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GAYA BAHASA PADA TEKS TERJEMAHAN ALQURAN SURAT AL-

BAQARAH 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. untuk mengidentifikasi gaya bahasa yang 

terdapat dalam Teks Terjemahan Alquran surat Al-Baqarah, 2. menemukan efek 

makna penggunaan gaya bahasa dari penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada 

Teks Terjemahan Alquran surat Al-Baqarah. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode simak dan catat. Metode analisis data yang digunakan yaitu 

metode padan dan metode agih. Objek penlitian pada penelitian ini yaitu gaya 

bahasa pada TTA QS. Al Baqarah. Hasil analisis penelitian ini yaitu 1) Gaya bahasa 

yang terdapat pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah terdapat 3 jenis 

gaya bahasa yaitu gaya bahasa perulangan terdapat pada 16 ayat, sebagai berikut: 

tautotes, mesodiplosis, eplanalepsis, anafora. Gaya bahasa perbandingan terdapat 

pada 29 ayat yaitu sebagai berikut: depersonifikasi, simile, antithesis, metafora. 

Gaya bahasa pertentangan terdapat pada 17 ayat, yaitu sebagai berikut: antiklimaks, 

klimaks, hiperbola, sarkasme. 2)  Efek makna penggunaan gaya bahasa yang 

terdapat pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah terdapat ada 5 jenis yaitu 

penekanan terhadap tindakan, penekanan terhadap pelaku, penekanan terhadap 

unsur yang dijelaskan, penekanan terhadap objek dan penekanan terhadap sifat. 

 

Kata kunci: Gaya Bahasa pada TTA, Al Baqarah, Efek makna penggunaan gaya 

bahasa  

 

Abstract 

The purpose of this study is 1. to find the style of language contained in the Text of 

the Alquran Translation of Al-Baqarah, 2. find the effect of the meaning of the use 

of language styles contained in the Alquran Translation Text Surat Al-Baqarah.  

The method of collecting data uses the note method. The data analysis method used 

is the extralingual equivalent method. The research object in this study is the Text 

Translation in Surat Al-Baqarah. The results of the analysis of this study are 1) The 

style of language contained in the Alquran Translation Text Al Baqarah there are 3 

types of language styles namely repetition language style found in 16 verses, as 

follows: tautotes, mesodiplosis, eplanalepsis, anaphora. Comparative language 

styles are found in 29 verses, namely as follows: depersonification, simile, 

antithesis, metaphor. The language style of contention is found in 17 verses, as 

follows: anticlimax, climax, hyperbole, sarcasm. 2) The meaning effects contained 

in the Alquran Translation Text of Al Baqarah Letter are of 5 types, namely 

emphasis on action, emphasis on the perpetrator, emphasis on the elements 

described, emphasis on the object and emphasis on character. 

 

Keyword: Language Style In TTA, Al Baqarah, Meaning Effects 
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1. PENDAHULUAN 

Alquran merupakan kitab suci umat islam. Alquran merupakan mukjizat bagi Nabi 

Muhammad SAW, sebagai petunjuk bagi umat muslim, sebagai tuntunan dan 

hukum untuk menjalankan kehidupan, sebagai pedoman kehidupan umat muslim. 

Alquran banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti Bahasa Inggris, 

Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, dan Bahasa asing lainnya dari negara lain. 

Awalnya Alquran menggunakan Bahasa Arab yang mana umat muslim di seluruh 

dunia tidak semua paham. Alquran diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, agar 

seluruh umat muslim di berbagai negara mudah memahami isi kandungan surat 

yang terdapat pada TTA. Terjemah Umar (2017) adalah menyalin atau mengalih 

bahasakan pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain, dengan maksud inti 

pembicaraan bahasa asal yang diterjemahkan mudah dipahami orang-orang yang 

tidak mampu memahami langsung bahasa asal. 

