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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keyakinan umat Islam terhadap Al-Qur’an sebagai sebuah mukjizat  agung  

yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat 

Jibril sangatlah tinggi. Sebagai sebuah kitab suci, Al-Qur’an diturunkan dengan 

menggunakan media bahasa Arab berdasarkan konteks sosial budaya masyarakat 

Arab saat itu. Sebagai sebuah kitab suci, Rasulullah memerintahkan umat Islam di 

seluruh penjuru dunia untuk senantiasa belajar, membaca, merenungi, dan 

mengamalkan kandungannya. Hal ini karena Al-Qur’an memuat persoalan 

hukum, sejarah dan ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai pedoman hidup 

bagi manusia (Baihaki, 2017).  

Seiring perkembangan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia kepada 

masyarakat non-Arab, Al-Qur’an yang menggunakan bahasa Arab itu hanya dapat 

dipahami jika  diterjemahkan ke bahasa-bahasa masyarakat itu hidup. Dengan 

demikian, kebutuhan akan penerjemahan Al-Qur’an menjadi sangat diprioritaskan 

agar pesan ajaran agama dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari (Al-Zarqani, 1996; Al-Qattan, 2000;  Al-Zahabi, 2004; Riddell, 2014; 

Muhammad, 2016; Lukman, 2016), terlebih lagi masyarakat Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam (Jati, 2015).  

Penerjemahan  Al-Qur’an yang melibatkan ‘tangan-tangan’ manusia tentu 

sarat dengan subjektivitas pemaknaan oleh penerjemah. Subjektivitas ini muncul 

karena adanya ragam perbedaan dan inovasi pemaknaan  terhadap sebuah kata, 

frasa, klausa pada ayat-ayat tertentu. Ragam perbedaan itu terjadi karena adanya 

perbedaan penerjemahan atas sebuah kata atau frasa di dalam ayat Al-Qur’an 

yang memiliki banyak makna,  idiom, ataupun kata-kata sensitif  tertentu,  seperti 

kata auliyā pada Q.S. al-Maidah: 51 yang dapat diterjemahkan dengan 

‘pemimpin’, atau ‘teman dekat’, atau ‘teman setia’. Dalam konteks pemilihan 

Gubernur Jakarta, perbedaan penerjemahan itu mendapatkan momentum dan 

perhatian lebih ‘masyarakat’ ketika Basuki Tjahaja Purnama atau
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Ahok sempat menyisipkan terjemahan ayat ini ketika berdiskusi dengan 

masyarakat setempat pada tahun 2016-2017. Penggunaan terjemahan ayat Q.S. al-

Maidah: 51 oleh Ahok sebagai seorang non-muslim memunculkan dinamika 

politik nasional karena dianggap penistaan ajaran agama dan berujung pada 

pemidanaan Ahok selama dua (2) tahun di balik jeruji (Munip, 2020).    

Selain penerjemah, pihak-pihak lain yang terlibat dalam penerjemahan Al-

Qur’an juga ikut memengaruhi ragam perbedaan tersebut, seperti  dewan editor,  

pentashih,  editor kepala,  penerbit  dan  pembaca sasaran (Munday, 2016), 

bahkan negara yang diwakili oleh Lembaga Penyelenggaraan Penterjemah Kitab 

Suci Al-Qur’an (Ichwan, 2009). Oleh karena itu,  semua pihak memberikan 

kontribusi positif  berdasarkan porsi dan penetapan  tujuan yang telah ditetapkan. 

Penetapan tujuan itu juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya, ideologi,  

penerjemah, dan pembaca teks bahasa sasaran (Nababan, 2004). Hal itu 

mengindikasikan bahwa Al-Qur’an dan terjemah Al-Qur’an itu berbeda. 

Terjemahan Al-Qur’an akan senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan 

konteks ruang dan waktu. Terjemahan Al-Qur’an itu dapat dibaca, dipahami, 

dikritik, dan diteliti (Syihabuddin, 2016).  Argumen ini tentu menolak  pandangan 

masyarakat yang masih memosisikan Al-Qur’an dan terjemahan Al-Qur’an pada 

posisi yang sama. Konsekuensinya, mereka menganggap bahwa seseorang yang 

tidak menerima suatu versi terjemahan dianggap menolak Al-Qur’an itu sendiri. 

Ini terutama dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat yang memiliki 

propaganda ‘back to Al-Qur’an and Sunnah’ yang mengklaim kebenaran tunggal 

sebuah terjemah atau pemahaman versi mereka (Arsyi, 2020). Dalam konteks ini, 

tidak jarang ditemukan bahwa mereka menggunakan sebuah terjemahan ayat 

sebagai objek politisasi untuk mendukung kelompoknya dan menyerang 

kelompok lain (Rohmana, 2019).   

