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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian produk terjemahan. 

Dikatakan demikian, karena penelitian penerjemahan itu tidak hanya terfokus 

pada persoalan produk terjemahan, tetapi juga penelitian proses dan fungsi 

penerjemahan (Nababan, 2007). Penelitian yang berorientasi produk  terjemahan 

memusatkan perhatiannya pada  karya terjemahan dan disebut dengan product-

oriented research. Newmark (1991) menyamakan penelitian berbasis produk 

terjemahan dengan kritik penerjemahan. Penelitian penerjemahan yang 

berorientasi produk juga tergolong penelitian evaluasi terjemahan (translation 

assessment). House (2018) menjelaskan bahwa kriteria pokok yang harus 

dipenuhi dalam kajian evaluasi terjemahan adalah persoalan accuracy 

(keakuratan), acceptability (keberterimaan), dan readability (keterbacaan). 

Konsep  keakuratan berkaitan dengan persoalan kesepadanan bentuk dan pesan  

antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Konsep keberterimaan berkaitan 

dengan tingkat kesesuaian aturan, norma, dan  sosial budaya  bahasa sasaran. Oleh 

karena itu, pada kasus-kasus tertentu, persoalan keberterimaan ini bersifat relatif. 

Konsep keterbacaan berkaitan dengan tingkat pemahaman pembaca bahasa 

sasaran akan teks terjemahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas 

penelitian penerjemahan yang berorientasi proses yang berusaha mengungkap 

proses kognitif atau “kotak hitam” (black box) penerjemah dan penelitian fungsi  

yang  memusatkan kajiannya pada konteks yang mendasari lahirnya sebuah karya 

terjemahan atau sejarah munculnya sebuah terjemahan.  

 Karena bertumpu pada kajian produk terjemahan, studi kasus teks 

terjemahan merupakan persoalan yang menjadi fokus utama (Neubert, 2004). 

Penelitian ini  mengkaji dua versi produk terjemahan Al-Qur’an, yaitu 

terjemahan  Al-Qur’an Kementerian Agama RI tahun 2002 yang dicetak ulang 

pada tahun 2012 (TAKA) dan Al-Qur’anul Karim Tarjamah Tafsiriyah 

Muhammad Thalib (TAMT). Karena di dalam terjemah Al-Qur’an terdapat 114 
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surah, penelitian ini dibatasi pada tiga surah yang dominan dibaca oleh 

masyarakat luas (Saepurohman, 2019), yaitu surah Yāsin, Al-Raḥmān, dan Al-

Wāqiah.  

 

B. Data dan Sumber Data 

Data  penelitian  ini mencakup semua terjemahan ayat dalam  surah Yāsin, 

al-Raḥmān, dan al-Wāqiah TAKA dan TAMT. Surah Yāsin mencakup 83 ayat 

atau 83 data. Surah  al-Raḥmān terdiri atas 78 ayat yang otomatis menjadi 78 

data. Surah al-Wāqiah terdiri dari 96 ayat yang secara tidak langsung memiliki 

96 data. Ayat itu dapat saja berupa kata, frasa, maupun kalimat. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan total sampling 

dalam surah Yāsin, al-Raḥmān, dan al-Wāqiah. Data-data yang ada itu dikaji 

dengan menggunakan konsep teknik penerjemahan, metode penerjemahan, 

ideologi penerjemahan dan kualitas terjemahan. Sementara itu, sumber data 

penelitian ini mencakup dokumen Al-Qur’an dan terjemahan TAKA dan TAMT 

serta informan. Sebelum menjelaskan sumber data penelitian, berikut ini 

diuraikan alasan pemilihan terjemahan Al-Qur’an TAKA dan TAMT dan surah 

Yāsin, al-Raḥmān, dan al-Wāqiah.  

Terdapat enam alasan mengapa terjemahan Al-Qur’an Kementerian 

Agama dan Muhammad Thalib dipilih dalam penelitian ini. Pertama, otoritas 

negara dalam mengatur kehidupan keberagamaan masyarakat Indonesia dengan  

menghadirkan terjemahan Al-Quran yang sesuai dengan kondisi bangsa yang 

multietnis, multiagama, multibahasa. Otoritas negara ini dilimpahkan kepada 

Kementerian Agama di bawah sebuah Badan Pentashih Mushaf Al-Qur’an 

Kementerian Agama. Dari sini, Al-Qur’an dan terjemahan ini kemudian dicetak 

ulang oleh berbagai penerbit yang berbeda-beda untuk menyebarluaskan produk 

Al-Qur’an dan terjemahan ke masyarakat luas. Kedua, perdebatan yang tak 

kunjung usai mengenai tarjamah harfiyah dan tarjamah tafsiriyah yang 

menggiring lahirnya Al-Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah Muhammad Thalib. 

Dalam hal ini, terjemahan Al-Qur’an Muhammad Thalib merupakan satu-satunya 

terjemahan yang mengkritisi terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama dan 
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menuding bahwa ada banyak kesalahan penerjemahan di dalam terjemahan Al-

Qur’an Kementerian Agama karena berorientasi pada tarjamah harfiyah. 

Bahkan, penggunaan tarjamah harfiyah itu memunculkan kesalahpahaman 

masyarakat ketika membaca teks terjemahan Al-Qur’an dan memicu lahirnya 

tindak terorisme dan radikalisme di kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kedua versi terjemahan Al-Qur’an 

tersebut dengan menggali lebih jauh penggunaan teknik penerjemahan, metode 

penerjemahan, ideologi penerjemahan, dan kualitas terjemahan. Ketiga, 

terjemahan tersebut merupakan hasil karya sekelompok ahli agama Islam, ahli 

tafsir, dan ahli bahasa Arab yang sudah diakui kepakarannya di tingkat nasional 

dan internasional. Keempat, teks terjemahan itu dibaca, dikaji, dan dijadikan 

kompas kehidupan oleh ratusan juta umat Islam dari berbagai kalangan. Kelima, 

proses penerjemahan dilakukan selama bertahun-tahun sehingga secara teoretis, 

kualitas terjemahannya tidak perlu dipertanyakan. Keenam, penelitian yang  

membandingkan dua versi terjemahan Al-Qur’an ini menggunakan teori Leuven-

Zwart Tertium Comparationis. Hal ini karena terjemahan Kemenag 

menggunakan metode Collaborative Translation Protocol (CTP) yang 

pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, sementara Muhammad Thalib 

menerjemahkan Al-Qur’an secara individual. Untuk itu, teori ini tidak didasarkan 

pada jumlah penerjemah, tetapi bagaimana teks itu diterjemahkan melalui teknik 

analisis penerjemahan pada level mikro dan keterkaitan analisis pada level mikro 

ini dengan  metode penerjemahan pada level meso, dan ideologi penerjemah pada 

level makro (Hewson, 2011).  

