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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. 

 

 



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. 



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. 



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. 



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. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

  LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

Bahasa sebagai alat komunikasi masyarakat terdiri atas dua bagian 

utama, yaitu (arus ujaran) dan makna (isi). Bentuk bahasa adalah bagian yang 

diserap panca indra, baik melalui mendengar atau membaca. Makna adalah isi 

yang terkandung dalam bentuk-bentuk yang dapat menimbulkan reaksi-reaksi 

tertentu. 

Bahasa yang dikemukakan di atas sekaligus mencakup fungsi bahasa 

yang paling umum seperti yang kita alami sekarang, yaitu sebagai alat 

komunikasi atau alat pehubungan antar anggota masyarakat. Berikut fungsi 

bahasa menurut Husain Junus dan Arifin Banasaru ( 2004: 20). Fungsi bahasa 

tersebut  sebagai berikut: “(1) untuk kajian praktis, bahasa sebagai alat 

komunikasi; (2) untuk kajian artistik, bahasa digunakan untuk memenuhi rasa 

estestis; (3) untuk kajian didaktis, bahasa digunakan untuk mempelajari ilmu 

lain dalam ilmu bahasa itu sendiri, termasuk juga sosiologi (4) untuk kajian 

ekspresif, bahasa digunakan untuk mengukapkan diri. 

Analisis bahasa bertolak dari kalimat untuk menganlisis bahasa 

dimualai dari kalimat kemudian turun ke tingkat frase lalu ke kata. 

1. Sintaksis  

a. Pengertian Sintaksis 



Istilah sintaksis secara lansung terambil dari Bahasa Belanda 

syntaxis. Sintaksis adalah  bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang 

membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, frase (Ramlan, 

2003: 21). Menurut Verhaar (2004: 61) sintaksis adalah tata bahasa 

yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Tuturan adalah 

apa yang dituturkan orang. Salah satu tuturan adalah intonasi tertentu 

sebagai pemerkah keseluruhan itu. 

b. Ciri-ciri Sintaksis 

Antar frase dalam satuan dasar sintaksis. Sintaksis mempelajari 

masalah-masalah yang mempelajari masalah hubungan antar frasa, 

klausa dan kalimat.  

Kalimat adalah satuan sintaksis yang dibangun oleh konstituen 

dasar dan intonasi final (Abdul 2009).  

Makhamah mengatakan jenis kalimat itu ada  dua macam yaitu:  

a. Kalimat dasar adalah kalimat yang belum mengalami perubahaan. 

Dalam paradikma tranformasi kalimat inti/dasar merupakan pijakan 

kaliamat yang luas dan kompleks. Karakteristik kalimat dasar (a) 

seubjek berada pada awal kalimat, (b) unsur- unsur kalimat terdiri 

unsur inti, (c) kalimat berupa pernyataan posesif, (d) intonasinya 

intonasi berita dan (e) struktur kalimat terdiri atas susunan biasa.  

b. Kalimat tranformasi  

Kalimat tranformasi adalah kalimat yang sudah mengalami perubahan 

dari kalimat dasar/kalimat inti.  
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2. Transformasi Fokus 

a. Pengertian Kalimat Transformasi  

Pengertian Kalimat Tranfonsformasi adalah kalimat yang sudah 

mengalami perubahan dari kalimat dasar/kalimat inti. Transformasi 

adalah perubahan dari kalimat dasar/inti menjadi kalimat tranformasi 

(Markhamah, 2010: 76 ) 

b. Ciri-ciri Kalimat Transformasi Fokus adalah:  

1) Dalam sebuah kalimat terdapat penonjolan  

2) Dalam sebuah kalimat penegasan  

3) Terdapat adanya intonasi, patikel dalam sebuah kalimat 

(Markhamah 2010:76 

c. Tata Bahasa Tranformasional  

Uraian mengenai kalimat dasar dan kalimat tranformasi 

didasari oleh paradikma tranformasi . paradigma tranformasi adalah 

paradikma yang dianut  oleh oleh para pengikut Noam Chomsky yang 

kemudian disebut pengikut tata bahasa tranformasional atau aliran 

transformasional.  

