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Abstrak Dari analisis itu dapat disimpulkan bahwa 
perbedaan satuan lingual yang mengandung PP I 

pada TTA dengan TTH adalah perbedaan secara 
umum dan perbedaan satuan lingual yang 

mengandung PP-I.  Perbedaaan kategori secara 
umum adalah pada TTA menggunakan satuan 

lingual berupa kata yang terdiri dari nomina dan 
berupa frasa  yang meliputi: frasa nomina, frasa 

preposisi, frasa verba, frasa atributif dan FN 
enklitik. Sementara itu,  pada TTH menggunakan 

satuan lingual berupa kata (nomina) dan berupa 
frasa, yaitu: frasa nomina, frasa verba dan frasa 

preposisi. Hal ini menunjukkan bahwa satuan 
lingual ber-PP I pada TTA yang berupa frasa lebih 

banyak jenisnya. Ada FN enklitik dan frasa atributif 
yang terdapat pada TTA tidak ditemukan pada 

TTH. Perbedaan satuan lingual yang mengandung 
PP-I adalah perbedaan nomina, frasa nomina, frasa 

nomina enklitik, frase preposisi, frasa verba, dan 
frasa atributif.  

 
Kata kunci: kategori, pronomina persona pertama, teks 

terjemahan Alquran,   

 
I. PENDAHULUAN 

Kajian mengeni jenis PP menunjukkan hasil 

mengenai jenis PP yang berupa klitik. Terdapat tiga buah 
suku kata yang menjadi klitik pronomina, yakni ku, mu, dan 

nya dengan ku- sebagai proklitik, dan  -ku, -mu, serta -nya 
sebagai enklitik. Distribusinya, diketahui proklitik hanya 

melekat ke verba atau kategori lain yang telah diderivasikan 
menjadi verba dengan beberapa proses derivasi. Sementara 
itu, enklitik melekat pada verba transitif serta pada nomina. 

Adapun perubahan dari pronomina menjadi afiks dapat 
diketahui dengan melihat bukti bahwa -nya yang mempunyai 

banyak variasi pemakaian, baik sebagai klitik, afiks, maupun 
partikel pentopik, serta di- yang kemudian sepenuhnya 

dijadikan prefiks pasif (Prayogi, 2012). 
Berkaitan dengan jenis PP, ditemukan jenis PP 

berdasarkan sifat dikektisnya, yakni bentuk pronomina 
persona bahasa Jerman bisa bersifat deiktis dan non-deiktis 

Rahman (2012). Dalam kaitan dengan bidang sintaksis 
satuan lingual ber-PP I yang ditemukan pada TTA adalah 

kata dan frasa. Satuan lingual ber-PP I berupa frasa terdiri 
atas frasa: verba, nomina, preposisi, dan atributif  

nomina/frasa nomina. Frasa yang terdiri atas verba + PP I 
dengan distribusi PP I + pokok kata kerja. Frasa Nomina 

berstruktur N + PP I, nomina berada di depan PP I.  Satuan 

lingual yang berupa F Prep distribusinya adalah Prep + PP I. 
Satuan lingual ber-PP I yang berupa frasa atributif adalah 

satuan ligual yang mengandung kata yang  yang berdistribusi 
di belakang N/FN. Temuan-temuan mengenai satuan lingual 

ber-PP I, II, III, baik kategori, fungsi, maupun peran dapata 
dibaca pada Markhamah, dkk.  (2014; 2015; 2015a). 

 Kajian ini melengkapi kajian-kajian sebeumnya 
yang terkait dengan bahasa dala TTA berikut. Etika 

Berbahasa dalam Islam: Kajian secara Sosiolinguistik 
(Sabardila, dkk. 2003; 2004),  Pengembangan Konsep 

Partisipan Tutur pada Teks Keagamaan (Markhamah, 2007; 
2008; 2009a), Kesantunan Berbahasa pada Teks 

Terjemahan Al Quran (Markhamah dan Atiqa Sabardila. 
2009), Keselarasan Fungsi, Kategori, dan Peran dalam Teks 

Terjemahan Al Quran (Markhamah dan Atiqa Sabardila. 
2010a), Karakteristik Bentuk Pasif  Pada Klausa Teks 

Terjemahan Al Quran (Markhamah dan Atiqa Sabardila. 
2010b), Pengembangan Materi Ajar dan Pembelajaran 

Sintaksis Berbasis Teks Terjemahan Al Quran (Markhamah, 
dkk. 2011; 2012; 2013,).   