Begitu pula, ada dua alasan mengapa ketiga surah yang dominan dibaca 

masyarakat itu dipilih dalam penelitian ini. Alasan pertama berkaitan dengan 

persoalan legitimasi teologis keagamaan (Saepurohman, 2019; Simamora, 2021). 

Bahwa membaca surah Yāsīn, Al-Raḥmān, dan Al-Wāqiah dapat mendatangkan 

berbagai manfaat bagi siapapun yang membacanya secara berkelanjutan. Surah 

Yāsīn memiliki posisi sangat sentral dalam Al-Qur’an karena diibaratkan sebagai 

Qalb Al-Qur’an atau jantung Al-Qur’an. Oleh karena itu, membaca surah Yāsīn 

berarti seakan-akan membaca keseluruhan Al-Qur’an. Para ulama menjelaskan 
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beberapa keutamaan surah Yāsīn, yaitu (1) mempercepat terkabulnya segala 

hajat. Hal ini terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Darimi 

bahwa ْْدِر َرأَ يس ِحْيَن يُْصبُِح أُْعِطَي يُْسَر يَْوِمِه َحتَّى يُمِسَي , َوَمْن قََرأَ َها فِْي صَ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َمْن قَ 

 Ibnu Abbas berkata: barangsiapa yang membaca)  لَْيِلِه أُْعِطَي يُْسَر لَْيلَتِِه َحتَّى يُْصبِحَ 

surah Yāsin ketika berada di waktu pagi niscaya diberikan kepadanya 

kemudahan hari itu hingga ia berada di waktu sore, dan barangsiapa yang 

membacanya pada awal malam, niscaya diberikan kepadanya kemudahan malam 

itu hingga ia berada di waktu pagi).  

Abdurrauf al-Munāwī (2001) dalam bukunya Faiḍ al-Qadir menjelaskan 

bahwa  ُفَّاِت لَْيلَةَ اْلُجْمعَِة أَْعَطاهُ اللهُ ُسئْلَه  barangsiapa yang) َمْن قََرأَ ُسْوَرةَ يٍَس َوالصَّ

membaca surah Yāsin dan al-Ṣaffāt pada malam Jumat, Allah akan mengabulkan 

segala permohonannya). (2) mempererat tali silaturahmi, (3) memudahkan 

sakaratul maut. Abd al-Rauf bin Ali Al-Fansuri (1951) sebagai seorang 

pembaharu Islam di Nusantara abad ke-17 dalam buku Tarjuman al-Mustafīd 

menjelaskan bahwa  jika orang yang sedang sakaratul maut dibacakan surah 

Yāsin, malaikat akan meminta ampunan baginya. Ketika orang tersebut 

meninggal, malaikat ikut memandikan, menghadiri, mengiringi jenazahnya, serta 

ikut menyalatkannya. Bahkan, beliau mengatakan bahwa nyawa orang tersebut 

tidak akan diambil oleh malaikat maut sebelum malaikat Ridwan datang 

kepadanya dengan membawa air dari surga.  

Surah Al-Raḥmān dalam literatur klasik dijelaskan memiliki berbagai 

macam keutamaan karena adanya sebuah ayat yang menceritakan tentang 

kenikmatan Allah kepada semua makhluk hidup, yaitu (1) wafatnya orang yang 

membaca surah al-Raḥmān seperti mati syahid, (2) mendapatkan syafaat di hari 

kiamat, (3) diridai oleh Allah atas nikmat apa saja yang diberikan kepadanya. 

Dalam Tafsīr Al-Ṡaqolayn, Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa membaca 

surat Al-Raḥmān, Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhoi nikmat 

yang dikaruniakan kepadanya.” Hadis tersebut semakin menguatkan keutamaan 

surat Al-Raḥmān (Al-Huwaizi, n.d.). 

Selain surah Yāsin, al-Raḥmān, surah al-Wāqiah juga memiliki beberapa 

keutamaan. Imam al-Nawawi (n.d.) dalam Al-Tibyān fī Ādāb Hamalat Al-Qur’ān 
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menjelaskan beberapa keutamaan tersebut. Pertama, mencegah kemiskinan dan 

mendatangkan kekayaan. Diriwayatkan dari sebuah hadis dari Anas r.a dari 

Rasulullah bersabda,  ُْمْوَها اَْوََلَدُكم ِ َفاَْقَرأُوَها َوَعل ِ  Surah al-Wāqiah) ُسْوَرةُ اْلَواقِعَِة ُسْوَرةَ اْلغَنِي 

adalah surah untuk memperoleh kekayaan, karenanya bacakanlah dan 

ajarkanlah kepada anak-anakmu). Di hadis lain dikatakan bahwa, Ibnu Mas’ud 

berkata, ‘Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda,   لَْم  َمْن قََرأَ ُسْوَرةَ اْلَواقِعَةَ ُكلَّ لَْيلَة

 Barangsiapa yang membaca surah al-Wāqiah setiap malam, dia tidak) تُِصْبهُ فَاقَة  

akan ditimpa kepapaan). Kedua, mempermudah segala urusan dan hajat 

kehidupan. Al-Nazili (n.d.) dalam Khazīnah Asrār menjelaskan bahwa, 

‘Barangsiapa yang membaca surah al-Wāqiah di waktu pagi ketika keluar dari 

rumahnya untuk bekerja ataupun mencukupi kebutuhan hidupnya, Allah akan 

mempermudah rezekinya dan menyampaikan hajatnya. Barangsiapa yang 

membaca surah al-Wāqiah  pada waktu pagi dan sore, ia tidak akan kelaparan 

dan kehausan, dan tidak akan takut terhadap orang yang akan memfitnah karena 

fitnahnya akan kembali kepada orang tersebut. Ketiga, menstabilkan kesehatan 

jasmani dan rohani.    

