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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk
menggambarkan hal unik temuan dengan jelas dan fleksibel fenomena di dalam
penerjemahan istilah budaya religi Islam. Penelitian ini juga bersifat preskriptif,
yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka penemuan model yang akan bisa
menjadi panduan bagaimana baiknya penerjemahan istilah budaya religi Islam.
Selain itu, preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan
saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah
dalam menerjemahkan istilah budaya religi Islam. Penelitian ini disebut penelitian
deskriptif karena bertujuan mendeskripsikan secara rinci fenomena-fenomena yang
dikaji di lapangan (H. B. Sutopo, 2006). Disebut juga penelitian kualitatif juga
karena data utama berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih
daripada angka atau frekuensi (H. B. Sutopo, 2006). Penelitian ini menggunakan
FGD sebagai sarana membangun kesimpulan, selanjutnya berdasarkan hasil FGD
bersama pakar, rater akan dibuat model teknik, metode dan ideologi penerjemahan
istilah budaya religi Islam dan akan dijelaskan oleh peneliti dampak teknik dan
metode yang digunakan pada kualitas terjemahan. Menurut Lincoln dan Guba,
terdapat 5 aksiom di dalam penelitian kualitatif diantaranya adalah 1. Sifat
penelitianya yang jamak, dibangun dan holistik, 2. Interaktif tidak dapat di
pisahkan, 3. Terikat waktu dan kontek atau ideografik, 4. Semua entitas terbentuk
secara simultan dan saling membentuk sehingga tidak mungkin dipisahkan antara
sebab dan akibat, 5. Terikat nilai (Santosa, 2017).
Penelitian ini bisa dikategorikan dalam penelitian studi kasus terpancang
atau dengan kata lain, yaitu embedded case study (H. B. Sutopo, 2006). Dinamakan
embedded case study karena disini peneliti sudah menentukan rumusan masalah
terlebih dahulu, dan juga batasan masalah yang akan dikaji yaitu penerjemahan
istilah budaya religi Islam. Peneliti menggunakan metode kuesioner, pelibatkan
commit(FGD)
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juga bisa dinamakan pendekatan etnografi, dimana peneliti secara mendalam
berinteraksi dengan data dan mengambil kesimpulan sendiri (Santosa, 2017).
Manfaat dengan pola interaksi itu data yang diperoleh lebih komprehensif, akurat
sesuai kebutuahan penelitian untuk menentukan model teknik, motode dan ideologi
penerjemahan istilah budaya religi Islam. Hasil akhir penelitian ini yaitu model
penerjemahan istilah budaya religi Islam.
Penelitian ini berorientasi pada produk karena data primer yang akan diteliti
telah tersaji yaitu buku : Islam: A Short History, 2002 (Sejarah Singkat Islam)
dan terjemahan buku The Impossible State: Islam, Politik, and Modernity’s
Moral Predicament (2013).

Dengan menggunakan 5 aksiom peneliti akan

mendalami data yang didapat sesuai tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengidentifikasi, mendiskripsikan dan mengkaji teknik penerjemahan yang
digunakan (Santosa, 2017:20). Dengan 5 aksiom diatas juga digunakan dalam
menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) klasifikasi jenis istilah
budaya religi Islam dan kriteria sensitif teks keagamaan Islam di atas. 2) bagaimana
teknik, metode dan ideologi yang digunakan dalam menerjemahkan

teks

keagamaan 3) bagaimana dampak teknik yang digunakan pada kualitas terjemahan
terkait keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan dan 4) penyusunan model
penerjemahan istilah budaya religi Islam. Meskipun penelitian ini berorientasi pada
produk disana terjadi timbal balik antara proses, penerjemah dan produk
penerjemahan (Nababan: 2007). Hal tersebut berarti bahwa penelitian kualitatif
bersifat holistik, artinya variabel sebab (independent variable) tidak dapat
dipisahkan dari variabel akibat (dependent variable) karena saling mempengaruhi
(Sutopo, 2006:38-39).
3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini setidaknya melibatkan tiga elemen utama yakni
tempat, partisipan dan peristiwa (Spradley, 1980). Lokasi penelitian adalah media
bentuk yaitu buku Islam: A Short History, 2002 (Sejarah Singkat Islam) dan
terjemahan buku The Impossible State: Islam, Politik, and Modernity’s Moral
Predicament (2013) yang banyak mengandung istilah budaya religi Islam, lokasi
commit to user
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penulis yaitu Karens Armstrong. Dan peristiwa yang ada yaitu karya terjemahan
buku tersebut khususnya terkait istilah budaya religi Islam.
Selanjutnya, penentuan lokasi ini sesuai dengan konsep lokasi dari Linclon
dan Guba, lokasi merupakan focus-determined boundary batas yang digunakan
sebagai fokus penelitian (Santosa, 2017:47). Dengan demikian, lokasi penelitian
dapat melibatkan geografis atau demografis. Lokasi geografis (lokasi penugasan)
mencakup kampus UNS yang menjadi tempat penugasan dan uji coba. Peneliti
memilih lokasi geografis yaitu di UNS karena jarak yang cukup dekat peneliti,
peserta training dan juga dekat dengan lokasi tempat tinggal para rater, pakar.
Penelitian ini melibatkan informan yang memberi masukan penelitian terkait
kualitas terjemahan, validasi data dan juga sebagai peserta FGD.

