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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

Bab lima (5) terdiri dari  simpulan, implikasi dan saran untuk penelitian 

mendatang. Ketiga hal itu dapat diamati pada penjelasan berikut.  

A. Simpulan  

Mengacu pada pertanyaan penelitian yang diajukan, analisis data dan 

pembahasan, dapat dilaporkan beberapa simpulan sebagai berikut. Pertama, 

teknik penerjemahan PKA berjumlah delapan belas (18), sementara PMT 

berjumlah  tiga belas (13). Teknik penerjemahan PKA meliputi kesepadanan 

lazim, eksplisitasi, parafrase, adisi, anotasi, kompensasi, modulasi, penerjemahan 

literal, reduksi, implisitasi, partikularisasi, transposisi, generalisasi, peminjaman 

murni, peminjaman alamiah, teknik kompensasi-ekplisitasi, teknik kompensasi-

partikularisasi, serta teknik kompensasi-transposisi. Sebaliknya, teknik 

penerjemahan PMT berjumlah tiga belas (13) dan  mencakup teknik parafrase, 

eksplisitasi, kesepadanan lazim, implisitasi, modulasi, kompensasi, transposisi,  

kreasi diskursif, generalisasi, peminjaman murni, partikularisasi, teknik 

kompensasi dan transposisi, serta teknik kompensasi dan eksplisitasi. Data ini 

menunjukkan bahwa teknik penerjemahan dominan dalam surah Yasin versi PKA 

berupa teknik kesepadanan lazim, sementara teknik penerjemahan dominan versi 

PMT berupa teknik parafrase. Pada surah al-Rahman, PKA menerapkan empat 

belas (14) teknik penerjemahan yang meliputi teknik kesepadanan lazim, 

eksplisitasi, parafrase, adisi, anotasi, kompensasi, modulasi, literal, implisitasi, 

transposisi, partikularisasi, peminjaman murni, kompensasi-eksplisitasi, serta 

kompensasi-literal. Sebaliknya, PMT menerapkan dua belas (12) teknik 

penerjemahan yang mencakup kesepadanan lazim, ekplisitasi, parafrase, adisi 

teknik kompensasi, modulasi, implisitasi, transposisi, partikularisasi, kreasi 

diskursif, kompensasi-eksplisitasi, serta kompensasi-modulasi. Data ini 

menunjukkan bahwa teknik penerjemahan dominan versi PKA adalah teknik 

kesepadanan lazim, sementara teknik penerjemahan dominan versi PMT adalah 

teknik kesepadanan lazim. Pada surah al-Waqiah, teknik penerjemahan PKA 
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berjumlah empat belas (14), sementara teknik penerjemahan PMT berjumlah dua 

belas (12). Teknik penerjemahan PKA meliputi teknik kesepadanan lazim, 

eksplisitasi, parafrase, adisi, anotasi, modulasi, kompensasi, partikularisasi, 

transposisi, implisitasi, penerjemahan literal, peminjaman murni, generalisasi, dan 

teknik kompensasi-partikularisasi. Sebaliknya, teknik penerjemahan PMT 

meliputi teknik kesepadanan lazim, eksplisitasi, parafrase, modulasi, transposisi, 

kompensasi, kreasi diskursif, peminjaman murni, partikularisasi, reduksi, 

implisitasi, dan teknik kreasi diskursif-parafrase. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa teknik kesepadanan lazim merupakan teknik penerjemahan paling dominan 

digunakan baik oleh PKA maupun PMT.  

Kedua, metode penerjemahan yang diterapkan PKA dan PMT pada surah 

Yasin, al-Rahman, dan al-Waqiah cenderung berbeda. PKA cenderung lebih 

dominan menerapkan metode yang berorientasi pada bahasa sasaran (metode  

komunikatif) pada surah Yasin, al-Rahman, dan al-Waqiah daripada metode yang 

berorientasi pada bahasa sumber (metode literal). Dengan demikian, PKA 

cenderung menganut  ideologi penerjemahan domestikasi-forenisasi.  Sebaliknya, 

PMT menerapkan metode penerjemahan yang cenderung berbeda di surah Yasin, 

al-Rahman, dan al-Waqiah. Pada surah Yasin dan al-Waqiah, PMT cenderung 

lebih dominan menerapkan metode komunikatif lebih dominan daripada metode 

setia sebagai metode yang berorientasi pada bahasa sumber. Pada surah al-

Rahman, PMT hanya menerapkan motode komunikatif. Dengan demikian, PMT 

lebih dominan menganut ideologi domestikasi daripada forenisasi baik di surah 

Yasin dan Al-Waqiah. Untuk surah Al-Rahman, PMT hanya menganut ideologi 

domestikasi.   

