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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sedang berkembang. 

Perkembangannya sejalan dengan dinamisasi masyarakat pemakai bahasa itu 

sendiri. Di sisi lain perkembangan bahasa Indonesia tentu tidak pada semua 

aspeknya. Dalam rangka mewadahi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan masuknya 

kosa kata bahasa lain. Demikian juga bahasa Indonesia yang digunakan untuk alih 

bahasa atau terjemah dari bahasa lain.  

            Perkembangan bahasa Indonesia terutama pada kosa kata tidak semuanya 

seragam pada semua kategori. Perkembangan yang pesat cenderung didominasi 

oleh kategori-kategiri kata terbuka. Kategori kata dalam bahasa Indonesia terdapat 

dua jenis yaitu kategori kata terbuka dan kategori kata tertutup. Kategori kata yang 

terbuka adalah kategori kata nomina, verba, adjektiva. Kategori ini lebih cenderung 

mudah terpengaruh untuk berkembang karena kontak dengan bahasa lain. Yang 

termasuk kategori tertutup yaitu  preposisi, konjungsi, interogativa, pronomina 

persona, pronomina demonstrativa, numeralia, interjeksi dan lainnya termasuk 

adverbia (Chaer, 2015:48). 

 Adverbia sebagai kategori tertutup tidak berarti tidak menarik. Dari 

tatarannya, adverbia dapat dilihat dari dua tataran yaitu adverbia dari tataran frase 

dari adverbia pada tataran klausa. Pada tataran frase, adverbia adalah kata yang 

menjelaskan verba, adjektiva,  dan atau adverbia lainnya. Sementara itu pada 
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tataran klausa, adverbia menjelaskan fungsi-fungsi sintaksis tertentu 

(Alwi,dkk.,2014:203). Oleh karena itu, kategori adverbia ini merupakan kategori 

yang cukup menarik untuk dikaji.  

Berbagai bahasa yang adverbianya diteliti di antaranya adalah adverbia 

bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Batak Toba, bahasa 

Minangkabau, bahasa Jawa. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Greenbaum 

dan Gerald Nelson (1996),  Marliah  (2006), Lestari dan Lukman Nurjaman (2012), 

Haryanti dan Zainal Arifin (2014) tentang adverbia bahasa Inggris,  Christina 

(2008) adverbia bahasa Rusia, Mudrikah (2014) adverbia bahasa Jawa. Penelitian 

Rosdawita (2012) membahas adverbia bahasa Minangkabau, Yuting Xu (2012) 

berobjek adverbia bahasa Cina, Simanjuntak (2005) mengkaji adverbia    bahasa 

Batak Toba,  dan adverbia bahasa Melayu Jambi diteliti oleh Rustam (2014). 

Judiasri (2013) dan Muimina (2014) yang meneliti adverbia bahasa Jepang. 

Penelitian adverbia dalam bahasa Indonesial dilakukan juga oleh Tampubolon 

(2007) dan Karlieni (2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh para ahli berikutnya yang ditulis dalam 

artikel, misal penelitian Colonna, dkk. (2013), Martinesekali (2012), Yuting Xu dan  

Yuhui Liu (2012), Ernest  (2006), Aytan Arif Rajaboval ( 2014), Krantz dan 

Laurence B. Leonard (2007), Danielwichman dan Elmakerz (2012),  Kiss (2011) , 

Costa, J. (1996), dan Jacobson (1980).  

Selain itu, penelitian penggunaan adverbia secara khusus juga banyak 

dilakukan, misal penggunaan adverbia dalam  novel  diteliti oleh Damayanti  (2012) 

dan Tanjung (2012) , adverbia dalam cerita bersambung oleh Mudrikah ( 2014), 
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Devi dan Wini Tarmini Karomani (2014) meneliti kolom opini surat kabar. Jadi, 

walaupun kategori tertutup, adverbia banyak dikaji dalam berbagai bahasa dan 

berbagai penggunaan. Jadi, menurut peneliti adverbia termasuk kategori yang 

cukup menarik untuk diteliti. 

Penggunaan bahasa Indonesia berkembang dan difungsikan di berbagai 

kehidupan masyarakat. Bahasa Indonesia digunakan sebagai komunikasi langsung 

maupun tidak langsung, termasuk digunakan sebagai bahasa terjemah untuk Kitab 

Suci Alquran. Teks terjemah Alquran yang selanjutnya disebut TTA  banyak diteliti 

dari berbagai sudut pandang. 