   
II. METODE 

Objek penelitian ini adalah persamaan satuan 
lingual ber-PP III pda TTA dan TTH. TTA yang digunakan 

adalah TTA yang mengandung etika berbahasa yang pernah 
diteliti oleh Sabardila dkk. (2003). Secara spesifik objek 

penelitian ini adalah  dampak perubahan heirarki/bentuk 
teradap perubahan kategori satuan lingual yang 

mengandung  pronimina persoana III.  TTH yang menjadi 
sumber data adalah TTH Buchori-Muslim. 

Data utama penelitian ini adalah hasil analisis 

hieraki, kategori, fungsi satuan lingual yang ber-PP III pada 
TTA dan TTH dari penelitian sebelumnya (Markhamah, 

dkk 2014; Markhamah, dkk., 2015). Pengumpulan data 
dilakukan dengan analisis dokumen dan meode pustak, 

serta metode simak. Adapun metode analisis data 
penelitian ini yang utama adalah komparatif dan  metode 

padan referensial.   
 

III. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN  

 
Perbedaan penggunaan satuan lingual ber-PP I pada 

TTA dan TTH ditemukan adanya perbedaan. Pada 
pembahasan ini akan disajikan perbedaan penggunaan 

satuan lingual ber-PP I pada TTA dan TTH berdasarkan 
kategori satuan lingualnya.  Berikut ini hasil analisisnya. 

Berdasarkan kategorinya, satuan lingual yang  ber-PP I 
ditemukan perbedaannya sebagai berikut. 
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A. Perbedaan kategori secara umum 
Perbedaaan kategori secara umum adalah 

pada TTA menggunakan satuan lingual berupa 
kata yang terdiri dari nomina dan berupa frasa  

yang meliputi: frasa nomina, frasa preposisi, frasa 
verba, frasa atributif dan FN enklitik. Sementara 

itu,  pada TTH menggunakan satuan lingual 
berupa kata (nomina) dan berupa frasa, yaitu: 

frasa nomina, frasa verba dan frasa preposisi. Hal 
ini menunjukkan bahwa satuan lingual ber-PP I 

pada TTA yang berupa frasa lebih banyak 
jenisnya. Ada FN enklitik dan frasa atributif yang 

terdapat pada TTA tidak ditemukan pada TTH. 
 

B. Perbedaan wujud satuan lingual ber-PP I   
Berdasarkan hierarki linguistik, satuan 

lingual ber-PP I pada TTA dan TTH berupa kata 
dan frasa. Adapun perbedaaanya sebagai berikut. 

1. Perbedaan satuan lingual berupa nomina 
Perbedaan penggunaan satuan lingual 

ber-PP1 pada TTA dan TTH berupa kata saya 
yang berkategori sebagai nomina hanya 

ditemukan pada TTH. Hal itu dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
Tabel 1:  Perbedaan Satuang lingual Ber-PP I berupa N 

pada TTA dan TTH 

Nomina 

Pada TTA Pada TTH 

Aku (Fussilat 41:33, 

Asy 
Syura 42:15, Az 

Zukhruf 43:63, Al 
Akhqaf 46:15  

Aku Ke-12 (I:326) 

(15, Ke-23 (IV:54) (9), 
Ke-24 (IV:54) (6), Ke-

31 (IV:59) (9), Ke-33 
(IV:62) (5),  

Kami (QS An Nur 
20:51, Saba 22:31, Shad 

24:26) 

Kami (Ke-4 (I:24) (5)), 
(Ke-18 (II:168) (3)), 

Ke-27 (IV:59) (4), 

 Saya 

( (Teks ke-3 (I:20), Ke-
7 (7), Ke-8 (9), Ke-9 

(5), Ke-13 (106) (12), 
Ke-26 (IV:58) (4), Ke-

35 (IV:64) (5), Ke-45 
(IV:69) (3), Ke-46 

(IV:74) (6), Ke-50 
(IV:77) (3) ) 

 
Berdasarkan table 1, dapat diketahui 

perbedaan satuan lingual ber-PP I adalah 
ditemukannya satuan lingual Saya pada TTH, 

sementara pada TTA tidak ditemukan. Hal itu 
dapat dilihat pada teks hadist berikut ini. 