Alasan kedua mengenai pemilihan objek penelitian ini lebih didasarkan 

pada persoalan tradisi diskursif turun temurun para ulama ketika menyebarkan 

Islam di Nusantara (Bruinessen, 1995). Ketika itu, pembacaan surah-surah 

pilihan tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-sehari sehingga menjadi 

sebuah tradisi dan akibatnya menjadi kebiasaan keseharian santri di berbagai 

pesantren di Indonesia, terutama pesantren yang berafiliasi ke organisasi 

kemasyarakatan Nahdatul Ulama.  

 

1. Dokumen   

 Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur’an dan Terjemahannya 

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah tahun 2012. Al-Qur’an 

dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Penterjemah 

Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Agama beredar pertama kali pada tanggal 17 

Agustus 1965 dan dicetak secara bertahap dalam tiga (3) jilid. Masing-masing 
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jilid terdiri atas sepuluh (10) juz. Pada tahun 1971, Al-Qur’an dan  

terjemahannya tersebut digabungkan menjadi satu jilid oleh Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Departemen Agama yang dipimpin oleh 

Prof. R.H.A Soenarjo, SH dengan anggota yang terdiri atas Prof. T. M. Hasbi 

Ashshiddiqi, Prof. H. Bustami A. Gani, Prof. H. Muhtar Jaya, Prof. H.M. Toha 

Jahya Omar, Dr. H. A. Mukti Ali, Drs. Kamal Muchtar, H. Gazali Thaib, K. H. 

A. Musaddad, K.H. Ali Maksum dan Drs. Busjairi Madjidji (Hanafi, 2011).   

 Perbaikan dan penyempurnaan terjemahan Al-Qur’an Departemen Agama 

beberapa kali dilakukan. Tahun 1989, penyempurnaan yang belum menyeluruh  

di bawah pimpinan Ketua Lajnah H. A. Hafizh Dasuki telah dilakukan, tetapi 

lebih difokuskan pada penyempurnaan redaksional yang dianggap tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan bahasa Indonesia saat itu, sementara hal-hal 

substansial tidak banyak disentuh. Hasil perbaikan tersebut dicetak pada tahun-

tahun berikutnya,  termasuk yang dicetak Pemerintah Arab Suci pada tahun 1990 

(Hanafi, 2011).  

 Perbaikan dan penyempurnaan yang bersifat menyeluruh membutuhkan 

waktu cukup lama sejak tahun  1998. Saat itu, Lajnah Pentashih Mushaf Al-

Qur’an dipimpin oleh Drs. H. A. Hafizh Dasuki, M.A.  Adapun anggota timnya 

antara lain terdiri dari Prof. Dr. H. M. Quraish Syihab, M.A., Prof. Dr. H. A. 

Baiquni, dan Prof. Dr. H. Said Aqil Husin Almunawar, M.A. Penyempurnaan itu 

terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Drs. H. Muh. Kailani, E.R dan Drs. 

H. Abdullah Sukarta dan penyelesaiannya dilakukan ketika Lajnah dipimpin oleh 

Drs. H. Fadhal AR. Bafadal, M.Sc. Adapun tim ahli dalam tahap finalisasi 

tersebut terdiri dari  Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, Prof. K. H. Ali Mustafa 

Ya’kub, M.A, Dr. H. Ali Audah, Prof. Dr. H. Rif’at Syauqi Nawawi, M.A, dan 

H. Junanda P Syarfuan, dengan anggota Drs. H. Muhammad Shohib Tahar, M.A, 

Drs. H. Mazmur Sya’roni, Drs. H. M. Syatibi AH, H. Ahmad Fathoni, LC., M.Ag 

dan Drs. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag (Hanafi, 2011).  

 Pada edisi 2002 yang dicetak ulang tahun 2012, muqaddimah tidak 

dimuat lagi karena isinya bagian dari Ulumul Quran sehingga bagi mereka yang 

ingin mempelajarinya dapat membaca buku-buku Ulumul Qur’an. Dengan 
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demikian, Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama tahun 2002 tampil  

dengan format yang lebih tipis, yaitu 924 halaman (berkurang 370 halaman) 

dengan 930 footnote (berkurang 680 halaman) sehingga lebih praktis, mudah 

dibawa dan dipelajari.  Identitas Al-Qur’an dan Terjemahannya  tercantum pada 

tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama 

Judul Al-Qur’an dan 

Terjemahannya  

Penerjemah  Lembaga Penyelenggara 

Penterjemah Kitab Suci Al-

Qur’an Departemen Agama 

RI. Pertama kali terbit tahun 

1965. Penyempurnaan ke-1 

dilakukan pada tahun 1989 

dan terbit 1990. 

Penyempurnaan ke-2 

dilakukan tahun 1998 dan 

terbit 2002 dan dicetak 

2012. Penyempurnaan ke-3 

dilakukan pada tahun 2016-

2019, namun masih belum 

disebarluaskan, meskipun uji 

publik sudah dilakukan 

beberapa kali.  

Penerbit   PT. Sinergi Pustaka Indonesia  

Tahun Terbit  2012  

Jumlah Halaman  926  

 

Selain itu, dokumen terjemahan Al-Qur’an lainnya adalah terjemahan Al-

Quran yang ditulis oleh Muhammad Thalib dan diberi nama Al-Qur’anul Karim 

Tarjamah Tafsiriyah. Berikut ini profil lengkap Al-Qur’anul Karim Tarjamah 

Tafsiriyah oleh Muhammad Thalib.   

 

Tabel 3.2. Al-Qur’anul Karim Tarjamah Tafsiriyah Muhammad Thalib 

Judul Al-Qur’anul Karim Tarjamah 

Tafsiriyah: Memahami 

Makna Al-Qur’an  Lebih 

Mudah, Cepat, dan Tepat  
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Penerjemah  Al-Ustadz Muhammad Thalib 

Penerbit   CV. Qolam Mas  

Tahun Terbit  2012 

Jumlah Halaman  522 

 

Muhammad Thalib lahir pada 30 November 1948 di Desa Banjaran, 

Gresik, Jawa Timur. Sejak kecil, dia dipanggil dengan nama Muhammad. Nama 

lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani al-Yamani, namun, 

dia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Thalib (Risalah Mujahidin, 2008). 

