
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

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 diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui malaikat 

Jibril. Alquran turun dalam masa sekitar 22 tahun atau lebih tepatnya dalam masa 

22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Alquran diturunkan secara berangsur-angsur. “Dan 

Alquran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu 

membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian 

demi bagian.” (QS. Al-Isra’ [17]: 106). Alquran terdiri atas 114 surat, 30 juz dan 

6236 ayat. 

Dalam pandangan muslim, Alquran merupakan sebuah petunjuk bagi umat 

manusia (hudallinnas) yang meletakkan dasar-dasar prinsipil dalam segala 

persoalan kehidupan umat manusia dan merupakan kitab universal. Petunjuk inilah 

yang menjadi landasan pokok agama Islam dan berfungsi sebagai pedoman hidup 

bagi penganutnya serta menjamin kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di 

akhirat kelak (Khaeroni 2017). 

Alquran merupakan wahyu ilahi yang diturunkan kepada penutup para nabi, 

yaitu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah baik secara lafadz, maupun gaya bahasa 

yang ditulis dalam berbagai mushaf (kitab/buku lengkapnya), dan diriwayatkan 

darinya secara Mutawatir (Umar 2017). 

Alquran banyak diterjemahkan ke bahasa asing seperti Bahasa Inggirs, Bahasa 

Indoneisa, Bahasa Turki, Bahasa China, dan bahasa bahasa dari negara lain. 

Alquran diterjemahahkan dalam berbagai bahasa, agar umat muslim mudah 

memahami isi kandungan surat yang terdapat pada Alquran. Alquran diterjemahkan 

dalam berbagai bahasa agar umat islam dari berbagai negara tidak salah dalam 

memahami isi kandungan surat yang terdapat pada Alquran. 
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Terjemah adalah menyalin atau mengalih bahasakan pembicaraan dari suatu 

bahasa ke bahasa yang lain, dengan maksud inti pembicaraan bahasa asal yang 

diterjemahkan agar mudah dipahami orang-orang yang tidak mampu memahami 

langsung bahasa asal (Umar 2017). Teks terjemahan Alquran adalah mengalih 

bahasakan teks yang terdapat pada Alquran ke bahasa yang lain. 

Pada penelitian kali ini penulis akan membahas tentang Teks Terjemahan 

Alquran Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah merupakan surat ke-2 dalam Alquran. 

Ayat surat Al-Baqarah merupakan surat terpanjang dengan ayat terbanyak, surat ini 

terdiri dari 286 ayat. Al-Baqarah memiliki arti yaitu sapi betina, karena di dalamnya 

terdapat perintah Allah SWT kepada Bani Israil untuk menyembelih sapi betina 

yang berwarna kuning tua. Al-Baqarah termasuk dalam golongan surat Madaniyah, 

karena surat Al-Baqarah turun di Kota Madinah. 

Pokok-pokok yang terdapat didalam surat Al-Baqarah yaitu: yang pertama, tiga 

golongan manusia dalam menghadapi Alquran. Kedua, keesaan dan kekuasaan 

ALLAH SWT. Ketiga, peringatan Allah SWT kepada bani isra’il. Keempat, ka’bah 

adalah kiblat bagi seluruh umat Islam. Kelima, berapa hukum syariat. Keenam, 

tentang Rasul-Rasul dan Kekuasaan Allah SWT, dan yang ketujuh, cara-cara 

menggunakan harta dan hukum-hukumnya. 

Dalam Teks Terjemahan Alquran surat Al-Baqarah terdapat berbagai gaya 

bahasa atau majas. Ada berbagai jenis gaya bahasa dalam pembelajaran stilistika, 

berikut jenisnya (Menurut Tarigan, 1985: 5): Gaya bahasa perbandingan, gaya 

bahasa pertentangan, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa perulangan. 

Didalam gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan 

terdapat jenis-jenis lagi yang nanti akan kita jabarkan pada bab landasan teori. 

Berdasarkan latarbelakang, penulis ingin membahas masalah tersebut dan 

menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Gaya Bahasa Pada Teks 

Terjemahan Alquran Surat Al-Baqarah” 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas. Permasalahan pada

penelitian ini yaitu: 
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a. Apa saja gaya bahasa yang terdapat dalam Teks Terjemahan Alquran

surat Al-Baqarah?

b. Bagaimana Efek makna penggunaan gaya bahasa  dari penggunaan gaya

bahasa yang terdapat pada Teks Terjemahan Alquran surat Al-Baqarah?

c. Bagaimana implementasi hasil penelitian gaya bahasa yang terdapat

pada Teks Terjemahan Alquran surat Al-Baqarah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui gaya bahasa yang terdapat dalam Teks Terjemahan Alquran

surat Al-Baqarah.

2. Mengetahui Efek makna penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada Teks

Terjemahan Alquran surat Al-Baqarah.

3. Mengimplementasikan hasil penelitian gaya bahasa yang terdapat pada Teks

Terjemahan Alquran surat Al-Baqarah di tingkat SMA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang 

melakukan penelitian sebagai masukan sumber penelitiannya. Memperluas 

pengetahuan dalam bidang bahasa khususnya stilistika. Memberikan 

gambaran gaya bahasa pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al-Baqarah. 

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang stilistika

tentang gaya bahasa pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al-Baqarah.

2. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang

gaya bahasa pada Teks Terjemahan Alquran Surat Al-Baqarah.
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