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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pemakaian pronomina persona tidak terlepas dari komunikasi yang 

terjadi dalam kehidupan bemasyarakat. Pronomina persona sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam percakapan resmi maupun non 

resmi, media cetak maupun media elektronik, wacana fiksi maupun non fiksi, 

dan lain-lain. Penggunaan pronomina persona ini tidak dapat terlepas dalam 

komunikasi sehari-hari. Pronomina persona digunakan sebagai kata ganti 

orang, baik kata ganti orang pertama (pronomina persona pertama), kata ganti 

orang kedua (pronomina persona kedua), maupun kata ganti orang ketiga 

(pronomina persona ketiga) tunggal maupun jamak. 

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan sebagai 

penyempurna kitab-kitab terdahulu. Al-Quran merupakan kalam Allah yang 

diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan lafal dan maknanya 

melalui perantara malaikat Jibril, Al-Quran tertulis dalam mushaf yang 

disampaikan secara mutawatir, yang diawali dengan surat Al-Fatikah dan 

diakhiri dengan surat An-Nas. Pemakaian pronomina persona, khususnya 

pronomina persona ketiga dapat ditemukan dalam teks terjemahan Al-Quran. 

Pemakaian pronomina persona ketiga digunakan sebagai kata ganti yang 

mengacu pada orang ketiga baik tunggal maupun jamak pada teks terjemahan 

Al-Quran. Teks terjemahan Al-Quran terdapat beberapa surat yang 
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menjelaskan mengenai kesantunan berbahasa. Pada teks terjemahan Al-Quran 

yang mengandung kesantunan berbahasa terdapat banyak kalimat yang 

ditandai dengan pronomina persona ketiga. 

Berdasarkan pada beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti pronomina persona ketiga yang terdapat pada teks terjemahan Al-

Quran, karena pada teks terjemahan Al-Quran terdapat banyak masalah 

mengenai pronomina ketiga, selain itu masih belum ditemukan penelitian 

mengenai pronomina persona ketiga, selama ini penelitian yang dilakukan  

sebelumnya lebih diarahkan pada rujukan penggolongan tunggal dan jamak. 

Pada penelitian ini penulis mengangkat judul Satuan Lingual Yang 

Mengandung Pronomina Persona Ketiga Pada Teks Terjemahan Al-Quran 

Yang Mengandung Etika Berbahasa. 

 
B. Ruang Lingkup 

Adapun masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pronomina 

persona ketiga baik jamak maupun tunggal pada teks terjemahan Al-Quran 

yang mengandung etika berbahasa yang meliputi wujud katagori satuan 

lingual, fungsi pada satuan lingual, dan peran pada satuan lingual yang 

mengandung pronomina persona ketiga. 
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C. Fokus Kajian 

Ada tiga fokus kajian yang perlu dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana wujud kategori satuan lingual yang mengandung pronomina 

persona ketiga pada teks terjemahan Al-Quran yang mengandung etika 

berbahasa? 

2. Bagaimana fungsi yang diduduki satuan lingual yang mengandung 

pronomina persona ketiga pada teks terjemahan Al-Quran yang 

mengandung etika berbahasa? 

3. Bagaimana peran yang diduduki satuan lingual yang mengandung 

pronomina persona ketiga pada teks terjemahan Al-Quran yang 

mengandung etika berbahasa? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan wujud kategori satuan lingual yang mengandung 

pronomina persona ketiga pada teks terjemahan Al-Quran yang 

mengandung etika berbahasa. 

2. Mendeskripsikan fungsi yang di duduki satuan lingual yang mengandung 

pronomina persona ketiga pada teks terjemahan Al-Quran yang 

mengandung etika berbahasa. 

3. Mendeskripsikan peran yang di duduki satuan lingual yang mengandung 

pronomina persona ketiga pada teks terjemahan Al-Quran yang 

mengandung etika berbahasa. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara 

teoretis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini. 

1. Manfaat Teoretis 

Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Bahasa 

Indonesia dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

dibidang linguistik mengenai pronomina persona ketiga. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai wujud 

kategori, fungsi, dan peran pada satuan lingual yang mengandung pronomina 

persona ketiga,serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian sejenis. 

 

F. Penjelasan Istilah 

PP merupakan Pronomina Persona dan TTA merupakan Teks 

Terjemahan Al-Quran. Pronomina persona ketiga merupakan kata ganti yang 

digunakan untuk menggantikan orang ketiga baik tunggal maupun jamak. 

Teks Terjemahan Al-Quran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks 

terjemahan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. 

 

 

 

 