Sebagai anak keturunan pedagang, Thalib memiliki kesempatan untuk sekolah di 

Sekolah Rakyat Negeri (SRN) Karangandong pada 1954. Dia melanjutkan 

pendidikannya di salah satu pesantren di Bangil, Pasuruan yang bercorak 

keberagamaan Ormas Persatuan Islam (Persis) dan bertujuan untuk membentuk 

kader-kader yang berkeinginan untuk menyebarkan risalah agama dan tamat pada 

tahun 1967 (Kurniawan & Aminuddin, 2018). Setelah itu, dia kembali ke 

kampung halaman dan diberi amanat untuk mengajar di almamaternya. Selama 

mengajar, meskipun dianggap sebagai murid istimewa Abdul Qadir Hassan, 

Pengasuh Pesantren setempat,  Thalib terkenal sebagai pendidik yang sangat 

kritis, ambisius, dan sulit diatur. Pada tahun 1971, Thalib berniat untuk 

melanjutkan pendidikannya di Madinah, setelah mendapatkan rekomendasi dari 

Pimpinan DDI Daerah Jawa Timur, Shaleh Bayasyut. Namun karena tidak direstui 

oleh pimpinan pusat DDI, Muhammad Natsir di Jakarta, niatnya diurungkan. 

Akhirnya, dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah Universitas Islam 

Indonesia (UII) Yogyakarta (Thalib, 2007).  

Selama menjadi mahasiswa, Thalib banyak menulis buku keagamaan dan 

berjumpa dengan beragam mazhab pemikiran baik dari dosen maupun mahasiswa 

di UII Yogyakarta. Oleh karena itu, dia semakin terpacu untuk lebih banyak 

menuangkan berbagai pemikirannya dalam bentuk artikel bahkan buku yang 

bertemakan politik dan sistem ketatanegaraan yang sejalan dengan watak 

ideologinya. Di sela-sela aktivitasnya sebagai penulis, dia juga banyak 
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memperdalam beragam bidang yang berkaitan dengan keislaman dan menjadi 

aktivis mahasiswa Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) (Kurniawan & 

Aminuddin, 2018; Risalah Mujahidin 2008). Akhirnya, pada tahun 1978, dia 

berhasil menggondol gelar Doktorandus (Drs). Setelah menyelesaikan pendidikan 

tingkat sarjana, Thalib  diangkat menjadi asisten Profesor Kahar Mudzakir dan 

sekaligus dosen tidak tetap di  Fakultas Syariah dan Tarbiyah UII Yogyakarta. 

Pergaulannya menjadi asisten Kahar Mudzakir memberikannya kesempatan untuk 

belajar ilmu politik dan tata negara secara non-formal. Meskipun demikian, Thalib 

tetap konsisten menulis artikel maupun buku serta menerjemahkan karya-karya 

berbahasa Arab, seperti Fiqh al-Sunnah dan Tafsīr al-Marāgī.   

Pada tahun 1989, Thalib diangkat sebagai anggota tidak tetap organisasi 

Islam dunia, Rabitah Alam al-Islami, yang berpusat di Mekah. Di sana, dia 

tercatat sebagai anggota komisi intelektual dengan nomor register 1771/B. 

Demikian pula, dia juga tergolong aktif menulis tafsir al-Qur’an untuk mengisi 

rubrik Khazanah Islam/Qur’an Sunnah di  majalah Risalah Mujahidin yang 

diterbitkan oleh Majlis Mujahidin Indonesia (MMI). Pergaulannya dengan MMI 

berawal dari aktivitas menulisnya di rubrik Khazanah Islam/Qur’an Sunnah. 

Bahkan, dia aktif menulis tafsir pada rubrik ini bahkan semenjak Abu Bakar 

Baasyir masih menjabat sebagai amir MMI. Ini juga berarti bahwa kompetensi 

Thalib dalam mengolah wacana penafsiran memperoleh rekognisi terbaik dari 

para koleganya. Selain menulis, menerjemahkan buku-buku Islami, dia juga 

menerjemahkan Al-Qur’an yang dikenal dengan istilah Al-Qur’an Al-Karim: 

Tarjamah Tafsiriyah, Memahami Makna al-Qur’an Lebih Mudah dan Cepat. 

Terjemahan ini dibuat setelah Muhammad Thalib dilantik menjadi Amir atau 

ketua umum Majlis Mujahidin Indonesia pada tahun 2008 menggantikan amir 

sebelumnya, Abu Bakar Ba’asyir (Yahya, 2012).  

Ada tiga alasan mengapa MMI didirikan. Pertama, belum 

diberlakukannya syariat Islam secara formal khususnya di Indonesia, dan di 

kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim umumnya. Para 

pejuang MMI mengkritik sistem politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Mereka 

menganggap demokrasi Indonesia telah gagal menyelamatkan umat Islam 
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Indonesia dari krisis yang berlangsung masif, sembari menunjukkan tekad mereka 

untuk menempatkan diri sebagai pembela Islam. Hal ini terbukti dengan 

runtuhnya orde baru dan kemudian beralih ke orde reformasi pada tahun 1998. 

MMI mengklaim bahwa perlawanan terhadap penegakan syariat tidak sama 

dengan melawan konstitusi negara. Penegakan syariat Islam, bagi MMI, 

merupakan bentuk manifestasi dari Undang Undang Dasar 1945. Landasan 

filosofis yang dibangun adalah dengan melibatkan sila pertama Pancasila bahwa 

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan legitimasi konstitusi untuk menerapkan 

syariat Islam sebagai instrumen persatuan. Dengan demikian, hanya dengan 

penegakan Syariat Islam, persoalan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat 

diatasi. Hal ini karena ajaran-ajaran agama di dalam kitab suci dan hadis nabi 

sudah mengaturnya. Kedua, umat Islam dewasa ini belum memiliki tata 

kepemimpinan umat yang berfungsi secara efektif dan berkemampuan untuk 

mengantar serta memberdayakan mereka pada tingkat kehidupan yang beradab 

dan bermartabat sebagaimana arahan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh 

Allah melalui wahyu-Nya. Ketiga, umat Islam saat ini masih terpasung dalam 

kebodohan, kejumudan, keterbelakangan, dan kemiskinan padahal memiliki Al-

Qur’an dan Hadis sebagai pedoman hidup mereka (Kurniawan & Aminuddin, 

2018; Yahya, 2012).  

Kendati demikian, berdirinya MMI tidak terlepas dari rasa kekecewaan 

Abu Bakar Ba’asyir terhadap sikap pengikut Jamaah Islamiyah (JI) yang 

menganggapnya sebagai pemimpin lemah. Setelah meninggalnya pemimpin 

tertinggi JI, Abdullah Sungkar, Ba’asyir menggantikan posisinya sebagai ketua JI.  