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  produk Al-Qur’an itu tidak bebas 

nilai sehingga siapapun berhak menerjemahkannya. Tidak bebas nilai bermakna 

bahwa penerjemahan Al-Qur’an dapat  dilakukan dengan menggunakan basis 

kepentingan tertentu. Hal itu dapat dilihat dari perdebatan panjang di seputar 

penerjemahan Al-Qur’an. Di Indonesia, perdebatan tentang penerjemahan Al-
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Qur’an itu terjadi di seputar persoalan penggunaan metode tarjamah harfiyah 

(penerjemahan literal) dan tarjamah tafsiriyah (penerjemahan interpretatif) antara 

Muhammad Thalib sebagai amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Ketua 

Lajnah Pentashih Al-Qur’an Kementerian Agama RI yang dipimpin oleh Muhlis 

A Hanafi (Hanafi, 2011; Rum, 2015). Bahwa penggunaan tarjamah harfiyah itu 

dapat menjerumuskan pembaca kepada paham radikalisme dan terorisme dan 

karenanya penggunaan tarjamah tafsiriyah layak menjadi solusi. Perdebatan 

tentang penerjemahan Al-Qur’an yang berbasis sekte, seperti Ahmadiyah, juga 

ramai didiskusikan di India dan Pakistan (Burhani, 2015). Perdebatan itu 

membahas persoalan mukjizat kenabian yang sangat irasional, sehingga ayat-ayat 

yang berkenaan dengan mukjizat kenabian, seperti nabi Isa dan nabi Musa, 

diterjemahkan berdasarkan pemikiran rasional sesuai dengan ideologi Ahmadiyah. 

Perdebatan mengenai penerjemahan Al-Qur’an  ditemukan pada  Quran: A 

Reformist Translation  karya Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban, dan Martha 

Schulte-Nafeh (2007) di Amerika dan Eropa. Perdebatan itu muncul karena 

penggunaan corak ideologi reformis yang non-mainstream dan sangat jauh 

berbeda dengan penerjemahan Al-Qur’an mainstream oleh Yusuf Ali (2000),  

Pickhtall (2005), dan Shakir (1994). Demikian pula, penerjemahan Al-Qur’an 

yang dilakukan oleh  Laleh Bakhtiar (2007) dalam The Sublime Quran  juga 

memantik perdebatan yang mengguncang dunia karena penggunaan corak 

ideologi feminis pluralis di dalam terjemahan Al-Qur’annya.   

Selain aspek ideologi,  penerjemahan Al-Qur’an di Indonesia juga menarik 

perhatian masyarakat akademik dari aspek linguistik. Baidan (2017) dalam 

Terjemahan Al-Qur’an: Studi kritis terhadap terjemahan Al-Qur’an yang beredar 

di Indonesia melaporkan bahwa aspek keakuratan pesan yang memunculkan 

persoalan kesalahpahaman pembaca ditemukan di lebih dari seratus ayat Al-

Qur’an Kementerian Agama tahun 2002. Kekurangakuratan pengalihan bahasa itu 

ditemukan pada beberapa bagian, yaitu 23 item yang berkaitan dengan kata ganti 

atau ism ḍamīr, 5 item yang berkaitan dengan frase preposisi atau tarkīb iḍafī, 24 

item yang berkaitan dengan kata preposisi atau harf al-jār, 7 item yang berkaitan 

dengan penggunaan kata bantu sambung, waw, 1 item yang berkaitan dengan 
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penggunaan fa, dan 78 item yang berkaitan dengan penggunaan kosakata.  

Bahkan lebih dari itu, Muhammad Thalib dalam Al-Quranul karim tarjamah 

tafsiriyah melaporkan bahwa terdapat 3.229 kesalahan penerjemahan ditinjau dari 

aspek keakuratan pesan (Ahmadi, 2015; Thalib, 2012). Dia melaporkan bahwa 

terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama RI (Kemenag) selain mengandung 

kesalahan dalam keakuratan pesan, juga mengandung ajaran terorisme dan 

radikalisme akibat kesalahan menerjemahkan ayat-ayat jihad. Namun, hasil 

penelitian itu  disanggah oleh peneliti lainnya. Hanafi (2011) dan Nurdin (2016) 

melaporkan bahwa terjemahan Al-Qur’an Kemenag bukan menjadi penyebab 

munculnya aksi terorisme di Indonesia, tetapi pemahaman dangkal terhadap teks 

keagamaan yang dilakukan secara literal atau tekstual. Sebaliknya, penelitian 

mereka menunjukkan bahwa tarjamah tafsiriyah yang dianggap sebagai koreksi 

terhadap terjemahan Al-Qur’an Kemenag oleh kelompok Majlis Mujahidin 

Indonesia (MMI) justru memunculkan persoalan tersendiri, bahkan kurang tepat 

dikatakan sebagai solusi terjemahan, apalagi sebagai bentuk deradikalisasi, sebab 

mereka sendiri tergolong kelompok fundamentalisme Islam politis yang 

cenderung kaku, radikal, kurang bisa menerima perbedaan pendapat, serta 

terjemah Al-Qur’annya cenderung bias, subjektif, dan memuat ideologi 

penerjemah sehingga memengaruhi tingkat keakuratan pesan. Fenomena itu dapat 

diamati pada contoh berikut.   

Contoh 1. Al-Qur’an dan Terjemahan Versi Kemenag dan Thalib 

Arab   ا َرَزقَُكُم اللّٰهُ  اَْنِفقُْواَواِذَا قِْيَل لَُهْم  ...ِممَّ
Transliterasi  Wa iżā qīla lahum anfiqū mimmā razaqakumullah... 

Kemenag  Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Infakkanlah sebagian 

rezeki yang diberikan Allah kepadamu,.......” (Q.S. Yasin, [36]: 47, 

630).   

Thalib  Bila ada yang berkata kepada mereka: “Dermakanlah untuk 

membela Islam sebagian dari rezeki  yang Allah karuniakan 

kepada kalian,.....” (Q.S. Yasin, [36]: 47, 354).   

 

Contoh (1) menunjukkan perbedaan penerjemahan antara Kemenag dan 

Muhammad Thalib. Perbedaan itu terletak pada terjemahan klausa اَْنِفقُْوا (anfiqū). 