Mereka

(informan) dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu membantu memecahkan
permasalahan penelitian. Mereka dilibatkan dikarenakan kepakaran mereka
khususnya pakar di bidang penerjemahan, memahami linguistik sehingga
keterlibatan mereka bisa menjadi penguat temuan. Strata pendidikan dari mereka
yang dipilih minimal S2 penerjemahan, dosen dan sudah banyak pengalaman dalam
penelitian penerjemahan sebagai pendamping, rater atau sebagai peneliti. Peneliti
membutuhkan dua atau lebih informan yang dilibatkan untuk memberikan catatan,
evaluasi penelitian.
3.3 Data dan Sumber Data
Data istilah budaya religi Islam ini adalah semua istilah yang berkaitan
dengan agama Islam yang ada dalam sumber data. Semua ungkapan yang spesifik
religi, yang berhubungan tokoh, peristiwa, doktrin ketuhanan dan lainya menjadi
data primer penelitian ini. Data istilah religi yang bersumber dari serapan yang
sudah biasa dipakai dalam teks Bahasa Inggris maka mereka sudah menjadi milik
Bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga banyak dipengaruhi oleh Bahasa Latin
dan Yunani juga, seperti halnya “democration”. Istilah ini sudah menjadi Bahasa
Inggris melalui serapan. Data istilah budaya religi Islam sangat erat kaitanya
dengan Bahasa Arab. Banyak data istilah tidak bisa dilepaskan dari Bahasa Arab
karena mereka memiliki kandungan yang sulit dipadankan dalam Bsa. Meskipun
commit ketika
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berbahasa Inggris. Istilah budaya religi Islam yang sudah ada padananya dalam
Bahasa Inggris akan berbentuk Bahasa Inggris, namun ketika tidak ada padananya
maka mereka akan mengalami proses alami yaitu peminjaman dan penyesuaian
hingga akulturasi Bahasa. Data istilah yang seperti Arab dan yang berbahasa Inggris
semuanya menjadi data penelitian. Data penelitian sudah selaras dengan judul
disertasi yaitu istilah budaya religi Islam. Mereka semua menjadi data penelitian
karena keunikanya yaitu sulitnya penerjemahan data istilah dari Bahasa aslinya .
Referensi sumber ilmu masuk dalam kategori sejarah perkembangan Islam
dan pemerintahan yang berwawasan Islam. Keilmuan Islam yang bersumber dari
Timur Tengah sehingga berdampak pada istilah yang cenderung Arabic. Materi
sumber (Msu) ditulis oleh penulis barat (muslim&non-muslim), mereka menguasai
nilai dan ilmu Islam yang dibahas namun mereka tidak bisa terlepas dari refernsi
sumber ilmu yaitu Islam dari Timur Tengah. Hubungan yang dekat antara referensi
sumber ilmu dengan penulis sangat dekat sehingga berdampak pada istilah Islam
tetap muncul. Penulis menguasai materi Islam sehingga mereka masih
mempertahankan dalam Bsu (English). Penulis selalu menggunakan istilah Islam
dalam Bsu karena pembaca sasaranya adalah muslim di mana saja. Hal itu terlihat
dari tidak adanya catatan kaki yang menjelaskan istilah religi Islam. Selain itu, tidak
ada catatan kaki sebagai indikasi bahwa istilah religi dalam Bsu sudah menjadi
Bahasa pembaca (English) juga. Menurut peneliti istilah religi Islam yang
dimunculkan dalam Bsu sebagai upaya internalisasi istilah tersebut kepada
pembaca sasaran. Semua istilah religi yang muncul dari dalam Bsu adalah sebagai
data penelitian karena mereka adalah istilah yang gunakan dalam Bsu. Istilah religi
sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam Bsu.
Ada perbedaan pandangan terhadap data penelitian antara Arab-Inggris dan
Inggris-Indonesia. Data religi Islam ketika diterjemahkan dari Arab –Inggris maka
penerjemah akan lebih memilih peminjaman karena orang Barat tidak terlalu
mengenal Islam sehingga istilah religi juga merupakan budaya baru. Istilah religi
diadopsi dan menjadi istilah religi dalam Bahasa Inggris karena tata cara penulisan
mengikuti tata Bahasa Inggris. Lambat laun, istilah religi Islam memiliki tata
to user
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Bahasa Indonesia, penerjemah mungkin akan lebih memilih teknik tertentu sebagai
prioritas. Hal ini karena istilah budaya religi Islam sudah ada dalam Bahasa
Indonesia. Pemilihan teknik padanan lazim misalnya tidak lepas dari telah
menyebarnya agama Islam di bumi Nusantara sejak jaman kerajaan Indonesia.
Banyak sekali istilah Bahasa Indonesia merupakan serapan dari Bahasa Arab,
mereka menjadi istilah sehari-hari dalam berbagai media tulis dan lisan.
Ada dua macam data dalam penelitian yaitu primer dan sekunder, data
primer terdiri dari data istilah budaya religi Islam di dalam teks keagamaan. Jumlah
data berjumlah 799 data unit dari sumber buku Islam: A Short History, 2002
(Sejarah Singkat Islam) dan terjemahan buku The Impossible State: Islam, Politik,
and Modernity’s Moral Predicament (2013), data primer dalam penelitian berupa
data objektif, afektif dan genetik (Nababan, 2007). Semua data istilah budaya religi
Islam menjadi data objektif dan data primer. Data diambil dari dua buku tersebut
karena di dalamnya bisa ditemukan data sesuai maksud penelitian yaitu data istilah
budaya religi Islam. Data yang disediakan adalah data dari BSU dan BSA. Adapun
penilaian terhadap kualitas terjemahan yang meliputi keakuratan, keberterimaan
dan keterbacaan menjadi data afektif. Data adalah objek penelitian, realitas, yang
dijadikan fokus penelitian yang meliputi tempat, partisipan, dan kejadian yang
melingkupi fokus tersebut (Santosa 2017: 52).
Data primer berupa kata, frasa dan kalimat yang merepresentasikan istilah
budaya religi Islam dan terjemahannya, ini semua adalah fokus data yang diambil
yaitu dari buku Islam: A Short History, 2002 (Sejarah Singkat Islam) dan
terjemahan buku The Impossible State: Islam, Politik, and Modernity’s Moral
Predicament (2013) Data bisa juga merupakan hasil dari kuesioner dan focus group
discussion dengan para rater mengenai keakuratan dan keberterimaan. Selanjutnya
data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari lokasi penelitian secara
langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti
lain yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitianya, (Blakter et al., 2006,
dalam Santosa, R. 2017). Selanjutya data sekunder termasuk teknik penerjemahan
istilah budaya religi Islam dan dampaknya terhadap kualitas terjemahan.
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Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni dokumen dan
informan. Sumber data merupakan sumber dari mana data itu diperoleh (Santosa,
2017: 52). Di dalam penelitian sumber data dapat berupa tempat, informan,
kejadian, dokumen, situs dan lain sebagainya. Sumber data berasal buku Islam: A
Short History, 2002 (Sejarah Singkat Islam) dan terjemahan buku The Impossible
State: Islam, Politik, and Modernity’s Moral Predicament (2013) karya Wael Bil
Khaq. Buku tersebut dipilih oleh peneliti karena di dalamnya data penelitian bisa di
dapatkan dan juga karena penulis adalah asli native speaker bahasa Inggris yang
hidup di Amerika dengan topik yang menarik dan berstatus non-Muslim. Dengan
buku tersebut diharapkan data yang diperoleh bisa mewakili kompleksitas istilah
budaya religi Islam. Selain hal itu, buku tersebut dipilih karena mereka sudah
mendapatkan pengakuan dari pembaca, bisa diketahui dari jumlah edisi yang
diterbitkan buku tersebut. Bahwa buku itu bermanfaat bagi umat muslim Indonesia
yang mayoritas penduduknya muslim. Dengan membaca buku terjemahan karya
penulis muslim yang hidup di barat akan menjadi wawasan tersendiri untuk
meluaskan wawasan keislaman.
Di dalam penelitian kualitatif perlu dan penting mengikutsertakan informan
(Creswell, 2015). Selanjutnya Sumber data primer kedua merupakan informan yang
berperan sebagai sumber data afektif (Nababan, 2007). Yang dibutuhkan juga pakar
ahli bidang penerjemahan (rater) sesuai kriteria keahlian dan jenjang pendidikan.
Kriteria rater dipilih untuk bisa memberi masukan terhadap penelitian secara umum
sampai masalah kualitas terjemahan meliputi keakuratan, keberterimaan dan
keterbacaan.