Pada penelitian ini yang menjadi dasar penelitian ini yaitu jenis gaya bahasa 

yang terdapat pada TTA pada Surat Al-Baqarah. Penulis akan meneliti gaya bahasa 

yang terdapat pada TTA surat Al-Baqarah dan Efek makna penggunaan gaya 

bahasa penggunaan gaya bahasa pada TTA surat Al-Baqarah. Tujuan penelitian ini 

yaitu 1) mengetahui gaya bahasa yang terdapat dalam TTA surat Al-Baqarah dan 

2) mengetahui efek makna penggunaan gaya yang terdapat pada TTA surat Al-

Baqarah. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini meggunakan penelitian kualitatif. Peneliatian kualitatif yaitu 

data yang dianalisis berupa kata-kata, bukan berupa data angka (data kualitatif) 

(Mahsun 2014:257). 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakna metode simak dan 

catat. Metode simak adalah penyimakan, dilakukan dengan menyimak, yaitu 

menyimak bahasa (Sudaryanto, 2015: 203). Teknik catat dilakukan dengan 

menggunakan alat tulis tertentu (Sudaryanto, 2015: 205).  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan dan 

metode agih. Metode padan adalah alat penentunya dari luar, dan tidak menjadi 
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bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 2015: 15). Metode agih adalah 

alat penentunya dari baguan bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 2015: 18). 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi TTA kemudian 

mengklasifiasikan berdasarkan bentuk gaya bahasa dan efek makna penggunaan 

gaya bahasa pada TTA Surat Al Baqarah kemudian menyimpulkannya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gaya Bahasa Teks Terjemahan Alquran Surat Al-Baqarah 

3.1.1 Gaya Bahasa Perulangan 

(1) “dan mereka yang beriman kepada (Alquran) yang diturunkan kepadamu 

(Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan 

mereka yakin akan adanya akhirat.” (QS. Al Baqarah: 4) 

Gaya bahasa pada data (a) di atas merupakan gaya bahasa tautotes. Ditandai 

penanda lingual mereka. Gaya bahasa tersebut menjelaskan majas perulangan yang 

mengulang kata secara berulang-ulang dalam sebuah konstruksi. Pengulangan kata 

mereka terdapat pada klausa pertama diulang pada klausa kedua frasa kedua dalam 

satu paragraf. Mereka pada data di atas adalah orang-orang yang beriman pada 

Alquran, Muhammad, kitab-kitab, dan yakin adanya akhirat. 

(2)  “Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau 

(Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka 

tidak akan beriman.” (QS. Al Baqarah: 6) 

Gaya bahasa pada data (2) di atas merupakan gaya bahasa mesodiplosis. 

Ditandai penanda lingual beri peringatan. Gaya bahasa tersebut menjelaskan majas 

perulangan yang mengulang kata, frasa atau klausa pada tengah kalimat. 

Pengualangan kata beri peringatan tersdapat di klausa pertama frasa ketiga diulang 

pada klausa kedua frasa ketiga dalam satu paragraf. 

(3) “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Berimanlah kamu sebagaimana 

orang lain telah beriman!” Mereka menjawab, “Apakah kami akan 

beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?” Ingatlah, 

sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka 

tidak tahu” (QS. Al Baqarah: 13) 

Gaya bahasa pada data (3) di atas merupakan gaya bahasa eplanalepsis. 

Ditandai penanda lingual beriman. Gaya bahasa tersebut menjelaskan majas 

perulangan yang mengulang kata pertama menjadi bagian akhir. Pengulangan kata 
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beriman terdapat pada klausa pertama frasa kedua diulangi pada klausa kedua frasa 

kedua, klausa ketiga frasa ketiga dalam satu paragraf. Namun pada klausa pertama 

frasa kedua kata beriman dapat imbuhan -lah. 

(4) “Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka 

(sendiri), kemudian berkata, “Ini dari Allah,” (dengan maksud) untuk 

menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan 

tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.” 