Secara bahasa,  klausa اَْنِفقُْوا (anfiqū) berasal dari kata  yang (anfaqa)  اَْنفق  

bermakna berinfak, memberi makan, dan mengeluarkan sedekah (Manzūr, 1955). 
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Kata ini mendapatkan sufiks ū yang menunjukkan penanda jamak laki-laki dan 

berbentuk verba imperatif (fi’il amar) sehingga disebut klausa. Oleh karena itu, 

klausa اَْنِفقُْوا (anfiqū) bermakna berinfaklah (kalian).  

Para pakar tafsir  Al-Qur’an baik  klasik, seperti Al-Tabarī (2000) maupun 

kontemporer, seperti Al-Shiddieqy (2000), dalam hal ini, juga memberikan makna 

yang sama, infakkanlah. Secara konteks, ayat ini membahas salah satu keburukan 

kaum musyrik Mekah yang enggan membantu fakir miskin yang muslim 

(Tantawī, 1998).  Suatu saat,  Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar yang sedang 

memberikan makan kaum fakir miskin. Dia pun bertanya kepada Abu Bakar, 

‘Apakah Allah mampu memberikan makan kepada orang miskin itu?’ Abu Bakar 

menjawab, ‘iya’. Abu Jahal pun menimpali, ‘mengapa Allah tidak memberi 

makan kepada mereka?’ Abu Bakar menjawab, ‘Allah menguji suatu kaum 

dengan kefakiran dan menguji suatu kaum dengan kekayaan. Allah 

memerintahkan orang fakir untuk bersabar dan memerintahkan orang kaya untuk 

memberi.’ Abu Jahal pun berkata, ‘Demi Allah, Abu Bakar, engkau benar-benar 

orang tersesat. Jika Allah mampu memberi makan orang-orang fakir ini, mengapa 

Allah tidak memberikan mereka makan? Padahal kamu sendiri yang memberikan 

makan kepada mereka.’ Demikian pula, ayat ini secara interteks sejalan dengan 

ayat-ayat sebelumnya yang mengkaji karakter kaum musyrik Quraisy. Mereka 

selain menolak seruan Nabi untuk menerima wahyu Al-Qur’an juga menolak 

untuk mengesakan Allah.  

Jika dikaji secara kritis, terjemahan klausa اَْنِفقُْوا (anfiqū) yang dilakukan 

oleh penerjemah Kementerian Agama sesuai dengan makna tekstual dan makna 

kontekstual ayat, yaitu infakkanlah. Sebaliknya, Muhammad Thalib 

menerjemahkan  klausa اَْنِفقُْوا (anfiqū) dengan berdermalah untuk membela Islam. 

Secara teks dan konteks, kata  berdermalah sepadan dengan pandangan para ahli 

bahasa Arab dan pakar tafsir. Namun, penambahan frase untuk membela Islam 

telah keluar dari maksud teks dan konteks ayat. Kata membela dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna memihak untuk melindungi dan 

mempertahankan (Sunendar dkk, 2015). Jika kata membela disandingkan dengan 
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kata Islam, hal itu menandakan kecenderungan kepemihakan untuk melindungi 

dan mempertahankan Islam, bukan yang lain.   

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dieksplisitkan bahwa terjemahan 

Al-Qur’an Kemenag (TAKA) cenderung dekat dengan makna teks dan konteks, 

sementara terjemahan Al-Qur’an  Muhammad Thalib (TAMT) cenderung ‘keluar’ 

dan jauh  dari makna teks dan konteks. ‘Keluarnya’ terjemahan Muhammad 

Thalib dari makna teks dan konteks ini disebabkan oleh adanya penambahan 

pesan untuk membela Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa Tim Penerjemah 

Kementerian Agama (PKA) menerapkan teknik penerjemahan kesepadanan lazim 

yang makna teks dan konteks dekat dengan bahasa sumber, sementara 

Muhammad Thalib (PMT) menggunakan teknik penerjemahan kreasi diskursif 

karena makna teks dan konteks jauh dari pesan bahasa sumber.  

Selain aspek tingkat keakuratan yang berkaitan erat dengan persoalan 

semantik bahasa sumber, aspek keberterimaan teks terjemahan dalam  bahasa 

sasaran juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas teks terjemahan 

yang tidak dapat diabaikan (Syatri, 2017). Hal itu dapat diperhatikan pada contoh 

(2) berikut.  

Contoh 2: Pola Urutan dalam Al-Qur’an 

No Teks Sumber (TS) Teks Sasaran 

2 

لَقَْد َحقَّ اْلقَْوُل َعٰلى اَْكثَِرِهْم فَُهْم ََل 

 يُْؤِمنُْونَ 

Sungguh pasti berlaku perkataan 

(hukuman) terhadap kebanyakan 

mereka, karena mereka tidak 

beriman (Q.S. Yasin, [36]: 7, 

625).   
Laqad haqqa al-qaulu ‘alā akṡarihim, 

fahum lā yu’minūn.    