Penelitian terhadap  Teks Terjemah Alquran ( selanjutnya disingkat TTA) 

juga sudah  dilakukan oleh Markhamah  (2003) meneliti tentang persamaan laki-

laki dan perempuan  dalam Alquran. Markhamah dan Atiqa Sabardila (2010), 

Markhamah, dkk. (2011, 2012, 2013) meneliti tentang pengembangan materi ajar, 

Markhamah , dkk. (2014, 2015) dengan topik kategori pronomina persona dalam 

TTA.  Penelitian yang bersumber data TTA juga dilakukan oleh  Nugrahreni 

(2012),  Utami (2016), Nugroho (2011),  dan Maslamah (2002). 

 Bahasa Indonesia dalam teks terjemah Alquran mempunyai karakteristik 

yang menarik sehingga menyebabkan banyak peneliti menjadi tertarik untuk 

mengkajinya. Termasuk yang akan dilakukan oleh peneliti. Kategori adverbia masih 

mempunyai banyak celah, demikian juga TTA. Oleh karena itu, peneliti memilih 

topik penelitian sesuai judul di atas. Penjelasan tentang perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya akan dijelaskan dalam kajian pustaka.   
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 Banyaknya peneliti yang sudah mengkaji adverbia ini menandakan bahwa 

kategori ini banyak dipunyai oleh bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Indonesia. 

Termasuk menandakan bahwa adverbia tetap menjadi kajian yang menarik 

terutama penggunaannya dalam berbagai aspek penggunaan bahasa, bahasa 

terjemahan, bahasa novel, cerita bersambung, dan bahasa pada kolom opini surat 

kabar harian.  

 Sementara itu TTA juga merupakan sumber data dan objek penelitian yang 

sangat menarik juga karena ditandai oleh banyaknya peneliti yang mengkaji. Secara 

khusus, pembahasan  adverbia dalam TTA memang belum ditemukan. Oleh karena 

itu, alasan dipilihnya adverbia  penanda aspek, adverbia sangkalan , dan adverbia  

jumlah dalam TTA dalam perspektif fungsi  dan kategori merupakan kajian yang 

menarik dan penting untuk dilakukan. Celah-celah dan jejak penelitian yang terkait 

dengan judul ini dapat dicermati dalam kajian pustaka pada bab II tesis  ini. 

  Adverbia aspek (keselesaian), adverbia sangkalan, dan adverbia jumlah 

(penjumlahan) merupakan  klasifikasi adverbia menurut Chaer (2015:49-81) yang 

didasarkan atas makna yang dikandung adverbia tersebut. Chaer memilah adverbia 

berdasarkan maknanya menjadi 15 jenis.  Adverbia aspek (keselesaian) adalah 

adverbia yang menyatakan  tindakan atau perbuatan sudah selesai, belum selesai, 

atau sedang dilakukan. Adverbia sangkalan adalah adverbia yang menyatakan 

‘ingkar’ atau ‘menyangkal’ akan kategori yang didampinginya, sedangkan adverbia 

jumlah adalah adverbia yang menyatakan ‘banyak’ atau ‘kuantitas’ terhadap 

kategori yang didampingi. Wujud keanekaan adverbia dalam TTA  dapat dicermati 

berikut ini. 
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Albaqarah (2): 31- 32  
Teks Ayat: 

َصاِدِقيَن. قَالُواْ سُْبَحانََك َال  َوَعلََّم آدََم األَْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمالَئَِكِة فَقَاَل أَنبِئُونِي بِأَْسَماء َهـُؤالء إِن ُكنتُمْ 
 ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا ِإنََّك أَنَت اْلعَِليُم اْلَحِكيُم.

 Terjemahan: 

“Dan mengajarkan Adam Nama-nama seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-
Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!" 
(31).  Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui 
selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya 
Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (32) 

Data: 

(1) Dan mengajarkan pada Adam Nama-Nama seluruhnya   
(2) tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan 

kepada kami 
 

Data dari Surat Albaqarah (2): 31 dan 32 di atas mengandung satuan lingual 

kategori adverbia yaitu seluruhnya, tidak, dan telah pada frase Nama-Nama 

seluruhnya, tidak ada, dan telah Engkau ajarnya sebagai adverbia jumlah, adverbia 

sangkalan, dan adverbia aspek. Ketiganya merupakan adverbia yang dijadikan 

objek penelitian. Data (1) adverbia jumlah melengkapi frase nomina yang 

menempati fungsi PEL (Pelengkap) dalam klausa. Klausa tersebut mempunyai pola 

P O PEL dan diawali dengan kata Dan. Kategori kata yang bersama dengan 

adverbia tersebut adalah nomina sebagai head atau pusat dan adverbia sebagai 

atribut, konstruksi frasenya adalah N+N+Adv. J. 