Ketiga, dampak teknik penerjemahan terhadap kualitas terjemahan dapat 

diamati dari tingkat keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. Pada aspek 

keakuratan, data terjemahan akurat versi  PKA di surah Yasin mencapai 49 data, 

sementara PMT berjumlah 77 data. Pada surah al-Rahman, data terjemahan akurat 

versi PKA sebanyak 70 data, sementara PMT mencapai 76 data. Pada surah al-

Waqiah, data terjemahan akurat versi PKA mencapai 85 data, sementara PMT 
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mencapai 89 data. Ini berarti bahwa dari aspek keakuratan pesan, data akurat PMT 

lebih banyak ditemukan daripada data akurat yang dihasilkan oleh PKA baik pada 

surah Yasin, al-Rahman, dan al-Waqiah. Keakuratan terjemahan itu dipengaruhi 

oleh penggunaan teknik penerjemahan, seperti teknik kesepadanan lazim, 

amplifikasi, modulasi, transposisi, kompensasi, partikularisasi, dan generalisasi. 

Demikian pula, kekurangakuratan terjemahan juga diaplikasikan oleh PKA dan 

PMT. Pada surah Yasin, data terjemahan kurang akurat  versi PKA mencapai tiga 

puluh empat (34) data, sementara PMT mencapai enam (6) data. Pada surah al-

Rahman, kekurangakuratan terjemahan PKA mencapai delapan (8) data, 

sementara PMT hanya dua (2) data. Pada surah al-Waqiah, terdapat sebelas (11) 

data kurang akurat versi PKA, sementara hanya tujuh (7) data yang dilakukan 

oleh PMT. Data ini menunjukkan bahwa PMT lebih sedikit memiliki data 

terjemahan kurang akurat dibandingkan PKA pada ketiga surah yang dikaji. Data 

terjemahan kurang akurat versi PKA sebagian besar disebabkan oleh penggunaan 

teknik penerjemahan literal. Pada surah Yasin, teknik penerjemahan literal 

ditemukan sebanyak 33 kali, al-Rahman 8 kali, dan al-Waqiah 11 kali. 

Selebihnya, data kurang akurat  ditemukan pada penggunaan teknik penerjemahan 

reduksi yang hanya mencapai sekali (1). Sebaliknya, data terjemahan kurang 

akurat versi PMT sebagian besar disebabkan oleh penggunaan kreasi diskursif.  

Dari aspek keberterimaan, dalam surah Yasin, data terjemahan berterima versi 

PKA mencapai 49 data, sementara PMT mencapai 82 data. Dalam surah al-

Rahman, keberterimaan terjemahan versi PKA mencakup 68 data, sementara 

PMT 78 data. Dalam surah al-Waqiah, data berterima PKA mencapai 85 data, 

sementara PMT mencapai 95 data. Penelitian empiris ini melaporkan bahwa 

tingkat keberterimaan terjemahan Muhammad Thalib lebih tinggi dari PKA. 

Adapun data kurang berterima versi PKA dan PMT cukup bervariasi. Pada surah 

Yasin, kekurangberterimaan teks terjemahan PKA mencapai 34 data, sementara 

PMT hanya 1 data. Pada surah al-Rahman, data kurang berterima versi PKA 

mencapai 10 data, sementara PMT sama sekali tidak ditemukan. Pada surah al-

Waqiah, kekurangberterimaan teks terjemahan mencapai 11 data, sementara PMT 

hanya satu kali. Kekurangberterimaan terjemahan dalam surah Yasin, al-Rahman, 
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dan al-Waqiah disebabkan oleh penggunaan teknik penerjemahan literal. Teknik 

penerjemahan literal tidak hanya memengaruhi tingkat keakuratan terjemahan, 

tetapi juga tingkat keberterimaan teks terjemahan. Pada surah Yasin, ditemukan 33 

kali penggunaan teknik penerjemahan literal dan 1 teknik peminjaman alamiah. 

