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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia 

dengan sesama anggota masyarakat lainnya. Bahasa juga merupakan pikiran, 

keinginan, atau perasaan yang ada pada diri pembaca atau penulis. Berkaitan 

dengan hal tersebut, untuk menarik dan dapat mencapai sasaran secara baik 

pembaca atau penulis harus menggunakan kalimat secara baik pula. Kalimat 

merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang 

mengungkapkan pikiran yang utuh dan variasi kalimatnya efektif.  

Kalimat menurut Cook (dalam Tarigan, 1987:5) adalah satuan bahasa 

yang secara relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir 

dan yang terdiri atas klausa. Kridalaksana berpendapat bahwa kalimat adalah 

satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri mempunyai pola intonasi 

final, dan baik secara aktial maupun potensial terdiri atas klausa. Senada 

dengan pernyataan Cook dan Kridalaksana, Ramlan (1987:27) menyatakan 

bahwa kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh jeda panjang yang 

disertai nada akhir turun atau naik (Sukini, 2010: 54). 

Keefektifan kalimat selain dilihat dari ciri gramatikal, keselarasan, 

kepaduan, dan kehematan juga dilihat dari kevariasian. Kevariasian dalam 

kalimat lebih berdampak pada ketepatan, gaya, atau keindahan. Kevariasian 

dalam kalimat juga dapat menghindarkan pembaca atau penulis dari 
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kebosanan. Kata variasi bermakna tindakan atau hasil perubahan dari 

tindakan semula. Dalam konteks pembahasan kalimat bervariasi maksudnya 

adalah berbeda bentuk atau bentuk yang lain (Markhamah dan Sabardila, 

2009:67). Adapun kalimat bervariasi terdiri dari empat jenis, yaitu kalimat 

bervariasi urutan, kalimat bervariasi aktif-pasif, kalimat bervariasi berita-

perintah-tanya, dan kalimat bervariasi panjang-pendek. 

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian kalimat dan jenis-jenis 

kalimat bervariasi di atas, penelitian ini lebih memfokuskan pada kalimat 

bervariasi berita-perintah-tanya. Kalimat bervariasi berita-perintah-tanya 

merupakan  jenis kalimat berdasarkan intonasinya. Berdasarkan intonasinya 

kalimat dibedakan menjadi kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat 

tanya. Kalimat berita merupakan kalimat yang isinya memberitahukan, 

kalimat perintah merupakan kalimat yang isinya memberikan perintah kepada 

orang lain untuk melakukan suatu tindakan, dan kalimat tanya merupakan 

kalimat yang isinya menanyakan sesuatu. Variasi jenis kalimat berfungsi 

untuk mengefektifkan atau membuat pemakaian bahasa menjadi lebih enak 

didengar atau dibaca (Markhamah dan Sabardila, 2009:86). 

Alquran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang termasuk wacana 

tulis karena diwujudkan dalam bentuk tulisan. Sebagai sarana komunikasi 

budaya pemakai bahasa sering kali harus menggunakan dua bahasa dalam 

situasi yang bersamaan, misalnya bahasa Arab (Alquran) dan bahasa 

Indonesia sebagai terjemahannya. Pemakaian dua bahasa secara bersamaan 

dimaksudkan untuk mempermudah seseorang dalam memahami maksud serta 
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tujuan Alquran  tersebut. Alquran  dalam wujud dan bentuk tulisan secara 

kebahasaan mengandung kalimat bervariasi berita-perintah-tanya.  

Surat Albaqarah merupakan salah satu surat dalam Alquran yang 

terdiri dari 286 ayat dan merupakan surat Madaniyah yang berarti surat yang 

diturunkan di Madinah. Surat tersebut termasuk surat panjang yang dalam 

terjemahan Indonesia mempunyai arti sapi betina, dan menempati urutan 

kedua setelah surat Alfatihah. Penelitian ini memfokuskan pada kalimat 

variasi berita-perintah-tanya yang terdapat pada surat Albaqarah. Hal ini 

dilakukan karena pada ayat 286, dilihat dari sudut kalimat bervariasi berita-

perintah-tanya terdapat penekanan kepada manusia yang berisi atas berita, 

perintah dan larangan. Berikut contoh kalimat berita, perintah, dan tanya pada 

surat Albaqarah. 

QS. 2: 286  “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah 

Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya 

Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban 

yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-

orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 

pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami 

memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan 

rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah 

Kami terhadap kaum yang kafir” 

Pada ayat tersebut terdapat kalimat berita yang terletak pada bunyi 

ayat: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” Pernyataan 

Allah dalam ayat tersebut merupakan berita kepada manusia bahwa seluruh 
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manusia tanpa terkecuali tidak dibebankan dalam segala sesuatu kecuali 

sesuai kesanggupannya. Kalimat berita ini sebagai penegasan kepada manusia 

agar berbuat sesuai dengan batas kesanggupan yang dapat dilakukannya. 

Dalam teks terjemahan Alquran terdapat berbagai macam  jenis 

kalimat bervariasi, seperti kalimat bervariasi urutan, kalimat bervariasi aktif-

pasif, kalimat bervariasi berita-perintah-tanya, dan kalimat bervariasi 

panjang-pendek. Namun, penelitian ini memusatkan perhatian pada kalimat 

bervariasi berita-perintah-tanya, sehingga teks terjemahan Alquran yang 

dianalisis hanya berupa teks yang memiliki variasi kalimat berita-perintah-

tanya.  