Sumber: Al-Qur’an Kementerian Agama RI Tahun 2002 

Contoh (2) menunjukkan bahwa susunan kata  (word order) dalam bahasa 

Arab pada umumnya menggunakan pola PSO. Fungsi predikat (P) diisi oleh kata  

verbal (V), subjek (S) diisi oleh kata nominal (N), dan objek (O) diisi oleh kata 

nominal (N). Namun, pola urutan  PSO ini dapat berubah dan berpindah letak 

menjadi SPO, POS, dan OSP karena bersifat fleksibel. Perpindahan letak ini 

berakibat pada perubahan sistem gramatika yang berupa sistem infleksi dan 

derivasi (Gunawan, 2006; Hartmann & Stork, 1972; Poedjosoedarmo, 2000). 
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Sebaliknya, pola urutan kata dalam bahasa Indonesia secara dominan 

menggunakan bentuk  SPO.  Subjek diisi oleh kata nomina, predikat diisi oleh 

kata verba, dan objek diisi oleh kata nomina. Pola urutan kata dalam bahasa 

Indonesia tidak dapat berpindah tempat karena sistem bahasanya bersifat tetap.   

Dalam konteks penerjemahan, jika urutan kata dalam bahasa Arab ini 

diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan literal sebagaimana 

contoh (2), tentu akan memunculkan persoalan karena perbedaan sistem bahasa 

dan budaya. Klausa haqqa al-qaulu ‘alā akṡarihim yang diterjemahkan dengan  

menggunakan teknik penerjemahan literal berlaku (predikat), perkataan 

(hukuman) (subjek), tampak tidak natural dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa 

sasaran. Hal ini karena pola bahasa Indonesia hanya mengenal sistem pola urutan 

SP sehingga akan menjadi wajar dan alamiah jika diterjemahkan dengan 

menggunakan pola urutan bahasa Indonesia, perkataan (hukuman) terhadap 

kebanyakan mereka pasti berlaku. Hal itu bertujuan untuk memudahkan 

pemahaman pembaca terhadap ayat Al-Qur’an. Adapun contoh lainnya dapat 

diperhatikan pada penjelasan berikut.  

Contoh 3: Konjungsi dalam Al-Qur’an 

No Teks Sumber (TS) Teks Sasaran 

3 

َوَجۤاَء ِمْن اَْقَصا اْلَمِدْينَِة َرُجٌل 

 يَّْسٰعى.. 
Dan datanglah dari ujung kota, 

seorang laki-laki dengan 

bergegas... (Q.S. Yasin [36], 20, 

627).  
Wa jāa min aqşa al-madīnati rajulun 

yas’ā... 

Sumber: Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama RI Tahun 2002 

Dalam bahasa Arab, penggunaan konjungsi atau kata penghubung banyak 

ditemukan. Kata penghubung termasuk kata tugas yang berfungsi 

menghubungkan antarklausa, antarkalimat, atau  antarparagraf.  Kata wāw pada 

data (3) disebut wāw ibtidā’ atau wāw isti’nāf. Secara gramatikal, penggunaan 

kata penghubung wāw sudah sesuai dengan gramatika bahasa Arab dan karena 

berfungsi sebagai kata penghubung pembuka. Namun, hal ini tentu berbeda 

dengan struktur kaidah bahasa Indonesia. Kata dan dalam bahasa Indonesia 

berfungsi sebagai konjungsi koordinatif, yaitu kata yang menghubungkan dua 

kata, frasa, klausa setara (Alwi dkk, 1998). Dengan demikian, kata penghubung 
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wāw ketika diterjemahkan menjadi dan di awal kalimat tidak berterima dalam 

kaidah pola bahasa Indonesia.  

Penggunaan teknik penerjemahan kesepadanan lazim dan kreasi diskursif  

pada contoh (1) dan teknik penerjemahan literal pada contoh (2-3) ternyata 

berdampak pada kualitas terjemahan. Nababan, Sumardiono & Nuraeni (2012) 

melaporkan bahwa terjemahan yang berkualitas itu harus memenuhi tiga (3) 

aspek, yaitu aspek keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan. Pertama, aspek 

keakuratan merupakan salah satu elemen untuk mengevaluasi karya terjemahan 

yang merujuk pada apakah teks bahasa sumber (Tsu) dan  teks bahasa sasaran 

(Tsa) sudah  sepadan atau  belum. Kesepadanan dalam hal ini merujuk pada 

kesamaan pesan antara TSu dan TSa. Untuk mengukur keakuratan pesan, 

digunakan instrumen dengan skala akurat (3), kurang akurat (2), dan tidak akurat 

(1). Kedua, aspek keberterimaan berarti kealamiahan suatu teks bagi pembaca 

sasaran. Aspek ini harus memperhatikan kaidah, norma dan budaya bahasa 

sasaran. Istilah keberterimaan merujuk pada apakah suatu terjemahan sudah 

diungkapkan sesuai dengan kaidah-kaidah, norma dan budaya yang berlaku dalam 

bahasa sasaran atau belum, baik pada tataran mikro maupun pada tataran makro. 

Untuk mengukur keberterimaan, digunakan instrumen dengan skala berterima (3), 

kurang berterima  (2), dan tidak berterima (1). Ketiga, aspek keterbacaan mengacu 

pada seberapa mudah suatu teks terjemahan untuk  dipahami. Konsep keterbacaan 

dalam bidang penerjemahan tidak hanya menyangkut keterbacaan teks bahasa 

sumber, tetapi juga keterbacaan teks bahasa sasaran (Nababan dkk, 2012). Untuk 

mengukur konsep keterbacaan,  digunakan instrumen dengan skala keterbacaan 

tinggi (3), keterbacaan sedang (2) dan keterbacaan rendah (1).   