Pada surah al-Rahman, ditemukan 7 data yang menggunakan teknik 

penerjemahan literal dan 2 data yang menggunakan teknik peminjaman murni. 

Dalam terjemahan surah al-Waqiah, terdapat 10 data  yang menggunakan  teknik 

penerjemahan literal dan 1 data yang menggunakan teknik  peminjaman murni. 

Berbeda dengan PKA, data kurang berterima versi PMT relatif sedikit. Pada surah 

Yasin, hanya ditemukan 1 data yang menggunakan teknik peminjaman alamiah 

sehingga kurang berterima di dalam bahasa sasaran. Selain itu, pada surah al-

Waqiah, ditemukan 1 data  yang menggunakan teknik penerjemahan peminjaman 

murni. Adapun dampak penggunaan teknik penerjemahan terhadap tingkat 

keterbacaan teks tampak pada penjelasan berikut. Terjemahan Al-Qur’an versi  

PKA dan PMT memiliki tingkat keterbacaan teks yang tinggi. Pada surah Yasin, 

tingkat keterbacaan PKA mencapai 82 data, sementara PMT juga mencapai 82 

data. Pada surah al-Rahman, tingkat keterbacaan PKA mencapai 76 data, 

sementara PMT mencapai 78 data. Pada surah al-Waqiah, PKA memiliki tingkat 

keterbacaan data  hingga 95 data, sementara PMT juga 95. Data ini menunjukkan 

bahwa tingkat keterbacaan teks terjemahan keduanya hampir sama, kecuali pada 

surah al-Rahman, tingkat keterbacaan teks terjemahan PMT lebih tinggi dari 

PKA.Tingkat keterbacaan sedang  pada teks terjemahan Muhammad Thalib lebih 

tinggi dibandingkan PKA pada teks terjemahan surah al-Rahman. Hal ini karena 

tingkat keterbacaan Muhammad Thalib mendapatkan angka 3, sementara PKA 

hanya mendapatkan angka 2,97. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknik 

penerjemahan peminjaman murni. Kedua data itu merujuk pada kata marjan yang 

juga diterjemahkan marjan di bahasa sasaran. Kata marjan meskipun akurat, tidak 

berterima dan tidak mudah dipahami. Kata ini tidak cukup dikenal dalam bahasa 

sehari-hari maupun bahasa akademik, tetapi cukup dikenal dalam konteks 

terjemahan Al-Qur’an. Demikian pula, kata zaqqum pada surah Al-Waqiah. Kata 

itu meskipun tergolong akurat, namun kurang berterima dan dapat dipahami 
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pembaca. Adapun tingkat keterbacaan rendah dalam penelitian ini merujuk pada 

ketidakpahaman pembaca terhadap makna kata Yasin. Kedua penerjemah 

berusaha menjelaskan kata Yasin dengan menggunakan teknik peminjaman, baik 

peminjaman murni maupun  peminjaman alamiah. Namun demikian, secara 

keseluruhan, total rerata kualitas terjemahan Al-Qur’an Kemenag dan Muhammad 

Thalib berada pada level tinggi, meskipun masing-masing terjemahan itu memiliki 

berbagai kelemahan.   

B. Implikasi  

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi sebagai berikut. Pertama, 

persoalan teori kajian penerjemahan ini seharusnya tidak hanya diajarkan di 

Perguruan Tinggi Umum, tetapi juga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

(PTKIN) sehingga teori dan konsep penerjemahan itu dapat dipahami dengan 

baik, dan tidak fokus pada teori metode penerjemahan dalam perspektif ulumul 

Qur’an. Kedua, kompetensi penerjemah harus dimiliki oleh penerjemah agar 

dapat menghindari penggunaan teknik penerjemahan yang dapat mengurangi 

kualitas terjemahan, baik dari aspek keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan.  

