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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Alquran adalah kitab suci yang digunakan sebagai pedoman hidup bagi umat 

muslim. Alquran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat 

Jibril untuk Nabi Muhammad sebagai bukti akan kuasa Allah Swt.  

 Dalam teks terjemahan Alquran terdapat variasi kata yang bermakna laki-laki 

dan perempuan. Kata bermakna yang memiliki arti yang sama disebut sebagai 

sinonim. Pengungkapan kata yang memiliki arti yang sama banyak terdapat di teks 

terjemahan Alquran. Hal ini terjadi karena bahasa Arab mempunyai variasi kosakata 

untuk membedakan antara kata bermakna laki-laki dan kata yang bermakna 

perempuan, sedangkan bahasa Indonesia tidak memiliki variasi kata yang 

menunjukkan makna laki-laki atau perempuan sebagai contoh, kata Dia di dalam 

Alquran memiliki dua makna yang berbeda, seperti kata Dia انت  [anta] untuk laki-

laki berbeda dengan kata Dia انت [anti] untuk perempuan. Di sinilah peneliti 

menemukan sebuah karakteristik mengenai kata bermakna laki-laki yang terdapat 

pada teks terjemahan Alquran. 

 Pengungkapan kata bermakna laki-laki pada teks terjemahan Alquran 

memiliki banyak variasi. Selain menggunakan kata laki-laki, juga dapat 

menggunakan nama orang. Kata bermakna laki-laki bisa berupa “kamu”, “Ayah”, 

“putra”, dan “nama-nama Nabi” atau nama orang yang menjadi teladan umat Islam 

karena kuasa Allah Swt. 

 Penelitian mengenai kata bermakna laki-laki menggunakan kajian semantik 

dalam menganalisisnya. Penggunaan kajian semantik dalam menganalisis data ini 

dikarenakan menyinggung mengenai makna yang merupakan bagian dari semantik. 

Semantik sangatlah luas. Kajian semantik untuk menganalisis data mengenai kata 

bermakna laki-laki lebih diperkecil lagi yaitu dengan menggunakan tinjauan 

semantik struktural dalam pengkajian makna berupa sinonimi atau yang sering 
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disebut dengan sinonim atau persamaan makna, hiponimi atau ungkapan makna, dan 

antonimi atau disebut dengan perlawanan makna.  

 Persamaan makna atau sinonim digunakan untuk menganalisis kata bermakna 

laki-laki. Persamaan makna laki-laki dapat berupa kata “Ayah”, “suami”, atau bahkan 

dalam bahasa Indonesia kata “kamu” atau “bagimu” bermakna jamak untuk gender 

laki-laki dan perempuan. Persamaan makna dalam teks terjemahan Alquran begitu 

banyak dijumpai dalam berbagai macam konteks dan kata. Tidak semua kata yang 

terdapat di dalam teks terjemahan Alquran bisa bermakna laki-laki, perlu beberapa 

kriteria agar sebuah kata bisa bermakna laki-laki, seperti kata “kamu” dapat 

bermakna laki-laki apabila penjelasnya menyatakan laki-laki secara tidak langsung 

sebagai contoh nama Nabi, Muhammad, dan Adam. 

 Dalam permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, peneliti berharap 

dapat memberikan sumbangan terhadap keanekaragaman penelitian dan ilmu 

mengenai persamaan makna atau sinonim dengan kajian semantik pada teks 

terjemahan Alquran. Semoga dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan peneliti berikutnya dalam wacana teks 

terjemahan Alquran. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk kata yang digunakan untuk mengungkapkan kata yang 

bermakna laki-laki pada teks terjemahan Alquran?  

2. Bagaimana hubungan sinonimi, hiponimi, dan antonimi pada kata bermakna laki-

laki pada teks terjemahan Alquran? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi bentuk kata yang digunakan untuk mengungkapkan kata yang 

bermakna laki-laki pada teks terjemahan Alquran. 

2. Memaparkan hubungan sinonimi, hiponimi, dan antonimi pada kata bermakna 

laki-laki pada teks terjemahan Alquran. 

 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

 Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan 

sumbangan pada ilmu semantik yang mengungkapkan kata bermakna laki-laki serta 

menjelaskan kata apa saja yang dapat bermakna laki-laki pada teks terjemahan 

Alquran sehingga dapat memperkaya . 

2. Manfaat praktis 

 Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian 

terdahulu mengenai Kata Bermakna laki-laki dan perempuan dalam Konteks 

Alquran. Dalam kaitannya dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran 

kepada pembaca mengenai bentuk kata dan hubungan sinonimi, antonimi, dan 

hiponimi dalam teks terjemahan Alquran. 

 

 


