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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data jenis istilah budaya religi Islam dalam penelitian ini bersumber dari 2
(dua) buku yaitu Islam: A Short History, 2002 dan buku The Impossible State:
Islam, Politik, and Modernity’s Moral Predicament (2013). Judul dalam Bahasa
Indonesia yaitu “Sejarah Singkat Islam” dan “Ancaman Paradigma NegaraBangsa (Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas)”. Di dalam bab ini, hal
pertama yang akan disampaikan adalah temuan data yang berkaitan dengan istilah
budaya religi Islam yang bersumber dari dua buku di atas kemudian yang kedua
klasifikasi jenis data istilah budaya religi Islam, ketiga teknik, metode dan ideologi
yang digunakan dalam penerjemah istilah budaya religi Islam, keempat dampak
teknik dan ideologi penerjemahan istilah budaya religi Islam pada kualitas
terjemahan dan yang terakhir kelima yaitu model penerjemahan istilah budaya
religi Islam.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis istilah budaya religi
yang dianggap sensitif (Alghamdy, 2016), kemudian dirinci teknik yang digunakan
untuk menerjemahkan istilah tersebut. Penelitian ini juga untuk memberikan
informasi bagaimana dampak istilah yang sensitif kalau diterjemahkan. Pada
akhirnya dalam penelitian ini akan disusun sebuah panduan untuk menerjemahkan
istilah tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan diajukan jenis istilah baru
untuk mengakomodir ungkapan-ungkapan yang belum masuk dalam jenis istilah
budaya religi Islam sebelumnya. Peneliti sebelumnya yaitu Alghamdy (2016) telah
menambah 1 istilah, Yulianita (2017) juga telah menambah 3 jenis istilah budaya
religi Islam untuk mengakomodir istilah yang baru.
1.1 Hasil Temuan
1.1.1 Istilah Budaya Religi Islam
Sumber data berasal dari 2 (dua) buku terjemahan Islam: A Short History,
2002 (Sejarah Singkat Islam) dan terjemahan buku The Impossible State: Islam,
Politik, and Modernity’s Moral Predicament (“Ancaman Paradigma NegaraBangsa (Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas, 2013)”. Dari dua sumber
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dimasukan di dalam kategori Alghamdy (2016) dan Yulianita (2017), sebagian
yang lain peneliti membuat nama istilah budaya religi untuk menampung istilah
yang belum bisa dimasukan dalam kategori 2 (dua) peneliti di atas. Dari sumber
data teridentifikasi 18 istilah budaya religi Islam. Data yang ditemukan mempunyai
kaitan erat dengan nama, aktivitas, istilah, konteks keagaman religi Islam pada
umumnya. Data tersebut kemudian dipilah berdasarkan kategori istilah budaya
religi yang sudah ada untuk mendapatkan kecenderungan data yang muncul dan
pola penerjemahanya.
“The religious culture includes those features which represent an
adjustment to ‘supernatural’ phenomena, e.g., gods, spirits, divine
sanctions; revelation, and rites. (Nida, 1961:147-148)”.
Maksud dari pada budaya religi menurut pandangan Nida (1961) adalah
sesuatu yang berkaitan erat dengan alam supranatural seperti Tuhan, semangat,
hukuman, wahyu dan ritual keagamaan. Selain itu, budaya religi juga berkaitan
dengan benda, bangunan dan peristiwa serta kehidupan setelah kematian. Setelah
dilakukan simak dan catat berbagai istilah yang ada di dalam dua sumber data di
atas akhirnya ditemukan 18 istilah budaya religi Islam sebagaimana berikut:
Tabel 4.1 Frekuensi Istilah Budaya Religi Islam dari Dua Sumber Data
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kategori
Jumlah
Sapaan religi
241
Konsep religi
152
Istilah pencerahan
78
Kelompok religi
75
Situs religi
51
Pemerintahan religi
44
Aktivitas religi khusus
25
Kriteria moral etika
21
Sejarah religi
24
Eskatologi
22
Kegiatan religi
20
Peristiwa religi
10
PerintahdanLarangan religi
13
Artefak religi
7
Pemilik religi
7
Konstruksi religi
6
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Peringatan religi
2

Persentase
30.16 %
19.09 %
9.79 %
9.42 %
6.40 %
5.50 %
3.14 %
2.68 %
3.01 %
2.76 %
2.50 %
1.25 %
1.63 %
0.87 %
0.87 %
0.75 %
0.25 %
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Nama religi

1
0.12 %
Total
799
100%
Klasifikasi di atas adalah berdasarkan jenis istilah budaya religi Islam dan

jumlah istilah yang ditemukan, setelah dihitung ditemukan bahwa istilah yang ada
didominasi oleh sapaan religi berjumlah 241 istilah sapaan religi, jumlahnya
seperempat dari data keseluruhan. Sapaan religi sendiri dibagi menjadi dua yaitu
nama (87) dan kata ganti (152), ini berarti 30.025% data adalah sapaan religi. Data
paling banyak kedua yaitu konsep religi, ini adalah nama istilah baru yang diajukan
peneliti, jumlah istilah ini mencapai 152 data (19.09%). Dari sumber data
ditemukan banyak ungkapan baru tetapi belum ada nama istilah yang bisa
menampung ungkapan-ungkapan sehingga 5 nama istilah baru dimunculkan.
Kemudian setelah konsep religi diikuti terbanyak ketiga yaitu istilah pencerahan
berjumlah 78 (9.79%) dan selanjutnya hingga data ke-18.
Informasi tabel jenis istilah di atas (4.1) menunjukan bahwa jumlah istilah
religi mengalami penambahan. Penambahan ini dikarenakan istilah yang ditemukan
dari sumber data tidak semua bisa masuk dalam jenis istilah yang sudah ada
sehingga perlu diberi ditambahkan 5 istilah yang baru. 18 data di atas berasal dari
2 sumber dan hasilnya yaitu 10 nama istilah dari Newmark, 1 istilah dari Alghamdy
(2016) dan 3 nama dari Yulianita (2017) sehingga berjumlah 14 nama istilah
budaya religi Islam. Menurut peneliti ada satu istilah yang tidak ditemukan dari
sumber data yaitu makhluq supernatural, kalau mengikuti konsep lama, “ALLAH”
bisa dimasukan dalam istilah supernatural being (makhluq supernatural). Menurut
peneliti, “ALLAH” memiliki istilah sendiri yaitu pemilik religi bukan makhluq
supernatural. Secara keseluruhan, peneliti mengajukan lima istilah budaya religi
Islam baru yaitu konsep religi ada 152 data (19.09%), pemerintahan religi ada 43
(5.40%), perintah dan larangan religi ada 13 data (1.63%), pemilik religi ada 6
(0.75%) dan nama religi ada 1 (0.12%). Berikut adalah jenis-jenis istilah budaya
religi Islam yang ditemukan dari dua sumber data yaitu;
1.1.1.1 Sapaan Religi
Ada dua jenis sapaan religi yaitu nama orang dan kata ganti orang. Nama
orang yang mempunyai kaitan erat dengan agama Islam, Nabi, sahabat, Ulama,
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menyebarkan agamanya. Tokoh mulia seperti nama “Muhammad” sebagai nabi
pilihan yang paling mulia untuk mengemban amanah dari ALLAH SWT untuk
mengajak masyarakat Arab untuk masuk Islam. Di lingkaran pertama dalam
dakwah beliau ada nama “Aisyah, Umar, Abu Bakar, Usman dan Ali”. Nama-nama
yang lain seperti “Adam, Hajar”. Adam adalah tokoh dan bapaknya manusia.
Mereka mengakui ALLAH SWT sebagai Tuhan yang wajib disembah, walaupun
ajaran yang dibawa belum sempurna sebagaimana yang dibawa Muhammad SAW,
namun Adam mengajarkan juga keesaan Tuhan yang satu-satunya yang wajib di
sembah. Beliau mempunyai kepercayaan yang sama dengan yang diajarkan oleh
Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu, mereka juga dimasukan di dalam sapaan
religi Islam.
Data 024
BSu
BSa

: Abu Hanifah pioneers the study of fiqh.
: Abu Hanifah merintis penelitian mengenai fiqih