Teks ke-3 (I:20) saya berbaiat 
(berjanji setia) kepada Rasulullah 

untuk melaksanakan shalat”. 
Pronomina pertama saya pada teks hadis 

tersebut merupakan pronomina pertama tunggal. 
Saya merupakan satuan lingual berupa kata 

karena dapat berdiri sendiri dalam kalimat. 
Satuan lingual saya termasuk nomina yang 

menunjuk orang.  

Tidak ditemukannya satuan lingual saya 
pada TTA merupakan suatu fenomena yang 

menarik. Kata saya dalam KBBI (Alwi, dkk,. 2007) 
ada yang semakna dengan sahaya. Sahaya berate 

‘abdi’, ‘hamba’. Kedua kata itu digunakan biasanya 
dalam lingkungan kerajaan. Dalam teks hadis kata 

saya dipilih oleh penerjemah karena kata saya 
merupakan kata yang dipakai untuk menyebut 

diri penutur, baik umat Rasulallah, maupun 
Rasulallah. Tetapi, kata saya lebih sering dipakai 

untuk mengacu kepada penutur yang merupakan 
umat Rasul.  Sementara itu, kata Aku dan Kami 

dalam TTA ada yang  mengacu kepada Allah dan 
ada yang mengacu kepada manusia.   

a. Perbedaan Frasa Nomina 
Terdapat perbedaan penggunaan satuan 

lingual ber-PP I pada TTA dan TTH yang berupa 
frasa nomina. Frasa nomina yang ditemukan pada 

TTA berupa Ayat-ayat kami, Utusan-utusan Kami, 
Hamba kami Dawud, Kaum kami, Tuhan kami, dan 

Tuhanku. Adapun FN yang ditemukan pada TTH 
berupa satuan lingual Jawabanku.  

 
Tabel 2:  Perbedaan Satuan lingual Ber-PP I berupa  FN 

pada TTA dan TTH 

Frasa Nomina 

Pada TTA Pada TTH 

Ayat-ayat kami (QS Ali Imran 
5:118) 

 - 

Utusan-utusan Kami (QS Hud 
16:69) 

 

Hamba kami Dawud (QS Shaad 
23:17) 

 

Kaum kami (QS Al Akhqaf 
31:31-32) 

 

Tuhan kami (QS An Nur 20:15-
18, 

QS Asy Syura 26:15) 

 

Tuhanku (QS Al Kafhl 
18:23-24, QS Al Akhqaf 29:15) 

 

  
Berdasarkan table 2 di atas ditemukan 

perbedaanpada TTA ditemukan pembedanya 
berupa kata nomina yang mendampingi   PP I, 

baik  di belakangnya, maupun di depannya. Pada 
TTA ditemukan nomina ayat-ayat, utusan-utusan, 

hamba … kaum, Tuhan yang berada di depan PP I. 
Adapun nomina Dawud berdistribusi di belakang 
PP I kami.  Pada TTH ditemukan kata nomina 

yang mengikuti satuan lingual di belakangnya 
yakni jawaban diikuti dengan PP I berupa ku. Data 

itu menunjukkan bahwa variasi satuan lingual 
yang ber-PP I pada TTA lebih variatif dengan 

struktur yang lebih banyak. Sementara itu, pada 
TTH tidak ditemukan FN yang salah satu 

unsurnya adalah PP-I 
b. Perbedaan FN Enklitik  

Ditemukan perbedaan penggunaan 
satuan lingual ber-PP1 pada TTA dan TTH 

berupa frasa yang satu unsurnya enklitik.  
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Sebelumku, kepada-ku, Tuhanku hanya ditemukan 
pada TTA. Hal itu dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
 
Tabel 3:  Perbedaan Satuan lingual Ber-PP I berupa FN 

Enklitik pada TTA dan TTH 

Enklitik 

Pada TTA Pada TTH 

Sebelumku(QS Al Akhqaf 

30:17). 

