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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia, dalam kehidupannya tidak pernah terlepas dari berkomunikasi. 

Melalui kegiatan berkomunikasi ini seseorang akan mampu menyampaikan 

gagasan, ide, serta perasaannya kepada orang lain. Pesan tersebut dapat 

diungkapkan, baik dengan media lisan maupun media tulis. Ketika 

melakukan kegiatan berkomunikasi tersebut, kita perlu menyesuaikan diri 

dengan lawan bicara, situasi, dan lingkungan tempat kita berkomunikasi. 

Dalam hal ini, disadari atau tidak kita sering menggunakan kata sapaan, salah 

satunya adalah pronomina persona (kata ganti orang), baik kata ganti orang 

pertama, kedua, maupun ketiga. 

Penggunaan pronomina persona ini pun sering diaplikasikan dalam 

komunikasi lisan maupun tulisan. Dalam berkomunikasi lisan misalnya ketika 

berbincang-bincang langsung dengan lawan bicara. Adapun dalam bahasa 

tulisan sering ditemukan pada buku-buku cerita, baik cerpen maupun novel. 

Dalam pada itu, penggunaan pronomina persona juga banyak ditemukan 

pada teks terjemahan Alquran dan teks terjemahan hadis. Alquran merupakan 

kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai 

penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab Alquran diturunkan dengan 

perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kitab umat Islam ini terdiri 

atas 30 juz dan 114 surah yang diawali dengan surah Al-Fatikah dan diakhiri 

dengan surah An-Nas. 

Adapun hadis merupakan sesuatu yang baru. Berdasarkan pendapat 

ulama, hadis merupakan segala perkataan Nabi Saw, perbuatan, dan hal 

ihwalnya. Dalam hal ini, ihwal dimaksudkan sebagai segala yang 

diriwayatkan dari Nabi Saw yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, 

sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaan Nabi. 

Dalam kaitannya dengan teks terjemahan Alquran dan teks terjemahan 

hadis dimaksudkan agar pembaca lebih mudah untuk memahami makna dari 
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Alquran dan hadis itu sendiri. Lebih lanjut lagi, di dalam teks terjemahan 

Alquran dan teks terjemahan hadis terdapat penggunaan pronomina persona, 

khususnya pronomina persona ketiga. Penggunaan pronomina persona ini 

mengacu pada pada orang ketiga, baik tunggal maupun jamak. Dalam bahasa 

Indonesia, pronomina persona dapat berupa saya, kamu, dia, kami, kalian, 

maupun mereka. Pada penggunaanya, tidak ada pengaruh dari gender pada 

objek yang diacu. Hal ini berbeda dengan penggunaan pronomina yang 

terdapat pada bahasa Arab -anna, antum, hiya, humma, antuma, antunna- 

penggunaan pronomina persona tergantung dari gender yang diacu. 

Keunikan tersebut membuat peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

pronomina persona yang yang terdapat pada teks terjemahan Alquran dan 

teks terjemahan hadis karena teks terjemahan ini berawal dari bahasa yang 

ditulis dengan bahasa Arab. Kajian pronomina persona, khususnya pronomina 

persona ketiga ini dikaji dengan pendekatan sintaksis karena pronomina 

persona tersebut tergabung dalam klausa atau kalimat, sehingga tidak dapat 

berdiri sendiri. 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang pronomina 

persona ketiga pada teks terjemahan Alquran dan teks terjemahan hadis. 

Namun, penelitian tersebut hanya terbatas pada wujud kategori, fungsi, dan 

peran dari pronomina persona ketiga kedua teks tersebut. Pada penelitian kali 

ini, peneliti akan lebih memperdalam kajian dengan membandingkan teks 

terjemahan Alquran dan teks terjemahan hadis pada satuan lingual yang 

mengandung pronomina persona ketiga dilihat dari wujud kategori, fungsi, 

dan perannya. Selanjutnya, peneliti juga melakukan kajian terhadap pola 

penggunaan satuan lingual berpronomina persona ketiga pada kedua teks 

tersebut. 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada persamaan dan perbedaan 

satuan lingual berpronomina persona ketiga pada teks terjemahan Alquran 

dan teks terjemahan hadis serta pola pembentukan pronomina persona pada 
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kedua teks tersebut. Adapun persamaan dan perbedaan dilihat dari kategori, 

fungsi, dan peran satuan lingual yang mengisinya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada tiga masalah yang perlu dicari 

jawabannya. 

1. Bagaimanakah persamaan penggunaan satuan lingual yang mengandung 

pronomina persona ketiga pada TTA dan TTH? 

2. Bagaimanakah perbedaan penggunaan satuan lingual yang mengandung 

pronomina persona ketiga pada TTA dan TTH? 

3. Bagaimanakah pola penggunaan satuan lingual yang mengandung 

pronomina persona ketiga pada TTA dan TTH? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mengidentifikasi persamaan penggunaan satuan lingual yang 

mengandung pronomina persona ketiga pada TTA dan TTH. 

2. Mengidentifikasi perbedaan penggunaan satuan lingual yang 

mengandung pronomina persona ketiga pada TTA dan TTH. 

3. Mengidentifikasi pola penggunaan satuan lingual yang mengandung 

pronomina persona ketiga pada TTA dan TTH. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ada dua. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori penelitian ini diharapkan untuk dapat memperluas 

khasanah keilmuan. Selain itu berperan dalam pengembangan wawasan 

dalam bidang linguistik. Khususnya tentang pronomina persona ketiga. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada pembaca atau peneliti lain mengenai persamaan, 
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perbedaan, dan pola pembentukan satuan lingual berpronomina persona 

ketiga pada teks terjemahan Alquran dan teks terjemahan Hadis. 

 

F. Penjelasan Istilah 

1. Satuan lingual adalah satuan struktur dalam struktur bahasa yang 

berwujud kata dan kalimat. 

2. Pronomina persona merupakan kata yang dipakai untuk mengganti orang 

atau yang menunjukkan kategori persona. 

3. Hadis adalah segala perkataan Nabi Saw, perbuatan, dan hal ihwalnya. 

 


