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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk dan jenis 
konjungsi antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan Alquran surah Al 
Hajj dan (2) mendeskripsikan makna yang terkandung dalam surah Al Hajj. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini 
adalah konjungsi antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan Alquran 
surah Al Hajj. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
simak kemudian diikuti teknik catat. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode agih dengan teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar 
menggunakan teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) dan teknik lanjutannya 
menggunakan teknik baca markah serta teknik perluas. Keabsahan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk dan jenis konjungsi 
antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan alquran surah Al Hajj 
terdiri dari konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi 
koordinatif yang terdapat dalam kalimat majemuk pada terjemahan Alquran 
surah Al Hajj dalam penelitian ini meliputi konjungsi yang menyatakan 
penjumlahan, pemilihan, dan pertentangan. Adapun konjungsi subordinatif yang 
terdapat dalam penelitian ini meliputi konjungsi yang menyatakan hubungan 
waktu, sebab, akibat, konsesif, tujuan, perkecualian, sikap, dan keniscayaan. (2) 
Secara garis besar makna yang terkandung pada surah Al Hajj mengemukakan 
tentang disyariatkannya ibadah haji, mengenai waktu-waktu yang boleh 
dilakukannya peperangan dan yang tidak boleh melakukannya sehubungan 
adanya bulan-bulan haram yang ditentukan Allah. Mengingatkan manusia 
kepada adanya hari kebangkitan dengan mengemukakan bukti-bukti tentang 
kejadian dan proses perkembangan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. 
Manusia hendaklah bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah dan 
hendaklah menyembah Allah Tuhan semesta alam.  

 
 
Kata kunci: konjungsi, Alquran, surah Al Hajj 
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PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan objek linguistik yang terbagi atas tataran-

tatarannya. Tataran-tataran linguistik antara lain fonologi, morfologi, 

semantik, dan sintaksis. Menurut Markhamah (2009: 7) sintaksis adalah 

bagian ilmu bahasa yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan 

frase, klausa, dan kalimat. 

Dalam kajian sintaksis terdapat adanya kalimat. Kalimat didefinisikan 

sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki pengertian 

yang lengkap. Artinya di dalam kalimat itu ada unsur subjek (S), yakni unsur 

yang dibicarakan; ada unsur predikat (P), yakni unsur yang menyatakan apa 

yang dilakukan oleh unsur (S) atau apa yang dialami oleh unsur (S) itu. 

Mungkin ada unsur objek (O), yakni unsur sasaran dari tindakan yang 

dilakukan oleh unsur (S). Kemudian mungkin juga ada unsur keterangan 

(Ket), yakni unsur yang menerangkan tentang waktu, tentang tempat, tentang 

cara, dan sebagainya (Chaer, 2011: 20). 

Salah satu jenis kalimat adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk 

adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih, klausa-klausa yang 

ditemukan dalam kalimat majemuk adalah klausa yang bergabung dengan 

yang lainnya. Dalam hubungan antarklausa itu terdapat adanya kata 

penghubung yang disebut dengan konjungsi. Konjungsi yang 

menghubungkan antarklausa, yang nantinya akan menimbulkan makna 

antarklausa tersebut.  Hal tersebut sangat menarik untuk dijadikan bahan 

kajian, terlebih konjungsi yang terdapat pada terjemahan Alquran karena 

dalam terjemahan Alquran banyak sekali konjungsi yang digunakan untuk 

mewujudkan hubungan makna. 

Kalimat yang terdapat dalam terjemahan Alquran sulit untuk dipahami 

karena kalimat yang digunakan dalam terjemahan Alquran berbeda dengan 

kalimat yang digunakan dalam media massa cetak, seperti surah kabar dan 

majalah. Bahasa yang digunakan dalam surah kabar dan majalah lebih mudah 

untuk dipahami karena menggunakan bahasa jurnalistik, sedangkan bahasa 
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yang digunakan dalam terjemahan Alquran tidak dibuat seperti bahasa 

jurnalistik. Maka untuk memahami makna atau isi yang terkandung dalam 

Alquran, manusia perlu mengkaji lebih dalam.  

Penelitian ini mengkaji terjemahan surah Al Hajj yang terdiri atas 78 

ayat. Surah Al Hajj termasuk golongan surah-surah Madaniyyah yang 

diturunkan sesudah surah Al Anbiya’. Terjemahan surah Al Hajj mengandung 

banyak permasalahan kebahasaan, di antaranya berkaitan dengan bidang 

sintaksis. Sintaksis mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan 

frase, klausa, dan kalimat. Kalimat-kalimat yang terdapat pada terjemahan 

surah Al Hajj terdapat berbagai jenis konjungsi. Konjungsi digunakan untuk 

menyatakan hubungan makna antara klausa satu dengan klausa yang lain. 