Jika contoh 1-3 dievaluasi, penggunaan teknik kesepadanan lazim pada 

contoh (1) menghasilkan teks terjemahan yang akurat (3) karena sesuai dengan 

makna teks dan konteks, berterima (3) karena teks terjemahannya alamiah di 

bahasa sasaran dan mudah dipahami (3). Sebaliknya, penggunaan teknik kreasi 

diskursif  pada  contoh (1) menghasilkan teks terjemahan yang kurang akurat (2) 

karena telah menambahkan pesan khusus berbasis ideologi penerjemah yang tidak 

ditemukan di bahasa sumber, namun tetap wajar dan alamiah di bahasa sasaran  
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(3), dan dapat dipahami (3). Demikian pula, penggunaan teknik penerjemahan 

literal pada contoh (2-3) menghasilkan teks terjemahan yang kurang akurat (2) 

karena perbedaan struktur bahasa,  kurang berterima (2) karena teks terjemahan 

menjadi tidak alamiah di bahasa sasaran, namun tingkat keterbacaan teks tetap 

tinggi (3).     

Penelitian empiris mengenai penerjemahan Al-Qur’an sudah banyak 

dilakukan oleh para peneliti. Mereka mengkaji  terjemahan Al-Qur’an dari aspek 

genetif, objektif, dan afektif. Namun, sebagian besar penelitian penerjemahan 

dilakukan dari perspektif  objektif atau produk terjemahan. Dari aspek objektif, 

para peneliti mengkaji penerjemahan Al-Qur’an dengan menggunakan berbagai 

pendekatan, yaitu pendekatan hermeneutika (Alavi, 2015; Taren, 2017; Rozaq, 

2018),  filologi (Saifuddin, 2013), sejarah (Nurtawab, 2020; Riddel, 2014),  

ideologi keagamaan  (Bakhtiar, 2001; Yuksel, Shaiban & Martha, 2007; Lukman, 

2015; Afrouz, 2019; Asiyah, 2019; Robikah, 2019),  politik (Ichwan, 2009; 

Tschacher, 2019), linguistik korpus Qur’an (Spier, 2018; Svensson, 2019), dan 

kualitas terjemahan.  

Penelitian tentang kualitas terjemahan Al-Qur’an ke berbagai bahasa di 

dunia didominasi oleh persoalan bagaimana pesan bahasa sumber disampaikan 

secara akurat di bahasa sasaran (Lubis, 2001; Thalib, 2011; Uyuni, 2014; 

Abdelaal & Rashid, 2015, 2016; Hermawan, 2015; Hidayatullah, 2016; Baidan, 

2017;  Muta’ali, 2018;  Gunawan, 2019). Adapun penelitian empiris yang 

membahas kualitas terjemahan Al-Qur’an secara holistik yang mencakup aspek 

tingkat keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan terjemahan cenderung 

diabaikan. Penelitian tersebut membahas aspek keakuratan pesan dengan 

menggunakan surah dan ayat-ayat Al-Qur’an yang berbeda-beda berdasarkan 

fokus penelitian masing-masing. Demikian pula, penelitian tersebut tidak 

didasarkan pada tema linguistik tertentu dan masih bersifat general.  

Penelitian empiris selanjutnya lebih fokus pada bagaimana persoalan 

keakuratan pesan ini disampaikan dengan menggunakan tema linguistik tertentu 

atau domain tertentu, seperti antonim (Hassanein, 2017), eufemisme (Albarakati, 

2019), frasa preposisi (Hummadi, Said, Hussein, Sabti & Hattab, 2020), 
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homonimi (Rasekh, Dastjerdi & Bassir, 2012), istilah kecendekiaan 

(Syihabuddin, 2016),  konjungsi (Dror, 2015),  metafora (Nurbayan, 2019), nama 

diri (Raharjo, Wardoyo  & Putra,  2018); pergeseran makna konjungsi (Najjar, 

2020),  permainan kata  (Aqad, Bin Sapar, Bin Hussin, Mohd Mokhtar & Mohad, 

2019). Berdasarkan perspektif  tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian 

tersebut hanya membahas aspek linguistik tertentu dalam kajian penerjemahan, 

seperti aspek metafora, homonimi, antonimi, eufemisme, istilah kecendekiaan, 

dan cenderung mengabaikan penerjemahan surah tertentu di dalam Al-Qur’an, 

seperti surah Yāsin, al-Raḥmān dan al-Wāqiah secara bersamaan serta 

membandingkan dua versi terjemahan Al-Qur’an versi Kementerian Agama dan 

Muhammad Thalib secara bersamaan.     

Penelitian empiris lainnya yang fokus mengkaji terjemahan Al-Qur’an 

versi Kementerian Agama dan Tarjamah Tafsiriyah Muhammad Thalib juga 

sudah banyak didokumentasikan (Hanafi, 2011;  Syahrullah, 2013;  Ahmadi, 

2015; Ikhwan, 2015; Istianah, 2016;  Fadil,  2016; Muhammad, 2016;  Nurdin, 

2016; Kurniawan & Aminuddin, 2018; Rilan, 2018; Fadal dan Hariyanto,  2020; 

Sobirin, 2020). Namun, penelitian tersebut fokus pada bagaimana pesan 

disampaikan secara akurat dan tidak membahas bagaimana pesan ditulis secara 

wajar dan alamiah dalam bahasa sasaran sehingga mudah dipahami. Demikian 

pula, penelitian tersebut tidak membahas hubungan antara teknik penerjemahan 

dan kualitas terjemahan. Selain itu, persoalan lainnya adalah perdebatan tentang 

penerjemahan harfiyah dan tafsiriyah sebagai sebuah metode penerjemahan. 

