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dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  
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pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 

 

                Surakarta,   Oktober  2012 

 

 

 

SOFIYANA MAHDIYAH 

A. 310 080 255 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

MOTTO 

 

 

 

”Dan milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan 

(pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu.” 

(Q.S. An-Nisa: 126) 

 

“Orang-orang optimis melihat bunga mawar, bukan durinya; orang-orang pesimis 

terpaku pada duri dan melupakan mawarnya”. 

(Kahlil Gibran) 

 

Masa lalu yang membuat kita menangis mendatangkan sesuatu sehingga 

kita tersenyum di masa mendatang 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

TRANFORMASI FOKUS PADA TEKS  TERJEMAHAN   

AL QURAN  YANG MENGANDUNG  

ETIKA BERBAHASA 

 

Sofiyana Mahdiyah.  A. 310 080 255.  Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 

Indonesia, dan Daerah.  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan transformasi fokus pada 

teks terjemahan Alquran yang mengandung etika berbahasa. (2) Mendeskripsikan 

dampak perubahan makna transformasi  fokus pada teks terjemahan Al Quran yang 

mengandung etika berbahasa. 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang diperoleh tidak dapat 

dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, peneliti memaparkan  

mengenai transformasi fokus dalam bentuk uraian naratif. Peneliti ini bertujuan 

untuk mengetahui dampak  tranformasi fokus makna pada teks terjemahan Alquran 

yang mengandung etika berbahasa. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 

metode simak dengan teknik catat. Metode penyedian data ini diberi nama metode 

simak karena cara yang  untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak. 

Teknik lanjutan yang digunakan selanjutnya adalah teknik  catat, yaitu pencatatan 

data berupa kalimat-kalimat yang mengandung transformasi fokus pada teks 

terjemahan Alquran yang mengandung etika berbahasa.  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) data kalimat 

transformasi dengan penanda fokus intonasi  dapat disimpulkan bahwa bentuk 

kalimat transformasi penanda fokus intonasi pada QS. Al Mursalat ada 3, bentuk 

kalimat transformasi penanda fokus intonasi pada QS. Al Fajr ada 3, bentuk kalimat 

transformasi penanda fokus intonasi pada QS. Az Zariyat ada 3, (2) data kalimat 

transformasi dengan penanda fokus partikel diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk 

kalimat transformasi penanda fokus partikel pada QS. Al Mursalat ada 7, bentuk 

kalimat transformasi penanda fokus partikel pada QS. Al Fajr ada 6, bentuk kalimat 

transformasi penanda fokus partikel pada QS. Az Zariyat ada 5, (3) data kalimat 

transformasi dengan penanda fokus keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa 

bentuk kalimat transformasi penanda fokus keterangan pada QS. Al Mursalat ada 2, 

bentuk kalimat transformasi penanda fokus keterangan pada QS. Al Fajr ada 1, 

bentuk kalimat transformasi penanda fokus keterangan pada QS. Az Zariyat ada 5, 

(4) data kalimat transformasi dengan penanda fokus permutasi diatas dapat 

disimpulkan bahwa bentuk kalimat transformasi penanda fokus permutasi pada QS. 

Al Mursalat ada 2, bentuk kalimat transformasi penanda fokus permutasi pada QS. 

Al Fajr ada 1, bentuk kalimat transformasi penanda fokus permutasi pada QS. Az 

Zariyat ada 1. 

 
Kata kunci: Transformasi fokus, teks terjemahan, etika berbahasa 

 