Sebagai contoh, peneliti akan mengutip penggunaan konjungsi 

antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan Alquran surah Al Hajj 

yang menjadi objek dalam penelitian ini. Fenomena penggunaan konjungsi 

tersebut antara lain sebagai berikut. 

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu 
dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. (ayat 3) 

Pada data tersebut klausa I Dan di antara manusia ada yang 

berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, klausa II dan (di antara manusia ada 

yang) hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Konjungsi dan pada K2 

menyatakan hubungan penjumlahan dengan K1. Hubungan penjumlahan ini 

menerangkan bahwa pada hari kiamat terjadi peristiwa berbantahan 

antarmanusia yang meragukan ilmu Allah dan manusia yang termasuk 

golongan tersebut hanya mengikuti ajaran setan yang menyesatkan.  

Berdasarkan latar belakang di atas ada dua rumusan masalah dalam 

penelitian ini. (1) Bagaimanakah jenis dan bentuk konjungsi antarklausa yang 

digunakan pada terjemahan alquran surah Al Hajj? Dan (2) Bagaimanakah 

makna yang terkandung dalam surah Al Hajj? 

 

 



4 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada dua tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini. (1) Mendeskripsikan jenis dan bentuk konjungsi 

antarklausa yang digunakan pada terjemahan alquran surah Al Hajj. (2) 

Memaparkan makna yang terkandung dalam surah Al Hajj. 

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk menganalisis 

penggunaan konjungsi pada teks terjemahan alquran surah Al Hajj. Alasan 

itulah penelitian ini berjudul “Analisis Konjungsi Antarklausa dalam Kalimat 

Majemuk pada Terjemahan Alquran Surah Al Hajj”. 

  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2007: 6). Objek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah konjungsi antarklausa dalam kalimat majemuk 

pada terjemahan Alquran surah Al Hajj. 

Data dalam penelitian ini adalah terjemahan surah Al Hajj yang 

berupa kalimat majemuk. Adapun dalam penelitian ini sumber data yang 

digunakan dibagi menjadi dua, yaitu: sumber data primer meliputi teks 

terjemahan Alquran utamanya surah Al Hajj, terbitan CV Darus Sunnah 

tahun 2007. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

skripsi, website, buku-buku dan sebagainya yang relevan dengan 

penelitian ini. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak dan teknik catat. Penerapan metode simak dalam penelitian 

ini yaitu dengan cara melakukan penyimakan tentang penggunaan bahasa 

pada teks terjemahan Alquran surah Al Hajj. Penerapan teknik catat dalam 
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penelitian ini dengan cara melakukan pencatatan data-data yang berkaitan 

tentang objek penelitian ini. 

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

trianggulasi data. Trianggulasi data merupakan cara yang mengarahkan 

peneliti untuk mengumpulkan data dengan beragam sumber yang tersedia, 

sebab data yang sama atau sejenis akan lebih tepat kebenarannya jika 

digali dari beberapa sumber yang berbeda. Data yang diperoleh dari 

sumber data yang satu dikontrol ulang pada sumber data yang lainnya.  

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data peneliti menggunakan 

metode agih dengan teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar 

menggunakan teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) dan teknik lanjutannya 

menggunakan teknik baca markah serta teknik perluas. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Jenis dan Bentuk Konjungsi Antarklausa dalam Kalimat 

Majemuk pada Terjemahan Alquran Surah Al Hajj, serta Makna 

yang Terkandung dalam Surah Al Hajj 

Penelitian ini akan mengkaji mengenai penggunaan konjungsi pada 

terjemahan alquran surah Al Hajj. Surah Al Hajj adalah surah ke 22 dalam 

Alquran. Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah yang terdiri atas 

78 ayat, sedang menurut pendapat sebagian tafsir, surah ini termasuk 

golongan surah Makiyah. Sebab sebagian ayat-ayat surah ini ada yang 

diturunkan di Mekah dan sebagian lagi ada yang diturunkan di Madinah.  

Dinamakan surah Al Hajj karena mengemukakan hal-hal yang 

berhubungan dengan ibadah haji, seperti Ihram, tawaf, sa’i, wuquf di 

Arafah, mencukur rambut, serta menerangkan tentang syiar-syiar Allah, 

faedah-faedah dan hikmah-hikmah disyariatkannya haji. Ditegaskan pula 

bahwa ibadah haji itu telah disyariatkan semenjak masa Nabi Ibrahim as 

dan Ka’bah didirikan oleh Nabi Ibrahim as bersama puteranya Ismail as. 

