat yang ke-15. 
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a. Relasi Makna 

Relasi makna yang terdapat dalam terjemahan Surat As-Sajdah mencangkup 

dua hubungan, yaitu hubungan koordinatif dan hubungan subordinatif. Hubungan 

koordinatif mencakup tiga jenis hubungan, yakni hubungan penjumlahan atau 

penambahan, hubungan perlawanan, dan hubungan pemilihan. Pada Surat As-Sajdah 

yang hubungan koordinatif hanya menunjukkan dua makna relasi saja. 

1) Hubungan penjumlahan atau penambahan, di antaranya ditandai dengan 

penggunaan konjungsi dan, serta. 

2) Hubungan perlawanan dengan penanda tetapi, akan tetapi, sedangkan, dan 

sedang. 

   Hubungan subordinatif pada Surat As-Sajdah terdiri atas 10 jenis makna, 

yakni (1) makna waktu dengan penanda setiap dan ketika, (2) makna sebab (alasan) 

dengan penanda sebab, (3) makna cara dengan penanda dengan. Selanjutnya (4) 

makna perbandingan dengan penanda daripada dan seperti, (5) makna syarat dengan 

penanda jika dan bila. Kemudian (6) makna akibat dengan penanda maka, (7) makna 

penegasan dengan penanda bahwasannya dan sesungguhnya, (8) makna harapan 

dengan penanda agar dan mudah-mudahan, (9) makna lebih dengan penanda 

bahkan, dan (10) makna penerang dengan penanda yang dan tentang. 

b. Kata Hubung yang dipakai 

Kata penghubung yang dipakai untuk mewujudkan relasi makna pada Surat 

As-Sajdah  antara lain: Hubungan koordinatif dan, serta, tetapi, akan tetapi, 

sedangkan, dan sedang. Kemudian hubungan subordinatif  yang, untuk, jika, dengan, 

daripada, seperti, agar, kemudian, lalu, bila, setiap, ketika, sebab, bahkan, maka, 

bahwasannya, dan sesungguhnya. 

c. Kandungan Makna 

Kandungan makna pada surat As-Sajdah dalam penelitian ini yang diambil 

dari tafsir Azbabun Nuzul. Kandungan makna dalam penelitian ini berisi 

mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran Nabi Muhammad s.a.w 

sebagai Rasul Allah dan Al Qur’an yang diturunkan kepadanya merupakan petunjuk 

bagi manusia, menegaskan tentang ketauhidan dan kekuasaan Allah dengan 

mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan masa terciptanya alam, proses 

kejadian manusia dan kebangkitan di hari kiamat serta keajaiban yang terdapat pada 

alam semesta. Semuanya itu dikemukakan sebagai bantahan terhadap hujah-hujah 
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yang dikemukakan oleh orang-orang musrikin dan untuk menghilangkan keragu-

raguan mereka. 

 

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis Relasi Makna Klausa dalam Kalimat 

Majemuk pada Terjemahan Surat As-Sajdah dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Relasi makna yang terkandung dalam terjemahan surat As-Sajdah dapat disimpulkan 

bahwa terdapat jenis hubungan antarklausa tersebut memunculkan berbagai makna 

hubungan antarklausa. Hubungan koordinatif pada Surat As-Sajdah menunjukkan dua 

makna relasi, yaitu: hubungan penjumlahan atau penambahan, dan hubungan 

perlawanan. 

Hubungan subordinatif pada surat As-Sajdah terdiri 10 hubungan subordinatif 

ditandai dengan konjungsi-konjungsi sebagai berikut: (1) makna waktu (2) makna 

sebab (alasan), (3) makna cara. Selanjutnya (4) makna perbandingan, (5) makna 

syarat. Kemudian (6) makna akibat, (7) makna penegasan, (8) makna harapan, (9) 

makna lebih, dan (10) makna penerang. 

b. Kata penghubung yang dipakai untuk mewujudkan relasi makna pada Surat As-

Sajdah  antara lain: dan, serta, yang, untuk, jika, dengan, daripada, seperti, agar, 

kemudian, lalu, bila, setiap, ketika, tetapi, akan tetapi, sedangkan, sedang, sebab, 

bahkan, maka, bahwasannya, dan sesungguhnya. 

c. Kandungan makna dari Surat As-Sajdah yaitu mengemukakan hal-hal yang 

berhubungan dengan kebenaran Nabi Muhammad s.a.w sebagai Rasul Allah dan Al 

Qur’an yang diturunkan kepadanya merupakan petunjuk bagi manusia, menegaskan 

tentang ketauhidan dan kekuasaan Allah dengan mengemukakan hal-hal yang 

berhubungan dengan masa terciptanya alam, proses kejadian manusia dan 

kebangkitan di hari kiamat serta keajaiban yang terdapat pada alam semesta. 

Semuanya itu dikemukakan sebagai bantahan terhadap hujah-hujah yang 

dikemukakan oleh orang-orang musrikin dan untuk menghilangkan keragu-raguan 

mereka. 
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