Dalam penelitian kualitatif pentingnya ahli penerjemahan yang

memiliki kemampuan abstrak menggali realitas yang bersifat jamak, holistik dan
dibentuk bersama lingkunganya, (Lincoln dan Guba, 1985 dalam Santosa, 2017).
Keberadaan informan sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang
baik. Informan seperti rater yang dipilih berdasarkan kriteria khusus untuk bisa
memberikan masukan banyak terhadap penelitian. Rater juga bisa membantu
memberikan penilaian terhadap kualitas terjemahan istilah budaya religi Islam.
Informan yang dipilih berdasarkan penilaian objektif kebutuhan dan kepakaran dan
pengalaman. Strata pendidikan commit
juga menjadi
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dengan asumsi kalau mereka sudah minimal S2 penerjemahan maka akan bisa
membantu mempertajam dan meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan.
Yang diperhatikan peneliti juga adalah jumlah informan, rater, walaupun tidak ada
ketentuan jumlah yang dilibatkan tetapi di dalam setiap penelitian diperlukan
second opinion, ini biasanya muncul kalau jumlah rater, informan itu ganjil.
Pemilihan buku di dalam penelitian ini didasarkan pada berkembangnya
buku keislaman berbahasa Inggris dengan penulis native speaker, sebagaimana
pada umumnya teks sumber agama Islam mayoritas ditulis oleh penulis Arab.
Ungkapan dan istilah budaya religi Islam patut diteliti karena banyaknya borrowing
yang dilakukan penulis dari bahasa Arab. Apa yang dilakukan penerjemah
Indonesia adalah banyak penerjemah yang melakukan borrowing lagi. Selain itu,
penerjemahan teks keislaman harus hati-hati dalam menggunakan kata dan
ungkapan sesuai dengan target pembaca. Kalau target pembaca adalah masyarakat
umum terjemahan kata tertentu tidak akan menimbulkan perdebatan misalnya kata
“God” di dalam teks tertentu diterjemahkan dengan kata “Tuhan” dan dalam teks
yang lain diterjemahkan dengan “ALLAH”. Ini karena sensitivitas teks keislaman
yang berdampak pada reaksi pembaca secara emosional. Maka ini perlu model
penerjemahan istilah budaya religi Islam.
Berikut contoh data istilah budaya religi Islam;
BSU : You see, the holy Bible speaks of Abraham as the “friend of God”
BSA : Perhatikanlah, kitab suci Injil menyatakan Ibrahim (Abraham)
sebagai “Sahabat Tuhan”.
Adapun sumber data sekunder terkait teknik penerjemahan diperoleh dari
kumpulan jurnal-jurnal istilah budaya dan penelitian penerjemahan teks keislaman,
ini dilakukan dalam rangka mendapatkan kemiripan dan gambaran terkait
penelitian penerjemahan teks keislaman. Ini sebagai informasi awal untuk
menyusun prototipe penerjemahan teks keislaman.
3.4 Teknik Sampling
Menurut Sutopo (2006: 56) teknik sampling adalah proses pemusatan
sumber data yang mengarah pada seleksi. Selanjutnya bahwa “dalam penelitian
kualitatif, cuplikan yang diambilcommit
lebih bersifat
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pada landasan teori yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris
yang dihadapi, dan sebagainya” (Sutopo 2006: 185).
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, ini
dilakukan supaya mendapatkan hasil sesuai tujuan penelitian. Sampling dilakukan
tidak untuk memperoleh data yang representative untuk tujuan generalisasi suatu
populasi tertentu, (Santosa 2017: 54). Tidak ada kasus devian (pengecualian) tetapi
data sampling dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan tidak memaksakan masuk
dalam kategori tertentu (Lincoln danGuba, 1985 dalam Santosa). Data ditemukan
dengan teknik cuplikan, yang kemudian dianalisis sehingga terkumpul cuplikan
data yang cukup mewakili untuk membangun kesimpulan penelitian. Di dalam
penelitian kualitatif dikenal dengan istilah “snow ball sampling”, bahwa data sedikit
demi sedikit yang terkumpul kemudian dianalisa menghasilkan sebuah kesimpulan
yang bersifat induktif (Santosa, 2017: 55). Tidak semua istilah diambil, yang
diambil hanya istilah budaya religi Islam. Untuk mendapatkanya peneliti akan
fokus pada satuan lingual kata, frasa dan kalimat yang berkaitan dengan benda,
sifat, budaya, aktivitas bernuansa Islam. Itulah kriteria dasar data dipilih dari tiga
sumber buku yang bervariasi, buku sejarah dan politik. Dengan data yang komplit
diyakini akan menghasilkan kesimpulan yang utuh.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen
yaitu analisis dokumen, penugasan, kuesioner dan focus group discussion.
3.5.1 Analisis Dokumen
Analisis dokumen diawali dengan analisis buku BSU dan BSA (document
analysis), peneliti menggunakan teknik simak catat. Dokumen berupa buku dibaca
dan disimak dan dicatat secara seksama untuk mendapatkan data sesuai tujuan
penelitian. Di dalam membaca sudah ada tujuan yang menjadi prioritas data
penelitian, Dalam hal ini peneliti harus mengerti dan memahami tentang makna
yang tersirat dalam dokumen dan bukan hanya mencatat isi penting yang tersurat
dalam suatu dokumen (Sutopo, 2006: 61-62). Langkah pertama peneliti adalah
menjelaskan kriteria sensitif istilah budaya religi Islam, mengklasifikasikan jenis
commitBSU.
to user
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budaya religi Islam dalam BSU dan mencari terjemahan ungkapan dan istilah
budaya religi Islam dari dokumen BSA hingga akhirnya data unit yang ditemukan
oleh peneliti terseleksi 799 istilah. Yang ketiga mengidentifikasi penanda ungkapan
dan istilah budaya religi Islam dari dokumen BSU dan BSA. Dan yang ke-empat
mencari teknik yang digunakan. Dengan metode analisis dokumen, peneliti
menggali istilah budaya religi Islam yang ada dalam dua sumber data, diawali dari
data bahasa sumber kemudian terjemahanya. Istilah budaya religi Islam yang
ditemukan harus sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendiskripsikan jenis
teks yang mengandung istilah sensitif. Analisis dokumen bisa diperkuat di dalam
FGD untuk validasi data, data yang terkumpul tersebut dilakukan penilaian ulang
dari para rater untuk menjamin data sesuai tujuan penelitian.
Berdasarkan analisis dokumen yang berupa penelitian terkait istilah budaya
religi Islam tadi bisa menjadi modal dasar mengembangkan prototipe penerjemahan
istilah budaya religi Islam. Analisis dokumen juga harus melihat hasil penelitian
terkait penerjemahan teks keislaman dalam rangka mendapatkan informasi unsurunsur