Nama di atas adalah orang yang sudah dikenal dalam dakwah dan keilmuan
Islam, darinya pencerahan akan tata cara beribadah yang benar, tata cara
berhubungan dengan Allah SWT dan tata cara menjaga hubungan baik sesama
manusia. Dia dimasukan dalam nama sapaan religi karena ada kaitan erat antara dia
dan Islam, beliau dikenal sebagai ilmuwan muslim bidang ilmu fiqh. Nama-nama
yang masuk dalam sapaan religi adalah siapa saja tokoh-tokoh penting yang
meneruskan perjuangan nabi untuk memperluas wilayah dakwah yang tidak hanya
di Saudi Arabia. Dalam penyebaran agama selalu dimunculkan tokoh penting.
Penyebaran agama meluas ke tempat yang jauh dari sumber lahirnya )Arab) agama
Islam, ini berdampak munculnya tokoh-tokoh. Walaupun adanya rentang waktu
yang tidak dekat, nama-nama yang muncul sebagai teladan penyebaran juga bisa
dikaitkan dalam nama-nama religi. Mereka selalu disebut-sebut dalam buku sejarah
dan mempunyai perlakuan berbeda dalam penyebutan dan penulisan.
Nama tokoh-tokoh itu mempunyai makna yang kuat, sudah lazim di
masyarakat, makna yang terkandung dalam nama merupakan doa dari orangtua
agar di kemudian hari anak menjadi seseorang seperti yang tersirat dalam doa.
Karena demikian, tidak berani seseorang diganti nama atau dipanggil dengan
panggilan yang buruk. Nama juga
tidak tobisa
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nama aslinya ketika ditulis, salah tulis nama yang bersangkutan bisa membuat yang
punya nama marah. Nama-nama tokoh religi dimasukan dalam sapaan religi karena
ada kaitan erat antara nama yang disebut s\dan cita-cita religi dibaliknya.
Sapaan religi bisa juga berupa kata ganti, kata yang menggantikan nomina
atau frasa nomina, mereka yang tersebut di dalamnya adalah semua yang berkaitan
dengan tokoh-tokoh penting dalam agama Islam dan dakwahnya. Nomina yang
merujuk pada nama benda religi, benda bernilai religi. Benda-benda itu bagian dari
sejarah dan budaya Islam sehingga mereka punya kaitan erat dengan perkembangan
awal Islam di jazirah Arab. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sapaan
religi menjadi data yang paling banyak ditemukan peneliti dibanding dengan istilah
religi lain.
Data 0769
BSu : Those “abusers” and, therefore, deniers of God’s graces and
bounties are the oppressors (ṭāghūn, kāfirs
BSa : Para pelaku penyalahgunaan tersebut dan karena itu para
pengingkar pemberian dan kebaikan Tuhan tergolong para
pelanggar ketentuan Tuhan (t a g h u n, k a fi r ).
Kata ganti di atas kāfirs tidak merujuk pada nama secara spesifik tetapi
kembali kepada siapa saja yang ingkar kepada ALLAH SWT, berdasarkan temuan
dari sumber data, kata ganti seperti ini ditemukan lebih banyak daripada nama
sapaan religi.
1.1.1.2 Konsep Religi
Istilah konsep religi ditambahkah oleh peneliti untuk menampung istilah
yang belum mendapatkan tempat pada istilah sebelumnya. Konsep religi
merupakan gagasan atau ide religi, pernyataan yang ingin diwujudkan sesuai
dengan cita-cita religi. Istilah ini banyak ditemukan dari sumber data, jumlahnya
nomor dua setelah sapaan religi.
Konsep religi merupakan konsep, rancangan dalam agama atau buram surat
dan sebagainya, ide atau pengertian agama yang diabstrakkan dari peristiwa
konkret,; satu istilah dapat mengandung dua -- yang berbeda, gambaran mental
dari objek, proses dalam agama (kemdikbud, n.d.). Konsep bisa dikelompokan
menjadi beberapa kateori istilah yaitu;
1. to
Rancangan,
2. Ide, 3. Pengertian, dan 4.
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Gambaran mental. Semua kategori tersebut merupakan makna dari konsep religi
selagi dihubungkan dengan agama.
Data 057
BSu : Social justice was, therefore, the crucial virtue of Islam
BSa : Oleh karena itu, keadilan sosial merupakan kebajikan utama dalam
Islam
Dari sumber data ditemukan 152 data (19.09%), data didominasi oleh sebuah
gambaran, kemudian rancangan dan kemudian ide. Gambaran mental suatu objek
mendominasi data konsep religi, gambaran kualitas sesuatu, benda abstrak atau
non-abstrak dan juga nilai dari suatu istilah. Contoh dari konsep religi seperti
“Social justice”. Istilah ini merupakan gambaran ideal suatu masyarakat sesuai
harapan masyarakat dan sesuai hukum yang berlaku.
1.1.1.3 Istilah Pencerahan
Istilah pencerahan merupakan media yang digunakan Tuhan untuk memberi
pencerahan kepada manusia, pencerahan tersebut merupakan wahyu yang
diturunkan Tuhan dalam bentuk tulis atau lisan sebagai sumber rujukan, pencerahan
untuk petunjuk kehidupan.
Data 04;
BSu : The Prophet Muhammad receives the first revelations of the Quran
in Mecca and, two years later, begins to preach.
BSa : Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Al-Qur’an di Mekkah,
dan dua tahun kemudian, mulai melakukan dakwah
Segala sesuatu yang berisi panduan religi bisa dimasukkan sebagai istilah
pencerahan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indoesia istilah pencerahan merupakan
proses, cara, perbuatan mencerahkan. Data yang ditemukan ada 78 (9.79%).
Menurut Newmark (1988) istilah pencerahan adalah istilah yang bermakna sumber
rujukan ajaran agama diperoleh yang menjadi pedoman umatnya.
Data 0203
BSu : He had converted to Islam and pioneered the new discipline of
jurisprudence (fiqh)
BSa : Seorang pedagang dari Kufah. Ia memeluk Islam dan merintis
disiplin baru yursprudensi
(fiqh), yang memiliki dampak besar
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Istilah pencerahan merupakan kitab rujukan, termasuk di dalamnya juga
mencakup kitab, undang-undang tulisan manusia yang dianggap kredibel. Kitab
atau undang-undang tulisan buatan manusia yang menjadi rujukan pendukung yang
mengambil dan berdasarkan sumber kitab utama yaitu Al-Qur’an.
1.1.1.4 Kelompok Religi
Kelompok religi ini merupakan kelompok orang-orang yang memiliki
agama atau kepercayaan yang sama. Kelompok religi ini merupakan kelompok
orang-orang yang memiliki agama atau kepercayaan serta pemahaman yang sama.
Kelompok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 1 kumpulan (tentang
orang, binatang, dan sebagainya); 2 golongan (tentang profesi, aliran, lapisan
masyarakat, dan sebagainya); 3 gugusan (tentang bintang, pulau, dan sebagainya);
4 Antar kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adatistiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu; 5
kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak
yang sama, (kbbi.web.id). 5 makna dan defenisi istilah diatas merupakan makna
dan pengertian istilah “kelompok”, jadi kelompok religi adalah kelompok (5
defenisi diatas) dalam ruang lingkup keagamaan, khususnya bidang keislaman.
Contoh Data 0138
BSu : they found that nearly everybody belonged to the ahl al-kitab, the
People of the Book
BSa : Mereka menemukan bahwa hampir semua orang adalah ahli kitab
Ditemukan data yang termasuk kelompok religi ada 75 (9.42%), menurut
Newmark (1988) bahwa kelompok religi merupakan sebagian dari nama-nama
istilah religi. Kelompok religi adalah mereka yang dalam suatu kelompok yang
mempunyai pemahaman sama dengan pemimpin dan organisasi yang mereka
sepakati. Tidak hanya itu mereka memiliki panduan dan arah yang sama dalam
menyikapi suatu masalah. Mereka merupakan kelompok, aliran, organisasi yang
berama-sama menjalankan suatu ketetapan demi tercapainya tujuan.
1.1.1.5 Situs Religi
Situs religi adalah tempat religi, atau yang berupa abstrak atau merupakan
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berbeda dengan konstruksi religi yang merupakan bentuk bangunan bersejarah
religi sebagai hasil ciptaan manusia.
Data 05
BSu : The Prophet Muhammad receives the first revelations ofthe Quran
in Mecca and, two years later, begins to preach.
BSa : Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Al-Qur’an di Mekkah,
dan dua tahun kemudian, mulai mmelakukan dakwah
Meskipun Nida telah memberikan kategori religious construction, kategori
ini tetap ditambahkan karena ada tempat-tempat religi yang berupa area yang luas
yang digunakan dalam kegiatan religi (Mina dan Arafah). Dengan kata lain,
konstruksi religi merupakan tempat-tempat religi yang berupa benda konkrit atau
bangunan sedangkan situs religi adalah tempat-tempat religi, atau yang berupa
abstrak atau merupakan suatu area terbuka yang tidak berbentuk bangunan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia situs merupakan daerah temuan bendabenda purbakala, (http//kbbi.web.id). Daerah-daerah, kota yang bersejarah tempat
ditemukanya benda bersejarah, peristiwa bersejarah dalam penyebaran agama
Islam oleh tokoh penting.
1.1.1.6 Pemerintahan Religi
Pemerintahan religi merupakan sistem politik, badan, lembaga yang
mendukung pemerintahan Islam, pemerintahan religi juga berupa sejarah negara
Islam yang berkuasa dalam membangun peradaban.

Pemerintahan religi

merupakan 1 sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan
sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; 2 sekelompok
orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk
menggunakan kekuasaan; 3 penguasa suatu negara (bagian negara) 4 badan
tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu
pemerintah 5 negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta 6 pengurus;
pengelola. (http//kbbi.web.id/).
Pemerintahan religi terdiri dari penguasa yang mengelola tata negara, politik,
ekonomi dan sosial suatu negara, dan sekelompok orang, keluarga yang menguasai
jalanya dinasti pemerintahan yang menggunakan sistem agama (Islam). Sistem
commit to user
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yang terbangun berupa aturan, budaya yang melekat yang dijalankan dalam suatu
negara yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.
Data 026
BSu : The Abbasids conquer Kufah and overthrow the Umayyads
BSa : Kaum ‘Abbasiyyah menaklukan Kufah dan mengalahkan Umayah
Abbasid merupakan contoh bentuk kekuasaan suatu negara yang pernah ada
dalam dunia Islam. Data ini ditemukan ada 43 (5.40%), istilah ini perlu diadakan
karena nama istilah yang ada sebelumnya tidak memiliki konsep yang sepadan
dengan ungkapan-ungkapan terkait pemerintahan, penguasa dan undang-undang
negara, daulah dan bangsa.
1.1.1.7 Aktivitas Religi Khusus
Aktivitas religi khusus merupakan ritual ibadah yang dijalankan di dalam
agama yang mempunyai syarat dan rukun. Data aktivitas religi khusus ditemukan
ada 25 (3.14%). Istilah “prayed, fasted, gave alm” merupakan aktivitas religi
khusus. Mereka disebut khusus karena istilah tersebut merupakan aktivitas ibadah
yang mempunyai syarat dan rukun khusus yang menjadi syarat diterimanya ibadah.
Ini bukan kegiatan religi umum tetapi kegiatan ibadah yang spesifik yang sudah
diatur secara detail syarat dan rukunya. Di setiap agama memiliki jenis ibadahnya
masing-masing akan tetapi aturan dan ketentuan dari setiap agama berbeda satu
sama lain.
Data 038
BSu : Where he prayed, fasted and gave alms to the poor
BSa : Di mana ia berdoa, berpuasa, dan memberikan sedekah kepada
kaum miskin
Ungkapan “prayed, fasted, gave alm” merupakan bagian dari salah satu jenis
ibadah, istilah tersebut diterjemahkan berbeda antara satu agama dengan agama
yang lain. Istilah tersebut biasa diartikan “sembahyang, sholat atau berdoa”,
tergantung pada agama, aliran atau sekte masing-masing. Menariknya dalam Islam,
ungkapan aktivitas religi khusus identik dengan istilah yang berbahasa Arab, istilah
yang dipakai seperti pinjaman dari istilah asal yang berbahasa Arab seperti istilah
“jihad, hajj”. Istilah tersebut banyak
dipakai
di banyak negara. Dari contoh-contoh
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tersebut ada kesan bahwa istilah budaya religi Islam merupakan bahasa universal,
lintas Bangsa dan lintas Bahasa sehingga kalau dilihat dalam Bahasa apapun istilah
religi masih dipelihara sebagaimana bahasa asalnya.
1.1.1.8 Kriteria Moral Etika
Hukum Islam menjadi sumber utama nilai moral dan etika. Kriteria moral
dan etika adalah standar nilai suatu kegiatan ibadah. Sumber utama adalah al-quran
dan al-hadist, bahwa baik dan buruknya tindakan merujuk kepada dua kitab
tersebut. Manusia bisa membuat panduan, teori, kajian yang bisa menjadi
pertimbangan nilai dan moral tetapi harus merujuk kepada dua kitab tersebut.
Data 0792
BSu : The Sharīʿa juristic works, long and short, always insisted on the
distinction between two types of jihād (commonly translated as
“holy war”): mandatory and optional (respectively, farḍ ʿayn and
farḍ kifāya).
BSa : Karya-karya hukum dalam Shari’a, baik panjang ataupun pendek,
selalu menekankan pada perbedaan antara dua tipe jihad (yakni
fardh ‘ayn dan fardh kifaya ).
Istilah “fard ‘ayn” merupakan contoh bahasa religi yang lintas bangsa, kalau
istilah itu akan diterjemahkan ke dalam Bsa maka di setiap bahasa akan mengalami
kesulitan untuk menerjemahkanya sepadan dengan Bsu. Dengan meminjam istilah
itu maka istilah tersebut akan mempunyai dampak yang sama karena kalau dirubah
dengan bahasa sasaran makna yang terkadung di dalamnya menjadi kurang, kurang
Islami dan kurang kuat daya tekanya.
Contoh ungkapan-ungkapan kriteria moral etika seperti “sacred, profane”,
mereka adalah nilai, kualitas, gambaran mental atau tingkatan hukum dari sesuatu
dalam agama, perbuatan yang berdasarkan alquran dan Sunnah. Semua istilah
tersebut di atas adalah gambaran mental sesuatu yang sudah dimiliki dalam semua
agama. Ditemukan ada 21 data (2.68%) dari dua sumber data penelitian ini.
1.1.1.9 Sejarah Religi
Sejarah religi merupakan peristiwa bersejarah di masa lampau yang
berkaitan erat dengan sejarah perkembangan agama dan dakwahnya. Istilah sejarah

