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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi antara anggota masyarakat 

yang berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia 

(Wirjosoedarmono dalam Husain Junus dan Arifin Banasuru, 2000: 14). 

Bahasa merupakan alat komunikasi, baik itu lisan maupun tulisan, komunikasi 

dapat secara langsung atau melalui perantara. Morfologi adalah ilmu bahasa 

yang membicarakan susunan kata dalam kalimat. Semantik merupakan ilmu 

linguistik yang membahas mengenai arti atau makna. Sementara itu ilmu 

fonologi meneliti bunyi bahasa tertentu menurut fungsinya dan sintaksis 

merupakan studi tentang prinsip-prinsip dan proses-proses yang dipakai untuk 

menyusun kalimat suatu bahasa tertentu (Samsuri, dalam Markhamah dkk 

2010: 13). 

Masalah sintaksis menarik untuk dibahas  karena  ruang lingkup 

sintaksis tidak hanya membicarakan kata, frasa, klausa, tetapi juga kalimat. 

Para linguis  memberikan pola kalimat/struktur kalimat/klausa yang ada  

dalam pemakaian bahasa suatu masyarakat. Pemerian yang ada umumnya 

masih terpisah-pisah fokusnya. Kajian yang respresentif  mengenai pola 

struktur kalimat dalam Bahasa Indonesia dilakukan oleh Sudaryanto (1983). 

Secara mendalam dikaji mengenai keselarasan pola urutan predikat objek 

dalam Bahasa Indonesia. Kajian linguistik  lebih menitikberatkan pada 
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keadaan atau keselarasan pola atau struktur antarfungsi, kategori, peran pada 

teks terjemahan Alquran. 

Alquran menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. Alquran 

merupakan wahyu Illahi yang diturunkan pada Nabi Muhammad s.a.w, yang 

menyebutkan bahwa hakekat Alquran adalah huruf-huruf dan suara yang 

dijadikan Allah, yang telah berwujud lalu hilang dan lenyap (As-Sidiq, 

1980:24) 

Alquran mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat baik untuk 

dijadikan penuntun dalam pergaulan antara suatu golongan manusia, antara 

keluarga dengan sesama keluarga, antara murid dengan guru, antara manusia 

dengan Tuhan. Tuntunan yang baik antara sesama umat manusia, tuntunan 

pergaulan hidup yang dapat membawa perdamaian dan kemajuan, 

ketentraman dan kesejahteraan dari semua pihak. Ilmu masyarakat dan  ilmu 

pergaulan hidup yang dikemukan oleh Alquran tidak saja bersifat pengetahuan 

tetapi bersifat pendidikan, dan sebagai tuntunan hidup (murni,: 2002 45-46). 

Alquran mengandung kesatuan sosiolinguistik, yang merupakan bagian 

dari etika yang menekankan pada norma-norma dan nilai-nilai kesatuan yang 

berlaku dalam masyarakat. Kesatuan sosiolinguistik dalam teks terjemahan 

Alquran mencakup sikap, tindakan, maupun tuturan.  

Alquran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang dibawa Nabi 

Muhammad saw. Isi Alquran mempunyai kandungan makna yang menjadi 

panutan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun 

akhirat. Apapun yang dilakukan manusia aturan-aturannya terdapat dalam 

Alquran. 
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Dalam wacana teks terjemahan Alquran  banyak terdapat jenis-jenis 

kalimat yang mengandung sintaksis salah satunya adalah  kalimat tranformasi 

fokus hanya fokus dasar dan terdapat kalimat tranformasi fokus. Fokus adalah 

pusat perhatian. Seseorang ketika berbicara sering kali memberikan perhatian 

yang lebih pada sebagian tuturan yang diucapannya sehingga menimbulkan 

dampak penekanan pada bagian itu. Pemberian fokus demikian dilakukan  

dengan memindahkan pemadu kalimat tertentu ke bagian depan, memberi 

partikel- lah pada kalimat yang diberi fokus, atau dengan cara lainnya. Di 

samping itu,penutur dapat mengucapkan kalimat dengan intonasi tertentu 

sehingga ada bagian kalimat yang diberi fokus.  

Alat yang dipakai untuk melakukan tranformasi fokus disebut penanda 

fokus atau piranti fokus. Dalam Bahasa Indonesia  secara keseluruhan penanda 

fokus ada empat macam itu adalah intonasi, pemindahan, partikel –lah-pun 

dengan penggunaan posesifnya ( dalam Abdul Chaer 2009: 215) 

Penanda fokus intonasi adalah piranti yang digunakan untuk 

memberikan fokus pada sebagian pemadu kalimat yang berupa intonasi. 

Sebagaimana diketahui bahwa intonasi terdiri atas tekanan, jeda, tempo, dan 

nada.  Namun demikian, secara umum penanda itu disebut tekanan.   

Dewasa ini masih banyak orang yang kurang memahami struktur 

fungsional, khususnya kalimat-kalimat yang ada dalam teks  terjemahan 

Alquran. Salah satunya  yang mengandung transfomasi fokus dan yang 

mengandung etika berbahasa. 
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Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti kalimat 

transformasi fokus pada teks terjemahan Alquran yang mengandung etika 

berbahasa dan dampak dari perubahan makna. Oleh sebab itu,  penelitian  ini 

berjudul “Transformasi Fokus Pada Teks Terjemahan Alquran yang 

Mengandung Etika Berbahasa”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian diperlukan adanya pembatasan masalah. Dengan adanya 

pembatasan masalah , pembahasan dalam penelitian ini tida meluas. Adapun 

pembatasannya adalah batasan pada proses tranformasi dan dampak pada 

perubahan makna.  

 

C. Perumusan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan berhasil, maka perlu diadakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua masalah yang perlu dibahas. 

1. Bagaimanakah proses  transformasi fokus pada terjemahan Alquran yang 

mengandung etika berbahasa? 

2. Bagaimana dampak perubahan makna pada  teks terjemahan Alquran yang 

mengandung etika berbahasa 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

ada dua tujuan yang harus di capai dalam penelitian ini. 
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1. Mendeskripsikan  transformasi fokus pada teks terjemahan Alquran yang 

mengandung etika berbahasa. 

2. Mendeskripsikan dampak perubahan makna transformasi  fokus pada teks 

terjemahan Alquran yang mengandung etika berbahasa. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdapat dua jenis 

manfaat yaitu  manfaat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan 

ilmu kebahasaan  dan keagamaan khususnya tentang analisis kalimat dan 

dapat  menunjang data-data linguistik. 

2. Manfaat Pragtis  

Manfaaat pragtis penelitian ini adalah maanfaat bagi penulis yaitu 

memperdalam pengetahuan serta memberikan informasi bagi pembaca 

tentang seluk-beluk transformasi fokus yang terdapat pada teks terjemahan 

Alquran dan dampak perubahan makna. 

 

 

 

 

 

 