 Berbeda dengan data (1), data (2) mengandung dua adverbia yang berbeda, 

yaitu tidak pada frase tidak ada dan telah pada frase yang telah Engkau ajarkan 

kepada kami. Analisis fungsi dan kategorinya berikut ini. 

tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami 
      P                      S                                                  K 
     FV                    FN          Konj.                            FN 
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Adverbia tidak menyertai verba ada dalam frase verba yang menempati fungsi P 

(Predikat) pada klausa, sedangkan adverbia telah menyertai konstruksi verba pasif 

telah Engkau ajarkan dalam konstruksi yang menempati fungsi K (Keterangan) 

yang cukup panjang yaitu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami sebagai 

frase nomina. Berdasarkan analisis singkat di atas, peneliti yakin keragaman 

adverbia dalam TTA sangat menarik. Alasannya, (1) ragam adverbia ketiganya 

sangat beragam, (2) pola klausanya sangat beragam pula termasuk fungsi dan 

kategori yang membersamai adverbia juga sangat beragam. Hal tersebut 

menyebabkan penelitian ini menjadi sangat menarik.  

 Kebermanfaatan hasil penelitian ini tentu saja tidak semata-mata 

didedikasikan kepada pengembangan ilmu secara umum dan pengembangan ilmu 

linguistik secara khusus, tetapi juga diarahkan dapat mempunyai sisi manfaat untuk 

dunia pendidikan  pada umumnya dan pembelajaran pada khususnya. Oleh karena 

itu, penelitian ini terdorong juga untuk dimanfaatkan untuk pengembangan materi 

ajar baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi. 

 Hal yang menjadi alasan pemilihan jenis adverbia, yaitu adverbia  aspek, 

adverbia sangkalan, dan adverbia jumlah ini semata mata karena keterbatasan 

peneliti. Adverbia dalam bahasa Indonesia jumlahnya sangat banyak, Chaer 

memilah adverbia berdasarkan maknanya ada lima belas jenis (2015:49-81).  Selain 

itu, Alwi dkk. (2014:205-220) memilah adverbia dari segi bentuk, adverbia dari 

perilaku sintaksisnya, dan adverbia dari perilaku semantisnya. Adverbia dari segi 

bentuk dibagi menjadi adverbia tunggal dan adverbia gabungan. Adverbia dari segi 

perilaku sintaksisnya dibagi menjadi adverbia yang mendahului kata, adverbia yang 
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mengikuti kata, dan adverbia yang mendahului dan mengikuti kata. Dan adverbia 

dari segi perilaku semantisnya dibagi lagi menjadi delapan jenis yaitu: adverbia 

kualitatif, kuantitatif, limitatif, frekuentatif, kewaktuan, kecaraan, keniscayaan dan 

konjungtif. Oleh karena itu, agar penelitian yang akan dilakukan mendapatkan hasil 

yang mendalam, penelitian ini dibatasi. 

B. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini 

lingkupnya menjadi sangat luas. Jenis adverbia yang jumlahnya  sangat banyak dan 

cakupan objek yang sangat luas ini akan menyebabkan  penelitian ini mengandung 

masalah yang tidak sedikit untuk diselesaikan. Dari dua pendapat tentang adverbia 

di atas saja sudah sangat banyak. Selain itu juga lingkup permasalahan yang ada 

dalam kategori adverbia dari kajian morfologis, sintaksis, maupun semantis juga 

sangat banyak. Dari paparan penelitian sebelumnya dapat dicermati bahwa kajian 

adverbia dapat diteliti dari segi bentuk, makna, distribusi, modifikator, maupun   

segi sintaksis  yaitu kajian fungsi dan kategori. 