Hubungan dari sintaksis, kalimat, dan kalimat transformasi 

fokus adalah ketiga-tiganya saling berkaitan di dalam sintaksis adalah 

ilmu bahasa yang mempelajari tentang kalimat, sedangkan kalimat itu 

banyak jenisnya salah satunya adalah kalimat transformasi fokus. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa ketiga-tiganya saling berkaitan. 



 

 

d. Kalimat transfomasi focus 

Fokus adalah pusat perhatian seseorang ketika dia berbicara 

seringkali memberikan perhatian yang lebih kepada sebagian tuturan 

yang diucapkanya sehingga menimbulkan penekanan pada bagian 

teretentu. (dalam Markamah, 2010: 76) 

Adapun penanda kalimat transformasi fokus adalah:  

1) Penanda fokus intonasi  

Penanda fokus intonasi adalah piranti yang digunakan untuk 

memberikan fokus pada sebagian pemadu kalimat yang berupa 

intonasi contoh:  

(1.a) sepasang gadis cilik menari dengan lincahnya. Kalimat 

tersebut yang mendapat penekanan adalah lincahnya. Dengan kata 

lincahnya adalah keterangan cara  

2) Penanda fokus-lah/pun  

Piranti fokus lainya adalah penggunaan partikel –lah. Penggunaan 

partikel-lah biasanya diikuti tekanan dan ikuti partikel yang ( 1.b ) 

Contoh: Ayahnyalah yang menanami kebunya dengan pohon 

pisang 

3) Penanda fokus pemindahan  

Penanda fokus pemindahan adalah alat digunakan untuk 

memberikan fokus pada sebagian pemadu kalimat dengan 



memindahkan pemadu kalimat yang bersangkutan ke awal/depan 

kalimat. 

Contoh: ayahnya   menanami kebunnya  dengan pohon pisang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Analisis Data merupakan tahap yang penting dalam sebuah  penelitian. 

Tahap ini dilakukan untuk menemukan jawaban-jawaban yang berhubungan 

dengan perumusan masalah. Penelitian yang berjudul “Transformasi Fokus 

pada Teks Terjemahan Al Quran yang Mengandung Etika Berbahasa” akan 

ditinjau dari sintaksis.  Teks Terjemahan Al Qur’an yang akan dianalisis 

meliputi QS. Al Mursalat, QS. Al Fajr, dan QS. Az-Zariyat. 

Analisis ini meliputi: (1) kalimat transformasi dengan penanda fokus 

intonasi, (2) kalimat transformasi dengan penanda fokus partikel, (3) kalimat 

transformasi dengan penanda fokus kata keterangan, (4) kalimat transformasi 

dengan penanda fokus makna permutasi. 

 

1. Kalimat Transformasi dengan Penanda Fokus Intonasi 

Penanda fokus dengan intonasi adalah piranti yang digunakan 

untuk memberikan fokus pada sebagian pemadu kalimat yang berupa 

intonasi. Sebagaimana diketahui bahwa intonasi terdiri atas tekanan 

dinamik, jeda, tempo dan nada. Diantara keempat komponen itu, piranti 

yang dipakai untuk menandai fokus pada bahasa Indonesia adalah 



komponen tekanan. Namun demikian, secara umum penanda itu disebut 

tekanan. 

a. Kalimat Transformasi dengan Penanda Fokus Intonasi pada QS. Al 

Mursalat 

Analisis data kalimat transformasi dengan penanda fokus intonasi pada 

QS. Al Mursalat yang berisi 50 ayat adalah sebagai berikut: 

(1) ”Dan Malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya 

(QS.77:2) 

(2) ”Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan Rahmat Allah dengan 

seluas-luasnya” (QS. 77: 3) 

(3) ”Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan 

buruk dengan sejelas-jelasnya” (QS. 77: 4) 

Data pada no (1) jika diberi tekanan pada kata malaikat, maka 

kalimat tersebut menjadi yang terbang dengan kencangnya adalah 

malaikat, bukan makhluk lain. Kalau tekanan diberikan pada kata 

terbang, maka berarti yang dilakukan adalah terbang bukan berjalan 

atau berlari. Kalau yang mendapat tekanan adalah dengan kencangnya, 

maka kalimat tersebut menjadi dan malaikat yang terbang dengan 

kenangnya, bukan lambat. 