(QS. Al Baqarah: 79) 

Gaya bahasa pada data (4) di atas merupakan gaya bahasa anafora. Ditandai 

penanda lingual maka celakalah. Gaya bahasa tersebut menjelaskan majas 

perulangan yang mengulang kata pertama pada setiap baris atau kalimat. 

Pengulangan kata maka celakalah terdapat pada klausa pertama frasa pertama 

diulang pada klausa kedua frasa kelima dalam satu paragraf. 

3.1.2 Gaya Bahasa Perbandingan 

(1) “Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah 

tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat” (QS. Al Baqarah: 7) 

Gaya bahasa pada data (1) di atas merupakan gaya bahasa depersonifikasi. 

Ditandai penanda lingual mengunci hati dan pendengaran. Gaya bahasa tersebut 

yaitu majas yang membuat manusia seolah-oleh memiliki sifat benda atau 

membendakan manusia. Kebalikan dari majas personifikasi. 

(2) “Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah 

menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya (yang menyinari) 

mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.” 

(QS. Al Baqarah: 17) 

Gaya bahasa pada data (a) di atas merupakan gaya bahasa simile. Ditandai 

penanda lingual seperti. Gaya bahasa tersebut membandingkan dua hal yang 

dianggap sama namun sebenarnya berlainan dengan menggunakan kata 

penghubung. Kata penghubung yang digunakan pada data yaitu seperti. Namun 

pada hakikatnya kata penghubung yang digunakan pada gaya bahasa simile yaitu 

seperti, bak, layaknya, laksana, dan lain-lain. Kata penghubung tersebut terdapat 

pada frasa pertama. 

(3) “Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk 

atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka 

tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, 
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“Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) 

itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan…” (QS. Al Baqarah: 26) 

Gaya bahasa pada data (3) di atas merupakan gaya bahasa antithesis. Ditandai 

penanda lingual beriman dan kafir. Gaya bahasa tersebut menjelaskan gaya bahasa 

yang membandingkan dua hal yang berlawanan. Kata beriman terdapat pada 

kalimat kedua dan kata kafir terdapat pada kalimat ketiga. Beriman adalah 

mempunyai keyakinan (KBBI, 2000: 425). Kafir adalah orang yang tidak percaya 

Allah dan rasul-Nya (KBBI, 2000: 489). 

(4) “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. 

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. 

Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi 

…” (QS. Al Baqarah: 187) 

Gaya bahasa pada data (a) di atas merupakan gaya bahasa metafora. Ditandai 

penanda lingual Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi 

mereka. Gaya bahasa tersebut menjelaskan membandingkan dua hal secara 

langsung. Pada data tersebut membandingkan seorang istri dengan pakaian. 

Bahwasannya istri adalah seseorang yang telah menikah, wanita yang memiliki 

suami, sedangkan. 

3.1.3 Gaya Bahasa Pertentangan 

(1) “Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka 

hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.” (QS. Al Baqarah: 9) 

Gaya bahasa pada data (a) di atas merupakan gaya bahasa antiklimaks. 

Ditandai penanda lingual Allah, Orang-orang beriman, dan diri sendiri. Gaya 

bahasa tersebut kebalikan dari klimaks. Yaitu gaya bahasa yang beruritan dari yang 

penting mejadi yang kurang penting. 

(2) “Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.” (QS. 

Al Baqarah: 18) 

Gaya bahasa pada data (a) di atas merupakan gaya bahasa klimaks. Ditandai 

penanda lingual tuli, bisu dan buta. Gaya bahasa menjelaskan gaya bahasa yang 

berurutan dari yang kecil ke yang besar, setiap kali semakin meningkat. 

(3) “(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 

sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia 

hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena 

itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal 

kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 22) 
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Gaya bahasa pada data (a) di atas merupakan gaya bahasa hiperbola. Ditandai 

penanda lingual bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Gaya 

bahasa menjelaskan gaya bahasa yang melebih-lebihkan. 

