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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari 

komunikasi. Setiap manusia terlibat dalam komunikasi baik berkomunikasi 

secara formal maupun nonformal. Bahasa merupakan alat komunikasi yang 

dipakai oleh manusia, tanpa bahasa manusia tidak bisa menyampaikan 

pendapat secara jelas dan rinci meskipun bahasa bisa disampaikan dalam 

bentuk tulisan. Karena pada dasarnya jika bahasa disampaikan dalam bentuk 

tulisan, makna yang akan diterima akan berbeda bentuknya dengan apa yang 

disampaikan secara lisan.  

Makna merupakan tuturan yang mempunyai maksud dengan apa 

yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Misalnya, dalam 

mneganalisis kalimat majemuk bertingkat terlebih dahulu pembaca 

maengklasifikasikan mengenai kalimat majemuk bertingkat tersebut. 

Kalimat-kalimat yang terdapat pada surah Albaqarah mengandung 

berbagai jenis hubungan makna dan berbagai macam kalusa.  Hubungan 

makna dan klausa dalam terjemahan surah Albaqarah, di antaranya dapat 

ditunjukan pada data berikut. Data I terjemahan Surah Albaqarah Ayat 18. 

Manfaat dalam penelitian ini merupakan kunci dari seorang peneliti untuk 

meneliti bagaimana cara mengetahui hubungan makna antarklausa dalam 

kalimat majemuk bertingkat pada terjemahan surah Albaqarah. Pada 

terjemahan surah Albaqarah mengandung banyak permaslahan, di antaranya 

berkaitan dengan bidang sintaksis. Sintaksis menggarap masalah-masalah 

yang berhubungan dengan klausa dan kalimat. 

“Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka 

tidak dapat kembali (ke jalan yang benar)”.  
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Pada data di atas ayat I klausa I mereka tuli, Bisu dan Buta, klausa 

II sehingga mereka tidak dapat kembali (ke jalan yang benar).  Hubungan 

makna antarklausa I dan II adalah hubungan akibat dengan penanda 

sehingga.  

Hubungan makna antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat 

dibagi menjadi beberapa macam hubungan yang dimaksud. Antara lain; (a) 

hubungan waktu, (b) hubungan syarat, (c) hubungan pengandaian, (d) 

hubungan tujuan, (e) hubungan konsesif, (f) hubungan pembagian, (g) 

hubungan penyebaban, (h) hubungan hasil atau akibat, (i) hubungan cara, (j) 

hubungan alat, (k) hubungan komplementasi, (l) hubungan atributif, (m) 

hubungan perbandingan dan (n) hubungan optatif (Sukini, 2010: 117).  

Alquran merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah 

Swt kepada Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada manusia 

sebagai pedoman hidup umat Islam agar kelak pada zaumul akhir manusia 

mempunyai bekal. 

Hubungan makna antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat 

pada terjemahan surah Albaqarah menarik untuk dikaji dan diteliti, karena 

pada ayat-ayatnya yang panjang menimbulkan adanya kompleksitas 

hubungan makna. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penlitian ini lancar dan terstruktur, diperlukan adanya pembatasan 

masalah pada hubungan makna antarkalausa dalam kalimat majemuk 

bertingkat dalam terjemahan surah Albaqarah.  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dua permasalahan 

yang dapat dikemukakan. 

a. Bagaimana bentuk hubungan makna antarklausa dalam kalimat majemuk 

bertingkat pada Terjemahan surah Albaqarah? 
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b. Bagaimana kesesuaian penggunaan konjungsi yang terdapat pada 

terjemahan surah Albaqarah dengan konjungsi yang digunakan? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. 

a. Mendeskripsikan bentuk hubungan makna antarklausa dalam kalimat 

mejemuk bertingkat pada terjemahan surah Albaqarah. 

b. Mendeskripsikan kesesuaian penggunaan konjungsi yang terdapat pada 

terjemahan surah Albaqarah dengan konjungsi yang digunakan.  

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengetahui makna yang 

ada dalam terjemahan surah Albaqarah.  

b. Manfaat Praktis 

Memberi sumbangan positif kepada pembaca dalam memahami 

terjemahan surah Albaqarah. 

F. Daftar Istilah 

a. Hubungan makna antarklausa merupakan hubungan semantis antara 

klausa satu dengan klausa yang lain. (Markhamah, 2009: 64). 

b. Klausa  merupakan satuan gramatik yang terdiri dari S P baik disertai (O) 

PEL, dan (KET) ataupun tidak. Tanda kurung menandakan bahwa apa 

yang terletak dalam kurung itu bersifat manasuka, artinya boleh ada, 

boleh juga tidak. (Chaer, 2003: 231). 

c. Kalimat majemuk bertingkat merupakan hubungan semantis antara klausa 

subordinatif dan klausa utama dalam kalimat majemuk bertingkat banyak 

ditentukan oleh jenis dan fungsi klausa subordinatif (fungsi klausa 

bawahan). (Sukini, 2010: 117). 

d. Surah Albaqarah merupakan surah kedua dari Alquran. Terdiri atas 286 

ayat 

 


