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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia diberikan akal dan pikiran yang sempurna oleh Allah, sehingga 

mampu melahirkan ide-ide yang kreatif. Salah satu kelebihan manusia di 

antaranya, yaitu penguasaan bahasa. Manusia memanfaatkan bahasa sebagai 

alat komunikasi antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa terdiri 

dari bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan adalah bahasa secara langsung, 

sedangkan bahasa tulis adalah bahasa secara tidak langsung. Perwujudan dari 

bahasa lisan, misalnya bahasa dalam khotbah, bahasa dalam pidato, dan bahasa 

dalam siaran radio, sedangkan perwujudan dari bahasa tulis, yaitu bahasa 

dalam karangan siswa, bahasa terjemahan Al Qur’an. 

Ilmu yang mempelajari ruang lingkup bahasa adalah linguistik. Di dalam 

linguistik terbagi beberapa tataran ilmu, misalnya tataran fonologi, morfologi, 

sintaksis, dan wacana. Morfologi merupakan salah satu cabang linguistik. 

Morfologi merupakan satu sistem dari suatu bahasa dalam arti luas, 

sehingga struktur kata yang senantiasa membentuk kalimat-kalimat tentu 

mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan jenis kata atau makna kata 

yang dikehendaki oleh penutur atau penulisnya (Rohmadi, dkk., 2010: 3-4). 

Morfologi menjadi bagian dari bidang linguistik yang membentuk proses-

proses pembentukan kata dan maknanya. 
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Al Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan kumpulan 

firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Tujuan 

utama diturunkannya Al Qur’an adalah  untuk menjadi pedoman manusia 

dalam menata kehidupan supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. Agar tujuan itu dapat direalisasikan oleh manusia, Al Qur’an datang 

dengan petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, dan konsep-konsep, baik 

yang bersifat global maupun yang bersifat terinci, yang tersurat maupun yang 

tersirat dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan (Nurdin, 2006: 1). 

Al Qur’an  surat Ar-Rum di dalamnya terdapat proses morfologis. Proses 

morfologis ialah peristiwa (cara) pembentukan kata-kata dengan 

menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain (Rohmadi, dkk., 

2010: 47). Dalam proses morfologis yang menjadi bentuk terkecil adalah 

morfem dan bentuk terbesarnya adalah kata. Proses morfologis dibagi menjadi 

tiga, yaitu afiksasi/pembubuhan afiks, reduplikasi/bentuk ulang, dan 

pemajemukan/kompositum. Proses morfologis yang merupakan pembentukan 

kata-kata dengan jalan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem 

lainnya itu bentuk dasarnya mungkin berupa pokok kata, kata dasar, bentuk 

kompleks, frase, kata, dan pokok kata, atau berupa pokok kata dengan pokok 

kata (Rohmadi, dkk., 2010: 47).  

Penulis meneliti tentang proses morfologis pada terjemahan Al Qur’an 

surat Ar-Rum surat ke-30  karena belum ada penelitian sebelumnya yang 

meneliti hal tersebut. Al Qur’an surat Ar-Rum menarik karena mempunyai 

makna tentang keimanan yang mengungkapkan bukti-bukti atas kerasulan Nabi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rasul
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Muhammad dengan memberitahukan kepadanya hal yang gaib, seperti ramalan 

menangnya kembali bangsa Romawi atas kerajaan Persia; bukti-bukti ke-Esaan 

Allah yang terdapat pada alam sebagai makhluk-Nya dan kejadian-kejadian 

pada alam itu sendiri; bukti-bukti atas kebenaran adanya hari berbangkit; 

contoh-contoh dan perumpamaan yang menjelaskan bahwa berhala-berhala dan 

sembahan-sembahan itu tidak dapat menolong dan memberi manfaat kepada 

penyembah-penyembahnya. Al Qur’an surat Ar-Rum di dalamnya terdapat 

proses morfologis yang dapat diteliti oleh peneliti sehingga penelitian ini 

mendeskripsikan proses morfologis pada terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum. 

Penelitian tersebut mencakup proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses 

pemajemukan beserta maknanya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tiga 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses afiksasi dan pemaknaannya pada terjemahan Al Qur’an 

surat Ar-Rum? 

2. Bagaimana proses reduplikasi dan pemaknaannya pada terjemahan Al 

Qur’an surat Ar-Rum? 

3. Bagaimana proses pemajemukan dan pemaknaannya pada terjemahan Al 

Qur’an surat Ar-Rum? 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tiga tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan proses afiksasi dan pemaknaannya pada terjemahan Al 

Qur’an surat Ar-Rum. 

2. Mendeskripsikan proses reduplikasi dan pemaknaannya pada terjemahan 

Al Qur’an surat Ar-Rum. 

3. Mendeskripsikan proses pemajemukan dan pemaknaannya pada 

terjemahan Al Qur’an surat lainnya atau aspek lainnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik bersifat 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap khasanah ilmu bahasa, terutama bidang morfologis, yaitu 

mengenai proses morfologis pada terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

pembaca mengenai proses morfologis pada terjemahan Al Qur’an 

surat Ar-rum. 
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b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat member sumbangan kepada peneliti 

lain yang akan meneliti dengan objek yang sama, yaitu proses 

morfologis pada terjemahana Al Qur’an Ar-Rum. 

c. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat dijadikan motivasi untuk melahirkan ide-ide baru 

dalam dunia bahasa, khususnya bidang morfologis untuk melakukan 

penelitian selanjutnya, baik bagi jurusan maupun individu. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat sistematika sebagai pedoman dalam 

menulis skripsi atau melakukan suatu penelitian. Berikut sistematika dalam 

penulisan skripsi ini. 

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi: a. Latar Belakang Penelitian, b. 

Rumusan Masalah, c. Tujuan Penelitian, d. Manfaat Penelitian, dan e. 

Sistematika Penulisan. 

Bab II, berisi landasan teori yang meliputi: a. Kajian Penelitian yang 

Relevan dan b. Kajian Teori. 

Bab III, berisi metode penelitian yang meliputi: a. Jenis dan Strategi 

Penelitian, b. Subjek dan Objek Penelitian, c. Data dan Sumber Data, d. Teknik 

Pengumpulan Data, e. Teknik Pengujian Keabsahan Data, f. Teknik Analisis 

Data, g. Penyajian Hasil Analisis, dan h. Prosedur Penelitian. 

Bab IV, berisi hasil dan pembahasan mengenai proses morfologis pada 

terjemahan Al Qur’an surat Ar-Rum yang meliputi: a. Proses Afiksasi dan 
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Pemaknaannya pada Terjemahan Al Qur’an Surat Ar-Rum, b. Proses 

Reduplikasi dan Pemaknaannya pada Terjemahan Al Qur’an Surat Ar-Rum, 

dan Proses Pemajemukan dan Pemaknaannya pada Terjemahan Al Qur’an 

Surat Ar-Rum. 

Bab V, berisi penutup yang meliputi: a. Simpulan, b. Implikasi, dan c. 

Saran. 