(4) “Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan 

pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu Kami katakan kepada 

mereka, “Jadilah kamu kera yang hina!”” (QS. Al Baqarah: 65) 

Gaya bahasa pada data (a) di atas merupakan gaya bahasa sarkasme. Ditandai 

penanda lingual “Jadilah kamu kera yang hina!”. Gaya bahasa menjelaskan majas 

yang merupakan sindiran yang menyakiti hati. 

3.2 Efek Makna Dari Penggunaan Gaya Bahasa Yang Terdapat Pada Teks 

Terjemahan Alquran Surat Al-Baqarah 

3.2.1 Gaya Bahasa Perulangan 

3.2.1.1 Penekanan terhadap Tindakan 

(a) “Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau 

(Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak 

akan beriman.” (QS. Al Baqarah: 6) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekanan terhadap tindakan. Beri peringatan berupa tindakan memberikan nasihat 

atau teguran bagi mereka yang tidak beriman. 

3.2.1.2 Penekanan terhadap Pelaku 

(a) “dan mereka yang beriman kepada (Alquran) yang diturunkan kepadamu 

(Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan 

mereka yakin akan adanya akhirat.” (QS. Al Baqarah: 4) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) di atas yaitu 

penekanan terhadap pelaku. Perulangan mereka sebagai pelaku yang beriman 

kepada (Alquran) dan mereka sebagai pelaku yang yakin akan adanya akhirat. 

3.2.1.3 Penekanan terhadap Unsur yang dijelaskan 

(a) “Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-

orang yang beruntung.” (QS. Al Baqarah: 5) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekanan terhadap unsur yang dijelaskan. Perulangan mereka sebagai unsur yang 
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dijelaskan yang mendapatkan petunjuk dan mereka sebagai unsur yang orang yang 

beruntung mendapatkan petunjuk. 

3.2.1.4 Penekanan terhadap Objek 

(a) “Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia 

berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” 

Mereka menjawab, “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek 

moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan 

kami (hanya) berserah diri kepada-Nya.” (QS. Al Baqarah: 133) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekanan terhadap objek. Tuhan pada data (a) diatas adalah sebagai objek yang 

disembah atau sosok yang disembah. 

3.2.1.5 Penekanan terhadap Sifat 

(a) “Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka 

takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang 

disediakan bagi orang-orang kafir.” (QS. Al Baqarah: 24) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekanan sifat. Pada data diatas sifat yang dimaksut adalah mampu atau dapat 

melakukan sesuatu atau perbuatan. 

3.2.2 Gaya Bahasa Perbandingan 

3.2.2.1 Penekanan terhadap Tindakan 

(a) “Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah 

tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat” (QS. Al Baqarah: 7) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekanan terhadap tindakan. Efek perbandingan mengunci hati dan pendengaran 

mereka, melukiskan seolah-olah benda bernyawa seolah-olah memiliki sifat benda 

atau membendakan sesuatu yang bernyawa. 

3.2.2.2 Penekanan terhadap Unsur Yang Dijelaskan 

(a) “Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah 

menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya (yang menyinari) mereka 

dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.” (QS. Al 

Baqarah: 17) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekanan terhadap unsur yang dijelaskan. Efek kata seperti pada data diatas yaitu 
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seperti membandingkan orang menyakalakan dengan api dan dapat melihat 

segalanya namun kemudian Allah menunjukan kekuasaanya mematikannya dan 

membiarkan dalam kegelapan. Allah menunjukkan kekuasaanya. 

3.2.2.3 Penekanan terhadap Objek 

(a) “Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan 

(kehidupan) akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak 

akan ditolong.” (QS. Al Baqarah: 86) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekanan terhadap objek. Kata dunia dan akhirat merupakan perbandingan dua hal 

yang berlawanan. Dunia yaitu tempat kita hidup dibumi, sedangkan akhirat yaitu 

alam setelah kehidupan di dunia. 