apa

saja

yang

mempengaruhi

penerjemah

menggunakan

teknik

penerjemahan. Ini juga akan bisa membantu peneliti untuk mengembangkan
prototipe penerjemahan teks keislaman. Untuk sampai kepada pengembangan
prototipe maka harus melibatkan pakar. Pakar berperan sebagai konsultan, ia adalah
ahli penerjemahan di atas rater. Berbagai permasalah dalam penyusunan prototype
hingga model memerlukan peranya. Langkah teoritis dan praktis dalam menyusun
model tidak bisa dari seorang pakar agar diagram fishbone dapat diterapkan dengan
baik dalam pelaksanaan FGD. Dalam FGD juga melibatkan rater yang mempunyai
kualifikasi tertentu untuk bisa membantu peneliti dari proses validasi data, memberi
masukan terkait prototipe yang disusun dan kualitas terjemahan sumber data.
3.5.2 Penugasan
Model yang disusun dalam penelitian ini melewati beberapa tahap, peneliti
melakukan 3 tahapan FGD. Penugasan dilaksanakan dalam tahap FGD ketiga,
bagian dari FGD tersebut adalah penugasan dalam rangka uji model yang telah
disusun. Peserta dalam penugasan adalah kelompok penerjemah yang sudah
commit to user
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untuk menerjemahkan istilah budaya religi Islam yang telah divalidasi oleh pakar,
setelah selesai menerjemahkan, hasilnya ditarik oleh peneliti. Tahap berikutnya
adalah pelatihan untuk para kelompok penerjemah tadi, pelatihan terkait strategi
menghadi teks religi Islam, teknik yang dipakai. Setelah pelatihan, mereka diminta
untuk menerjemahkan teks yang sama dalam waktu yang ditentukan. Tempat
penugasan juga diperhatikan oleh peneliti agar supaya suasana tempat yang nyaman
bisa menghasilkan kualitas terjemahan yang maksimal.
Haasil dari terjemahan dari kelompok penerjemah sebelum dan sesudah
pelatihan dianalisis terkait perbandingan hasil teknik yang digunakan, kualitasnya
dan termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menerjemahkan. Penugasan ini adalah
untuk uji model ideologi, metode dan teknik yang digunakan dalam menerjemahkan
istilah budaya religi Islam. Rangkaian dan tahapan di atas adalah untuk
menghasilkan kesimpulan yang valid. Hal penting dalam penugasan ini adalah
kelompok penerjemah yang merupakan orang yang sama antara sebelum dan yang
sesudah pelatihan, termasuk juga materi terjemahan adalah teks yang sama.
Kelompok penerjemah dan teks uji coba yang sama adalah dalam rangka untuk
melihat konsistensi hasil dan juga untuk mempermudah penilaian dan penyimpulan.
Hasil dari penugasan ini adalah penetapan model penerjemahan istilah budaya religi
Islam.
3.5.3 Kuesioner
Kuesioner

merupakan

daftar

pertanyaan

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data dalam penelitian (Sutopo, 2006: 70). Kuesioner dibuat dalam
bentuk pertanyaan, yang pertama pertanyaan terkait kualitas terjemahan dan
pertanyaan terkait teknik yang digunakan. Teknik yang sudah diinventarisir untuk
divalidasi oleh pembaca ahli.