Ayahku (Teks ke-

1 (I:11) (3) 

Kepada-Ku(QS Al Baqarah 
1:31- 

32, QS Az Zukhruf 27:63) 

Jiwaku (Ke-34 
(IV:62-63) (18) 

Tuhanku(QS Al Kahfi 18:23-

24, QS Al 
Akhqaf 29:15) 

Diriku (Ke-51 

(IV:85) (4) 

 Jawabanku (Ke-58 
(IV:59) (10) 

 
Berdasarkan tabel 3  pembeda antara 

penggunaan satuan lingual ber-PP I berupa 
enklitik pada TTA ditandai dengan nomina yang 

ada di depan klitik –ku yakni sebelum, kepada, dan 
tuhan. Pada TTH ditemukan nomina yang 

mengikuti satuan lingual di belakangnya yakni 
jawaban diikuti dengan PP I berupa ku. Adapun 

pada TTH ditandai dengan nomina yang ada di 
depan klitik –ku yakni ayah, jiwa, dan diri. Hal itu, 

dapat dilihat pada data berikut. Tidak 
ditemukannya N Tuhan karena karakteristik teks 

pada TTH adalah perkataan Rasul dan perawi-
perawi yang meyampaikan perkataan Rasulallah.  

(30:17) 3  “padahal sungguh berlalu beberapa umat 
sebelumku? 

Pada (QS 29:15) (5) terdapat satuan 

lingual sebelumku. Ku pada kata sebelumku 
merupakan enklitik. Enklitik biasanya terletak di 

belakang dan merupakan bentuk singkat. 
(29:15) 5  “ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku 

untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau 
berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku.  

Pada (QS 29:15) (5) terdapat satuan 
lingual Tuhanku. Ku pada kata Tuhanku 

merupakan enklitik. Enklitik biasanya terletak di 
belakang dan merupakan bentuk singkat. 

Berdasarkan kategorinya, frasa tersebut 
termasuk frasa nomina.  

c. Perbedaan Frasa Preposisi 
Teridentifikasi perbedaan penggunaan 

satuan lingual ber-PP1 pada TTA dan TTH 
berupa frasa preposisi. Frasa preposisi yang 

ditemukan pada TTA berupa kepada ibu 
bapakmu. Adapun Frasa preposisi yang 

ditemukan pada TTH berupa kepada kami dan 
dengan pertolonganku. 

Tabel 4:  Perbedaan Satuan Lingual Ber-PP I berupa 

Frasa Preposii  pada TTA dan TTH 

Frasa Preposisi 

Pada TTA Pada TTH 

Kepada-Ku (QS 

Al Baqarah 2:40) 

Kepada Kami (teks ke-

1 (I:11) (1) 

Untuk Kami (QS Al 

Baqarah 3:70) 

Dengan Pertolonganku 

(Teks ke-7 (8)) 

Bagi Kami (QS Asy 

Syura 26:15) 

Dari Kami 

Bagi Kita (QS 

An Nur 20:15-18) 

Pada Kami (Ke-19 

(III:251) (1)) 

Kepada Ibu Bapakmu 

(QS Al Akhqaf 29:15). 

 

  

Berdasarkan tabel4 ditemukan 
perbedaan penggunaan satuan lingual ber-PP I 

pada TTA ditandai dengan preposisi untuk, 
kepada, dan bagi ditemukan hanya pada TTA. 

Adapun pada TTH ditemukan preposisi dari, 
pada, kepada, dan dengan. Dari segi bentuknya, 

Frasa Preposisi pada TTH lebih variatif 
preposisinya. Variasi preposisi ini membawa 

dampak pada hubungan makna yang bervariasi 
juga. Artinya, Frasa perposisi pada TTA 

menunjukkan hubungan makna peruntukan, dan 
tujuan. Maksudnya, N atau FN pada TTA 

memiliki hubungan makna peruntukan dan  
tujuan,  dengan unsur kalimat/klausa di mukanya.  

Sementara itu, frasa preposisi pada TTH 
menunjukkan makna asal, tujuan, alat, dan 

keberadaan, yakn N/FN yang ada di belakang 
preposisi menunjukkan hubungan makna asal, 

tujuan, alat, dan keberadaan dengan unsure 
kalimat/klausa di mukanya.  

(1) Satuan lingual ber-PP I pada TTA berupa frasa 
preposisi dapat dilihat pada data berikut. 

(2:40) 2  dan penuhilah janjimu kepada-Ku. 
Pada (QS 3:70) (2) berdasarkan 

kategorinya, frasa tersebut merupakan frasa 
preposisi. Kepada-Ku merupakan unsur-
unsur kalimat yang membentuk kalimat. 

