
13 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa sebagai alat komunikasi melambangkan sesuatu. Bahasa 

melambangkan suatu pengertian, konsep, ide, atau pikiran yang disampaikan 

dalam wujud bunyi itu (Muhammad, 2011:48). Bahasa merupakan unsur 

terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat komunikasi, baik 

komunikasi secara antar individu yang satu dengan yang lain maupun antar 

kelompok yang satu dengan yang lain. Interaksi dan segala macam kegiatan 

yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi melalui proses 

berbahasa (Yuliyanto, 2010:1). Bahasa adalah sistem lambang arbitrer yang 

dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan 

mengidentifikasi diri (Kridalaksana dalam Aminuddin, 2008:28).  

Bahasa digunakan oleh setiap manusia, bahasa dapat menyatukan 

sesama manusia satu dengan yang lain untuk bekerja sama dan berkomunikasi. 

Peranan penting bahasa selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga sebagai 

alat untuk mengekspresikan diri, integrasi dan adaptasi sosial antarmanusia.  

Manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri atau 

perasaan. Maksudnya dalam mengungkapkan ekspresi atau perasaanya 

manusia memakai suatu gaya bahasa agar lebih menarik. 

Bila kita melihat gaya secara umum, kita dapat mengatakan bahwa 

gaya adalah cara mengungkapkan diri sendiri, entah melalui bahasa, tingkah 
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laku, berpakaian dan sebagainya. Semakin gaya bahasanya, semakin baik pula 

penilaian orang terhadapnya, semakin buruk gaya bahasa seseorang, semakin 

buruk pula penilaian diberikan padanya (Keraf, 2010:113). Gaya dapat 

diartikan sebagai cara khas yang dipergunakan oleh seseorang untuk 

mengutarakan atau mengungkapkan diri dengan gaya pribadi (Ali Imron, 

2009:9).  

Al Quran merupakan Kitab Suci yang diturunkan Allah kepada 

Muhammad saw, yang dinukil secara mutawattir kepada kita, yang isinya 

memuat petunjuk bagi kebahagiaan  kepada orang yang percaya kepadanya, 

yang berupa aqidah, akhlaq dan syari’at (Musa, 1991:1). Al Quran merupakan 

kitab suci umat Islam yang merupakan kumpulan firman-firman Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama diturunkannya Al 

Quran adalah untuk menjadi pedoman manusia dalam menata kehidupan 

supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agar tujuan itu dapat 

direalisasikan oleh manusia, maka Al Quran datang dengan petunjuk-petunjuk, 

keterangan-keterangan, dan konsep-konsep baik yang bersifat global maupun 

yang bersifat terinci, yang tersurat maupun tersirat dalam berbagai persoalan 

dan bidang kehidupan (Nurdin (2006:1).  

Al Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat baik untuk 

dijadikan penuntun dalam pergaulan antara satu golongan manusia, antar 

keluarga dengan sesama keluarga, antarmurid dengan guru, antarmanusia 

dengan Tuhan. Tuntunan yang baik antarsesama umat manusia, tuntutan 

pergaulan hidup yang dapat membawa perdamaian dan kemajuan, ketentraman 
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dan kesejahteraan dari semua pihak. Ilmu masyarakat dan ilmu pergaulan 

hidup yang dikemukakan oleh Al Quran tidak saja bersifat pengetahuan tetapi 

bersifat pendidikan, tuntunan hidup yang murni (Aceh, 1985:45-46). 

Terjemahan-terjemahan Al Quran sudah ada dalam semua bahasa 

yang dipergunakan oleh kaum muslimin. Terjemahan Al Quran menjadi 

keinginan tiap-tiap kaum muslimin untuk dapat membaca dan memahami Al 

Quran dalam bahasanya yang asli yaitu bahasa arab, untuk itu Al Quran 

diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa (Haramain, 1971:30).  

Dalam menganalisis gaya bahasa, yang sering dianalisis peneliti 

adalah gaya bahasa pada data penelitian  surat kabar, majalah, novel, cerpen, 

puisi ataupun pada lirik lagu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

sudah ada. Penelitian ini akan meneliti gaya bahasa yang terdapat pada 

terjemahan Al Quran surat An-Nisa. Q.S An Nisa menjelaskan dan 

membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita. Surat An Nisa juga 

merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal tersebut dibanding 

dengan surat-surat yang lain. Adapun gaya bahasa pada surat An Nisa, antara 

lain: a) gaya bahasa personifikasi, misalnya pandai memelihara harta, dll. b) 

gaya bahasa ironi, misalnya belum sempurna akalnya. c) gaya bahasa metafora, 

misalnya membeli kesesatan, perjanjian yang kukuh, d) sarkasme, misalnya 

…mengambil laki-laki sebagai piaraannya, e) gaya bahasa hiperbola, misalnya 

angkat gunung, dll. f) antiklimaks, misalnya kerabat, anak yatim, dan orang 

miskin, dll.  
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2. Pembatasan masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam pembahasan khususnya 

yang menyangkut disiplin ilmu. Tanpa pembatasan masalah pembahasan dapat 

keluar dari jalurnya. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis 

gaya bahasa pada surat An Nisa yang meliputi personifikasi, metafora,  ironi, 

sarkasme, hiperbola, dan antiklimaks. 

   

3. Perumusan Masalah  

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal dan terarah, diperlukan 

perumusan masalah dalam sebuah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bagaimana gaya bahasa pada terjemahan Al Quran surat An-Nisa? 

b. Bagaimana makna gaya bahasa yang terkandung pada terjemahan Al 

Quran surat An-Nisa? 

 

4. Tujuan Penelitian 

Penulisan yang baik harus memiliki tujuan yang jelas arah yang tepat. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan gaya bahasa pada terjemahan Al Quran surat An-Nisa. 

b. Mendeskripsikan makna gaya bahasa yang terkandung pada terjemahan Al 

Quran surat An-Nisa. 
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5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian 

ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 

a. Manfaat teoretis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

2) Penelitian ini juga dapat menambah wawasan kepada pembaca 

mengenai gaya bahasa dan makna yang terkandung dalam terjemahan 

Al Quran. 

b. Manfaat praktis  

1) Bagi peneliti, dapat menambah pemahaman mengenai pembelajaran 

gaya bahasa pada terjemahan Al Quran.  

2) Bagi pembaca, dapat memberikan pembelajaran gaya bahasa dan 

makna yang terkandung dalam terjemahan Al Quran.  

3) Dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi peneliti yang akan 

meneliti lebih lanjut khususnya mengenai gaya bahasa.  

 

 

 

 

 

 

 