Muhammad Thalib di dalam Al-Qur’anul Karim Tarjamah Tafsiriyah melaporkan 

bahwa terjemahan Al-Qur’an Kemenag telah melakukan 3224 kesalahan 

terjemahan karena menggunakan metode penerjemahan harfiyah. Akibatnya, 

terjemahan tersebut memicu aksi terorisme di masyarakat. Klausa  waqātilū pada 

Q.S. al-Baqarah, 193 yang diterjemahkan menjadi bunuhlah menjadi contoh 

konkrit yang disampaikan. Namun, argumen tersebut kemudian direspon oleh 

Hanafi (2011) dan menulis bantahannya. Perdebatan tersebut, kemudian, 

memunculkan berbagai penelitian komparatif antara terjemahan Al-Qur’an versi 

Kementerian Agama dan Muhammad Thalib pada satu dekade terakhir, baik di 
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artikel jurnal, skripsi dan tesis. Penelitian-penelitian tersebut hendak memvalidasi 

apakah argumen yang disampaikan Muhammad Thalib itu benar adanya ataukah 

sebaliknya. Hasil penelitian itu melaporkan bahwa terjemahan Al-Qur’an harfiyah 

hanyalah merupakan pengalihan isu dan intrik politik Muhammad Thalib di 

bawah manajemen organisasi MMI untuk melawan hegemoni negara melalui Al-

Qur’an Kemenag (Ikhwan, 2015). Sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara 

tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat yang mayoritas Islam, seperti 

persoalan keadilan, kemiskinan dan lainnya sehingga membutuhkan suatu sistem 

negara alternatif yang dapat menyelesaikannya. Sistem negara itu disebut khilafah 

islamiyah (Ikhwan, 2015; Fadil,  2016; Istianah, 2016; Nurdin, 2016; Kurniawan 

& Aminuddin, 2018; Fadal dan Hariyanto,  2020; Sobirin, 2020). Hanya dengan 

mendirikan negara Islam, semua persoalan bangsa dan negara dapat terselesaikan 

dengan baik karena semua sistem itu sudah diatur dalam kitab suci Al-Qur’an dan 

sunnah Nabi.   

Demikian pula, penelitian lainnya yang fokus pada persoalan tingkat 

keberterimaan dan keterbacaan  terjemahan Al-Qur’an versi Kemenag dan 

Muhammad Thalib  juga  sudah didokumentasikan oleh Annisa, Nababan, dan 

Djatmika (2020) dan Al Farisi (2015). Namun, penelitian mereka fokus pada ayat-

ayat imperatif dan surah al-Kahfi dan sama sekali tidak dilakukan secara holistik 

dengan melibatkan surah-surah tertentu di dalam Al-Qur’an. Penelitian tersebut 

belum membahas kajian penerjemahan yang terdiri dari aspek teknik 

penerjemahan, metode penerjemahan, ideologi penerjemahan dan kualitas 

terjemahan yang fokus pada surah-surah populer di dalam Al-Qur’an, yaitu surah 

Yāsin, al-Rahman, dan al-Waqiah versi Kemenag dan Muhammad Thalib. 

Ringkasnya, perbedaan penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

Tabel 1.1. Celah Penelitian 
No Penulis Topik Pendekatan 

1 Alavi, 2015; Taren, 2017; 

Rozaq, 2018.   

Terjemahan Al-Qur’an dari 

Arab ke Inggris dan Jawa 

Hermeneutika  

 

 

2 Saifuddin, 2013.  Terjemahan Al-Qur’an dari 

Arab ke Indonesia  

Filologi 
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3 Nurtawab, 2020; Riddel, 

2014.    

Terjemahan Al-Qur’an dari 

Arab ke Melayu 
Sejarah 

 

  

4 Bakhtiar, 2001; Yuksel dkk, 

2007; Ichwan, 2009; 

Lukman, 2015; Afrouz, 

2019; Asiyah, 2019; 

Robikah, 2019; Tschacher, 

2019.   

Terjemahan Al-Qur’an dari 

Arab ke Inggris  

 

 

 

 

Ideologi dan Politik  

5 Spier, 2018; Svensson, 2019 Terjemahan Al-Qur’an dari 

Arab ke Inggris 

  

Linguistik korpus Qur’an 

6 Abdelaal & Rashid, 2015, 

2016  

Terjemahan Al-Qur’an dari 

Arab ke Inggris dengan 

domain ayat-ayat tertentu 

 

Penerjemahan;  

Keakuratan pesan  

7 Lubis, 2001; Thalib, 2011; 

Uyuni, 2014; Hermawan, 

2015; Hidayatullah, 2016; 

Baidan, 2017; Muta’ali, 

2018;  Gunawan, 2019.  

Terjemahan Al-Qur’an dari 

Arab ke Indonesia dengan 

domain ayat-ayat tertentu 

 

 

 

 

 

Penerjemahan;  

Keakuratan pesan 

8 Rasekh, Dastjerdi & Bassir, 

2012; Dror, 2015; 

Hassanein,  2017; 

Albarakati, 2019;  Aqad, 

Sapar, Hussin, Mokhtar & 

Mohad, 2019; Najjar, 2020.    

Terjemahan Al-Qur’an dari 

Arab ke Inggris dengan 

domain linguistik tertentu, 

seperti antonim, eufemisme, 

homonim, konjungsi, 

pergeseran makna 

konjungsi, permainan kata  

  

Penerjemahan;  

Keakuratan pesan 

9  Syihabuddin, 2016; Raharjo, 

Wardoyo  & Putra,  2018; 

Nurbayan, 2019. 