Kepada-Ku didasarkan pada kenyataan 
bahwa frasa itu terdiri dari kepada sebagai 

konjungsi dan kata Ku. 
(29:15) 5  ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah 

aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang 
telah Engkau berikan kepadaku dan kepada 

ibu bapakku. 
Pada (QS 3:70) (2) berdasarkan 

kategorinya, frasa tersebut merupakan frasa 
preposisi. Kepada ibu bapakku merupakan 

unsur-unsur kalimat yang membentuk 
kalimat. Kepada ibu bapakku didasarkan pada 

kenyataan bahwa frasa itu terdiri dari 
kepada sebagai konjungsi dan ibu bapakku. 

(2) Satuan lingual ber-PP I pada TTH berupa 
frasa preposisi dapat dilihat pada data berikut. 

Pada teks ke-1 (I:11) (1) Said bin Yahya 
bin al-Quraisyi bercerita kepada kami. Pada 

data teks tersebut satuan lingual PP1-nya 
adalah frasa preposisi karena terdiri dari dua 

unsur dan terbentuk dari unsur kata depan 
kepada.  

2. Perbedaan Frasa Verba 
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Perbedaan penggunaan satuan lingual 
ber-PP1 pada TTA dan TTH berupa Frasa 

Verba.Frasa verba yang ditemukan pada TTA 
berupa aku perintahkan, kami kutuk, kami jadikan, 

kami ampuni, telah kami terangkan. Adapun frasa 
verba yang ditemukan pada TTH berupa kujawab. 
Tabel 5:  Perbedaan Satuan Lingual Ber-PP I berupa  FV  

pada TTA dan TTH 

Frasa Verba 

TTA TTH 

Aku Perintahkan (QS Asy Syura 

26:15) 

Kujawab (Ke-

58 (IV:89) (8) 

Kami Kutuk (QS Al Maidah 
8:13) 

 

Kami Jadikan (QS Al 
An’am 10:108,112) 

 

Kami Ampuni (QS Al A’raf 
14:161-162) 

 

Telah Kami Terangkan (QS Ali 
Imran 

5:118) 

 

Berdasarkan tabel di atas, penggunan kategori 

frasa verba yang mengandung satuan lingual ber-
PP I pada TTA dan TTH menggunakan satuan 

lingual yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada 
data berikut. 

Pada TTA (5:118) 7 Sungguh telah kami 
terangkan kepadamu ayat-ayat(Kami). 

Pada (QS 5:118) (7) terdapat satuan 
lingual telah kami terangkan. Berdasarkan 

kategorinya, frasa tersebut termasuk frasa verba. 
Frasa verba merupakan frasa yang unsur pusatnya 

Kami terangkan didahului oleh aspek telah 
sehingga membentuk frasa verba. Verba ini 

merupakan verba pasif dengan struktur 
aspek+pronomina+verba pokok.  

Adapun pada TTH Ke-58 (IV:89) (8) 
maka kujawab. 

Pada TTH teks ke-58 terdapat satuan 
lingual kujawab. Berdasarkan kategorinya, frasa 

tersebut termasuk frasa verba. Kata jawab 
merupakan unsur verba. Frasa kujawab 
menduduki fungsi predikat yang berposisi setelah 

konjungsi. Frasa kujawab mengisi peran perbuatan 
karena telah melakukan sesuatu perbuatan. 

Pembentuk FV pada TTA lebih banyak 
menggunakan N Kami yang mengacu kepada 

Allah. Sementara pada TTH digunakan enklitik ku 
yang mengacu selain Allah. Hal ini selaras dengan 

isi teks yang bukan merupakan firman Allah.  
3. Perbedaan Frasa Atributif 

Perbedaan penggunaan satuan lingual 
ber-PP1 pada TTA dan TTH berupa Frasa 

Atributif. Frasa atributif yang ditemukan pada 
TTA berupa yang kami ketahui, yang kami 

membacakanya, yang telah aku anugerahkan. 
Adapun frasa atributif pada TTH  tidak 

ditemukan. 
Tabel 6:  Perbedaan Satuan Lingual Ber-PP I berupa  FV  

pada TTA dan TTH 

Frasa Atributif 

TTA TTH 

Yang Kami Ketahui (QS AL 
Baqarah 1:31-32) 

_ 

Yang Kami 
Membacakannya(QS 

Al Jasiyah 28:6) 

_ 

Yang Telah Aku 

Anugerahkan (QS Al 
Baqarah 2:40) 

_ 

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan 
satuan lingual ber-PP I yang berkategori frasa 

atributif pada TTA dapat dilihat pada data 
berikut. 