 



6 
 

1. Jenis dan Bentuk Konjungsi Antarklausa dalam Kalimat 

Majemuk pada Terjemahan Alquran surah Al Hajj 

a. Konjungsi Koordinatif  

1) Konjungsi Koordinatif yang Menyatakan Penjumlahan 

(1) Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang 
Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang 
sangat jahat. (ayat 3) 

 
Pada data (1) klausa I Dan di antara manusia ada yang 

berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, klausa II dan (di antara 

manusia ada yang) hanya mengikuti para setan yang sangat 

jahat. 

Pada data tersebut konjungsi dan pada K2 menyatakan 

hubungan penjumlahan dengan K1. Hubungan penjumlahan ini 

menerangkan bahwa pada hari kiamat terjadi peristiwa 

berbantahan antarmanusia yang meragukan ilmu Allah dan 

manusia yang termasuk golongan tersebut hanya mengikuti ajaran 

setan yang menyesatkan.  

 

2) Konjungsi Koordinatif yang Menyatakan Makna Pemilihan 

(2) Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-
akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau 
diterbangkan angin ke tempat yang jauh. (ayat 31) 
 
 Pada data (2) klausa I Barang siapa mempersekutukan 

Allah, klausa II maka seakan-akan dia jatuh dari langit, klausa III 

lalu disambar oleh burung, klausa IV atau (barang siapa 

mempersekutukan Allah) diterbangkan angin ke tempat yang 

jauh. 

Pada data tersebut terdapat konjungsi atau pada K4 yang 

menyatakan hubungan pemilihan dengan K3 yakni siapa saja 

yang mempersekutukan Allah, ia disambar oleh burung atau ia 

diluncurkan oleh angin jatuh ke tempat yang jauh dan tidak 

diketahui di mana rimbanya. 
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3) Konjungsi Koordinatif yang Menyatakan Makna 

Perlawanan 

(3) Dan Musa (juga) telah didustakan, namun Aku beri 
tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian 
Aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaan-Ku. 
(ayat 44) 
 
Pada data (3) klausa I  Dan Musa (juga) telah 

didustakan, klausa II namun (Musa juga) Aku beri tenggang 

waktu kepada orang-orang kafir, klausa III kemudian Aku siksa 

mereka, klausa IV maka betapa hebatnya siksaan-Ku. 

Pada data (3) terdapat konjungsi namun pada K2 yang 

menyatakan hubungan pertentangan dengan K1. Hubungan 

pertentangan tersebut menerangkan bahwa Nabi Musa telah 

didustakan oleh Fir’aun dan pengikutnya, namun Allah memberi 

kesempatan mereka untuk berpikir dan bertaubat. 

 
b. Konjungsi Subordinatif  

4) Konjungsi Subordinatif yang menyatakan makna waktu 

(4) Bagi kamu padanya (hewan hadyu) ada beberapa 
manfaat, sampai waktu yang ditentukan, kemudian 
tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq 
(Baitullah). (ayat 33) 
 
Pada data (4) klausa I Bagi kamu padanya (hewan 

hadyu) ada beberapa manfaat, sampai waktu yang ditentukan, 

klausa II kemudian (hewan hadyu) penyembelihannya adalah di 

sekitar Baitul Atiq (Baitullah). 

Pada data (4) terdapat konjungsi kemudian yang 

terdapat pada K2 yang menyatakan hubungan waktu dengan K1. 

Hubungan waktu ini berisi tentang binatang-binatang “hadyu”, 

ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan, 

kemudian tempat penyembelihannya ialah setelah sampai ke 

wilayah Baitul Atiq. 
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5) Konjungsi Subordinatif yang menyatakan hubungan makna 

sebab 

(5) Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, 
karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, 
Allah Mahakuasa menolong mereka itu. (ayat 39) 

 
Pada data (5) klausa I Diizinkan (berperang) bagi orang-

orang yang diperangi, klausa II karena (orang-orang yang 

diperangi) sesungguhnya mereka dizalimi, klausa III dan sungguh 

Allah Mahakuasa menolong mereka itu. Pada data tersebut 

terdapat konjungsi karena pada K2 yang menyatakan hubungan 

sebab dengan K1. Hubungan sebab ini berisi tentang pembelaan 

Allah datang setelah upaya kaum mukminin terlebih dahulu, telah 

diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka telah 

dianiaya. 

6) Konjungsi Subordinatif yang menyatakan hubungan makna 

akibat 

(6) (tentang setan), telah ditetapkan bahwa siapa yang 
berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya, 
dan membawanya ke azab neraka. (ayat 4) 
 
Pada data (6) klausa I (tentang setan), telah ditetapkan 

bahwa siapa yang berkawan dengan dia, klausa II maka (siapa 

yang berkawan) dia akan menyesatkannya, klausa III dan 

membawanya ke azab neraka. 