Namun, banyak anak buah Sungkar hasil rekrutan di Indonesia, terutama kaum 

muda yang lebih militan, sangat tidak puas dengan peralihan kepemimpinan ke 

tangan Ba’asyir. Kelompok yang lebih muda tersebut mencakup Riduan 

Isamuddin alias Hambali, Abdul Azis alias Imam Samudra, Ali Gufron alias 

Muclas, dan Abdullah Anshori alias Abu Fatih. Kelompok muda ini mengklaim 

Ba’asyir terlalu lemah dan bersikap terlalu akomodatif, serta mudah dipengaruhi 

orang lain. Akibat perpecahan itu, Ba’asyir dan rekan-rekannya memutuskan 

keluar dan mendirikan MMI (Kurniawan & Aminuddin, 2018).   
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Kendatipun usianya masih muda, pengurus MMI mengklaim bahwa 

kehadiran mereka telah dinantikan oleh umat Islam di Indonesia yang merindukan 

penerapan syariat Islam dan dengan demikian berkembang begitu cepat. Mereka 

berambisi untuk menjadi organisasi basis (tansīq) bagi kelompok atau individual 

Muslim yang mempunyai orientasi dan metode gerakan yang sama untuk 

memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Hal itu nampak dalam visi 

dan misi yang diusung MMI, yakni menegakkan syariat Islam secara kāffah dalam 

kehidupan umat Islam Indonesia, baik di lingkup pribadi, keluarga, maupun 

sosial-kenegaraan. Visi, misi, dan ambisi tersebut dibuktikan oleh MMI melalui 

berbagai programnya. MMI terhitung kerap menggelar forum-forum publik untuk 

konsolidasi syariat Islam. Bahkan, MMI telah menerbitkan draf usulan UUD dan 

hukum pidana yang disesuaikan dengan syariat Islam. Draf usulan tersebut, 

mereka kirimkan ke berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga tinggi negara di 

Indonesia. Bahkan mereka juga kirimkan draf itu kepada sejumlah tokoh dunia 

termasuk kepada Megawati, George W. Bush dan Saddam Hussein sebagai seruan 

untuk menerapkan sistem Islam (Kurniawan & Aminuddin, 2018).  

MMI mengklaim bahwa penerapan syariat Islam merupakan satu-satunya 

cara untuk menyelamatkan kondisi umat Islam yang terbelakang dan teraniaya. 

Mereka juga meyakinkan bahwa penerapan sistem Islam sebenarnya bukan hanya 

kepentingan umat Islam, tetapi juga non-muslim karena ia akan menjamin hak-

hak non-muslim yang akan diperlakukan secara adil dalam pemerintahan Islam. 

Penerapan hukum Islam adalah bagian penting keislaman seseorang dan oleh 

karena itu adalah sebuah kebutuhan esensial manusia secara umum. Untuk itu, 

bagi MMI, penegakan syariat Islam adalah tuntutan mutlak. Bagi mereka hanya 

ada dua alternatif, yaitu ‘penerapan hukum Islam atau mati dalam jihad di jalan 

Allah demi tegaknya syariat Islam’. Lebih jauh, MMI meyakini bahwa nihilnya 

hukum Islam akan mengundang murka Allah, sehingga ia akan mengirim manusia 

ke posisi terendah, bencana, pertikaian antara mereka (Kurniawan & Aminuddin, 

2018).   

Demikian pula, Muhammad Thalib menerjemahkan Al-Qur’an yang 

dikenal dengan tarjamah tafsiriyah ini karena beberapa alasan. Alasan pertama 
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adalah respon terhadap kesalahan terjemah Al-Qur’an versi Kementerian Agama 

RI karena telah menggunakan metode penerjemahan harfiyah. Karena 

menggunakan metode itu, ditemukan 3.229 kesalahan terjemahan, terutama yang 

berkaitan dengan terorisme, liberalisme, jihad, fai, dan hubungan antarumat 

beragama (Thalib, 2011). Dia lalu mencontohkan beberapa kesalahan terjemahan 

yang berkaitan dengan kata membunuh, seperti dalam surah al-Taubah: 5, 

“Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang 

musyrikin itu, di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka.” Kata 

membunuh dalam terjemahan itu tentu berkonotasi bahwa orang-orang musyrik 

itu dapat dibunuh di mana saja, baik di mall, cafe, kantor, sekolah, dan angkot. 

Oleh karena itu, dia menawarkan terjemahan yang lebih damai di dalam Al-

Qur’an Karim Tarjamah Tafsiriyah, “Wahai kaum mukmin, apabila bulan-bulan 

haram itu telah berlalu, maka umumkanlah perang kepada kaum musyrik di 

mana saja kalian temui mereka di tanah haram (Thalib, 2011: ii).  

Namun, laporan Muhammad Thalib ini dibantah oleh Muhlis A Hanafi 

sebagai Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag yang membidangi persoalan 

penerjemahan Al-Qur’an di Indonesia. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang 

salah dalam terjemahan Al-Qur’an dan mustahil menjadi penyebab terjadinya 

tindakan terorisme. Pemahaman terhadap teks Al-Qur’an yang parsial, sempit, dan 

sikap antipati terhadap perbedaan pandangan keagamaanlah yang menyebabkan 

seseorang menjadi teroris. Faktanya, mayoritas penduduk Indonesia menggunakan 

terjemahan itu, tapi jumlah teroris tergolong minim. Pada umumnya, mereka anti 

pemerintah, termasuk anti terjemahan Al-Qur’an yang diterbitkan pemerintah 

(Kurniawan & Aminuddin, 2018).    

 

2. Informan  

Informan dalam penelitian penerjemahan ini disebut dengan pembaca ahli 

atau rater. Disebut pembaca ahli, karena mereka adalah  orang yang ahli dan 

paham terhadap tema yang dibahas dan tepat untuk dapat diajak berdiskusi dalam 

sebuah forum diskusi terbatas (FGD). Dalam penelitian kualitatif, rater disebut 

juga dengan informan kunci. Para pakar menjelaskan bahwa informan kunci 
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sering diidentifikasi sebagai pakar atau ahli tentang suatu topik (Lokot, 2021). 

