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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk hubungan makna yang terdapat dalam satuan bahasa 

yaitu perlawanan kata. Perlawan kata dalam pelajaran bahasa Indonesia 

biasanya disebut dengan istilah antonimi. Menurut Sumarlam dkk (2009:40-

43) antonimi dapat diartikan sebagai nama lain, atau satuan lingual yang 

maknanya berlawanan/ bereposisi dengan satuan lingual yang lain.   

Perlawanan dalam antonimi tidak hanya sebatas kata, namun juga 

melingkupi makna. Perlawanan makna dalam antonimi dapat menunjukkan 

keterkaitan makna antara satuan bahasa yang satu dengan yang lainnya. 

Makna keseluruhan sebuah satuan bahasa dapat dipahami berdasarkan 

hubungan yang ada.  Pengkajian makna  ini dapat dilakukan mulai dari kata, 

frasa, klausa, dan kalimatnya.  

Perlawanan makna dalam antonimi meliputi makna kata yang benar-

benar berlawanan sampai makna kata yang hanya bertentangan makna saja. 

Terkadang sulit untuk membedakan antara dua buah kata yang memiliki 

makna, apakah makna kata tersebut hanya berbeda ataukah benar-benar 

berlawanan. Analisis dalam antonimi dapat ditemukan keragaman makna atau 

lawan makna. Keragaman makna tersebut dapat menunjukkan hubungan yang 

ada dalam satuan bahasa.  



2 

 

Antonimi merupakan salah satu studi kebahasaan yang memiliki 

keunikan dengan ciri khas hubungan maknanya. Bila ditelaah secara 

mendalam sebenarnya antonimi merupakan studi yang cukup menarik. Seperti 

halnya yang diungkapkan Parera sebagai berikut. 

“Jika seorang semantikus secara sungguh-sungguh mempelajari hubungan 

antarmakna, maka masalah antonimi menjadi satu pokok telaah dan studi 

yang menarik. Dibandingkan dengan telaah tentang sinonimi, pembahasan 

dan telaah tentang antonimi kurang mendapatkan tempat yang wajar. 

Lebih banyak muncul kamus tentang sinonimi daripada antonimi, paling 

tidak bagian dari kamus sinonimi (Parera, 2009:70)”. 

 

Salah satu bentuk wacana yang memiliki hubungan makna dalam 

satuan bahasanya yaitu teks terjemahan Alquran. Menurut Rohim (2008:14-

18) Alquran adalah kitab yang diturunkan di tengah masyarakat Arab. Alquran 

disebut furqan, karena mengandung ajaran yang dapat membedakan 

kebenaran dan kesesatan, memberikan kabar gembira, ancaman dan ancaman 

(targhib watarhib). Teks terjemahan Alquran merupakan salah satu jenis 

wacana tulis yang telah mengalami parafrase dari bentuk bahasa aslinya. 

Banyak para ulama atau ahli tafsir menterjemahkan Alquran dalam berbagai 

bahasa, dengan tujuan untuk mempermudah dalam pemahaman informasi 

yang terkandung dalam Alquran.  

Melakukan pemahaman terhadap teks terjemahan Alquran harus 

diiringi dengan pemahaman satuan kebahasaan seperti morfem, kata, frasa, 

klausa, dan kalimat. Pembaca harus memperhatikan satuan kebahasaan 

tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan makna yang 

terkandung dalam Alquran. Mengartikan makna tidak dapat dilakukan dengan 

penalaran saja, namun juga harus berpedoman pada teori-teori kebahasaan 
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seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Salah satu teori 

kebahasaan yang dapat digunakan dalam pemahaman makna yaitu semantik. 

Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan 

untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda 

linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Atau dalam kata lain, bidang studi 

dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Oleh karena 

itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang 

arti, yaitu salah satu dari tiga tataran analisis bahasa: fonologi, gramatika, dan 

semantik (Chaer, 2009:2). Menurut pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa 

objek studi semantik adalah makna, yaitu makna yang terdapat pada satuan 

bahasa.   

Pengkajian antonimi dengan teori semantik cukup menarik untuk 

diterapkan pada teks terjemahan Alquran. Teks terjemahan Alquran dapat 

dikatakan sebagai wacana penuh makna. Dalam teks terjemahan Alquran 

banyak ditemukan satuan bahasa yang memerlukan pemahaman yang 

mendalam. Dapat dikatakan bahwa Alquran merupakan sumber informasi dari 

Allah kepada manusia. Dengan pengkajian antonimi ini dapat mempermudah 

pembaca dalam memahami makna atau maksud dari kandungan isi Alquran 

melalui hubungan bentuk dan makna satuan bahasanya. 

Surat Faathir merupakan surah yang berisi mengenai penciptaan bumi 

dan langit beserta segala isinya. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan 

dan kebesaranNya. Segala yang ada di dunia ini merupakan ciptaanNya, untuk 

itu semua makhluk yang ada di bumi ini harus patuh dan tunduk kepada Allah 
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Yang Maha Esa. Surah Faathir terdiri dari 45 ayat, dan dalam setiap ayat 

memiliki makna yang harus dipahami oleh manusia. Makna itu bisa berupa 

informasi, perintah, maupun peringatan.  

Beragam makna dapat ditemukan dalam teks terjemahan Alquran. 

Berdasarkan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis tataran semantik 

khususnya mengenai penggunaan antonimi pada teks terjemahan Alquran. 

Teks terjemahan Alquran yang menjadi sumber data adalah teks terjemahan 

Alquran Aljumanatul Ali khususnya surat Faathir. Alasan itulah penelitian ini 

berjudul “Analisis Antonimi dalam Teks Terjemahan Alquran Aljumanatul 

Ali (Surat Faathir)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang ada tiga rumusan masalah yang perlu dicari 

jawabannya. 

1. Bagaimana bentuk variasi antonimi dalam teks terjemahan Alquran 

Aljumanatul Ali (surat Faathir)? 

2. Jenis-jenis antonimi apa saja yang terkandung dalam teks terjemahan 

Alquran Aljumanatul Ali (surat Faathir)? 

3. Bagaimana makna yang terkandung dalam teks terjemahan Alquran 

Aljumanatul Ali (surat Faathir)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah ada tiga tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan bentuk variasi antonimi dalam teks terjemahan Alquran 

Aljumanatul Ali (surat Faathir). 

2. Mendeskripsikan jenis-jenis antonimi yang terkandung dalam teks 

terjemahan Alquran Aljumanatul Ali (surat Faathir). 

3. Memaparkan makna yang terkandung dalam teks terjemahan Alquran 

Aljumanatul Ali (surat Faathir). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak. 

1. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan diskusi dan tambahan wawasan untuk guru dan anak 

didik. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penulis yang akan 

melakukan penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

dan informasi berkaitan dengan studi analisis wacana dalam kajian 

semantik yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai 

hubungan makna khususnya kajian antonimi. 