3.2.2.4 Penekanan terhadap Sifat 

(a) “Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau 

yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu 

bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, “Apa 

maksud Allah dengan perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) itu banyak 

orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan…” (QS. Al Baqarah: 26) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekanan terhadap sifat. Kata beriman dan kafir merupakan perbandingan dua hal 

yang berlawanan. Beriman yaitu mempunyai keyakinan kepada Allah SWT, 

sedangkan kafir yaitu orang tidak percaya Allah SWT dan rasulnya. 

3.2.3 Gaya Bahasa Pertentangan 

3.2.3.1 Penekanan terhadap Tindakan 

(a) “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang 

kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi 

Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al 

Baqarah: 110) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekakan terhadap tindakan. Pada data diatas efeknya yaitu perintah Allah kepada 

umatnya untuk menunaikan sholat dan zakat. 
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3.2.3.2 Penekanan terhadap Unsur yang dijelaskan 

(a) “Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka 

hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.” (QS. Al Baqarah: 9) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekakan terhadap unsur yang dijelaskan. Pada data diatas diurutkan pada yang 

penting menuju yang tidak penting. Orang-orang munafik telah menipu Allah, 

orang-orang beriman padahal mereka menipu dirinya sendiri. 

3.2.3.3 Penekanan terhadap Objek 

(a) “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu 

kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh 

langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al Baqarah: 29) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekakan terhadap objek. Efek pada data diatas yaitu kekuasaan Allah 

menciptakan langit tingkat tujuh disana terdapat sesuatu yang tidak dapat diketahui 

manusia hanya Allah yang dapat mengetahuinya karena Allah maha mengetahui 

segalanya. 

3.2.3.4 Penekanan terhadap Sifat 

(a) “Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.” (QS. Al 

Baqarah: 18) 

Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada data (a) yaitu 

penekakan terhadap sifat. Pada data diatas efeknya yaitu orang yang sehat tetapi 

pura-pura tuli, bisu, dan buta terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-

larangan-Nya maka mereka tidak dapat kembali dari kesesatan. Allah menunjukkan 

kekuasaannya. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Maspupah (2016) yaitu sama-sama 

meneliti Alquran. Perbedaannya yaitu penelitian Maspupah (2016) meneliti gaya 

bahasa terjemahan Surah Ar-Rahman dalam Al-Qur’ân Al-Karîm Bacaan Mulia 

Karya H. B. Jassin dan implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa Dan Sastra 

Indonesia di Sekolah, sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya bahasa pada 

Teks Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) sama-sama 

meneliti gaya bahasa pada Teks Terjemahan Alquran. Perbedaan penelitian 
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terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu meneliti gaya 

bahasa pada Teks Terjemahan Alquran Surat Madaniyyah, sedangkan penelitian 

sekarang meneliti gaya bahasa pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sunny (2014) sama-sama meneliti 

gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

penelitian terdahulu meneliti gaya bahasa pada Surat Ar-Rahmān, sedangkan 

penelitian sekarang meneliti gaya bahasa pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al 

Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah (2016) sama-sama 

meneliti gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu penelitian terdahulu meneliti gaya bahasa pada Doa dalam Alquran dan Hadis, 

sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya bahasa pada Teks Terjemahan 

Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sitompul, dkk (2016) sama-sama 

meneliti tentang Surat Al Baqarah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu implementasi Surat Al Baqarah fokus 

pada ayat 282, sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya bahasa pada Teks 

Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yanthi,dkk (2014) sama-sama 

meneliti gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu penelitian terdahulu meneliti gaya bahasa retoris kiasan novel Negeri Di 

Ujung Tanduk Karya Tere Liye, sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya 

bahasa pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Irfan Mukhlisin, dkk (2016) 

sama-sama meneliti gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu penelitian terdahulu meneliti bentuk gaya bahasa komunikasi 

facebook, sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya bahasa pada TTA Surat Al 

Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2018) sama-sama meneliti 

gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada 

penelitian terdahulu meneliti gaya bahasa perumpamaan dalam novel Cinta di 
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Dalam Gelas Karya Andrea Hirata, sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya 

bahasa pada TTA Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Aeni (2018) sama-sama 

meneliti gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu penelitian terdahulu meneliti penggunaan gaya bahasa perbandingan pada 

kumpulan cerpen mahasiswa, sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya bahasa 

pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rosmiati (2016) sama-sama 

meneliti gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu pada penelitian terdahulu meneliti gaya bahasa dalam nyanyian Rakyat Kau-

Kau Dara Masyarakat Muna, sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya bahasa 

pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Afriyanto (2016) sama-sama 

meneliti gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu pada penelitian terdahulu meneliti analisis struktural dan gaya bahasa  dalam 

cerita rakyar Bebanten Katresnan karya Sri Adi Harjono, sedangkan penelitian 

sekarang meneliti gaya bahasa pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nursilawati & Munaris (2016) 

sama-sama meneliti gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu pada penelitian terdahulu meneliti gaya bahasa Tung Desem 

Waringin dalam Seminar Financial Revolution dan Rancangan Pembelajarannya, 

sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya bahasa pada Teks Terjemahan 

Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Julyarti, dkk (2016) sama-sama 

meneliti gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu pada penelitian terdahulu meneliti gaya bahasa penegasan Ustaz Muhammad 

Nur Maulana dalam Acara Islam Itu Indah, sedangkan penelitian sekarang meneliti 

gaya bahasa pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Atmawati (2015) sama-sama 

meneliti gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu pada penelitian terdahulu meneliti gaya bahasa amtsal Musharrahah dalam 
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Al- Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik), sedangkan penelitian sekarang meneliti 

gaya bahasa pada TTA Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Isramin (2016) sama-sama meneliti 

gaya bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada 

penelitian terdahulu meneliti gaya bahasa Amtsal Musharrahah dalam Al- Quran 

(Suatu Kajian Tafsir Tematik), sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya bahasa 

pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuddin & Hamdani (2015) 

sama-sama meneliti Alquran. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu pada penelitian terdahulu meneliti formulasi gaya bahasa ingkari 

dalam Alquran, sedangkan penelitian sekarang meneliti gaya bahasa pada Teks 

Terjemahan Alquran Surat Al Baqarah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ngaisah (2013) sama-sama meneliti 

Alquran. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada 

penelitian terdahulu meneliti analisis pemakaian gaya bahasa dan makna yang 

terkandung pada terjemahan Alquran Surat An-Nisa, sedangkan penelitian 

sekarang meneliti gaya bahasa pada TTA Surat Al Baqarah. 

 

4. PENUTUP 

Simpulan berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut. 

Gaya bahasa yang terdapat pada TTA surat Al-Baqarah ada 3 jenis yaitu gaya 

bahasa perulangan terdapat 16 ayat, sebagai berikut: tautotes 2 ayat, mesodiplosis 

12 ayat, eplanalepsis 1 ayat, anafora 1 ayat. Gaya bahasa perbandingan terdapat 29 

ayat yaitu sebagai berikut: depersonifikasi 3 ayat, simile 7 ayat, antithesis 17 ayat, 

metafora 2 ayat. Dan untuk gaya bahasa pertentangan terdapat 17 ayat, yaitu sebagai 

berikut: antiklimaks 5 ayat, klimaks 8 ayat, hiperbola 3 ayat, sarkasme 1 ayat. 

Efek makna penggunaan gaya bahasa gaya bahasa pada TTA surat Al-Baqarah 

ada 5 jenis yaitu penekanan terhadap tindakan terdapat 11 ayat, penekanan terhadap 

pelaku terdapat 2 ayat, penekanan terhadap unsur yang dijelaskan terdapat 34 ayat, 

penekanan terhadap objek terdapat 6 ayat, penekanan terhadap sifat terdapat 9 ayat. 
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