user merupakan kejadian di masa lalu
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yang terjadi berkaitan dengan perkembangan agama Islam khususnya. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia sejarah merupakan 1 asal-usul (keturunan) silsilah;
2 kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau; riwayat;
tambo: cerita --; 3 pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang
benar-benar terjadi dalam masa lampau, (http/kbbi.web.id). Sejarah religi adalah
kejadian, pengetahuan dan asal usul-usul terjadinya peristiwa bersejarah oleh
tokoh-tokoh penting agama Islam dalam menyebarkan dakwahnya. Sejarah religi
mencakup semua peristiwa religi di masa lampau tentang perkembangan dakwah
Islam. Peristiwa yang sangat penting yang terjadi dalam Islam memiliki istilah
khusus yaitu peristiwa religi. Perbedaanya dengan sejarah religi ada pada tingkat
urgensi peristiwa, sifatnya, tokoh yang mengalaminya yang terjadi berkaitan
dengan penyebaran.
Data 0798
BSu : They overcame the Persian army at the Battle of Qadisiyyah (637)
BSa : Mereka mengatasi tentara Persia di perang Qodisiyyah (637)
Ungkapan “Battle of Qadisiyyah” merupakan kejadian dan peristiwa yang
benar-benar terjadi, peristiwa perang yang melibatkan tokoh-tokoh religi dalam
rangka menegakan agama Islam. Peristiwa tersebut dicatat sebagai peristiwa
bersejarah bagi umat Islam dan layak diperhatikan sebagai bagian dari sejarah
Islam.
1.1.1.10 Eskatologi
Eskatologi merupakan hal-hal atau kejadian yang terjadi sebelum atau
sesudah kehidupan manusia yang di luar kekuasaan manusia. Dari sumber data
ditemukan 22 data (2.76%).
Data 047
BSu : Allah had created the world and would judge humanity in the Last
Days
BSa : ALLAH telah menciptakan dunia dan akan menilai manusia pada
hari akhir
Istilah Last Days merupakan kejadian yang terjadi sesudah kehidupan
manusia, kejadian yang diyakini oleh orang muslim berdasarkan keterangan yang
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1.1.1.11 Kegiatan Religi
Kegiatan religi merupakan kegiatan non-ritual yang dijalankan oleh pemeluk
agama Islam, kegiatan religi yang umum dan tidak ditentukan syarat dan rukunya.
Data kegiatan religi yang ditemukan dari sumber data ada 19 (2.38%), kegiatan
religi berbeda dari aktivitas religi khusus, ia sifatnya umum, tidak ada ketentuanketentuan spesifik dalam menjalankanya. Itu berarti kegiatan religi merupakan
segala bentuk aktivitas religi yang tidak terikat pada syarat dan rukun untuk
menjalankanya.
Data 06
BSu : The Prophet Muhammad receives the first revelations of the Quran
in Mecca and, two years later, begins to preach
BSa : Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Al-Qur’an di Mekkah,
dan dua tahun kemudian, mulai melakukan dakwah
Istilah ini ditambahkan oleh Yulianita (2017) untuk membedakan dengan
peristiwa religi dan aktivitas religi khusus. Kegiatan religi meliputi segala aktivitas
yang bernilai ibadah tetapi dalam pelaksanaanya tidak digariskan tata caranya oleh
agama. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dalam agama lain sehingga bernilai religi
juga bagi agamanya. Kegiatan religi merupakan aktivitas kebaikan yang bisa
dilakukan siapa saja dari agama mana saja asalkan bernilai kebaikan. Yang
membedakan antara satu agama dengan yang lainya adalah terletak pada niatnya,
pada siapa dan untuk siapa dia melakukan aktivitas tersebut. Kejadian religi
berbeda dengan aktivitas religi khusus karena perbedaan sifatnya, kegiatan religi
tidak menggunakan syarat dan rukun tertentu. Di dalam agama Islam kegiatan religi
juga bernilai ibadah tetapi secara hukum berbeda dengan yang ritual ibadah khusus.
1.1.1.12 Peristiwa Religi
Peristiwa religi merupakan segala hal dan peristiwa sangat penting yang
terjadi terhadap tokoh-tokoh penting yang berdampak besar dalam penyebaran
dakwahnya. Peristiwa religi meliputi segala hal yang terjadi dan penting dalam
suatu agama. Kejadian (hal, perkara, dan sebagainya); kejadian yang luar biasa
(menarik

perhatian

dan

sebagainya);

yang

benar-benar

terjadi

(https://kbbi.web.id/). Ada dua kriteria yang menunjukkan suatu hal termasuk
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agama dan kejadian yang terjadi untuk mendukung penyebaran agama. Dengan
demikian, kejadian supernatural yang terjadi bukan pada tokoh-tokoh penting
dalam agama seperti penaklukan pasukan Abrahah yang ingin menyerang Ka’bah
tidak dapat diklasifikasikan dalam peristiwa religi.
Istilah “conversion” merupakan peristiwa besar dalam agama, perubahan
dari agama satu ke agama lain menjadi awal kehidupan seseorang, karena di dalam
perubahan khususnya dari non-muslim ke Islam merupakan perubahan besar yang
terjadi karena usaha yang keras dari yang bersangkutan dan atas petunjuk sang
pencipta, peristiwa yang sangat mengenang seumur hidup. Dalam agama Islam hak
warisan bisa putus karena perpindahan agama. Dari sumber data ditemukan istilah
yang berkaitan dengan peristiwa religi ada 10 data (1.25%).
Data 0168
BSu : The dome itself, which would become so characteristic of Muslim
architecture, is a towering symbol of the spiritual ascent to heaven
to which all believers aspire
BSa : Kubah itu sendiri, yang menjadi ciri khas arsitektur Muslim, adalah
lambang yang menjulang tentang naiknya ruh ke surga yang
menjadi cita-cita semua orang yang beriman
Peristiwa naiknya ruh juga merupakan peristiwa luar biasa, peristiwa di luar
daya dan nalar manusia. Manusia hanya mengetahuinya dari kabar yang diberikan
lewat Hadist, peristiwa supranatural dan sangat penting dalam kehidupan seorang
muslim.
1.1.1.13 Artefak
Artefak religi adalah segala benda yang diciptakan manusia untuk sarana
ibadah dan merupakan simbol keagamaan. Artefak dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia merupakan 1 benda-benda, seperti alat, perhiasan yang menunjukkan
kecakapan kerja manusia (terutama pada zaman dahulu) yang ditemukan melalui
penggalian arkeologi; 2 benda (barang-barang) hasil kecerdasan manusia, seperti
perkakas, senjata, (https://kbbi.web.id/). Benda-benda tersebut yang berkaitan
dengan ritual ibadah, alat yang digunakan dalam penyebaran agama yang dipakai
oleh umat dan tokoh penting dalam agama. Benda-benda yang diciptakan manusia
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untuk mendukung proses ibadah sehari hari. Dari hasil temuan istilah ini ditemukan
ada 7 data (0.87%), salah satu diantaranya adalah sebagai berikut;
Data 069
BSu : Islamic dress was prohibited
BSa : Busana Muslim dilarang
“Busana muslim” merupakan pakaian perempuan muslim yang dibuat oleh
manusia untuk memenuhi kewajiban agama yaitu menutup aurat (bagian tubuh
yang harus ditutup). Barang dan peninggalan yang diciptakan ALLAH SWT tidak
dimasukan dalam istilah ini seperti batu hitam (hajar aswad), batu hitam tersebut
tidak dibuat oleh manusia namun diturunkan oleh ALLAH SWT ke dunia.
1.1.1.14 Perintah dan Larangan Religi
Perintah dan Larangan religi merupakan segala hal yang diharuskan atau
dilarang di dalam agama yang kalau dilakukan atau dilanggar berdampak pada
pahala dan dosa. Perintah dan Larangan religi merupakan perkataan yang
bermaksud

menyuruh

atau

melarang

melakukan

sesuatu;

2

aba-aba;