Terjemahan Al-Qur’an dari 

Arab ke Indonesia dengan 

domain linguistik tertentu, 

seperti metafora, nama diri, 

dan istilah kecendekiaan 

 

Penerjemahan;  

Keakuratan pesan 

10 Hanafi, 2011; Syahrullah, 

2013; Ahmadi, 2015; 

Ikhwan, 2015;  Fadil,  2016; 

Muhammad, 2016;  Nurdin, 

2016; Istianah, 2016; 

Kurniawan & Aminuddin, 

2018; Rilan, 2018; Sobirin, 

2020;  Fadal dan Hariyanto,  

2020. 

Terjemahan Al-Qur’an dari 

bahasa Arab ke bahasa 

Indonesia versi Kemenag 

dan Muhammad Thalib 

 

 

 

 

 

  

Penerjemahan;  

Keakuratan pesan  

11 Annisa, Nababan, dan 

Djatmika, 2020  

Terjemahan Al-Qur’an dari 

bahasa Arab ke bahasa 

Indonesia versi Kemenag 

dan Muhammad Thalib. 

Fokus ke surah Al-Kahfi. 

  

Penerjemahan;  

Tingkat keterbacaan teks 

12 Al Farisi, 2015 Terjemahan Al-Qur’an dari Penerjemahan;  
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bahasa Arab ke bahasa 

Indonesia versi Kemenag 

dan Muhammad Thalib. 

Fokus pada ayat-ayat 

imperatif 

 

Tingkat keberterimaan teks  

13 Fahmi Gunawan, 2021  Terjemahan Al-Qur’an dari 

bahasa Arab ke bahasa 

Indonesia versi Kemenag 

dan Muhammad Thalib. 

Fokus pada surah Yāsin, Al-

Rahman, dan Al-Waqiah  

Penerjemahan;  

Teknik penerjemahan, 

metode dan ideologi 

penerjemahan, dan kualitas 

terjemahan, seperti  tingkat 

keakuratan, keberterimaan 

dan keterbacaan.  

  

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan 

berikut. Pertama, penelitian ini  mengkaji terjemahan Al-Qur’an surah Yāsin, al-

Raḥmān dan al-Wāqiah dalam perspektif translation studies. Hal ini karena 

sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan teori Ulumul Qur’an yang 

dipelopori oleh Al-Qattan, Al-Zahabi, dan Al-Zarqani. Di dalam teori tersebut 

dijelaskan bahwa metode penerjemahan Al-Qur’an diklasifikasi menjadi dua, 

yakni tarjamah harfiyah dan tarjamah tafsiriyah. Tarjamah harfiyah merupakan 

terjemahan Al-Qur’an yang dilakukan secara literal, sementara tarjamah 

tafsiriyah merupakan terjemahan yang disandarkan pada penafsiran para ulama. 

Metode penerjemahan semacam ini ternyata tidak mampu menyelesaikan data-

data yang dibahas di dalam surah Yāsin, Al-Rahman, dan Al-Waqiah sehingga 

membutuhkan teori lainnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selain itu, 

metode penerjemahan tarjamah harfiyah dan tarjamah tafsiriyah berada pada 

level meso sehingga tidak dapat menjelaskan fenomena-fenomena penerjemahan 

yang terjadi di dalam dua versi terjemah Al-Qur’an tersebut. Untuk menjelaskan 

fenomena penerjemahan, analisis mikro dalam kajian penerjemahan merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, untuk menganalisis data 

yang bersifat mikro, digunakan konsep teknik penerjemahan. Selain itu, konsep 

penerjemahan Al-Qur’an yang terdapat di dalam Ulumul Qur’an  tampak berdiri 

sendiri dan tidak memiliki relasi  yang erat  dengan  konsep  teknik penerjemahan 

pada level mikro, dan konsep ideologi penerjemahan pada aspek makro. Padahal, 

ketiga hal tersebut sangat berkaitan antara satu sama lain. Penggunaan teknik 

penerjemahan tertentu pada level mikro mengakibatkan munculnya metode 
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penerjemahan pada level meso dan ideologi penerjemahan pada level makro. 

Akibatnya, penyebutan tarjamah harfiyah atau terjemahan literal  yang identik 

dengan  terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama  dan  tarjamah tafsiriyah  

atau  terjemahan interpretatif  yang dipelopori para ahli tersebut tidak 

berlandaskan argumen yang jelas. Bahkan, penyebutan terjemahan Al-Qur’an 

Kementerian Agama  yang menggunakan metode  penerjemahan setia dan 

ideologi forenisasi oleh Muhlish Hanafi sebagai ketua Lajnah Pentashih Al-

Qur’an Kementerian Agama juga tidak berlandaskan argumen yang jelas. Oleh 

karena itu, kajian ini menjadi penting untuk dapat memetakan dan memastikan 

posisi metode penerjemahan dan ideologi penerjemahan Al-Qur’an Kementerian 

Agama dan demikian pula, tarjamah tafsiriyah Muhammad Thalib.  