Mereka dianggap ‘luar biasa’ dibandingkan orang lain karena pengetahuannya 

(Marshall, 1996). Mereka adalah orang yang ahli dan sangat otoritatif di 

bidangnya dan berbeda dengan orang lain di dalam sebuah komunitas (Sharrock, 

1974; Tremblay, 1982; Bogner, Littig & Menz, 2009; Morse, 2019). Tremblay 

(1982, hlm. 155) mengungkapkan bahwa informan kunci yang ‘ideal’ memiliki 

lima karakteristik utama, yaitu pakar, memiliki kompetensi, kemauan, mampu 

bernegosiasi, dan objektif. Dalam kasus lain, informan kunci dapat diidentifikasi 

oleh orang lain, seperti pengawas penelitian, koordinator lapangan atau orang 

lain dalam peran serupa, dan termasuk peneliti sendiri.   

Karena tergolong informan kunci, jumlahnya tergolong terbatas dan 

tergantung data penelitian yang dikehendaki. Informan kunci itu bisa berjumlah  

satu (1), ataupun dua (2) ataupun (3) tergantung kebutuhan penelitian dan dapat 

dengan sukarela diwawancarai atau diajak berdiskusi dalam sebuah forum diskusi 

terbatas. Kehadiran informan kunci atau rater tentu membuat data tidak hanya 

valid karena dijamin kualitasnya, tetapi juga dapat dipercaya (reliable) dan 

interreliable karena melibatkan lebih dari tiga (3) rater.  

Dalam penelitian penerjemahan ini, informan kunci terdiri atas lima (5) 

orang. Tiga (3) orang berfungsi sebagai rater, satu (1) sebagai pakar 

penerjemahan, dan satu (1) lagi peneliti sebagai instrumen utama. Pada dasarnya, 

satu (1) informan memiliki kompetensi yang sangat memadai di bidang bahasa 

Arab, dua (2) informan lainnya menguasai teori dan konsep penerjemahan. 

Peneliti sebagai instrumen utama juga memiliki kompetensi di bidang bahasa 

Arab. Satu (1) informan lainnya adalah salah seorang pakar penerjemahan di 

Indonesia. Karena penerjemahan merupakan sebuah proses pengambilan 

keputusan, persoalan pelik dan rumit dalam kajian penerjemahan yang tidak 

dapat diselesaikan para informan didiskusikan kembali secara mendalam dengan 

pakar penerjemahan. Di sinilah peran pentingnya pakar penerjemahan agar 

kualitas data benar-benar dapat terjamin baik. Diskusi  yang dilakukan  itu tentu 

bukan hanya memakan waktu satu (1) atau 2 (dua) jam, tetapi juga beberapa hari 

untuk memperoleh data yang berkualitas. Itu berarti bahwa informan itu dipilih 
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bukan tanpa alasan. Mereka dipilih karena memiliki kompetensi bilingual, 

kompetensi transfer, kompetensi komunikatif, serta sangat berpengalaman dalam 

melakukan penelitian penerjemahan baik sebagai praktisi, maupun sebagai 

konseptor. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diskusi antara kelima 

informan tersebut sesungguhnya dapat menyelesaikan data-data penerjemahan 

yang ada, baik dari aspek teknik penerjemahan, metode penerjemahan, ideologi 

penerjemahan, dan kualitas terjemahan yang terdiri atas tingkat keakuratan, 

keberterimaan  dan keterbacaan teks terjemahan.   

 

C. Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu analisis 

dokumen dan diskusi kelompok terbatas (FGD). Adapun cara mengamati 

dokumen dan wawancara yang berbentuk FGD itu dapat ditelusuri dalam uraian 

berikut.   

 

1. Pengamatan dokumen  

Pengamatan dokumen ini dilakukan dengan menggunakan teknik baca 

dan tulis. Teknik baca dan tulis digunakan untuk membaca dan menulis semua 

terjemahan surah Yāsin, al-Raḥmān, dan al-Wāqiah baik TAKA maupun 

TAMT. Bukan hanya terjemahan ketiga surah itu, tetapi juga tulisan Al-Quran 

berbahasa Arab sebagai bahasa sumber, transliterasi, dan terjemah word for 

word. Transliterasi menjadi penting untuk ditulis untuk meningkatkan 

keterbacaan bahasa Arab, sementara terjemah word for word dilakukan hanya 

sebagai petunjuk awal bagi semua rater yang ada.  Setelah semua data tersedia, 

dokumen-dokumen yang ada  itu dibedah  kata demi kata pada setiap ayat dalam 

ketiga surah itu secara perlahan-lahan untuk menentukan bagaimana teknik 

penerjemahan dan tingkat tingkat keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan 

teks terjemahan itu. Al-‘Ulaimi (2009) melaporkan bahwa surah Yāsin 

mengandung 727 kata, surah al-Raḥmān terdiri atas 351 kata, dan al-Wāqiah 

berisi 378 kata. Ini juga berarti ada 1456 kata  yang dikaji oleh para informan 

ahli. Jika ada dua versi terjemahan Al-Qur’an yang dikaji berarti ada 2912 kata 

yang harus dilihat dengan seksama oleh para informan ahli. Setelah ditentukan, 
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dihitung, dan diketahui jumlah persentase teknik penerjemahan, analisis 

berikutnya adalah penentuan  metode penerjemahan dan ideologi penerjemahan. 

Ini terjadi karena metode dan ideologi penerjemahan berada pada tataran teks 

secara keseluruhan dan bukan pada tataran mikro.  

Dalam pelaksanaannya, analisis dokumen ini dilakukan melalui 

beberapa langkah  berikut. Pertama, pembacaan dan penulisan  terjemahan surah 

Yāsin, al-Raḥmān, dan al-Wāqiah dalam versi TAKA dan TAMT. Kedua, 

penulisan transliterasi  bahasa Arab  ke bahasa Indonesia. Ketiga, penulisan 

terjemahan kata per kata pada setiap ayat dan surah. Keempat, para rater 

melakukan validasi data di dalam FGD, menentukan teknik penerjemahan apa 

yang sesuai pada data terjemahan, bagaimana tingkat keakuratan, keberterimaan, 

dan keterbacaan, serta difinalisasi dengan metode penerjemahan, ideologi 

penerjemahan. Kelima, mendiskusikan beberapa kerumitan penerjemahan dengan 

pakar sekaligus data divalidasi ulang. Keenam, menarasikan data dalam bentuk 

tulisan. Ketujuh, refleksi dalam bentuk kesimpulan.   