Ruang lingkup penelitan hanya dibatasi pada kajian adverbia aspek, 

adverbia sangkalan, dan adverbia jumlah dalam perspektif kategori dan fungsi 

sintaksis. Analisis fungsi atau analisis fungsi sintaksis adalah analisis berdasarkan 

fungsi-fungsi klausa, yaitu “ semacam kotak-kotak  atau tempat-tempat dalam 

struktur sintaksis yang ke dalamnya diisi kategori-kategori tertentu” (Chaer, 

2015:20).  Sementara itu, sumber data yang digunakan ini  adalah Teks Terjemah 

Alquran (TTA).  
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C. Fokus Kajian 

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, penelitian ini akan 

difokuskan pada kajian “Bagaimanakah adverbia  aspek, sangkalan, dan  jumlah 

dalam Teks Terjemah Alquran (TTA) : kajian fungsi dan kategori?”. Fokus tersebut 

dirinci menjadi empat subfokus    

1. Bagaimanakah fungsi dan kategori adverbia  aspek dalam TTA? 

2. Bagaimanakah fungsi dan kategori adverbia sangkalan dalam TTA? 

3. Bagimanakah fungsi dan kategori adverbia  jumlah dalam TTA? 

4. Bagaimanakah implementasi adverbia  aspek, sangkalan, dan   jumlah  dalam 

TTA sebagai alternatif materi ajar Bahasa Indonesia. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan subfokus di atas, terdapat empat tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini.  

1. Mendeskripsikan fungsi dan kategori adverbia aspek dalam TTA. 

2. Mendeskripsikan fungsi dan kategori adverbia sangkalan dalam TTA. 

3. Mendeskripsikan fungsi dan kategori adverbia jumlah dalam TTA. 

4. Mendeskripsikan implementasi adverbia aspek, sangkalan, jumlah, dan 

larangan dalam TTA sebagai materi ajar Bahasa Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoretis terkait dengan hasil penelitian kaitannya dengan 
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pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis terkait dengan 

penerapannya secara praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

 Manfaat teoretis penelitian ini  dimaksudkan untuk menambah khasanah 

atau memperkaya penelitian di bidang kebahasaan atau linguistik secara umum, 

sedangkan secara khusus penelitian ini dimanfaatkan untuk memperdalam 

khasanah penelitian tentang adverbia sebagai kategori tertutup.  

2. Manfaat Praktis 

Terdapat 3 manfaat praktis yang  dicapai dalam penelitian ini. 

a.  Penelitian ini dapat dimanfaat untuk mempermudah peneliti atau masyarakat 

pada umumnya dalam memahami TTA. 

b. Penelitian ini dapat dimanfaat untuk melengkapi teori yang sudah ada dalam 

penggunaan adverbia pada ragam bahasa umumnya selain bahasa terjemahan. 

 b.  Penelitian ini dapat dimanfaatkan  dalam dunia pendidikan, dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah 

maupun di perguruan tinggi. 

 

F. Penjelasan istilah 

 Penjelasan istilah merupakan penjelasan kata-kata kunci yang digunakan  

dalam ruang lingkup penelitian. Berdasarkan ruang lingkup penelitian, maka ada 

beberapa istilah yang dijadikan acuan. Istilah-istilah yang perlu dikaji dijelaskan 

dalam paparan berikut ini.   
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1. Adverbia  aspek (keselesaian) adalah adverbia yang menyatakan  tindakan atau 

perbuatan sudah selesai, belum selesai, atau sedang dilakukan (Chaer, 2015:65). 

2. Adverbia  sangkalan adalah adalah adverbia yang menyatakan ‘ingkar’ atau 

‘menyangkal’ akan kategori yang didampinginya (Chaer, 2015:50) 

3. Adverbia  jumlah adalah adverbia yang menyatakan ‘banyak’ atau ‘kuantitas’ 

terhadap kategori yang didampingi (Chaer, 2015:52) 

4. Teks Terjemah Alquran (TTA) adalah Teks Terjemah Alquran  yang 

dipublikasikan oleh Kerajaan Saudi dan dihadiahkan kepada jamaah haji 

Indonesia. Al Qur’an dan Terjemahan ini merupakan hadiah dari Khadim al 

Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fath ibn ‘Abd al ‘Azis 

Al Sa’ut (Raja Kerajaan Saudi Arabia). Penerbitan ini dibawah pengawasan 

Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia tahun 1412 H. 

5. Kajian Fungsi dan kategori. Fungsi adalah sesuatu yang abstrak yang perlu 

dibedakan dari kategori dan peran. Fungsi merupakan suatu tempat kosong yang 

diisi oleh bentuk tertentu yang disebut kategori dan diisi oleh makna tertentu 

yang disebut peran (Markhamah, 2013:81). Kategori adalah jenis kata atau kelas 

kata unsur-unsur pengisi fungsi tertentu (Markhamah, 2013:154). 

 