Kalimat bervariasi berita-perintah-tanya memiliki hubungan makna 

yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, kalimat berita 

pada teks terjemahan Alquran berfungsi untuk memberitahukan atau 

menginformasikan terhadap kalimat lainnya, kalimat perintah berfungsi untuk 

memberikan penegasan ulang terhadap kalimat berita, dan kalimat tanya 

berfungsi untuk menguji kekuatan terhadap kalimat perintah maupun kalimat 

berita. Hubungan makna tersebut  timbul sebagai akibat pertemuan antara 

kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam ayat pada teks terjemahan 

Alquran. Contoh dalam hal ini terdapat pada ayat 246 yang berbunyi, 

Q.S. 246.  “ Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil 

sesudah Nabi Musa, Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang 

Nabi mereka: "Angkatlah untuk Kami seorang raja supaya Kami 

berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka 

menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan 

berperang, kamu tidak akan berperang". mereka menjawab: 

"Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan Allah, Padahal 

Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?". Maka 
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tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, 

kecuali beberapa saja di antara mereka. dan Allah Maha 

mengetahui siapa orang-orang yang zalim.” 

Pada ayat di atas menyatakan kalimat berita. Kalimat berita tersebut 

berisi perintah kepada pemuka-pemuka Bani Israil dengan yaitu: "Angkatlah 

untuk Kami seorang raja supaya Kami berperang (di bawah pimpinannya) di 

jalan Allah". Bentuk kalimat berita pada ayat tersebut adalah permintaan dari 

Bani Israil untuk mengangkat seorang raja. Setelah kalimat berita, pada ayat 

tersebut dilanjutkan dengan kalimat tanya yaitu: "Mungkin sekali jika kamu 

nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". Ayat tersebut 

merupakan bentuk kalimat perintah yang ditujukan kepada Bani Israil namun 

mereka mengingkari perintah tersebut. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan 

dengan kalimat tanya yaitu: "Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan 

Allah, Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?". Pada 

akhir ayat dilanjutkan dengan keterangan dan penegasan dari Allah yaitu pada 

ayat berikut “Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun 

berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. dan Allah Maha 

mengetahui siapa orang-orang yang zalim”. 

Surat Albaqarah ayat 246 diatas terdapat tiga unsur variasi kalimat 

berita-perintah-tanya yang diawali dari kalimat berita yang ditujukan kepada 

Bani Israil tentang pengangkatan seorang raja, kemudian dilanjutkan dengan 

kalimat perintah yaitu untuk berperang di jalan Allah dan kalimat tanya yang 

terletak pada bunyi ayat tatkala perintah perang telah diwajibkan, maka 



6 

 

merekapun berpaling. Berdasarkan hal tersebut, maka pada ayat tersebut 

terdapat tiga variasi kalimat berita-perintah-tanya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua rumusan masalahyang 

perlu dikaji. 

1. Bagaimanakah analisis kalimat bervariasi berita-perintah-tanya pada teks 

terjemahan Alquran surat Albaqarah? 

2. Adakah hubungan makna antar kalimat bervariasi pada teks terjemahan 

Alquran surat Albaqarah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada dua tujuan penelitian ini 

yang perlu dicapai. 

1. Memaparkan kalimat bervariasi berita-perintah-tanya pada teks terjemahan 

Alquran surat Albaqarah. 

2. Memaparkan hubungan makna antar kalimat bervariasi pada teks 

terjemahan Alquran surat Albaqarah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini berguna untuk untuk menambahkan ilmu pengetahuan 

tentang teori-teori yang sudah ada dan memberikan sumbangsih untuk 

berkembangnya ilmu pengetahuan serta diharapkan dapat memberikan 
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pengetahuan umum tentang kalimat bervariasi berita-perintah-tanya dan 

hubungan makna antar kalimat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pembaca yakni 

sebagai media untuk menambah wawasan dan mencari informasi dalam 

kajian ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi peneliti lain dan khalayak umum, khususnya mengenai 

kalimat bervariasi berita-perintah-tanya dan hubungan makna antar 

kalimat pada teks terjemahan Alquran. 

 

E. Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah penguraian 

masalah dalam suatu penelitian, agar cara kerja penelitian menjadi lebih 

terarah, runtut, dan jelas. Penulisan yang sistematis banyak membantu 

pembaca dalam memahami hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan 

dalam penelitian ini tersusun atas lima bab. Kelima bab itu adalah sebagai 

berikut.  

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang 

masalah yang menggambarkan  pentingnya pemahaman terhadap kalimat 

bervariasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat-manfaat yang 

dapat diperoleh dari penelitian. 

Bab kedua berisi teori-teori yang secara langsung berhubungan 

dengan masalah yang hendak diteliti dan dikaji sebagai landasan atau acuan 
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dalam sebuah penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi penelitian yang relevan 

dan berisi gambaran secara jelas kerangka pikir yang digunakan untuk 

mengkaji dan memahami masalah yang diteliti.  

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri atas jenis 

penelitian data dan sumber data,  metode dan teknik pengumpulan data, serta 

teknik analisis data dan prosedur penelitian.   

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dari 

analisis ini akan didapatkan hasil penelitian yang akan menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pertama, yakni (1) mengenai 

kalimat bervariasi berita-perintah-tanya pada teks Alquran Surat Albaqarah, 

(2) memaparkan hubungan maknaantara kalimat barvariasi pada teks Alquran 

Surat Albaqarah. 

Bab kelima berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian 

dan ditutup dengan saran. 

 


