
1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Tamtsil (perumpamaan) termasuk salah satu metode Alquran dalam 

mengungkapkan berbagai penjelasan dan segi-segi kemukjizatanya atau 

kerangka yang dapat menampilkan makna-makna dalam bentuk yang hidup 

di dalam pikiran. Dilakukan dengan metode “mempersonifikasikan” sesuatu 

ghaib dengan yang hadir, abstrak dengan konkrit, dan menganalogikan 

sesuatu hal dengan hal yang serupa. Dengan tamtsil, makna yang asalnya 

baik, menjadi lebih indah, menarik dan mempesona. Karena itu, tamtsil 

dianggap dapat mendorong jiwa untuk menerima makna yang dimaksudkan 

dan membuat akal merasa puas (Al-Qaththan, 2014:352). 

 Teks Terjemahan Alquran (selanjutnya disingkat TTA) termasuk jenis 

wacana tulis berupa tulisan. Kalimat TTA sulit dipahami karena merupakan 

wahyu dari Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk 

disampaikan kepada umat manusia yang memeluk agama Islam. Dengan 

amtsal, hakikat yang tinggi makna dan tujuannya disampaikan oleh Alquran 

dalam bentuk perumpamaan atau analog dengan sesuatu yang konkret yang 

telah diketahui secara yakin sehingga lebih mengena dan lebih mudah 

dipahami.  

 Alquran sebagai pedoman hidup manusia mengandung pelajaran yang 

baik untuk dijadikan penuntun dalam pergaulan antara manusia dengan 

makhluk Allah Swt yang lain, manusia dengan manusia, dan manusia dengan 

Tuhan. Alquran diyakini oleh umat manusia yang beragama Islam sebagai 

kitab suci yang mampu menjawab berbagai persoalan hidup yang dihadapi 

oleh umat manusia. Di masa kapan pun dan di tempat mana pun Alquran 

menjadi pedoman hidup manusia. 

 TTA yang berisi tentang perintah, larangan, anjuran, ajakan, ancaman, 

dan masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan manusia di bumi. 

Terjemahan Alquran memiliki makna yang perlu dipelajari manusia dan 



2 
 

untuk memahami makna yang terkandung dalam Alquran manusia harus 

mempelajari lebih dalam. Umat manusia dapat mengkaji isi kandungan 

Alquran dengan seksama dan tentunya dengan pemahaman yang benar, yang 

sesuai dengan perintah Allah Swt serta anjuran Rasullullah Saw. Pemahaman 

yang salah pada Alquran dapat menimbulkan interpretasi yang menyimpang 

dari ajaran sesungguhnya. 

 Sumber data TTA menarik untuk dijadikan data penelitian. Sintaksis 

yang mendominasi mengkaji tentang TTA dibandingkan dengan tataran 

linguistik yang lain seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. 

Karena ruang lingkup sintaksis membicarkan kata, frasa, klausa, dan ragam 

kalimat, tetapi sintaksis tidak dapat terlepas dari tataran linguistik yang 

lainnya yaitu fonologi, morfologi, semantik. 

 Masduki (2012:1-2) dalam menyampaikan pesan-pesan ajarannya 

Alquran menggunakan berbagai macam cara. Salah satu cara yang dipakainya 

menggunakan amtsal. Amtsal Alquran ialah pesan-pesan Alquran yang 

disampaikan menggunakan perumpamaan-perumpamaan, dengan tujuan 

pesan-pesan yang disampaikan mudah dipahami. Perumpamaan Alquran 

merupakan fenomena keindahan bahasa Alquran, kemukjizatan, dan rahasia 

gaya bahasanya yang luar biasa. 

 Perumpamaan dalam TTA terdapat di berbagai surat, di antaranya 

dapat ditunjukkan pada data berikut: 

“Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit 

disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya 

dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir,sebab takut akan 

mati    . Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir    .” (QS 2:19) 

Tafsir menurut Lajnah Pentashih Mushaf [28] Keadaan orang-orang 

munafik itu, ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung 

peringatan, adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. 

Mereka menyumbat telinganya karena tidak sanggup mendengar 

peringatan-peringatan Alquran itu. Maksudnya pengetahuan dan 

kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. 
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 Data di atas bahwa seperti (orang-orang yang ditimpa) merujuk 

kepada orang-orang munafik dan (mendengar suara) merujuk kepada ayat-

ayat Alquran yang mengandung peringatan. Menurut tafsir Lajnah Pentashih 

Mushaf orang-orang munafik ketika tidak kuat untuk mendengarkan ayat-

ayat Alquran yang berisi peringatan perumpamaannya seperti ditimpa hujan 

lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh, dan kilat, mereka menyumbat 

telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir,sebab takut 

akan mati. Bentuk dari perumpamaan TTA dari surat Al-Baqarah ayat 19 

ditandai dengan kata seperti. Kata seperti sebagai penanda gaya bahasa atau 

majas perumpamaan. 

 Penelitian ini mengkaji perumpamaan dalam TTA. Alasan lebih lanjut 

penulis meneliti tentang sumber data tersebut. Pertama, sama halnya dengan 

unsur kebahasaan lainnya, TTA memiliki bentuk dan makna tertentu yang 

bisa dianalisis. Kedua, penelitian tentang gaya bahasa perumpamaan TTA ini 

masih sedikit, terlalu banyak penelitian lain meneliti tentang struktur, ragam 

kalimat dengan kajian sintaksis. Ketiga, kajian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini 

akan menggunakan kajian semantik. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, gaya bahasa pada perumpamaan TTA 

menarik untuk dikaji dan diteliti. Penulis memilih sumber data tersebut dan 

melaksanakan penelitian ini untuk menambah kekayaan kajian bidang 

semantik khususnya gaya bahasa. 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada bentuk gaya bahasa perumpamaan dan 

makna perumpamaan TTA surat (madaniyyah) yang diterbitkan oleh Lajnah 

Pentashih Mushaf Alquran Derpag RI. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, ada dua 

rumusan masalah yang perlu dicari jawabannya. 

1. Bagaimana bentuk gaya bahasa perumpamaan pada TTA surat 

(madaniyyah) secara linguistik  yang diterbitkan oleh Lajnah Pentashih 

Mushaf Alquran Depag RI? 

2. Bagaimana makna perumpamaan TTA surat (madaniyyah) yang 

diterbitkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Depag RI? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang akan dicapai. 

1. Memaparkan bentuk gaya bahasa perumpamaan TTA surat (madaniyyah) 

secara linguistik karya Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Depag RI. 

2. Memaparkan makna perumpamaan TTA surat (madaniyyah) karya 

Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Depag RI. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, baik 

bersifat teoretis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

1) Penelitian ini menambah ilmu pengetahuan tentang bidang kajian 

semantik khususnya tentang gaya bahasa perumpamaan TTA.  

2) Penelitian ini dapat menambah ilmu keagamaan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca dan 

calon peneliti lain untuk melakukan penelitian terutama dalam TTA. 

2) Penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif kepada pembaca 

dalam memahami perumpamaan TTA. 
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F. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penelitian terdiri dari lima bab yaitu bab I, II, III, 

IV, dan V. Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

Bab II Landasan teori, terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, 

dan kerangka pemikiran. 

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari waktu penelitian, jenis 

penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

validitas dara, teknik analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang terdiri dari bentuk gaya bahasa 

perumpamaan TTA, makna perumpamaan TTA, dan pembahasan. 

Bab V Simpulan dan Saran. 