Data pada no (2) jika diberi tekanan pada kata malaikat, maka 

kalimat tersebut menjadi yang menyebarkan rahmat Allah dengan 

seluas-luasnya adalah malaikat, bukan makhluk lain. Kalau tekanan 

diberikan pada rahmat Allah, maka kalimat tersebut menjadi yang 



disebarkan malaikat dengan seluas-luasnya adalah rahmat Allah, bukan 

yang lainnya. Kalau yang mendapat tekanan adalah dengan seluas-

luasnya, maka kalimat tersebut menjadi yang disebarkan seluas-

luasnya, bukan sempit. 

Data pada no (3) jika diberi tekanan pada kata malaikat, maka 

kalimat tersebut menjadi yang membedakan antara yang baik dan yang 

buruk adalah malaikat, bukan makhluk lain. Kalau tekanan diberikan 

pada dengan sejelas-jelasnya, maka kalimat tersebut menjadi antara 

yang baik dan yang buruk dibedakan malaikat dengan sejelas-jelasnya, 

bukan dengan samar-samar atau bahkan tidak jelas. Kalau yang 

mendapat tekanan adalah antara yang baik dan yang buruk, maka 

kalimat tersebut menjadi yang dibedakan malaikat dengan sejelas-

jelasnya adalah antara yang baik dan yang buruk, bukan hal lainnya. 

b. Kalimat Transformasi dengan Penanda Fokus Intonasi pada QS. Al 

Fajr. 

Analisis data kalimat transformasi dengan penanda fokus intonasi pada 

QS. Fajr yang berisi 30 ayat adalah sebagai berikut: 

(4) Tidakkah engkau (Muhammad) memerhatikan bagaimana 

Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? (QS. 89:6) 

(5) Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan (QS. 

89:20) 

(6) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-

Nya (QS. 89:28) 



Data pada no (4) jika diberi tekanan pada kata Muhammad, maka 

kalimat tersebut menjadi yang memperhatikan bagaimana Tuhanmu 

berbuat terhadap kaum Ad adalah Muhammad. 

Data pada no (5) jika diberi tekanan pada kata kamu, maka 

kalimat tersebut menjadi yang mencintai harta dengan kecintaan yang 

berlebihan adalah kamu, bukan orang lain. Kalau tekanan diberikan 

pada dengan kecintaan yang berlebihan, maka kalimat tersebut 

menjadi Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, 

bukan dengan sewajarnya. Kalau yang mendapat tekanan adalah 

mencintai harta, maka kalimat tersebut menjadi dengan kecintaan yang 

berlebihan kamu mencintai harta, bukan hal lain. 

Data pada no (6) jika diberi tekanan pada kata Tuhanmu, maka 

kalimat tersebut menjadi dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya 

kembalilah pada Tuhanmu, bukan Tuhan orang lain. Kalau tekanan 

diberikan pada dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya, maka yang 

dilakukan adalah dengan hati yang ridho dan diridhoiNya, bukan 

dengan hal lain. 

c. Kalimat Transformasi dengan Penanda Fokus Intonasi pada  QS. Az 

Zariyat 

Analisis data kalimat transformasi dengan penanda fokus intonasi pada 

QS. Az Zariyat yang berisi 60 ayat adalah sebagai berikut: 

(7) Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah (QS. 51:3) 



(8) Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang 

keras (QS. 51:33) 

(9) Dan langit kami bangun dengan kekuasaan (QS. 51: 47) 

Data pada no (7) jika diberi tekanan pada kata kapal-kapal, maka 

kalimat tersebut menjadi yang berlayar dengan mudah adalah kapal, 

bukan jenis lainnya. Kalau tekanan diberikan pada dengan mudah, 

maka kalimat tersebut menjadi dan kapal-kapal yang berlayar dengan 

mudah, bukan dengan sulit. Kalau yang mendapat tekanan adalah 

berlayar, maka kalimat tersebut menjadi kapal-kapal dengan mudah 

berlayar, bukan dengan cara berjalan atau terbang. 