komando/ancaman 3 aturan dari pihak atas yang harus dilakukan/ditinggalkan.
(http//kbbi.web.id/). Berdasarkan temuan dari sumber data didapatkan ada 13 data
(1.63%) yang terkait perintah dan larangan religi. Contoh data adalah sebagai
berikut;
Data 0737
BSu : On the “political-moral” plane, forbearance, mercy, and near
infinite forgiveness were expected standards of governance
BSa : Dalam rancangan “moral politik,” kesabaran, kasih sayang, dan
pemberian maaf merupakan standar yang selalu diharapkan dari
pemerintah
Dari data yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa data ini tidak
terpengaruh pada Bahasa asli dari istilah religi berasal, istilah yang ditemukan tidak
identik dengan Bahasa Arab tetapi memakai Bahasa sumber yaitu Bahasa Inggris.
Dari sini bisa dilihat bahwa bentuk perintah dan larangan sudah ada dalam setiap
Bahasa, ungkapan-ungkapan tersebut juga dipunyai dalam Bahasa apapun. Ini bisa
dikatakan bahwa padanan istilah sudah ada antara bahasa asli dan bahasa sasaran.
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perintah, biasanya masih menggunakan Bahasa asal dalam rangka memelihara
keaslian pesan dan daya dorong dari ungkapan perintah tersebut. Sebaliknya, dalam
larangan religi tidak demikian, di dalam larangan cenderung menggunakan Bahasa
sasaran.
1.1.1.15 Pemilik Religi
Pemilik religi merupakan sumber agama itu berasal, sumber yang maha
agung yang memiliki agama tersebut. Istilah ini termasuk baru yang diajukan
peneliti untuk mengakomodir istilah yang belum ada wadah. Ditemukan ada 6 data
(0.75), semuanya merujuk kepada pencipta alam ini, namanya banyak karena
ALLAH SWT memiliki 99 nama yang melambangkan kekuasaan dan
kesempurnaanya dalam segala hal. Contoh namanya adalah;
Data no 0765
BSu : if anything, He is the Bounty-giver (Razzāq) Who has “honored the
children of Adam
BSa : Jika ada dan terjadi sesuatu, maka hendaknya dipahami bahwa Dia
adalah Maha Pemberi Rizki ( Razzaq ) yang “memuliakan anak
cucu Adam”
Nama “the Bounty Giver” (Razzaq) merujuk kepada ALLAH SWT karena
kesempurnaan dan kekuasaanya mengatur rezeki untuk semua makhluqnya, mulai
dari makhluq yang kecil sampai yang besar bahkan makhluq yang tidak kelihatan
secara kasad mata, semua atas kuasa beliau mendapatkan rezeki sesuai takaranya.
1.1.1.16 Konstruksi Religi
Konstruksi religi merupakan tempat, bangunan yang digunakan sebagai
sarana ibadah. Berdasarkan sumber data ditemukan ada 6 data (0.75%), istilah ini
berbeda dengan situs religi, konstruksi merupakan bentuk bangunan sedangkan
situs religi merupakan tempat terbuka yang lebih luas dari sebuah bangunan seperti
nama kota, tempat yang lapang sebagai contoh adalah data sebagai berikut yaitu;
Data 070
BSu : ...following the direction of the sun around the earth; kiss the Black
Stone embedded in the wall of the Kabah ...
BSa : ...Mengikuti arah matahari mengelilingi bumi; mencium batu hitam
yang melekat di dinding Ka’bah
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Bangunan “Kabah” merupakan sebuah kontruksi berbentuk kotak, tertutup
yang merupakan simbol pemersatu umat Islam dalam melaksanakan sholat, ia
adalah kiblat yang mana semua umat muslim seluruh dunia wajib menghadap ke
arahnya ketika menjalankan sholat.
1.1.1.17 Peringatan Religi
Peringatan religi merupakan nama hari atau peringatan hal yang berkaitan
dengan agama. Data yang ditemukan dari sumber data ada 2 data (0.25%), dua data
tersebut mengacu pada peristiwa yang sama yaitu;
Data 0495
BSu : he suppressed the Ashura celebrations in honour of Husain, and
forbade Iranians to go on the hajj
BSa : Ia melarang peringatan Asyura untuk mengenang Husayn, dan
melarang orang Iran melakukan hajji.
Istilah “Ashura” adalah nama salah satu nama bulan kalender Hijriyah Islam,
ada syawwal, Ramadhan, Dzulqo’dah dsb. Peringatan Ashura merujuk pada
upacara pengikut syiah memperingati wafatnya Hasan dan Husen cucu Rasululloh
SAW, ini adalah upacara simbol kesedihan atas terbunuhnya cucu Nabi. Ashura
tetap menjadi Istilah dalam Islam karena itu adalah salah satu bulan kalender
Hijriyyah yang diakui.
1.1.1.18 Nama Religi
“Islam” adalah nama agama samawi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad
SAW. Agama samawi lain seperti Kristen, Yahudi adalah agama yang pernah
diturunkan kepada manusia. Agama adalah pegangan hidup yang membawa
pencerahan, ketenangan dan keselamatan masing-masing. Ditemukan dari sumber
data ada 1 data (0.12%), yaitu nama agama itu sendiri “Islam”. Data yang
ditemukan yaitu;
Data 054
BSu : The new sect would eventually be called Islam (surrender)
BSa : Agama yang baru itu, pada saatnya kelak disebut Islam (penyerahan
diri)
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1.1.2 Istilah Budaya Religi Sensitif
Teks religi disebut sebagai sumber istilah sensitif. Sensitif bermakna
beresiko dan berdampak pada perlunya kehati-hatian dan kemampuan khusus
dalam menerjemahkanya. Sensitif karena sifatnya yang “Intangible”, abstrak dan
tidak tampak. Istilahnya bermakna ganda bahkan bisa multimakna. Istilah budaya
religi Islam beresiko penyimpangan, resiko keliru sangat mungkin karena istilah
tersebut merupakan firman Tuhan yang tidak mudah dan syarat makna. Istilah
“ijma’, qiyas” merupakan contoh yang jelas bagaimana kompleksitas dalam
menerjemahkan dua istilah tersebut. Dua istilah yang sulit dicari yang sepadan
dalam bahasa sasaran.
Menerjemahkan teks religi bertujuan untuk menyampaikan pesan dari Bsu
ke Bsa dengan akurat, dan bertujuan untuk mengajak pembaca meyakini kebenaran
ajaran dan mengamalkan ajaran agama tersebut. Teks religi mempunyai misi untuk
memberikan pencerahan pembaca terkait ajaran agama seotentik dan semurni
mungkin. Di dalam menerjemahkan istilah budaya religi Islam sering
mepmpertahankan Bsu agar supaya pesan tetap seperti ajaranya yang murni. Para
penerjemah menjadi tidak berani menerjemahkan istilah budaya religi Islam karena
dikhawatirkan terjadi kesalahan diksi sehingga menimbulkan reaksi negatif para
pengikut agama tersebut.
Nida states: Religious phenomena are, moreover, much more difficult for
the translator to analyze. Ideas are very Intangible things. There are many
subtle turns to any religious system, many incongruous elements, and many
different possible reactions on the part of the adherents. To add to the
difficulties of analysis, people are naturally reticent in confiding
information about their religious beliefs. (Nida, 1961:203). Religious
culture: This includes supernatural beings, terms of revelation, moral and
ethical criteria, eschatology, specialized religious activities, religious
personages, religious constructions, religious groups, religious artifacts,
and religious events. These items are the most sensitive area in a culture to
be tackled, (Alghamdy, 2016).
Istilah budaya religi Islam diatas dikaegorikan sebagai yang paling sensitif
dibandingkan dengan istilah budaya yang lain. Istilah budaya religi Islam, dalam
menerjemahkanya memerlukan skill lebih karena terjemahanya akan dinilai
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konflik internal bahkan eksternal karena mereka saling mempertahankan argumen
dan keyakinanya. Berikut data istilah budaya religi Islam sensitif yang ditemukan;
Tabel 4.2 Frekuensi Istilah Budaya Religi Islam Sensitif
No

Kategori

Jumlah

Persentase

1

Sapaan religi

241

30.16 %

2

Konsep religi

152

19.09 %

3

Istilah pencerahan

78

9.79 %

4

Kelompok religi

75

9.42 %

5

Situs religi

51

6.40 %

6

Pemerintahan religi

44

5.50 %

7

Aktivitas religi khusus

25

3.14 %

8

Kriteria moral etika

21

2.68 %

9

Sejarah religi

24

3.01 %

10

Eskatologi

22

2.76 %

11

Kegiatan religi

20

2.50 %

12

Peristiwa religi

10

1.25 %

13

Perintah dan Larangan religi

13

1.63 %

14

Artefak religi

7

0.87 %

15

Pemilik religi

7

0.87 %

16

Konstruksi religi

6

0.75 %

17

Peringatan religi

2

0.25 %

18

Nama religi

1

0.12 %

799

100%

Total
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Dalam bentuk grafik, data di atas adalah sebagai berikut;
Tabel 4.3 Grafik Istilah Budaya Religi Islam Sensitif

Jenis
300
250
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200
150
100
50

149
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75

51
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21

24

22

20

8

13

7

7

6

0

Berdasarkan tabel di atas (4.2) yaitu data dari urutan 1-9 merupakan istilah
paling sensitif (Alghamdy, 2016), mereka disebut sensitif karena merupakan God’s
word. Istilah budaya religi Islam cenderung beresiko dan rentan konflik pada
pemeluk agama tertentu bahkan riskan juga ke pemeluk agama lain kalau salah
dalam menerjemahkan. Melihat data tabel 4.2, yang paling dominan yaitu sapaan
religi, ditemukan 241 data (30.025%), istilah ini diisi dengan nama orang dan kata
ganti orang. Setelah sapaan religi kemudian diikuti dengan istilah pencerahan
berjumlah 78 data (9.79%), istilah ini merupakan sumber ajaran religi, panduan dan
rujukan religi selain Al-Qur’an dan Sunnah. Di peringkat ketiga yaitu kelompok
religi, data yang ditemukan dalam kelompok religi ada 75 data (9.42%). Nama
kelompok, aliran atau kumpulan biasanya lahir dan muncul atas ketidakpuasan atas
suatu kelompok. Perbedaan pandangan keyakinan sering menjadi riskan hanya
karena istilah religi yang diungkapkan. Setelah itu diikuti peringkat empat yaitu
aktivitas religi khusus, data yang ditemukan dari sumber data ada 25 data (3.14%).
Istilah ini adalah istilah yang menunjukan aktivitas ibadah yang spesifik dalam
Islam, spesifik syarat dan rukunya. Dalam Islam suatu aktivitas ibadah tidak bisa
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dinamakan sholat kalau tidak memenuhi syarat dan rukun sholat, itu salah satu
alasan bahwa istilah ini sensitif dalam dalam dunia Bahasa.
Data kelima yaitu eskatologi, data ditemukan ada 22 data (2.76%), menurut
alghamdy (2016), istilah ini masuk dalam kategori sensitif, yaitu istilah yang
berkaitan kehidupan setelah dunia ini. Konsep surga, neraka berbeda antar agama
satu dengan yang lain bahkan dalam satu agama ada perbedaan kepercayaan terkait
surga, balasan dan juga hal lainya. Di peringkat keenam yaitu kriteria moral dan
etika, ditemukan ada 21 data (2.68%), ini adalah gambaran kualitas objek, nilai dan
tingkatan hukum ibadah dalam Islam, contoh compulsory (wajib), Sunnah, makruh,
mubah hingga haram. Istilah yang rentan salah paham pada pembaca karena istilah
tersebut yang sering dijumpai dalam buku. Mereka khas dengan rumpun Bahasa
tertentu yaitu dari bahasa Arab. Agar pesan dari Bsu tersampaikan dengan tepat
maka istilah dari Bahasa asal tidak digeser dalam bahasa apapun, ini bisa dikatakan
bahwa bahasa dari istilah kriteria moral etika adalah bahasa global. Data ini
ditemukan ada 21 data (2.68%), semuanya merupakan gambaran mental suatu
objek, sesuatu dan tingkatan hukum dan kualitas suatu aktivitas ibadah.
Di peringkat ketujuh yaitu peristiwa religi, data ini ada 10 (1.25%), data
peristiwa religi menyangkut suatu peristiwa besar, peristiwa di luar daya dan
kekuatan manusia, peristiwa supranatural atas kehendak ALLAH SWT. Yang bisa
masuk dalam istilah ini adalah peristiwa besar yang berdampak besar yang dialami
oleh tokoh agama. Maksud peristiwa besar adalah peristiwa yang berdampak luas
terhadap perkembangan dan dakwah Islam seperti masuknya Islam Umar bin
Khotob, sebagai mana diketahui, beliau adalah tokoh yang menjadikan Islam lebih
disegani dan bisa mengajak banyak orang Quraish masuk Islam mengikutinya. Di
peringkat delapan yaitu artefak religi, data ini adalah segala ciptaan manusia yang
bernilai sejarah, bernilai religi yang dibuat untuk meningkatkan ketaatan,
simbolisasi Islam dan menunjukan kekayaan peradaban Islam. Dari data ini
ditemukan ada 7 data (0.87%), data ini termasuk sensitif karena masalah
simbolisasi agama sering bersinggungan dengan agama lain sehingga karena itu
banyak memakan korban jiwa. Yang terakhir data istilah sensitif yang ditemukan
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konstruksi religi adalah bentuk bangunan ciptaan manusia yang dimanfaatkan
untuk aktivitas religi. Ia adalah bangunan yang dibuat merepresentasikan budaya
dan peradaban masyarakat setempat, bangunan yang sudah menjadi ikon
masyarakat tertentu, mereka tidak bisa direbut atau diakui oleh masyarakat lain
sebagai perintis dan penggagasnya. Simbolisasi religi dibuat dengan adanya simbol
konstruksi bangunan.
Istilah berikutnya urutan 10-13 yaitu kegiatan religi, sejarah religi dan
peringatan religi belum tervalidasi seisitifitas dari istilah tersebut. Begitu juga data
urutan 14-18 yang merupakan proposal dari penulis untuk dimasukan sebagai
tambahan istilah budaya religi Islam juga belum tervalidasi sensitivitasnya. Adanya
tambahan istilah baru belum berani dikatakan sensitif oleh peneliti hingga akhirnya
berdasarkan hasil FGD bersama pakar disebutkan bahwa istilah budaya religi Islam
semuanya sensitive. Berikut adalah nama-nama istilah budaya religi Islam yang
sensitif sebagaimana disampaikan oleh Alghamdy (2016), Yulianita (2017) dan
peneliti (2020);
1.1.2.1 Sapaan Religi
Sapaan religi merupakan istilah yang sensitif, berisiko. Istilahnya beresiko
karena merupakan nama orang, yang mengandung makna dan merupakan bentuk
harapan dari yang memberi nama agar kebaikan selalu mengiringi untuk yang
diberi nama. Dalam masyarakat, nama yang ditulis atau orang dipanggil bukan
nama aslinya akan beresiko pada pola hubungan komunikasi yang negatif. Nama
yang tidak lengkap dalam penulisan akan membawa dampak negatif, kalau
ditambahi dengan gelar dan tambahan lainya akan membuat senang yang punya
nama walaupun tidak semua orang sama senangnya ketika namanya ditambahtambahi. Nama tidak mudah untuk diartikan maka banyak sapaan adalah
peminjaman seperti “Abu Bakr” menjadi “Abu Bakar”, keduanya sangat mirip,
yang pertama sangat dekat dengan Bahasa Arab, kemudian yang kedua sudah ada
sedikit penambahan “a” sehingga menjadi “Abu Bakar” tetapi ia masih berbahasa
Arab.