Selain itu, kompetensi penerjemah dapat dilatih dengan mengadakan pelatihan-

pelatihan terkait kajian penerjemahan. Pelatihan-pelatihan intensif baik yang 

diadakan oleh para akademisi maupun asosiasi tentu secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kompetensi penerjemah. Ketiga, Lembaga Pentashih Al-Qur’an 

Kementerian Agama dapat melakukan pembenahan di masa mendatang terkait 

beberapa temuan penelitian ini mengenai tingkat kekurangakuratan dan 

kekurangberterimaan data hasil penelitian. Keempat, penerjemahan lintas bahasa 

dapat saja dilakukan dengan mengkaji berbagai terjemahan Al-Qur’an lokal, 

seperti terjemahan Al-Qur’an berbahasa Bugis, Minang, Batak atau terjemahan 

Al-Quran berbahasa Cina, Korea, dan lainnya sehingga dapat diketahui bagaimana 

ideologi penerjemah  melakukan penetrasi ke dalam teks terjemahan.  

C. Saran  

Karena keterbatasan objek materil penerjemahan, ada beberapa saran yang 

dapat dilakukan pada penelitian mendatang. Pertama, penelitian penerjemahan 
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Al-Qur’an mendatang, secara metodologis, dapat membahas surah-surah populer 

lainnya, seperti surah al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa, dan seterusnya. Hal itu 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antara teknik penerjemahan, metode 

penerjemahan dan ideologi penerjemahan.  Bukan hanya itu, penelitian itu juga 

memiliki peranan yang sangat penting  untuk menegaskan dan mengevaluasi 

kembali posisi terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama yang hingga saat ini 

diklaim menggunakan metode setia atau  faithfulness. Kedua, secara konseptual, 

penelitian lain yang dapat dilakukan adalah bagaimana hubungan teknik 

penerjemahan dengan ideologi penerjemah pada level super makro. Penelitian itu 

diharapkan dapat memperkuat laporan penelitian ini yang  menemukan adanya 

hubungan antara teknik penerjemahan dan ideologi penerjemah. Dengan 

demikian, parameter teknik penerjemahan yang ditetapkan oleh Molina dan Albir 

dapat diperluas sebagaimana temuan riset ini. Jadi, teknik penerjemahan tidak 

hanya berkaitan dengan metode penerjemahan pada skala meso dan ideologi 

penerjemahan pada skala makro, tetapi juga ideologi penerjemah pada skala 

super-makro. Ketiga,  penelitian lintas bahasa juga dapat dilakukan pada 

penelitian pada masa yang akan datang. Penelitian lintas bahasa yang dimaksud 

adalah penelitian penerjemahan Al-Qur’an yang mengkaji bukan hanya bahasa 

Indonesia, tetapi bahasa daerah, seperti terjemah Al-Qur’an berbahasa Bugis, 

Sunda, Batak, Minang, dan lainnya, dan bahasa asing, seperti bahasa Inggris. 

Keempat, tarjamah tafsiriyah dan  terjemahan Al-Qur’an berbasis puisi menjadi 

sesuatu yang juga dapat dilakukan di masa mendatang. Hal ini bertujuan untuk 

memvalidasi dan mengklarifikasi sejauh mana penggunaan teknik penerjemahan 

reduksi dan kreasi diskursif digunakan. Apakah benar tarjamah tafsiriyah itu 

cenderung melakukan kreasi diskursif dan terjemahan Al-Qur’an berbasis puisi itu 

cenderung melakukan reduksi pesan? Hanya dengan melakukan sebuah penelitian, 

asumsi ini dapat dijawab.  Kelima, penelitian tentang visible dan invisible 

translation dalam penerjemahan Al-Qur’an tampaknya juga dapat dilakukan di 

masa mendatang. Penelitian itu diharapkan dapat mengungkap asumsi bahwa 

visible translation identik dengan penafsiran dan invisible translation identik 

dengan penerjemahan.   