Alasan kedua berkaitan dengan tidak jelasnya batas pemisah antara konsep 

terjemahan dan tafsir oleh Muhammad Thalib sehingga karyanya disebut dengan 

tarjamah tafsiriyah. Padahal, kedua konsep ini sangat berbeda. Konsep pertama 

merujuk pada pengalihan pesan baik secara bentuk dan makna. Konsep ini berarti 

bahwa penambahan pesan sama sekali tidak dapat dilakukan. Di sisi konsep tafsir 

lebih memiliki ruang gerak yang terbuka dalam memaknai sebuah pesan. Dalam 

hal ini, penambahan pesan oleh si penafsiran dapat secara terbuka dilakukan. 

Untuk dapat memahami batas pemisah antara konsep penerjemahan dan tafsir, 

ulasan  tentang teknik penerjemahan sangat penting untuk diketahui. Pengetahuan 

mendalam tentang teknik penerjemahan dapat mengungkapkan perbedaan 

mendasar antara penerjemahan dan tafsir.  

Ketiga, persoalan metode penerjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama 

yang diklaim menggunakan metode setia (faithfullness) juga tampak tidak 

didasarkan pada sebuah penelitian mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini 

hendak membuktikan bahwa penggunaan metode setia bukan semata-mata metode 

yang digunakan secara dominan, tetapi juga melibatkan metode lainnya, seperti 

metode komunikatif. Alasan terakhir berkaitan dengan persoalan evaluasi 

terjemahan. Teks terjemahan Al-Qur’an yang melibatkan total sampling surah 

Yāsin, al-Raḥmān dan al-Wāqiah hingga saat ini belum mendapatkan perhatian 

mendalam dari para peneliti. Hal ini ditambah dengan ketidakholistikan 
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penelitian-penelitian terdahulu yang hanya  membahas masalah penerjemahan dari 

aspek keakuratan dari satu sisi atau aspek keberterimaan  di sisi lain, sementara  

penelitian ini membahas evaluasi terjemahan secara holistik yang meliputi aspek 

keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. Ringkasnya, penelitian ini mengkaji 

teks terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama dan Al-Quranul Karim Tarjamah 

Tafsiriyah Muhammad Thalib surah Yāsin, al-Raḥmān, dan al-Wāqiah dari sudut 

pandang kajian penerjemahan yang melibatkan aspek teknik penerjemahan, 

metode penerjemahan, ideologi penerjemahan, dan kualitas terjemahan. 

 

B. Batasan Penelitian  

Penelitian ini dibatasi pada penelitian produk terjemahan yang secara 

khusus mengkaji terjemahan Al-Qur’an versi Kementerian Agama dan 

Muhammad Thalib. Studi kasus produk terjemahan tersebut lebih spesifik 

membahas surah Yāsin, al-Raḥmān dan al-Wāqiah dengan menggunakan total 

sampling. Itu berarti bahwa semua terjemahan ayat di dalam tiga surah dan dua 

versi terjemahan tersebut dikaji secara mendalam dengan menggunakan perspektif 

kajian penerjemahan. Adapun alasan mengapa ketiga surah di dalam Al-Qur’an 

dan dua kasus produk terjemahan tersebut yang dipilih dibahas mendalam di 

metode penelitian.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini 

mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagaimana berikut.  

1. Teknik penerjemahan apa saja yang digunakan dalam terjemahan Al-

Qur’an surah Yāsin, al-Raḥmān dan al-Wāqiah versi Kementerian Agama 

dan Muhammad Thalib? 

2. Metode penerjemahan dan ideologi penerjemahan apa saja yang digunakan 

dalam terjemahan Al-Qur’an surah Yāsin, al-Raḥmān dan al-Wāqiah versi 

Kementerian Agama dan Muhammad Thalib? 

3. Bagaimana dampak penerapan teknik penerjemahan terhadap kualitas 

terjemahan surah Yāsin, al-Raḥmān dan al-Wāqiah versi Kementerian 

Agama dan tarjamah tafsiriyah Muhammad Thalib? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, penelitian empiris ini bertujuan untuk 

mengkaji beberapa masalah berikut.  

1. Mengkaji teknik penerjemahan yang digunakan dalam teks terjemahan Al-

Qur’an surah Yāsin, al-Raḥmān dan al-Wāqiah versi  Kementerian Agama 

dan Muhammad Thalib. 

2. Menganalisis metode penerjemahan dan ideologi penerjemahan yang 

digunakan dalam teks terjemahan Al-Qur’an surah Yāsin, al-Raḥmān dan 

al-Wāqiah versi Kementerian Agama dan Muhammad Thalib. 

3. Mengeksplorasi dampak penerapan teknik penerjemahan terhadap kualitas 

terjemahan surah Yāsin, al-Raḥmān dan al-Wāqiah versi Kementerian 

Agama dan tarjamah tafsiriyah Muhammad Thalib. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini tentu dilakukan dengan memiliki manfaat teoretis dan 

praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi untuk mengembangkan 

pengetahuan tentang teknik penerjemahan, metode penerjemahan, ideologi 

penerjemahan, dan kualitas terjemahan yang didominasi oleh kajian studi tafsir 

Al-Qur’an. Secara praktis, penelitian ini penting untuk membuktikan asumsi 

Muhammad Thalib yang mengungkapkan bahwa terjemahan Al-Qur’an 

Kementerian Agama itu bersifat ‘harfiyah’ sehingga memiliki banyak kesalahan 

terjemahan; membuktikan asumsi banyak kalangan yang mengatakan bahwa 

terjemahan Al-Qur’an Kementerian cenderung menggunakan metode 

penerjemahan setia;  dan menguji terjemahan Al-Qur’an mana sajakah yang lebih 

akurat, berterima, dan mudah dipahami di bahasa sasaran.  

 