Kemudian rater memberikan penilaian terkait

kualitas terjemahan. Rater diberikan blangko kosong untuk menilai teknik yang
dilakukan dalam setiap data. Kuesioner dilaksanakan untuk mendapatkan informasi
teknik dan kualitas teks terjemahan. Yang dilibatkan dalam kuesioner ini adalah
rater, pakar dan praktisi penerjemah teks religi Islam. Kuesioner lebih
menguntungkan karena dalam sekali waktu bisa menyelesaikan pekerjaan sekaligus
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yaitu penilaian teknik dan kualitas terjemahan. Kuisioner bisa mendapatkan
informasi yang mendalam dan luas terkait kualitas terjemahan.
Kuesioner yang mencakup skala kualitas terjemahan menggunakan
instrumen penilaian Nababan, Nuraeni, dan Sumardiono (2012: 50-51), dapat
dilihat pada tabel-tabel berikut ini:
Tabel 3.1 Instrumen Penilaian Tingkat Keakuratan
Kategori
Terjemahan

Skor

Parameter Kualitatif

Akurat

3

Makna kata, istilah teknis,frasa, klausa
atau kalimat dalam bahasa sumber dialihkan
secara akurat dalam bahasa sasaran, sama sekali
tidak adadistorsi makna.

Kurang Akurat

2

Sebagian besar makna kata, istilah teknis,
frasa, klausa atau kalimat dalam bahasa sumber
dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran.
Namun masih ada distorsi makna atau
terjemahan makna ganda (taksa) ataupun reduksi
yang mengganggu keutuhan pesan.

Tidak
Akurat

1

Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa
atau kalimat bahasa sumber dialihkan secara
tidak akurat dalam bahasa sasaran atau
dihilangkan.

Nababan, Nuraeni, dan Sumardiono (2012: 50-51)
Tabel 3.2 Instrumen Penilaian Tingkat Keberterimaan
Kategori
Terjemahan

Skor

Parameter Kualitatif

Berterima

3

Terjemahan terasa alamiah; istilah teknis
lazim digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa,
klausa, dan kalimat yang digunakan sudah sesuai
kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Kurang Berterima

2

Pada umunya terjemahan sudah terasa
alamiah; namun ada sedikit masalah pada
penggunaan istilah teknis atau terjadi sedikit
kesalahan gramatikal.

Tidak Berterima

1

Terjemahan
tidak alamiah atau terasa
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seperti karya terjemahan; istilah teknis yang
digunakan tidak lazim digunakan dan tidak akrab
bagi pembaca; frasa, klausa, dan kalimat yang
digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah
bahasa Indonesia.
Nababan, Nuraeni, dan Sumardiono (2012: 50-51)
Tabel 3.3 Instrumen Penilaian Tingkat KeterbacaanTerjemahan
Kategori
Terjemahan
Tingkat Keterbacaan
Tinggi
Tingkat Keterbacaan
Sedang

Skor

Parameter Kualitatif

3

Kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau
teks terjemahan dapat dipahami dengan mudah
oleh pembaca.
Pada umumnya terjemahan dapat dipahami
oleh pembaca; namun ada bagian tertentu yang
harus dibaca lebih dari satu kali untuk
memahami terjemahan.
Terjemahan sulit dipahami oleh pembaca

2

Tingkat Keterbacaan
1
Rendah
Nababan, Nuraeni, dan Sumardiono (2012: 50-51)
3.5.4 Focus Group Discussion (FGD)

Dalam tahapan ini merupakan tahapan pendalaman, pembahasan, validasi
data unit, pengembangan prototype dan penyusunan model yang diikuti oleh rater,
pakar yang berjumlah 6 orang, di sini juga ada wawancara terkait kualitas
terjemahan yang didapatkan dari masukan-masukan oleh tim ahli dengan
kualifikasi tertentu. Kualifikasi tersebut diantaranya keahlian penerjemahan,
jenjang pendidikan paskasarjana penerjemahan, memiliki landasan teori yang kuat
terkait penerjemahan, memiliki pengalaman dalam dunia penerjemahan dan
komitmen tinggi membantu penelitian. Ada minimal tiga kegiatan yang dilakukan
di dalam FGD yaitu validasi data, validasi teknik yang digunakan dan kualitas
terjemahan bahasa sasaran. Di dalam FGD melibatkan rater, pakar yang memenuhi
klasifikasi minimal S2 penerjemahan, berpengalaman dalam dunia penerjemahan.
Rater dilibatkan untuk menilai kualitas keakuratan dan keberterimaan, sedangkan
penilaian keterbacaan dilakukan dengan kuesiner kepada pembaca sasaran. Mereka
diberikan teks terjemahan apakah teks yang disodorkan mudah atau sulit untuk
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butuh berapa kali membaca untuk bisa memahami teks tersebut. Di dalam kegiatan
FGD, peserta diberikan kuesioner yang berfungsi untuk menggali informasi terkait
teknik dan kualitas terjemahan. Instrument yang digunakan sebagaimana yang
sudah diberikan menurut Nababan, Sumardiono dan Nuraeni.
Di dalam perancangan model akan dilaksanakan FGD dalam beberapa
tahap, tahap pertama diawali dengan menjawab pertanyaan rumusan masalah 1-4
dan berdasarkan penelitian relevan, dari tahap ini dihasilkan prototipe
penerjemahan istilah. Tahap kedua yaitu menguji prototipe yang sudah dibuat
dengan rater yang dipilih untuk mempertajam dan menguatkan prototipe yang
sudah ada. Tahap ketiga dilakukan dengan mengundang pakar, dan juga
mengadakan uji penerjemahan istilah budaya religi Islam, peserta yang dilibatkan
dalam uji penerjemahan akan diminta menerjemahkan dan akan dibandingkan
hasilnya antara sebelum dan sesudah mengikuti training atau uji peserta untuk
membangun model penerjemahan, setelah tahap ketiga, hasil dari uji model
penerjemahan dan digabungkan dengan prototipe yang ada maka dirancang sebuah
model penerjemahan istilah budaya religi Islam.
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan data menggunakan
teknik triangulasi, ada