Namun karena nama-nama yang terkesan peminjaman tersebut sudah

dikenal dan sudah ada dalam Bsa sehingga berdasarkan FGD mereka adalah
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Berdasarkan data teknik yang digunakan dalam menerjemahkan nama
orang (87 nama) ditemukan menggunakan teknik padanan lazim dan peminjaman,
ada kecenderungan bahwa penerjemahan nama orang didominasi oleh dua teknik
tersebut. Dua teknik tersebut kalau dilihat dalam menerjemahkanya sangat
memperhatikan Bsa dan Bsu sekaligus. Di sana terjadi sedikit perubahan tetapi ia
menggunakan istilah yang lazim dalam Bsa. Ini terjadi tidak lepas dari sensitivitas
sapaan religi, istilah yang berupa nama orang beresiko untuk diterjemahkan, bahkan
kebanyakan orang akan marah kalau namanya diterjemahkan apalagi dipakai untuk
memanggilnya dan menyapanya. Nama yang diberikan oleh orang tua memang
harus dihormati oleh siapapun sehingga ini terjadi pula dalam penerjemahan
dimana penerjemah tidak akan banyak melakukan kegiatan penerjemahan dalam
istilah sapaan religi diatas karena alasan tersebut. Yang dilakukan oleh penerjemah
adalah mengambil istilah yang sudah dimiliki oleh Bsa. Kebetulan, Bsa sudah
memiliki istilah tersebut walaupun istilah yang ada mirip dengan Bsu.
Yang

menjadi

tantangan

bagi

penerjemah

adalah

bagaimana

menerjemahkan nama-nama yang sangat penting di dalam agama Islam contoh
nama “Hagar, Isaac dan Jesus”. Menurut peneliti, tantanganya adalah memastikan
“Hajar, Ishaq” merupakan nama yang merujuk pada nama Bsu di atas.
Menerjemahkan nama-nama mereka tidak boleh keliru karena mereka adalah tokoh
kunci dalam sejarah Islam bahkan “Isaac” merupakan salah satu nama Nabi dalam
Islam. Di sini penerjemah dituntut untuk betul-betul mengetahui aspek bahasa dan
sejarah terkait nama tersebut.
Nama orang adalah “incongruous element” atau sesuatu yang tidak pantas
diterjemahkan, misalnya nama “Abu

Hurairoh”, nama ini tidak sepantasnya

diterjemahkan karena memiliki sensitivitas yang tinggi. Sebagaimana diketahui
nama tersebut kalau diterjemahkan merupakan nama binatang peliharaan. Nama
tersebut adalah nama panggilan khusus untuk orang khusus yang mana orang lain
tidak bisa serta merta menggunakanya atau orang lain akan memanggil orang
bersangkutan dengan terjemahan dari nama tersebut.
Nama orang atau sapaan religi merupakan hal yang “subtle (halus, tak
to user
terlihat, tak mudah diartikan). Apacommit
dampaknya
bagi penerjemah ketika menghadapi

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

istilah teserbut adalah dengan meminjam, ini supaya bisa menghindari deviasi dan
distorsi makna. Dengan melakukan peminjaman berarti penerjemah merasa bahwa
nama tertentu merupakan sesuatu yang pelik. Dalam rangka menghindari kesalahan
penerjemahan dan merasa dia tidak yakin terhadap nama tertentu maka nama
tersebut dipinjam ke dalam Bahasa sasaran. Peminjaman terjadi karena nama
tertentu bukan nama yang popular sehingga tidak banyak dikenal oleh penerjemah
dan orang pada umumnya. Untuk menghindari kesalahan fatal penerjemah bisa
menerjemahkan dengan teknik pinjaman.
Nama yang sudah popular juga tidak banyak diketahui sejarahnya, padahal
nama tersebut berkaitan dengan keyakinan, agama dan bersinggungan dengan
umat, contoh nama “Jesus”. Bagi penerjemah yang sudah mengetahui sejarah Islam
akan tidak kesulitan menerjemahkan kata tersebut sesuai konteknya. Nama “Jesus”
merupakan nama yang “risky for adherents”, nama itu dikaitkan sebagai Tuhan di
dalam agama tertentu padahal dalam agama Islam pemilik nama tersebut adalah
sebagai Nabi dan Rosul, manusia biasa dan bukan Tuhan. Dalam Islam, pemilik
nama itu tidak lebih tugasnya adalah sebagaimana tugasnya dari ALLAH SWT
untuk menyebarkan ajaran tauhid. Itu saja, tetapi bagi orang pemeluk agama lain,
Jesus adalah Tuhan. Dampaknya dalam menerjemahkan juga tidak mudah,
sehingga pengetahuan tentan sejarah Agama tersebut, baik itu Islam maupun
Kristen menjadi sangat penting.
1.1.2.2 Konsep Religi
Konsep religi merupakan gagasan, ide terhadap kehidupan manusia yang
merujuk pada kitab untuk tujuan kebaikan manusia. Mari kita lihat contoh data no
0195 berikut;
Mutazilites
developed
a
rationalistic theology (kalam)
which emphasized the strict
unity and simplicity of God

Mutazilah
mengembangkan
sebuah
teologi
rasionalistik
(kalam),
yang
menekankan
keesaan yang jelas dan simplisitas
Tuhan.

Istilah “simplicity of God” merupakan istilah yang “subtle”, yang tidak
mudah diartikan, beresiko terjadicommit
distorsi
makna, penyimpangan dan beresiko
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konflik pada pemeluk agama tertentu. Itu terjadi karena kata “simplicity” yang
beriringan dengan ungkapan “God”, di sana ada kekhawatiran dalam
menerjemahkan ungkapan tersebut sehingga terjemahan yang muncul adalah
“simplisitas Tuhan”. Dari terjemahan ini sebenarnya pembaca sasaran tidak mudah
untuk memahami ungkapan ini, ungkapan tersebut terkesan seperti seperti Bsu
sehingga di mata pembaca mereka tidak akan mudah untuk mendapatkan maksud
dari “simplisitas Tuhan”. Mungkin ini bukan terjemahan ideal tetapi hanya sebagai
upaya untuk menghindari kesalahan fatal dalam hal keyakinan maka teknik yang
dipakai dalam menerjemahkan istilah tersebut yaitu dengan teknik peminjaman.
Kalau dicek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah simplisitas juga belum
ditemukan, ini kata yang tidak baku dalam Bahasa Indonesia. Ini semua terjadi
karena sensitivitas teks keagamaan khususnya istilah yang berkaitan dengan Tuhan.
Konsep agama sifatnya “risky for adherents”, yaitu sesuatu yang rentan
pada pembaca sasaran. Penerjemahan yang tidak memihak Bsa berdampak pada
keengganan membaca karya terjemahan, ini karena ditemukan terjemahan yang
tidak ekuivalent dengan maksud dan kontek Bsu. Konsep religi adalah istilah yang
beresiko, terjemahan yang tidak baik kemungkinan ditinggalkan pembaca
khususnya pembaca dari kelompok keyakinan tertentu. Contoh istilah “Sharīʿaminded,” diterjemahkan menjadi “kefanatikan shari”a”. ungkapan kefanatikan
biasanya mengarah kekiri-kirian, ekstrim, exsklusive dan anti sosial. Bagaimana
kalau diterjemahkan menjadi “berpegang teguh”, tentu nuansanya berbeda dan
dampaknya tentu juga lain. Menerjemahkan sebuah konsep keagamaan akan
menjadi lebih rumit kalau di sana penerjemah terlibat menjadi penulis kedua atau
pendompleng dari suatu karya tulisan.
1.1.2.3 Istilah Pencerahan
Istilah pencerahan adalah segala hal yang merupakan media, sumber yang
digunakan Tuhan untuk memberi pencerahan kepada manusia. Termasuk di dalam
kategori ini adalah hasil ijtihad manusia yang bisa sebagai referensi pencerahan
dalam hidup sebagai pada contoh data no 02 berikut;
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The Prophet Muhammad receives the
first revelations ofthe Quran in Mecca
and, two years later, begins to preach.