 

2. Diskusi Kelompok Terbatas (FGD)  

Teknik FGD bertujuan untuk  menyamakan persepsi antara  para informan 

ahli. Penyamaan persepsi dimulai dari penggunaan  teori dan konsep apa saja 

yang sesuai  dalam menganalisis data penelitian. Penyamaan persepsi dimulai 

dengan pembahasan objek formal,  sebab objek material penelitian ini sudah jelas 

karena menggunakan sampel secara keseluruhan. Maksudnya, data terjemahan 

surah Yāsin, Al-Raḥmān dan Al-Wāqiah dalam dua versi itu  sudah tersedia tanpa 

harus dipilih dan dipilah mana data dan mana bukan data. Oleh sebab itu, 

penyamaan persepsi itu dilakukan dengan membahas teori teknik penerjemahan 

siapa yang hendak digunakan dan demikian pula metode penerjemahan, ideologi 

penerjemahan, dan kualitas  terjemahan.  Setelah disepakati, langkah selanjutnya 

adalah membedah data penelitian melalui FGD. Penggunaan FGD  ternyata lebih 

efektif karena  selain validitas data dapat lebih terjamin, waktu penelaahan 

dokumen menjadi lebih singkat, dan data juga dapat lebih cepat selesai. FGD 

dilakukan selama tiga hari dan waktu yang dihabiskan dalam sehari lebih dari 
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delapan (8) jam. FGD dilaksanakan pada hari Sabtu, 01 Februari 2020, dan 

berakhir pada hari Senin, 03 Februari 2020. Tempat pelaksanaan, Cold N Brew 

Jalan Veteran Surakarta, dipilih senyaman mungkin agar FGD dapat berjalan 

lancar. Karena penelitian ini mengkaji evaluasi terjemahan Al-Qur’an, berikut ini 

disajikan instrumen evaluasi terjemahan yang berupa instrumen penilaian 

keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan.   

 

a. Keakuratan 

Keakuratan merupakan salah satu unsur untuk mengevaluasi karya 

terjemahan yang merujuk pada aspek kesepadanan teks bahasa sumber dan 

bahasa sasaran (Nababan  dkk, 2012).  Kesepadanan itu merujuk pada kesamaan  

pesan pada teks sumber (Tsu) dan teks sasaran (Tsa).  Upaya untuk menambah 

atau mengurangi pesan TSu boleh dilakukan untuk mempertahankan keakuratan 

hasil terjemahan. Dalam mengukur keakuratan, Nababan dkk (2012)  

menggunakan konsep instrumen dengan skala seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.3. Instrumen Penilaian Keakuratan Terjemahan 

Kategori 

Terjemahan 

 

 

Skor Parameter Kualitatif 

Akurat 3 Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber 

dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran; sama sekali  tidak 

terjadi distorsi makna. 

Kurang 

Akurat 

2 Sebagian besar makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks 

bahasa sumber sudah dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran. 

Namun masih terdapat distorsi makna atau terjemahan makna ganda 

(taksa) atau ada makna  yang dihilangkan yang mengganggu keutuhan 

pesan. 

Tidak 

Akurat 

1 Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber  

dialihkan  secara tidak  akurat ke dalam bahasa sasaran  atau dihilangkan.  

 

 

b. Keberterimaan 

Keberterimaan berarti kealamiahan suatu teks bagi pembaca sasaran. 

Aspek keberterimaan harus memperhatikan kaidah, norma dan budaya bahasa 

sasaran. Nababan dkk (2012) menyatakan bahwa istilah keberterimaan merujuk 
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pada kesesuaian hasil terjemahan dengan kaidah-kaidah, norma dan budaya yang 

berlaku dalam bahasa sasaran, baik tataran mikro maupun makro. Perbedaan 

budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran dapat membuat hasil terjemahan 

menjadi tidak berterima dalam bahasa sasaran, seperti kata sapaan yang sangat 

lekat dengan budaya Indonesia.  Dalam budaya barat, seorang yang berusia lebih 

muda lazim menyapa tetangga yang lebih tua dengan sebutan nama langsung, 

seperti ‘Hello Sam’ tanpa menggunakan kata sapaan, sir. Sebaliknya, jika hal 

tersebut diterapkan dalam penerjemahan bahasa Indonesia, hasil terjemahan 

menjadi tidak berterima karena dianggap kurang sopan dalam budaya Indonesia.  

Berikut adalah skala beserta definisi penilaian tingkat keberterimaan suatu 

terjemahan yang dirumuskan oleh Nababan dkk (2012).  

 

Tabel 3.4. Instrumen Penilaian Keberterimaan Terjemahan 

Kategori 

 

Terjemahan 

Skor Parameter Kualitatif 

Berterima 3 Terjemahan terasa alamiah; istilah teknis yang lazim digunakan  dan akrab bagi 

pembaca;  frasa, klausa  dan kalimat yang  digunakan  sudah sesuai  dengan  

kaidah-kaidah  bahasa Indonesia. 

 

Kurang 

Berterima 

2 Pada umumnya terjemahan sudah terasa alamiah; namun ada sedikit  penggunaan  

istilah  teknis  atau  terjadi  sedikit kesalahan gramatikal. 

Tidak Berterima  1 Terjemahan tidak alamiah atau terasa seperti karya terjemahan; istilah teknis yang 

tidak lazim  dan tidak akrab bagi pembaca digunakan; frasa, klausa dan kalimat 

yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. 

 

c. Keterbacaan 

Aspek keterbacaan mengacu pada seberapa mudah teks terjemahan itu 

dipahami. Konsep keterbacaan dalam bidang penerjemahan tidak hanya 

menyangkut keterbacaan teks bahasa sumber tetapi juga keterbacaan teks dalam 

bahasa sasaran (Nababan dkk, 2012). Penerjemah yang memahami konsep 

keterbacaan teks akan sangat membantu tugasnya dalam melakukan kegiatan 

penerjemahan.  Berikut adalah skala penilaian keterbacaan beserta deskripsinya.  
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Tabel 3.5. Instrumen Penilaian Keterbacaan Terjemahan 
 

Kategori 

Terjemahan 

Skor Parameter Kualitatif 

Keterbacaan 

Tinggi 

3 Kata,  istilah  teknis,  frasa,  klausa,  kalimat  atau  teks terjemahan dapat 

dipahami  dengan mudah oleh pembaca. 