empat triangulasi tersebut adalah triangulasi sumber,

triangulasi metode, triangulasi teori dan triangulasi peneliti, (Lincoln & Guba,
1985, Paton, 1980 :57 dalam Santosa, 2017). Triangulasi sumber data adalah teknik
meneyediakan sumber data yang bervariasi (Santosa, 2017:57). Karena penelitian
ini juga adalah pengembangan model maka sumber data disediakan dari dua sumber
data untuk mendapatkan keabsahan data sehingga di sana ada variasi sumber. Di
dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber
dan triangulasi metode.
3.6.1 Triangulasi Sumber
Dalam triangulasi sumber, peneliti mengumpulkan data dari berbagai
sumber sehingga dapat membandingkan data sejenis yang telah diperoleh dengan
berbagai sumber yang berbeda (Sutopo, 2006:93). Adapun sumber data atau buku
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History” oleh Karens Armstrong dan The Impossible State: Islam, Politics, and
Modernity’s Moral Predicament oleh Wael Bel Hallaq. Dua sumber data yang
banyak memiliki kesamaan yaitu banyaknya kandungan istilah budaya religi Islam,
sedangkan perbedaan kecil yaitu pada topik pembahasan dan perlakuan penerjemah
pada teks. Padas sumber data The Impossible State: Islam, Politics, and
Modernity’s Moral Predicament ada data yang mengalami delisi, data tersebut
termasuk data yang penting, dan istilah tersebut (jihad) juga hangat dibicarakan.
Perlakuan penerjemah tidak sama dengan sumber data yang satu lainya. Adanya
variasi data menjadi penting, hal ini dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan
penelitian yaitu pembuatan model, maka data dan sumber data harus bervariasi dari
berbagai sumber. Dari situ bisa ada kemantapan hasil penelitian yang bisa menjadi
acuan penelitian yang lain.
Di dalam triangulasi sumber peneliti membandingkan sumber data primer
yaitu document analysis berupa buku BSU dan terjemahanya dan hasil dari
kuesioner serta hasil Focus Group Discussion (FGD terkait kualitas terjemahan)
dengan para rater. Hal lain yang perlu dilibatkan masukanya yaitu informasi dari
responden, informasi terkait kualitas keterbacaan teks BSA bisa menjadi sumber
data. Responden yang terlibat berdasarkan kriteria tertentu misalnya tempat dan
waktu. Dibuat tempat dan waktu yang senyaman mungkin untuk peserta sehingga
mereka bisa membantu menyelesaikan masalah penelitian, kalau sebaliknya maka
hasil responsi tidak valid karena tidak memenuhi kriteria di atas. Termasuk kriteria
peserta misalnya umur, jenjang pendidikan, kalau mau mendapatkan feedback yang
valid terkait teks dunia anak maka yang menjadi responden harusnya juga anakanak. Triangulasi sumber bisa digambarkan dalam tabel berikut:

Data

Analisis
dokumen

Dokumen dan novel

Kuesioner

Informan (rater)

FGD
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Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Data (Sutopo 2006)
3.6.2 Triangulasi Metode
Triangulasi

metode

berkaitan

dengan

teknik

memperoleh

atau

mengumpulkan data (Santosa, 2017:58). Data didapatkan dengan teknik catat,
analisis dokumen, kuesioner dan Focus Group Discussion. Data kemudian
dibandingkan untuk mendapatkan keabsahan data. Pelibatan teknik tersebut untuk
mendapatkan kedalaman hasil penelitian. Penggunaan metode penggumpulan data
yang berbeda ini diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji
kemantapan informasinya (Sutopo, 2006: 93-95).

Kuesioner
Sumber Data

Data Observasi
FGD

Gambar 3.2 Triangulasi Metode
3.7 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif data dianalisis secara kualitatif dan induktif
(Santosa, 2017:63). Data yang diperoleh melalui teknik simak catat langsung
dianalisa untuk memisahkan apakah bisa dijadikan data atau tidak. Selanjutnya
secara induktif peneliti kualitatif tidak menganalisis data setelah beberapa waktu
pengumpulan data akan tetapi peneliti menganalisis data bersamaan dengan
pengumpulan data (Santosa, 2017:63). Analisis dilakukan setiap kali menemukan
data: memasukan ke dalam ranah atau domain yang sesuai, kemudian
mengklasifikasikanya, menghubungkan seluruh kategori dalam suatu matriks,
menemukan pola interaksi, perilaku, atau pola budaya, dan menginterpreatasikanya
pola interaksi tersebut di dalam konteks yang lebih besar untuk mencari tema
budayanya (Lincoln dan Guba et al., 1985). Analisis data induktif kualitatif
mengikuti empat tahapan besar yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis
komponensial dan analis tema budaya.
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Domain