Nabi Muhammad menerima wahyu
pertama Al-Qur’an di Mekkah, dan
dua
tahun
kemudian,
mulai
melakukan dakwah

“Qur’an” adalah sumber dari ajaran agama Islam yang diturunkan kepada
Muhammad dengan perantaraan Jibril, disini ditemukan tentang ilmu ketuhanan,
sejarah, IPTEK, alam semesta dan penciptaanya, perintah dan larangan dan
tuntunan hidup, karenanya “Qur’an” disebut sebagai sumber pencerahan. Isinya
otentik, tidak pernah berubah dari tulisan dan isinya, nama “Qur’an” sendiri dalam
penulisanya harus cermat tidak boleh sembarangan, cara membawa, menyimpan
dan memperlakukanya harus dilakukan dengan baik dan benar. Kitab yang sensitif
karena itu adalah kalam ALLAH SWT. Tidak hanya “Qur’an” tetapi istilah “God’s
offer, sign dan shari’ah norms” juga sensitive karena merupakan bagian dari firman
ALLAH SWT yang menjadi pedoman umat Islam sampai sekarang dan kelak
hingga akhir zaman.
Istilah pencerahan merupakan kajian ilmu Islam yang dipakai umat sebagai
panduan setelah Al-Qur’an, contohnya “uṣūl al-fiqh, Fiqh, Tanzimat”. Istilahistilah tersebut merupakan cabang ilmu yang ada dalam agama Islam sebagai
sumber pencerahan dan pegangan dalam ibadah. Karena istilah tersebut merupakan
nama baku dalam Islam maka istilah tersebut jarang ditemukan diterjemahkan ke
dalam Bahasa sasaran. Nama-nama tersebut langsung dipakai dalam Bahasa
sasaran sejak Islam datang ke Indonesia, dihafalkan dan dilaksanakan isinya. Ini
makanya istilah tersebut beresiko kalau diganti nama istilah dalam Bahasa sasaran.
Ini karena nama tersebut sudah baku dalam Bsu dan wajib kifayah hukumnya untuk
dipelajari isinya dengan menggunakan Bahasa sasaran. Untuk istilah “fiqh” adalah
istilah yang sudah dikenal dalam Bsa sehingga teknik yang digunakan bisa juga
menjadi padanan lazim.
1.1.2.4 Kelompok Religi
Kelompok religi ini merupakan kelompok orang-orang yang memiliki
agama atau kepercayaan serta pemahaman
yang sama. Kelompok dalam Kamus
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Besar Bahasa Indonesia merupakan 1 kumpulan (tentang orang, binatang, dan
sebagainya); 2 golongan (tentang profesi, aliran, lapisan masyarakat, dan
sebagainya); 3 gugusan (tentang bintang, pulau, dan sebagainya); 4 Antar kumpulan
manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem
norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu; 5 kumpulan orang
yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama,
(kbbi.web.id). Jadi 5 makna dan defenisi istilah merupakan kelompok religi (5
defenisi diatas) dalam ruang lingkup keagamaan, khususnya bidang keIslaman.
Contoh data no 0572;
the young wanted something
new and turned to the Islamic
parties

Para
pemuda
menginginkan
sesuatu yang baru dan berpaling ke
partai-partai Islam.

Istilah “Islamic parties” merupakan istilah yang sensitif karena istilah
tersebut belum tentu ideal sebagaimana namanya, idealnya nama partai-partai Islam
adalah partai yang Islami dan bisa merepresentasikan indahnya agama Islam tetapi
yang terjadi adalah partai-partai Islam tidak ditempati oleh orang yang
berkomitmen terhadap partai Islamnya.

Ini makanya istilah “Islamic paties”

termasuk sensitif. Selain itu istilah “Islamic parties” masih menjadi momok bagi
kebanyakan warga negara, bayangan mereka adalah hukum cambuk, hukum potong
dan hukum-hukum lainya yang menjadikanya sebagai istilah yang tidak popular.
Istilah yang “risky for it’s adherent”, penggembira partai tersebut akan senang
kalau partainya disebut dan mendapatkan simpati tetapi bagi kelompok yang lain
yaitu partai umum akan memiliki sensitivitas tertentu sehingga konfrontasi antar
partai tidak terhindarkan.
1.1.2.5 Situs Religi
Meskipun Nida telah memberikan kategori religious construction, kategori
ini tetap ditambahkan karena ada tempat-tempat religi yang berupa area yang luas
yang digunakan dalam kegiatan religi (Mina dan Arafah). Dengan kata lain,
konstruksi religi merupakan tempat-tempat religi yang berupa benda konkrit atau
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atau merupakan suatu area terbuka yang tidak berbentuk bangunan. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia situs merupakan daerah temuan benda-benda
purbakala, (http//kbbi.web.id). Daerah-daerah, kota yang bersejarah tempat
ditemukanya benda bersejarah, peristiwa bersejarah dalam penyebaran agama
Islam oleh tokoh penting.
Situs religi merupakan tambahan istilah dari Alghamdy (2016), ini
merupakan pecahan dari istilah yang sudah ada yaitu konstruksi religi, konstruksi
berujud bangunan karya manusia yang digunakan sebagai tempat ibadah,
sedangkan situs religi merupakan tempat terbuka seperti kota, negara yang bernilai
sejarah keagamaan Islam. Istilah ini menurut penulis tidak termasuk yang sensitif.
Menurut penulis, sensitif adalah istilah yang memenuhi unsur Intangible (tidak
dapat diraba), subtle (halus, tak terlihat, tak mudah diartikan), incongruous (tidak
layak/pantas), risky for adherents (Nida, 1961:203). Penerjemah tidak mengalami
beban untuk menerjemahkan istilah tersebut, tidak ada resiko yang signifikan
apabila penerjemah mengalami kesalahan yang sifatnya ringan.

Namun

berdasarkan FGD bersama pakar disimpulkan bahwa semua istilah budaya religi
Islam itu sensitif. Contoh data pada no 05;
The
Prophet
Muhammad
receives the first revelations
ofthe Quran in Mecca and, two
years later, begins to preach

Nabi
Muhammad
menerima
wahyu pertama Alqur’an di
Mekkah, dan dua tahun kemudian,
mulai mmelakukan dakwah

Nama situs seperti “Mekkah, Madinah dan Palestina” bisa dengan mudah
dikenal oleh pembaca, dalam menerjemahkanya penerjemah menggunakan teknik
padanan lazim, ini karena situs religi merupakan nama tempat, kota yang bersejarah
secara religi yang baku dalam Bsu dan Bsa. Situs religi tidak perlu untuk
diterjemahkan ke dalam Bsa walaupun kalau dilihat secara leksikal bisa diartikan
tetapi ini sudah menjadi kesepakatan Universal bahwa nama negara, kota dan
daerah tidak bisa diterjemahkan secara leksikal tetapi murni dipinjam ke dalam Bsa
jika dan apabila istilah itu tidak dikenal dalam Bsa. Nama kota di atas misalnya
“Madinah” tidak bisa diterjemahkan dengan arti “kota”. Secara leksikal artinya
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memang “kota” tetapi sebagaimana disampaikan diatas bahwa situs religi dan nama
kota dan daerah pada umumnya tidak perlu diterjemahkan ke dalam Bsa.

1.1.2.6 Pemerintahan Religi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerintah merupakan 1
sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial,
ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; 2 sekelompok orang
yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan
kekuasaan; 3 penguasa suatu negara (bagian negara): 4 badan tertinggi yang
memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah): 5 negara
atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta), (Http://kbbi.web.id/). Dari lima
defenisi di atas maka segala (5 hal) yang berkaitan dengan peristiwa, orang,
pemerintahan dan kegiatan bernuansa religi Islam maka dikategorikan menjadi
istilah pemerintahan religi. Contohnya istilah pemerintahan religi no 0724;
Islamic juristic-political theory
and practice (siyāsa Sharʿiyya)
demanded this much

Teori dan praktek politik hukum
dalam Islam (siyasa syar’iyya)
menuntut yang demikian itu

Istilah “siyasa syar’iyya” merupakan istilah budaya religi Islam yang
ditemukan oleh peneliti. Istilah ini banyak ditemukan dalam topik yang membahas
tentang sejarah kepemimpinan dan pemerintahan Islam dari masa ke masa.
Pemerintahan Islam dimulai semenjak Rosululloh Muhammad SAW sampai
pemerintahan Bani Umayah dan memungkinkan bisa berlaku sampai sekarang.
Istilah ini banyak terdiri dari nama dan era pemerintahan yang berkaitan erat dengan
pengikut dan pendukung suatu pemerintahan. Istilah “Abasid” berarti pemerintahan
periode dan era Abasiyah, istilah “Umayyad” berarti pemerintahan periode
Umayah, keturunan Umayah. Ia merupakan tokoh penting dalam agama Islam.
1.1.2.7 Aktivitas Religi Khusus
Kategori ini meliputi kegiatan ritual yang dilakukan oleh suatu agama.
Aktivitas yang bernilai ibadah khusus yang sudah ditentukan syarat dan rukunya.
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balasan yang baik akan diberikan oleh ALLAH SWT dan ancaman bagi yang
meninggalkanya. Contoh aktivitas religi khusus no 078;
shaved their heads

Mencukur kepala mereka

Contoh di atas adalah salah satu contoh aktivitas religi khusus, aktivitas
yang memiliki syarat dan rukun demi diterimanya amal dalam agama Islam. Istilah
budaya religi bersifa khusus, sehingga apabila diterjemahkan tanpa pengetahuan
yang mencukupi akan berisiko terjadi defiasi dan distorsi makna. Ini tidak akan
terjadi apabila diterjemahkan oleh penerjemah professional yang paham bahasa
dan kedalaman ilmu keagamaan Islam yang baik. Istilah “shaved their heads” akan
menjadi tantangan sendiri dalam menerjemahkan. Kalau diterjemahkan dengan
literal maka akan muncul kata “mencukur kepala”. Dalam ritual Haji yang
dilakukan adalah mencukur rambut sebagai tanda selesainya ritual rukun Haji.
Dalam ungkapan sehari-hari sudah dikenal istilah “to cut the hair off”. Ini adalah
ungkapan yang sudah popular untuk aktivitas mencukur rambut, bukan mencukur
kepala. Menerjemahkan yang kurang lazim seperti di atas terjadi karena kurangnya
kedalaman pengetahuan terkait Ibadah Haji.
1.1.2.8 Kriteria Moral dan Etika
Kriteria moral dan etika berarti standar nilai bersumber dari hukum Islam
yang ada di dalam Al Qur’an dan Al Hadist serta hukum dari para ulama atau
pemimpin Islam pewaris Nabi Muhammad setelah beliau meninggal. Biasanya
terdapat standar mengenai baik dan buruk akan suatu hal. Istilah “the sacred, the
profane” merupakan isilah yang sensitif karena istilah tersebut bersumber dari
Kitab Al-Qur’an, Hadist atau buku-buku tentang hukum Islam. Istilah ini
merupakan sifat atau hukum daripada sesuatu atau hukum terhadap suatu kegiatan
ibadah. Contoh data no 083 sebagaimana berikut;
In the Quranic vision there is no
dichotomy between the sacred
and
the profane