(28:6) 1Itulah ayat-ayat Allah 
yang kami 

membacakannya kepadamu 
dengan sebenarnya. 

Pada (QS 28:6) (1) terdapat satuan lingual yang 
kami membacakannya. Berdasarkan kategorinya, frasa 

tersebut termasuk frasa atributif. Yakni frasa yang salah 
satu unsurnya mempunyai perilaku sintaksis yang sama 

dengan keseluruhannya, dan yang lain itu menjadi 
atributnya. Frasa ini berinduk dua Kami dan 

membacakannya merupakan induk pengaruh atribut 
dinyatakan oleh kata yang. 

Hasil penelitian  ini memiliki kesamaan dan 
perbedaan dengan penelitian terdahulu. Hasil penelitian 

Johannessen (2008) menunjukkan bahwa analisis 
didasarkan pada demonstratif dalam bahasa 

Skandinavua dan dialek yang memiliki bentuk fonologis 
yang sama dengan kata ganti orang ketiga bentuk 

tunggal, dan digunakan dengan kata benda.  
Persamaannya dengan penelitian ini yakni sama-sama 

meneliti penggunaan pronomina. Adapun perbedaannya 
penelitian Johannessen (2008) menemukan penggunaan 
kata ganti orang ketiga bentuk tunggal yang  digunakan 

dengan kata benda, sedangkan penelitian ini  
menemukan pola perubahan penggunaan satuan lingual  

ber-PP I, II, dan III pada TTA dan TTH. 
Hasil penelitian Alcorn (2009) mengungkapkan 

adanya korelasi yang menentang sejumlah penjelasan 
dan pronomina persona merupakan aspek penting 

dalam konstituen sintaksis.  Ditemukan dua hubungan,  
satu melibatkan mode naratif dan lainnya melibatkan 

posisi relatif preposisi dan kata kerja. Hasil penelitian 
Alcorn (2009) memiliki persamaan dengan penelitian 

ini yakni sama-sama meneliti mengenai penggunaan 
pronomina. Perbedaannya,  Alcorn (2009) 

menghasilkan korelasi yang menentang sejumlah 
penjelasan yang melibatkan posisi relatif preposisi dan 

kata kerja. Penelitian itu tidak memaparkan pola 
perubahan kategori, sedangkan penelitian ini 

menemukan pola perubahan kategori penggunaan 
satuan lingual  ber-PP I, II, dan III pada TTA dan TTH  

Qi (2010) menghasilkan penelitian yang menunjukkan 
bahwa bahasa bilingual anak mengadopsi strategi pelengkap 

untuk mencapai dua jenis penggunaan pronomina persona 
meskipun jelas terjadi ketidakseimbangan output dari dua 

bahasa tersebut.  Penelitian Qi (2010) dan penelitian  
memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti mengenai 
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pengunaan pronomina. Adapun perbedaannya, Qi (2010) 
memberikan fokus  penggunaan pronomina persona  

berkaitan dengan ketidakseimbangan output dari dua 
bahasa, sedangkan penelitian  memberikan fokus pada pola 

perubahan kategori penggunaan satuan lingual  ber-PP I, II, 
dan III pada TTA dan TTH.   

Penelitian Johnson (2011) menunjukkan bahwa 
penutur bahasa Inggris menggunakan kata ganti non-

nominative  untuk subjek tetapi tidak  ada kecenderungan 
menggunakan  kata ganti dengan kata kerja yang terbatas. 

Hasil penelitian Johnson (2011) memiliki persamaan dengan 
penelitian ini, yakni sama-sama menemukan kata ganti yang 

menunjukan adanya gabungn dengan kata kerja.  Penelitian 
Johnson (2011) menemukan kata ganti ketiga tunggal, 

sedangkan penelitian ini mengkaji pola perubahan satuan 
lingual yang  ber-PP I, II, dan III. Dari segi PP-nya penelitan 

ini lebih luas karena mencakup tiga jenis PP 
Penelitian tentang PP yang mengaitkannya dengan 

kasus dilakukan oleh Spencer dan Stump (2013).  Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa kata ganti orang telah 

sesuai dengan kasus-yang ditandai dari bentuk tetapi ini 
tidak terbentuk secara kasus sufiks infleksi.  hasil penelitian 

Spencer dan Stump (2013) memiliki persamaan yakni sama-
sama meneliti mengenai penggunaan pronomina. 