Taksonomi

Komponensial

Menemukan Tema Budaya

Gambar 3.3 Model Analisis Isi (Diadaptasi dari Spradely, 1980)
Berdasarkan model di atas, tahapan analisis dapat dilakukan secara sirkular,
tidak harus linier. Peneliti dapat kembali ke analisis domain setelah menjalankan
analisis taksonomi. Demikian juga, peneliti dapat kembali ke analisis taksonomi
dan domain setelah pada posisi analisis komponensial. Demikian juga ketika sudah
pada posisi menemukan tema budayanya, peneliti dapat kembali ke domain, atau
ke analisis komponensial, (Santosa, 2017: 65).
3.7.1 Analisis Domain
Domain adalah bagian organik alamiah dari struktur besar suatu fenomena
budaya, (Grbich dalam Santosa, 2017:67). Peneliti harus hati-hati mana yang akan
dimasukan dalam domain karena apabila ada kesalahan dalam memasukan analisis
domain maka akan berakibat fatal pada hasil penelitian. Kesalahan dalam
memasukan analisis domain juga akan menyebabkan kekeliruan dalam
menggambarkan fenomena budaya, sosial dan kebahasaan (Santosa, 2017:68).
Dalam analisis domain tugas peneliti adalah memilah mana yang data dan mana
yang bukan untuk dimasukan ke dalam domain.
Struktur utama domain dalam penelitian ini adalah buku Islam: A Short
History dan The Impissible State serta terjemahanya. Dari domain tersebut dibuat
sub-domain sebagai berikut;
Jenis istilah budaya menurut Newmark (1988:95)
1. Ekologi (Flora, fauna, winds, plains, hills, honeysuckle, downs, siro cco,
tundra,pampas, tabuleiros, plateau)
2. Budaya material (Artifact: food, clothes, houses and town, transportation).
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4. Organisasi,bea cukai, aktivitas, prosedur, konsep (politik, administrasi, agama
dan seni).
5. Gerak tubuh dan kebiasaan.
Dari lima jenis istilah budaya diatas peneliti akan fokus dalam jenis dan tipe
ungkapan istilah budaya religi Islam poin D yang mempunyai 14 kategori istilah
budaya religi Islam yaitu; eschatologi, kriteria moral dan etika, artifak religi,
bangunan religi, kejadian religi, kelompok religi, kata sapaan religi, kegiatan religi
khusus, makhluk supernatural, istilah pencerahan, tambahan dari Alghamdy yaitu
situs religi, dan yang tambahan dari Nadya yaitu Peringatan religi, sejarah religi,
dan kegiatan religi. Ini disusun dalam rangka tujuan penelitian yaitu penyusunan
model penerjemahan istilah budaya religi Islam.
Tabel 3.4 Analisis Domain
Jenis Buku
Sejarah

Nama Buku
Islam:
A Short History

Categori
Istilah Budaya
Religi

BSU Islam:
...

BSA Islam: ...

Sifat istilah,
sensitive/netral

Taksonomi

EschatologiKegiatan
Religi

3.7.2 Analisi Taksonomi
Analisis taksonomi bertujuan untuk mereduksi data yang besar tersebut ke
dalam kelompok yang didasarkan atas kategori ilmiah realitas objek penelitian
(Santosa, 2017:78). Analisis taksonomi tahap awal diklasifikasikan dengan teknik
penerjemahan Molina dan Albir 2002 dan kualitas terjemahan menurut Nababan
dkk, 2013. Selanjutnya adalah kategorisasi teknik penerjemahan teori Newmark
(1988) sebagaimana berikut. Berikut adalah teknik penerjemahan yang dikenalkan
oleh Newmark (1988);
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Tabel 3.5 Analisis Taksonomi (Teknik Penerjemahan)
Teknik
penerjemahan
Adaptasi
Amplifikasi

Sifat Penerj.
Wajib/piilhan

BSU

BSA

People of the book
The Prophet
Muhammad receives
the first revelations
ofthe Quran in
Mecca and, two
years later, begins to
preach.
The first fitnah.
Civil war ensues.

Ahli kitab
Nabi Muhammad
menerima wahyu
pertama Al-Qur’an
di Mekkah, dan dua
tahun kemudian,
mulai melakukan
dakwah
Fitnah pertama,
Perang sipil
berlangsung

Kompensasi

The death of Hasan
ibn Ali in Medina
A burning desire to
share The Secret
with the world
consumed me.

Deskripsi

I like panetton.

Kreasi diskursif

The Minangkabau
Response To The
Dutch Colonial rule
in the Nineteenth
Century.

Kematian Hasan
Ibn Ali di Madinah
Hasrat yang
menyala-nyala
untuk membagikan
Rahasia kepada
dunia membakar
diri saya.
(Hendrastuti, 2012:
189)
Saya suka
panetton, kue
tradisional Italia
yang dimakan
pada saat tahun
baru.
Asal usul
Minangkabau
Modern: Respon
terhadap Kolonial
Belanda XIX/XX.
(Havid Ardi,
2010:400
Tidak seperti
sebuah Gereja
Kristen, yang
terpisah dari

Peminjaman

Kalke

Padanan lazim

Unlike a Christian
church,
which is separated
from
mundane
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Sifat Penerj.
Wajib/piilhan

BSU

BSA

activities and
devoted only
to worship
Generalisasi

Partikularisasi
Amplifikasi
linguistik

Kompresi
linguistik
Penerjemahan
literal

Modulasi
Reduksi
Substitusi

Transposisi

Variasi

kegiatan orang
awam dan hanya
dipersembahkan
untuk pemujaan
They were recorded Kata-kata suci
on palm-leaf fibre
tersebut dicatatnya
pada daun
On the shoulderTulang belikat
blades of animals
hewan
But it is still true that Tetapi benar
Muhammad was one adanya bahwa
of those rare
Muhammad adalah
men who truly enjoy salah satu di
manusia langka
the company of
yang benar-benar
women
suka menemani
dan membantu
kaum perempuan
Are you sleepy?
ngantuk?
The President gave
the present to
Michael last week.

Presiden memberi
hadiah itu pada
Michael minggu
lalu
Semua
orang
menyukainya
Dia
mengalami
kecelakaan
“ya!”

Nobody doesn’t like
it.
She got a car
accident
menganggukkan
kepala di Indonesia
diterjemahkan
I have no control
Saya tidak dapat
over this condition
mengendalikan
kondisi ini
Give it to me now!
Berikan barang itu
ke gue sekarang!