Di dalam visi qurani, tidak ada
dikotomi antara yang suci
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Contoh di atas adalah sifat dan hukum dari sesuatu atau ibadah berdasarkan
kriteria tertentu dalam agama Islam. Kriteria moral dan etika termasuk istilah yang
sensitif karena ia adalah pegangan dan standard terhadap suatu ibadah. Sesuatu
yang wajib harus ditulis wajib dan yang haram juga harus ditulis haram, jangan
sampai umat tidak mempunyai pedoman sehingga melaksanakan sesuatu yang
sebenarnya dilarang atau sebaliknya. Informasi terkait hukum boleh atau tidak
boleh harus jelas dan konsisten, boleh, wajib atau mubah yang mempunyai dasar
(Al-Qur’an dan Sunnah) dan bisa mengikat terhadap perilaku umat dalam
menjalankan ibadah.
Hukum dan ketentuan yang ada dalam Islam bersifat mengikat dan
mempunyai dampak langsung

terhadap umat, darinya manusia bergerak dan

semakin mengerti tentang hukum maka orang akan menjadi bijak. Karena itulah
penulisan dan ungkapan dan Bahasa dalam hukum nampak tegas dan jelas. Bahasa
yang dipakai dalam hukum menunjukan bahwa istilah yang ada merupakan sesuatu
yang beresiko apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Bahasa yang digunakan boleh
saja menggunakan bahasa sasaran asalkan mempunyai unsur “the closest
equivalence”, kalau tidak ada maka sebaiknya Bsu dari Bahasa hukum saja yang
dipinjam secara murni sehingga tidak mempengaruhi kekuatan pesan dari istilah
yang digunakan.
1.1.2.9 Sejarah Religi
Sejarah berarti 1 asal-usul (keturunan) silsilah; 2 kejadian dan peristiwa
yang benar-benar terjadi pada masa lampau; riwayat 3 pengetahuan atau uraian
tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau; ilmu
sejarah umum sejarah tentang kejadian di dunia. Sejarah religi berarti asal usul,
kejadian dan pengetahuan Islam semenjak Rosululloh hingga saat ini khususnya
yang termaktub di dalam buku Islam: A Short History.
Sejarah religi adalah istilah baru yang diajukan oleh peneliti sebelumnya,
ini diajukan karena nama-nama istilah yang sudah ada tidak bisa mewadahi istilah
yang terkait dengan sejarah. Dengan adanya istilah ini maka ungkapan-ungkapan
yang berbentuk kegiatan atau peristiwa bersejarah bisa masuk dalam istilah ini.
Contoh data no 0299;
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The martyrdom of Husain, the
Third Imam, at Kerbala was a
particularly eloquent example of
the perils that could accrue from
the attempt to do God's will in
this world.

Kesyahidan
Husayn,
Imam
Ketiga, di Karbala adalah sebuah
contoh dari halangan yang
muncul dari cobaan untuk
melaksanakan kehendak Tuhan
di dunia ini.

1.1.2.10 Eskatologi
Eskatologi merupakan segala peristiwa yang terjadi setelah kehidupan di
dunia ini, ia
terjadi di luar kemampuan manusia sebagai kelanjutan kehidupan manusia.
Istilah ini dari bahasa Yunani, Eschatos yang berarti "terakhir" dan -logi yang
berarti "studi tentang", eskatologi adalah bagian dari teologi dan filsafat yang
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia, atau
nasib akhir dari seluruh umat manusia, yang biasanya dirujuk sebagai kiamat.
Contoh eskatologi sebagaimana data 0784 berikut;
Ṣāliḥāt
is
conceptually
associated with ajr, the latter
meaning a “fee,” “reward,”
“remuneration.” Those who
perform ṣāliḥāt will enter
paradise, as many verses attest

shalihat terkait dengan istilah ajr
yang berarti “bayaran,” “balasan,”
dan “remunerasi.” Mereka yang
melakukan hal-hal yang tergolong
shalihat akan masuk surga,
sebagaimana ditegaskan oleh
sejumlah ayat al-Qur’an

Menurut Alghamdy (2016) eskatologi adalah istilah yang sensitif, istilah
yang mengandung peristiwa penting bagi manusia. Eskatologi dianggap penting
karena semua manusia akan mengalaminya tanpa kecuali. Peristiwa yang berkaitan
dengan eskatologi atas kendali dari pencipta alam semesta ALLAH SWT untuk
seluruh ciptaanya. Peristiwa yang terjadi berdasarkan berita dan referensi firman
ALLAH SWT dalam Al-Qur’an dan Hadist yang digambarkan secara lengkap di
dalam dua kitab tersebut untuk selalu diingat oleh semua manusia. Contoh istilah
dalam eskatologi yaitu istilah “reward”, istilah yang sudah dikenal sebagai sebuah
tanggung jawab setelah kematian manusia. Istilah itu tidak sekedar diartikan
dengan balasan tetapi pahala, pahala mengandung nilai religi yang tinggi yang
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akhirat. Kata “pahala” lebih bermakna religi daripada kata “balasan”, ini karena
kata “balasan” bisa diberikan kepada siapa saja yang Muslim atau yang lain,
penggunaanya bisa lebih umum untuk yang positif atau negatif, jadi bisa dikatakan
seseorang mendapatkan balasan setimpal atas kejahatanya. Itulah contoh
bagaimana menggunakan kata “balasan”, ini berbeda dengan kata “pahala” yang
melekat dengan buah dan hasil jerih payah perbuatan baik seseorang. Misalnya
ungkapan “setiap orang yang beriman akan mendapatkan pahala sedekah dan
segala amalan yang dikerjakanya selama di dunia”.
1.1.2.11 Kegiatan Religi
Kegiatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1 aktivitas; usaha;
pekerjaan; 2 kekuatan dan ketangkasan (dalam berusaha). Kegiatan religi adalah
aktivitas dan usaha yang bernilai religi Islam. Kegiatan religi yang bernilai Islami
yang dialami oleh tokoh-tokoh muslim, kegiatan yang bersifat rutin. Istilah ini
berbeda dari peristiwa religi yang merupakan peristiwa diluar daya dan kekuatan
manusia dan merupakan mukjizat untuk manusia yang dipilih oleh ALLAH SWT
contohnya peristiwa Isra’ Mi’raj. Peristiwa di luar kemampuan manusia untuk
membayangkanya apalagi melakukanya tetapi bagi ALLAH SWT hal itu mudah.
Contoh istilah kegiatan religi sebagaimana pada data no 025;
Abu Hanifah pioneers the
study of fiqh.

Abu Hanifah merintis penelitian
mengenai fiqih

Kegiatan religi berbeda juga dari aktivitas religi khusus dari segi sifatnya,
kegiatan ini adalah kegiatan religi yang umum, yang bukan termasuk lima pilar
dalam agama (penelitian mengenai fiqih). Bila dikaitkan dengan hukum, maka
kegiatan religi bernilai sangat baik kalau dilakukan dan kalau tidak dijalankan tidak
ada sangsi atasnya. Adapun aktivitas religi khusus adalah kegiatan yang memiliki
syarat dan rukun yang sudah dijelaskan di dalam Hadist secara lengkap dan hukum
yang tinggi yaitu wajib dijalankan. Wajib karena sudah ditulis sebagai salah satu
pilar dalam Islam dengan pahala yang besar juga. Istilah ini termasuk istilah yang
sensitif, baik karena hukumnya dan prosesnya yang rigid.
1.1.2.12 Peristiwa Religi
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peristiwa adalah 1
kejadian (hal, perkara, dan sebagainya); kejadian yang luar biasa (menarik
perhatian dan sebagainya); yang benar-benar terjadi: memperingati -- penting
dalam sejarah; 2 pada suatu kejadian (kerap kali dipakai untuk memulai cerita).
Contoh peristiwa religi sebagaimana pada contoh data no 050;
One of the most dramatic of
these conversions was that of
Umar ibn al-Khattab, who was
devoted to the old paganism.

Salah satu dari perubahan ini yang
paling dramatis adalah bahwa
Umar Ibn Khattab, yang
merupakan pemuja berhala yang
taat di masa lalu

Kejadian religi merupakan segala kejadian dan peristiwa yang dialami oleh
manusia pilihan ALLAH SWT, kejadian dan peristiwa besar (perubahan) yang
terjadi pada tokoh utama seperti Umar Ibn Khattab, ini adalah peristiwa yang luar
biasa terjadi di luar daya dan kekuatan manusia. Perubahan keyakinan satu ke
keyakinan lain adalah hanya atas kekuasaan Tuhan, manusia tidak mampu
membuat orang lain menjadi muslim tanpa petunjuk Tuhan. Peristiwa lain yang
sangat penting yang menjadi sejarang penting kehidupan beragama Islam misalnya
peristiwa Isra’ Mi’raj. Istilah ini adalah peristiwa religi sangat penting yang dialami
oleh tokoh nabi termulia. Istilah yang dipakai (Isra’ Mi’raj) sangat penting untuk
diketahui oleh umat Muslim sebagaimana nama istilah aslinya. Istilah itu dipinjam
secara murni dari Bsu nya dalam rangka menjaga keaslian istilah dan ajaranya.
Istilah yang sudah populer tidak akan diterima oleh pembaca kalau diganti dengan
istilah lain, istilah ini beresiko kalau dirubah dengan Bahasa istilah yang lain.
Istilah ini tidak dirubah ke dalam Bahasa sasaran dalam rangka makna Bsu nya
tersampaikan dan umat terbiasa dengan istilah itu, peristiwa religi mengandung
peristiwa besar dan menentukan untuk ritual Ibadah umat.
1.1.2.13 Perintah dan Larangan Religi
Yang dimaksud dengan perintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah 1 perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; 2 aba-aba;
komando 3 aturan dari pihak atas yang harus dilakukan: sedangkan larangan
merupakan

1 perintah (aturan)commit
yang to
melarang
user suatu perbuatan: pemerintah

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

mengeluarkan ~ mengirim emas ke luar negeri; 2 sesuatu yang terlarang karena
dipandang keramat atau suci: tabuh ~; 3 sesuatu yang terlarang karena kekecualian
(kbbi.web.id). contoh perintah dan larangan religi pada data no 0751 berikut;
is specifically designed by
divine munificence and power
for the single purpose of
challenging humans to do
good. This Qurʾānic narrative
of “doing good” is all pervasive

adalah secara khusus dirancang
oleh Dhat dan Kekuatan Suci
dengan
satu
tujuan,
yakni
mendorong manusia menjadi baik .
Ungkapan
al-Qur’an
untuk
“berbuat baik” ini mencakup
semua aspek