Pada data (6) terdapat konjungsi maka pada K2. 

Konjungsi maka pada K2 berfungsi untuk menyatakan akibat dari 

K1. Hubungan akibat ini menerangkan bahwa telah ditetapkan 

terhadap setan, siapa pun yang menjadikannya kawan, akibatnya 

pastilah setan itu terus menerus menyesatkannya.  

7) Konjungsi Subordinatif yang menyatakan hubungan makna 

konsesif 

(7) Dan mereka meminta kepadamu (Muhammad) agar azab 
itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi 
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janji-Nya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu 
adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. 
(ayat 47) 
 
Pada data (7) dalam kalimat majemuk pertama klausa I 

Dan mereka meminta kepadamu (Muhammad), klausa II agar 

azab itu disegerakan, klausa III padahal Allah tidak akan 

menyalahi janji-Nya. Pada data (7) dalam kalimat majemuk 

pertama terdapat konjungsi padahal pada K3 yang menyatakan 

hubungan konsesif dengan K1 dan K2, yang menerangkan bahwa 

kaum musyrikin tidak mempercayai ancaman Allah, mereka 

meminta kepada Nabi Muhammad agar disegerakan azabnya, 

padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. 

 

2. Makna yang Terkandung dalam Surah Al Hajj 

(1) Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu; sungguh, 
guncangan (hari) Kiamat itu adalah suatu (kejadian) yang 
sangat besar.  
 
Pada ayat satu Allah memerintahkan manusia untuk 

bertakwa kepada-Nya, karena pada hari Kiamat nanti akan terjadi 

suatu peristiwa yang sangat ngeri, yang pada waktu itu tidak suatu pun 

yang dapat memberikan perlindungan dan pertolongan selain dari 

Allah. Selain itu, Allah akan melindungi dan menolong orang-orang 

yang bertakwa kepada-Nya. 

(2) (Ingatlah) pada hari ketika kamu melihatnya (guncangan 
itu), semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai 
terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang 
hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat 
manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka 
tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras.  
 
Ayat dua mempunyai makna bahwa kedahsyatan dan 

kengerian yang terjadi pada hari Kiamat itu tidak dapat dilukiskan dan 

digambarkan kepada manusia, karena belum pernah terjadi suatu 

peristiwa di dunia ini yang dapat dijadikan sebagai perbandingannya.  
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(3) Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah 
tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat 
jahat. 
 
Pada ayat tiga terkadung makna sekalipun Allah dan Rasul-

Nya telah cukup memberikan peringatan-peringatan, tetapi masih 

banyak manusia yang mengingkari Allah (berbantahan tentang Allah) 

tanpa pengetahuan, dan banyak mereka yang mengikuti setan yang 

buruk budi pekertinya. 

(4) (tentang setan), telah ditetapkan bahwa siapa yang 
berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya, dan 
membawanya ke azab neraka. 
 
Makna yang terkandung pada ayat empat adalah Setan telah 

diberi Allah kesempatan untuk memperdayakan manusia sampai akhir 

zaman nanti, tetapi yang dapat diperdayakan hanyalah orang-orang 

kafir saja. Kelak mereka akan dimasukkan bersama-sama setan itu ke 

dalam neraka. 

 
SIMPULAN 

 Berdasarkan analisis konjungsi antarklausa dalam kalimat 

majemuk pada terjemahan Alquran surah Al Hajj, dalam penelitian ini 

ditemukan dua bentuk konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif dan 

konjungsi subordinatif. Ada tiga jenis yang termasuk konjungsi 

koordinatif, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan penjumlahan, 

pemilihan, dan perlawanan. Terdapat delapan jenis yang termasuk 

konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan 

waktu, sebab, akibat, konsesif, tujuan, penegas, perkecualian, sikap, dan 

keniscayaan.  Dalam penelitian ini secara garis besar makna yang 

terkandung pada surah Al Hajj mengemukakan tentang disyariatkannya 

ibadah haji, mengenai waktu-waktu yang boleh dilakukannya peperangan 

dan yang tidak boleh melakukannya sehubungan adanya bulan-bulan 

haram yang ditentukan Allah. Mengingatkan manusia kepada adanya hari 

kebangkitan dengan mengemukakan bukti-bukti tentang kejadian dan 
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proses perkembangan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia 

hendaklah bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah dan 

hendaklah menyembah Allah Tuhan semesta alam.  
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kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta tanpa perlu 
meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 
penulis/ pencipta.  

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa 
melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dari 
semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta 
dalam karya ilmiah ini.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 
digunakan sebagaimana mestinya.  
 
 

Surakarta,      Mei 2013 
Yang Menyatakan 

 
 
 

     FARIKHA ASAJATI 
 
 