Tabel 3.6 Analisis Taksonomi (jenis istilah budaya religi Islam)
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Categori istilah

budaya religi
Islam

Teknik
Penerj.
(1-20)

Wajib/pilihan

Skor 3-1

Skor 3-1

Skor 3-1

Eschatologi- Kegiatan
Religi

3.7.3 Analisi Komponensial
Analisis komponensial ini pada dasarnya menghubungkan antara komponen
atau aspek, dalam hal ini adalah antara komponen di dalam domain dan komponen
di dalam taksonomi yang telah dilakukan pada analisis domain dan taksonomi.
Selanjutnya

pada penelitian penerjemahan digunakan variabel linguistik dan

penerjemahan, maka domain pada penelitian penerjemahan akan meliputi seluruh
domain dan taksonomi pada penelitian linguistik (Santosa, 2017: 92). Pada analisis
taksonomi, yang ditunjukan ialah struktur internal masing-masing dengan domain
untuk mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan di
suatu domain” (organize similarities among elements in domain). Ini diperoleh
melalui apa yang disebut dengan analisis dokumen. Sedangkan pada analisis
komponensial, yang diorganisasikan bukanlah “kesamaan elemen” dalam domain,
melainkan kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi
dan atau wawancara terseleksi (Williams, 1988: 137).
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Tabel 3.7 Analisis Komponensial
Jenis
buku
Sejarah

Judul Buku,
BSU dan BSA

Kategori istilah
budaya religi
Islam

Islam: A Short

Eschatologi

History

Kegiatan Religi

-

Kualitas Terjemahan
Sifat istilah,
sensitive/netral

Teknik Penerj.
(1-20)

Sifat Penerj.
Wajib/pilihan

Keakuratan
1

2

3

Keberterimaan
1

2

3

Keterbacaan
1

2

3

ad
amp
pl
md
trans
Ling.cm
Var.
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3.7.4 Analisis Tema Budaya
Analisis tema budaya merupakan analisis mencari “teori substantive” yang dapat digrounded dari hasil analisis komponensial penelitian yang dikerjakan sebelumnya (Santosa,
2017:92). Penelitian kualitatif yang analisisnya bergerak dari analisis domain hingga ke analisis
tema budaya (selanjutnya disebut analisis tema). Bentuknya akan menyerupai ”cerobong asap”
dipermukaanya ”lebar” ditengahya ”sempit” dan dipucuknya ”lebar” lagi. Pada analisis domain,
lingkupnya melebar sebab peneliti berkepentingan untuk mengenali segenap domain (kategorikategori simbolis) yang menjadi cakupan dari fokus yang ditelitinya guna memperoleh gambaran
umum

dan menyeluruh. Setelah itu, dengan analisis taksonomi dan komponensial peneliti

memfokuskan perhatiannya pada beberapa domain saja guna melacaknya secara lebih rinci dan
mendalam. Ini bisa disebut dengan proses menyempit, namun setingkat lebih rinci dan mendalam
dari analisis dari sebelumnya yang bersifat melebar. Pada akhirnya,atau puncaknya, dengan
analisis tema, prosesnya melebar lagi, guna menemukan tema-tema yang keberadaannya
termanifestasi atau menjelma secara luas dalam kawasan keseluruhan atau sejumlah domain.
Di dalam analisis tema budaya sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang
merah”yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil
analisis domain,taksonomi,dan komponensial tersebut maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu
konstruksi bangunan situasi sosial atau obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau
remang-remang dan setelah dilakukan penelitian maka lebih terang dan jelas.
3.8 Prosedur Penelitian
Ada tiga tahap prosedur penelitian yaitu tahap penelitian pendahuluan, tahap
pengembangan, dan tahap evaluasi (Gall, et al., 2003).
3.8.1 Tahap Penelitian Pendahuluan
Di dalam tahap ini peneliti melakukan penelitian terhadap teknik, metode dan ideologi
penerjemahan istilah budaya religi Islam dan dampaknya pada kualitas terjemahan. Penelitian
dilakukan dalam rangka menggali informasi terkait plus dan minus penggunaan teknik, metode
yang digunakan dan dampaknya pada kualitas terjemahan.
Dalam tahap ini juga perlu diperhatikan peneliti juga yaitu aspek-aspek apa saja yang
memepengaruhi penerjemahan istilah budaya religi Islam menggunakan teknik-teknik
penerjemahan yang dipilih.
3.8.2 Tahap Desain dan Pengembangan
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Setelah selesai penelitian pendahuluan peneliti kemudian menyusun desain prototipe
panduan penerjemahan istilah budaya religi Islam. Yang juga perlu dijelaskan adalah faktor apa
saja yang mempengaruhi penggunaan teknik-teknik yang dipilih. Selain faktor kualitas
penerjemah, penguasaan bahasa BSU dan BSA, pengalaman budaya BSU dan BSA merupakan
faktor lain yang mempengaruhi kualitas terjemahan dan faktor sangat penting yang mempengaruhi
kualitas terjemahan adalah ideologi penerjemah itu sendiri. Seberapa jauh mediasi, deviasi dan
intersepsi penerjemah dalam menerjemahkan teks keagamaan.
3.8.3 Tahap Evaluasi
Dalam tahap ini peneliti mengadakan pelatihan penerjemahan istilah budaya religi Islam
dan sekaligus dilanjutkan dengan praktik penerjemahan istilah budaya religi Islam. Kemudian
setelah diikuti dengan perbaikan adalah evaluasi terhadap model penerjemahan istilah budaya
religi Islam yang sudah dibuat. Evaluasi terkait sinkronisasi manfaat pelatihan penerjemahan,
apabila peserta pelatihan meningkat kualitas terjemahanya setelah pelatihan berarti uji coba model
termasuk berhasil. Kemudian diselenggarakan diseminasi dengan mengundang pakar penerjemah,
rater dalam kegiatan focus group discussion. Para pakar, rater akan memberikan masukan terkait
penyusunan model. Apabila evaluasi tidak ada, artinya model sudah layak maka peserta FGD
menetapkan bahwa model penerjemahan istilah budaya religi Islam yang telah disusun. Dalam
menyusun model peneliti merujuk pada gambar di bawah ini;
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Gambar 3.4 Diagram Fishbone Tahapan Penelitian Penerjemahan
Istilah Budaya Religi Islam
Merujuk pada gambar fishbone diatas bagaimana arus dan proses pengembangan model
penerjemahan istilah budaya religi Islam dibuat. Diharapkan dengan peneletian ini hasilnya bisa
menjadi acuan bagi penerjemah teks keagamaan Islam.
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