Data pada no (8) jika diberi tekanan pada kata kami, maka 

kalimat tersebut menjadi yang menimpa mereka dengan batu-batu dari 

tanah yang keras adalah kami, bukan mereka. Kalau tekanan diberikan 

pada dengan batu-batu yang keras, maka kalimat tersebut menjadi agar 

kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, bukan 

benda lainnya.  

Data pada no (9) jika diberi tekanan pada kata langit, maka 

kalimat tersebut menjadi dengan kekuasaan kami bangun langit, bukan 

laut. Kalau tekanan diberikan pada dengan kekuasaan, maka kalimat 

tersebut menjadi dan langit kami bangun dengan kekuasaan, bukan 

benda lainnya.  

Berdasarkan 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. Kalimat Transformasi dengan Penanda Fokus Partikel 

Piranti fokus lainnya adalah penggunaan partikel –lah/pun. Adapun 

perbedaan antara penulisan partikel –lah dan pun ialah bahwa partikel –lah 

ditulis serangkai dengan kata yang mendahului, sedangkan partikel pun 

ditulis terpisah dengan kata sebelumnya. Partikel –lah bisa dipakai untuk 

menandai fokus pada P, sementara partikel pun tidak bisa dipakai untuk 

menandai fokus pada pemadu selain S. Pada pemadu yang menduduki 

fungsi O/Pel ada sebagian yang bisa diberi fokus dengan penanda pun. 

Partikel yang ada untuk menyatakan fokus adalah kata yang, serta 

gabungan pun dan -lah.  Adapun data dapat diuraikan sebagai berikut 

a. Kalimat Transformasi dengan Penanda Fokus Partikel pada QS. Al 

Mursalat. 

Analisis data kalimat transformasi dengan penanda fokus partikel pada 

QS. Al Mursalat yang berisi 50 ayat adalah sebagai berikut: 

(10) Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan 

(QS. 77:1) 

(11) Dan Malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya 

(QS.77:2) 



(12) Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan Rahmat Allah dengan 

seluas-luasnya (QS. 77: 3) 

(13) Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan 

buruk dengan sejelas-jelasnya (QS. 77: 4) 

(14) Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu (QS.77: 5) 

(15) Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan 

(kebenaran) (QS. 77:28) 

(16) Rukuklah, mereka tidak mau rukuk (QS. 77:48) 

Pada data no (10) makna kalimat lebih terfokus pada malaikat-

malaikat, bukan terfokus daripada kalimat ” Demi malaikat-malaikat 

diutus untuk membawa kebaikan”.  

Pada data no (11) makna kalimat lebih terfokus pada malaikat-

malaikat, bukan terfokus pada kalimat dan malaikat-malaikat terbang 

dengan kencangnya.  

Pada data no (12) makna kalimat lebih terfokus pada malaikat-

malaikat, bukan terfokus pada kalimat dan malaikat-malaikat 

menyebarkan Rahmat Allah dengan seluas-luasnya.  

Pada data no (13) makna kalimat lebih terfokus pada malaikat-

malaikat, bukan terfokus pada kalimat dan malaikat-malaikat 

membedakan antara yang baik dan buruk dengan sejelas-jelasnya.  

Pada data no (14) makna kalimat lebih terfokus pada malaikat-

malaikat, bukan terfokus pada kalimat dan malaikat-malaikat 

menyampaikan wahyu.  



Data no (15) kalimat gabungan lah- yang ini biasanya diikuti 

oleh klausa penjelas yang diawali kata bukan. Jadi, kalimat di atas 

menjadi celakalah pada hari itu, bukan hari ini. 

Data no (16) kalimat gabungan lah- yang ini biasanya diikuti 

oleh klausa penjelas yang diawali kata bukan. Jadi, kalimat di atas 

menjadi rukuklah, mereka tidak mau rukuk, bukan berdiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang transformasi fokus pada teks 

terjemahan Al Quran  yang mengandung etika berbahasa dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

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. 
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