Erlinawati (2014) mengkaji PP I pada teks terjemahan 
Alquran (TTA). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

satuan lingual yang  ber-PP I pada TTA ditemukan berupa 
hierarki linguistik kata dan frasa, fungsi yang didudukinya, 

dan peran yang diduduki olehnya.   Objek penelitian 
Erlinawati (2014) memiliki persamaan dengan  objek 

penelitian ini yakni sama-sama meneliti mengenai satun 
lingual ber-PP pada TTA. Adapun perbedaannya,   

Erlinawati (2014) meneliti penggunaan satuan lingual  ber-
PP I, sedangkan pada penelitian ini dikaitkan dengan TTH.  

Hasil penelitian Prastika (2015) memiliki persamaan 
yakni sama-sama meneliti mengenai satuan lingual ber-PP. 

Adapun perbedaannya,  Prastika (2015) meneliti 
penggunaan satuan lingual  satuan lingual ber-PP I dan II  

pada TTH saja, sedangkan penelitian ini meneliti 
mengaitkannya dengan TTH.  

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 
Darsana (2013). Kesamaannya ialah sama-sama meneliti 
pronomina persona. Namun, penelitian ini  tidak mengkaji 

penggunaanya pada masa reformasi yang hal ini dikaji oleh 
Darsana (2013). Dari penelitian Darsana (2013)  diketahui 

bahwa pronomina persona aku, ku, engkau, kan, dan kalian 
hampir tidak digunakan di era reformasi. Pronomina 

persona pertama tunggal yang paling sering digunakan ialah 
kami. Pronomina persona kedua engkau dan kamu jarang 

digunakan. Adapun yang sering digunakan ialah bentuk 
Anda, kalian, atau saudara. Pada pronomina persona ketiga 

banyak digunakan kata beliau. Sumberdatanya juga bereda. 
Data penelitian ini  bersumber dari  TTA dan TTH  yang 

mengandung etika berbahasa.  
Penelitian ini juga memiliki  relevansi  dengan 

penelitian Fatimah (2014), yaitu sama-sama mengidentifikasi 
pronomina persona. Adapun perbedaannya juga terletak 

pada sumber data. Fatimah (2014) meneliti pronomina 
persona pada bahasa Muna, sedangkan penelitian ini 

meneliti satuan lingual ber-PP I, II, III pada TTA dan TTH.  
Dari penelitian Fatimah (2014) diketahui bahwa bentuk 

pronomina persona dalam bahasa Muna ada dua. Pertama, 
pronomina persona yang bisa berdiri sendiri sebagai 

morfem bebas, yang terdiri atas 3. (a) Pronomina persona I 
(inodi/indodi/idi: saya/kita berdia/kita semua). (b) Pronomina 

persona II (ihintu ‘kamu’ dan ihintuumu ‘kalian’). (c) 
Pronomina persona III (anoa ‘ia’ dan andoa ‘mereka’). 

Kedua, pronomina persona yang dibubuhkan pada bentuk 
dasar verba, adjektiva, dan nomina sebagai morfem terikat. 

 
IV. KESIMPULAN 

Dari analisis itu dapat disimpulkan bahwa 
perbedaan satuan lingual yang mengandung PP I pada TTA 

dengan TTH adalah perbedaan secara umum dan 
perbedaan satuan lingual yang mengandung PP-I.  

Perbedaaan kategori secara umum adalah pada TTA 
menggunakan satuan lingual berupa kata yang terdiri dari 

nomina dan berupa frasa  yang meliputi: frasa nomina, frasa 
preposisi, frasa verba, frasa atributif dan FN enklitik. 

Sementara itu,  pada TTH menggunakan satuan lingual 
berupa kata (nomina) dan berupa frasa, yaitu: frasa nomina, 

frasa verba dan frasa preposisi. Hal ini menunjukkan bahwa 
satuan lingual ber-PP I pada TTA yang berupa frasa lebih 

banyak jenisnya. Ada FN enklitik dan frasa atributif yang 
terdapat pada TTA tidak ditemukan pada TTH. Perbedaan 

satuan lingual yang mengandung PP-I adalah perbedaan 
nomina, frasa nomina, frasa nomina enklitik, frase preposisi, 

frasa verba, dan frasa atributif.  
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