Keterbacaan 

Sedang 

2 Pada  umumnya  terjemahan dapat  dipahami  oleh pembaca; namun ada  

bagian tertentu  yang harus  dibaca lebih dari satu  kali  untuk memahami  

terjemahan. 

Keterbacaan 

Rendah 

1 Terjemahan  sulit  dipahami  oleh pembaca.  

 

 Untuk mengetahui skor rerata terjemahan secara keseluruhan baik aspek 

keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan, instrumen penilaian kualitas 

terjemahan  tersebut  diakumulasikan.  Sebagai  contoh, jika penilaian  kualitas 

terjemahan menghasilkan  skor 2  untuk aspek  keakuratan, 2,67 untuk aspek 

keberterimaan,  dan 2,67  untuk aspek  keterbacaan,  perhitungan  reratanya  

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.6. Perhitungan Skor Total Evaluasi Terjemahan 

 Skor rata-rata  

Keakuratan Keberterimaan Keterbacaan Jumlah Rerata 

2 x3 =6 2,67 x2 =5,34 2,67 x1 =2,67 14,01 14,01 : 6 = 2,34 

(Dikutip dari  Nababan dkk, 2012) 

 

D. Teknik pemeriksaan keabsahan data  

Untuk memperoleh data yang berkualitas, dua teknik pemeriksaan 

keabsahan (triangulasi) data dilakukan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi 

sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data mencakup data 

dokumen Al-Quran dan terjemahan dalam dua versi serta informan ahli. 

Triangulasi metode mencakup pengamatan dokumen dan FGD (Sutopo, 2006).  

   

E. Teknik analisis data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dirumuskan oleh 

Santosa (2017). Dia menjelaskan bahwa  teknik  analisis  penelitian kebahasaan 



76 
 

 
 

meliputi empat tahapan, yakni analisis domain, analisis taksonomi, analisis  

komponensial,  dan  analisis  tema  budaya. Penggunaan analisis ini sangat 

bersifat sirkular, dalam artian bahwa analisis domain, taksonomi dan 

komponensial  dapat diulang  kembali meskipun penelitiannya sudah sampai pada 

tahapan analisis tema budaya.  

 

1. Analisis domain  

Analisis domain  merupakan  langkah  pertama  untuk memperoleh 

gambaran umum objek penelitian dalam rangka menemukan fokus. Domain 

adalah kategori simbolik apapun yang mencakup kategori-kategori yang lain 

(Santosa, 2017). Oleh karena itu, domain penelitian dipisahkan dengan yang 

bukan domain penelitian. Ini juga berarti bahwa  data dan yang bukan data itu 

dipisah. Data dalam penelitian ini mencakup semua ayat di dalam  tiga surah 

Al-Qur’an  yang sudah ditentukan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 3.7. Analisis Domain Surah Yāsin, Al-Raḥmān dan Al-Wāqiah  

 

 

Penerjemahan Al-Qur’an 

Terjemahan Al-Qur’an 

Kementerian Agama  

Yāsin 

Al-Raḥmān 

Al-Wāqiah 

Terjemah Tafsiriyah 

Muhammad Thalib  

Yāsin 

Al-Raḥmān 

Al-Wāqiah 

 

2. Analisis taksonomi  

 Analisis taksonomi adalah analisis seluruh data berdasarkan domain 

yang telah ditetapkan. Domain itu dijelaskan secara rinci sehingga struktur 

internalnya dapat diketahui.  Data yang berhasil dipisahkan dengan yang bukan 

data di dalam analisis domain perlu dilakukan analisis taksonomi. Data-data 

yang ada kemudian dilihat bagaimana teknik penerjemahan, metode 

penerjemahan, ideologi penerjemahan,  dan kualitas terjemahan. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.  
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Tabel 3.8. Analisis Taksonomi Surah Yāsin, Al-Raḥmān dan Al-Wāqiah 

No 

Bahasa 
Teknik 

penerjemahan 
Metode Ideologi 

Evaluasi Terjemahan 

Bahasa 
sumber 

Bahasa 
sasaran 

Keakuratan Keberterimaan Keterbacaan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Arab  Indonesia             

 

3. Analisis komponensial 

Analisis komponensial membicarakan hubungan antara domain dan 

taksonomi. Hubungan ini saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan antara 

surah Yāsin, al-Raḥmān, dan al-Wāqiah dengan teknik penerjemahan, metode 

penerjemahan, ideologi penerjemahan, dan kualitas terjemahan. Hubungan itu 

membuat semacam jaring laba-laba yang dapat menghasilkan bibit-bibit konsep 

yang baru. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 

Tabel 3.9. Analisis Komponensial surah Yāsin, Al-Raḥmān dan Al-Wāqiah 
   bahasa 

Teknik 

penerje

mahan 

Metode 

penerje

mahan 

Ide 

ologi 

pener

jema

han 

Kualitas Terjemahan 

   

Bahasa 

sumber 

Bahasa 

sasaran 

keakuratan keberterimaan keterbacaan 

   1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Terjem

ahan 

Al-

Qur’an 

Keme

nag 

Yasin 

 

 

             

Al-

rahman 
              

Al-

Waqiah 
              

Muha

mmad 

Thalib 

Yasin 

 

 

             

Al-

rahman 
              

Al-

Waqiah 
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4. Analisis Pola Budaya  

Santosa (2017) menjelaskan bahwa analisis tema budaya mencakup 

pencarian hubungan antardomain dan bagaimana domain-domain itu dihubungkan 

secara keseluruhan.  Memahami berbagai fenomena dalam domain, taksonomi dan 

komponensial menjadi modal pencarian pola hubungan antardomain yang satu 

dengan domain yang lain sehingga menemukan benang merah yang dapat menyatu 

secara holistik dan akhirnya menampakkan pola yang dominan.  Ini berarti bahwa 

penemuan pola yang dominan pada analisis pola budaya dapat memberikan jawaban 

atas pertanyaan teknik penerjemahan apa saja yang ada di surah Yāsin, al-Raḥmān, 

dan al-Waqiah, metode penerjemahan, ideologi penerjemahan, dan kualitas 

terjemahan Al-Qur’an. Setelah mendapatkan jawaban, langkah selanjutnya adalah 

memaparkan hubungan antarsatu bagian dengan bagian lain, serta memberikan 

alasan dan penalaran secara logis sebelum berakhir di kesimpulan.  


