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MOTTO 

 

Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah 

dikembalikan segala urusan. 

(Q.S Ali Imran : 109) 

Telah pasti datangnya ketetapan Allah Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan 

(datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. 

(Q. S An Nahl : 1) 

 Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-

orang yang ragu. 

(Q.S Al Baqarah : 147) 

Kehidupan yang berhasil ialah kehidupan yang selalu melihat ke masa depan bukan 

menengok ke masa lalu. 

(Penulis) 

Sikap diam tidak selamanya baik, tanpa bertanya dan rasa ingin tahu  ilmu yang kita dapat 

tidak akan berkembang. 

(Penulis) 
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Assalamualaikum wr. wb. 

Puji syukur Alhamdulillahhirobbil’alamin, penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt, yang 

telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi 

Muhammad Saw. 

Atas kehendak Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kalimat 

Penegasan pada Teks Terjemahan Al Quran Surat Al Ahzab”. Penulisan skripsi ini digunakan 

untuk memenuhi syarat dalam rangka mencapai derajat Sarjana S-1, Program Studi  

Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari 

beberapa pihak, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Suarakarta yang 

telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 

2. Prof. Harun Joko Prayitno, M.Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi kesempatan kepada 

penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

3. Drs. Zainal Arifin, M.Hum, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang selalu memberikan begitu banyak ilmu. 



4. Prof. Dr. Markhamah, M.Hum, dosen pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan, arahan, dan dorongan  sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  Fakultas Keguruan dan 

Ilmu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 

ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama studi berlangsung. 

6. Bapak dan Ibuku yang tak pernah lelah memberikan doa, bimbingan, perhatian dan 

kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat bersemangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam penyusunan 

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga 

karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

 

 

Surakarta, 28 april 2014 
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ABSTRAK 

KALIMAT PENEGASAN PADA TEKS TERJEMAHAN AL QURAN SURAT AL 

AHZAB 

Devy Ely Lestari, A 310 100 004, Markhamah, Program Studi PBSI, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, 

Telp. (0271) 717417, Fax. (0271) 715448 

Devyely2g004font@gmail.com  

Teks terjemahan Al Quran tidak lepas dari paragraf atau kalimat di dalamnya. Sebuah 

judul juga harus baik dan kreatif agar mampu menarik minat pembaca untuk membaca 

informasinya secara lebih lanjut, inilah yang menarik untuk diteliti dan dikembangkan dalam 

kajian linguistik. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mendeskripsikan penanda kalimat penegasan 

pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab. (2) Memaparkan topik-topik yang ditegaskan 

pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab. (3) Memaparkan hubungan antarayat yang 

memiliki topik yang sama pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab. Objek dalam 

penelitian ini adalah kalimat penegasan pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab yaitu, 

penanda kalimat penegasan, topik-topik yang ditegaskan serta hubungan antar ayat yang 

memiliki topik yang sama. Penyediaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  metode 

simak menggunakan teknik dasar yang berwujud teknik catat. Data dianalisis menggunakan 

metode padan intralingual dengan teknik dasar berupa teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). 

Penyajian hasil analisis menggunakan metode penyajian informal. Hasil analisis penelitian ini 

terdapat (55 data). (1) penanda penegasan partikel : yang, lah- yang dan pun- lah, kontras 

makna, pemindahan unsur : predikat dan keterangan, bentuk pasif. (2) Topik yang 

ditegaskan Nabi dan rasulullah sebagai suri tauladan,  orang kafir tidak akan selamat, Allah 

sebagai pemberi rahmat dan pelindung, Orang yang bersekutu atau orang munafik yang 

berhianat, orang mukmin atau orang beriman yang membela dan menjaga takwanya kepada 

Allah, himbauan Allah kepada istri nabi, pentingnya  berdzikir kepada Allah, kewajiban 

orang mukmin memelihara kehormatannya, karunia yang diberikan Allah kepada manusia, 

tata cara memilih istri, anjuran berjilbab bagi perempuan, hari bangkitnya manusia dan hari 

pembalasan, kehidupan kaum yasrib, kehendak dan takdir Allah tidak bisa diubah, tidak 

dapat menghindar dari kematian, izin memasuki rumah nabi, larangan menikahi perempuan 

yang sudah dicerai dan larangan berhias seperti wanita jahiliyah. (3) Hubungan antarayat 

yang topiknya sama bersifat sebab akibat, saling melengkapi, urutan, penambahan dan 

kontras makna. 

 

Kata kunci: kalimat,kalimat penegasan, teks terjemahan Al Quran 
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