Perintah dan larangan adalah dua istilah yang ada di seluruh agama, istilah
yang terkait ini dimiliki dalam semua agama seperti istilah “berbuat baik”. Masingmasing agama memiliki panduan kebaikan yang harus dijalankan dan batas-batas
yang harus dihindari oleh penganutnya sesuai dengan referensi masing-masing
kitabnya. Istilah “memaafkan, judi, alkohol” merupakan bentuk dan contoh
ungkapan perintah dan larangan yang ada dalam semua agama, perintah dan
larangan adalah istilah universal yang sudah ada semenjak dahulu kala hingga saat
ini dalam semua agama. Istilah itu ada dan bisa ditemukan semua dalam Bahasa
sasaran, baik yang perintah dan larangan. Menemukan padanan untuk istilah diatas
tidak mengalami kesulitan karena semua agama memilikinya, jadi kalau dilihat
hanya beda istilahnya tetapi isinya dan bentuk dua perbuatan di atas keduanya
sama-sama ada di dalam Bsa. Mereka itu bisa dicek dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, istilah-istilah tersebut mudah dicarikan terjemahan dan padananya
dalam Bsa.
1.1.2.14 Artefak Religi
Artefak merupakan alat yang digunakan dalam proses ibadah agama Islam,
termasuk di dalamnya adalah benda bersejarah yang bernilai religi Islam yang
merupakan bukti kebenaran sejarah Islam. Contoh artefak sebagaimana data no
0497;
Islamic dress was prohibited

Busana Muslim dilarang
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Artefak merupakan bukti kebenaran suatu agama, benda yang masuk dalam
artefak adalah benda buatan kreasi manusia yang dipakai untuk proses dakwah
Islam. Benda bernilai artefak kalau digunakan oleh tokoh penyebar agama, ia
adalah sebagai syiar Islam masa lalu yang masih bisa dilihat hingga kini, jadi bukan
semua benda masuk dalam kategori ini. Benda yang masuk artefak contohnya
“Islamic dress” atau “busana muslim”. Benda-benda itu adalah bukti peradaban
Islam dari masa lalu, dari benda itu bisa menggambarkan bagaimana kehidupan
umat dalam berbagai sektor waktu itu. Benda-benda itu bernilai sejarah religi
karena mereka berkaitan langsung dengan aktivitas penyebaran agama Islam waktu
itu. Busana muslim berbeda dari masa ke masa, setiap masa ada desain sendiri, dari
situ bisa juga dilihat nilai religiositas pemakai busana muslim tersebut.
1.1.2.15 Pemilik Religi
Pemilik religi atau sumber dari mana agama itu berasal dan yang memiliki
agama Islam yaitu ALLAH SWT. Dia yang memiliki dunia dan langit serta isinya,
kekuasaanya yang tak terhingga. Untuk mengatur kehidupan manusia sehingga
seimbang dan supaya bisa mencapai tujuan yaitu dengan diberikan agama yang
lurus. Contoh nama pemilik religi pada data no 0226 berikut;
Courtiers kissed the ground
when they came into his
presence, in a way that would
have been unimaginable in the
days when Arabs prostrated
themselves only before God

Para pegawai istana mencium
tanah ketika mereka ditunjuk,
dengan
cara
yang
tidak
terbayangkan pada masa-masa
ketika bangsa Arab menyerahkan
hidupnya hanya kepada Allah.

Istilah ini namanya pemilik dan sumber religi, ini merujuk kepada pencipta
alam semesta dan isinya yaitu ALLAH SWT. Menulis namanya tidak boleh salah
dalam rangka mengagungkan namanya walaupun dia tidak butuh diagungkan. Ini
sangat sensitif, ini harus betul-betul diperhatikan oleh penerjemah karena
sesungguhnya sumber ilmu yang kita pelajari saat ini juga berasal darinya.
Sehingga bentuk penghormatan yang bisa dilakukan dalam bidang ini sebagai
seorang hamba adalah dengan tidak salah dalam menulisnya, tidak perlu
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1.1.2.16 Konstruksi Religi
Konstruksi merupakan 1 susunan (model, tata letak) suatu bangunan
(jembatan, rumah, dan sebagainya); 2 susunan dan hubungan kata dalam kalimat
atau kelompok kata. Contoh istilah konstruksi religi ada pada data no 0563 berikut;

The only signs of the glorious
Moghul past are the great
buildings: the Taj Mahal, the
Red Fort and the Juneh
Mosque,

Satu-satunya tanda kejayaan
Moghul di masa lalu adalah
bangunan yang megah: Taj Mahal,
Benteng Merah, dan Masjid
Juneh.

Konstruksi berbentuk bangunan yang dibuat oleh manusia sebagai sarana
dan tempat religi agama Islam. Karena ini adalah nama bangunan maka nama
diambil dari nama aslinya (Bsu) supaya tidak bergeser makna dan sejarahnya.
Istilah “masjid”, ia tidak bisa diganti dengan istilah “tempat sholat” karena itu bisa
mengurangi nilai dari nama tersebut. Contoh lain seperti nama bangunan seperti
“Ka’bah” berasal dari Bahasa Arab, itu kurang lebih sama ketika digunakan dalam
Bahasa Inggris, dalam Bahasa sasaran (Indonesia) juga sama, jadi Bahasa agama
lebih condong ke Bahasa lintas Bahasa dan generasi. Bahasa yang tetap dijaga dan
digunakan sebagaimana Bahasa aslinya (Bsu) yaitu Bahasa Arab.
1.1.2.17 Peringatan Religi
Peringatan religi merupakan berita yang mengingatkan akan adanya sesuatu
yang akan terjadi. Peristiwa besar yang terjadi di masa lalu pada umat, tokoh Islam
layaknya diperingati agar supaya menjadi pengingat, motivasi ibadah dan syiar.
Contoh istilah peringatan religi adalah data no 0495 berikut;
The only signs of the glorious
Moghul past are the great
buildings: the Taj Mahal, the
Red Fort and the Juneh
Mosque,

Satu-satunya
tanda
kejayaan
Moghul di masa lalu adalah
bangunan yang megah: Taj Mahal,
Benteng Merah, dan Masjid Juneh.

Peringatan religi “Ashura celebrations” dilakukan oleh warga dan
kelompok syi’ah, mereka memperingati meninggalnya cucu Rosululloh “Hasan dan
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perayaan besar di mana saja kelompok syiah berada, yang paling besar hingga saat
ini ada di negara Iran. Istilah ini tidak begitu dikenal di negara yang mayoritasnya
adalah sunni. Bagi Muslim sunni tidak diajarkan untuk melakukan perayaan ini
sehingga istilah ini sebenarnya tidak dikenal bagi Muslim sunni tetapi bagi
kelompok syia’h ini adalah perayaan besar yang harus dijalankan. Maka dalam
penyebutan dan penulisan istilah ini bisa disebut sebagaimana bahasa pada
umumnya dalam Bsa, ia bisa diterjemahkan ke dalam Bahasa sasaran.
1.1.2.18 Nama Religi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna nama adalah 1 kata
untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya):
-- anjing itu Miki; 2 gelar; sebutan: dikaruniai -- Adipati; -- nya saja pegawai
tinggi, tetapi kekuasaannya tidak ada; 3 kemasyhuran; kebaikan (keunggulan);
kehormatan: ia beroleh (mendapat) --;menodai -- orang tua, ki merusak harga diri
orang tua; telah rusak -- nya, ki telah hilang kebaikannya; menjaga -- baik, ki
menjaga harga diri (kbbi.web.id). Contoh istilah nama religi adalah data no 054
berikut;
Agama yang baru itu, pada saatnya
kelak disebut Islam (penyerahan
diri)
Nama “Islam” adalah nama agama di muka bumi ini, nama ini bisa diartikan
The new sect would eventually
be called Islam (surrender);

secara leksikal, artinya juga merupakan maksud dan tujuan agama ini diturunkan
tetapi secara umum nama ini tidak diterjemahkan, diusung sebagaimana aslinya.
Kalau diterjemahkan secara leksikal kandungan makna dan pesan dalam nama
tersebut tidak ada bandinganya dalam bahasa apapun jadi sebaiknya nama istilah
ini tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa sasaran. Adapun kalau bertujuan untuk
menjelaskan apa itu Islam, apa saja isinya maka boleh saja dan cocok saja
terjemahanya karena nama agama ini sudah termaktub secara resmi di dalam Kitab
Al-Qur’an bahwa Islam adalah nama agama yang diridhoi oleh ALLAH SWT.
1.1.3 Teknik, Metode dan Ideologi Penerjemahan Istilah Budaya Religi
Islam
1.1.3.1 Teknik Penerjemahan Istilah
Budaya
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Tabel 4.4 Sebaran Teknik Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
No
1

Teknik penerjemahan
Padanan lazim

Jumlah
611

Prosentase
76.47 %

2

Peminjaman murni

91

11.38 %

3

Peminjaman parsial

17

2.12 %

4

Peminjaman alamiah

14

1.75 %

5

Kreasi diskursif

12

1.50 %

6

Modulasi

8

1.00 %

7

Generalisasi

7

0.87 %

8

Literal

5

0.62 %

9

Padanan lazim + P. Murni

11

1.37 %

10

Delisi

4

0.50 %

11

Padanan Lazim+Adisi

5

0.62 %

12

Deskripsi

5

0.62 %

13

Transposisi

2

0.25 %

14

Literal + P. lazim

2

0.25 %

15

Adaptasi

1

0.12 %

16

Peminjaman

4

0.50%

799

100%

Total

Tabel 4.5 Grafik Sebaran Teknik Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
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0

Berdasarkan tabel di atas (4.4), data yang diperoleh yaitu 796 data, darinya
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dalam penerjemahan istilah budaya religi Islam. Jumlah data yang diterjemahkan
dengan padanan lazim tersebut 616 istilah (77.38%), mereka diterjemahkan
menggunakan istilah yang sudah lazim dalam Bsa. Ia menjadi teknik ideal untuk
menerjemahkan istilah budaya religi Islam agar mendapatkan kualitas yang baik.
Dari data-data tersebut memiliki arti bahwa istilah dari Bsu bisa ditemukan
padananya dalam Bsa. Sudah ada istilah yang sepadan untuk menggantikan istilah
dari Bsu, walaupun teks keagamaan religi merupakan istilah yang sensitif tetapi
Bahasa sasaran sudah kaya dengan ungkapan-ungkapan yang equivalence dengan
Bsu. Ini terjadi bisa disebabkan karena 1. Proses naturalisasi, asimilasi budaya dan
bahasa antara Bsu dan Bsa, dan 2. Kekayaan budaya dan Bahasa Bsa. Dua faktor
itulah yang menyebabkan Bsa tidak begitu cultural shock terhadap budaya dan
bahasa yang masuk.
Peringkat kedua yaitu peminjaman (borrowing), baik yang alamiah atau
murni, ditemukan 125 (15%) dari jumlah data. Ini berarti bahwa dominasi Bahasa
sumber dan istilah budaya religi Islam masih dipertahankan dalam Bsa, tidak semua
istilah bisa diterjemahkan, ada banyak istilah yang sengaja dipertahankan seperti
Bsu. Ini bisa terjadi karena 1. Kekuatan Bsu secara budaya sehingga tidah mudah
ditemukan padananya dalam Bsa dan 2. Dalam rangka memelihara dan
mempertahankan nilai dan unsur istilah yang terkandung dalam Bsu maka
penerjemah berusaha untuk tidak banyak mengubah. Nilai dan unsur dalam Bsu
sangat komplek karena ungkapan yang ada merupakan firman Tuhan (God’s word),
mereka kaya akan makna dan pesan. Inilah alasan yang paling rasional kenapa
istilah budaya religi Islam itu sensitive, yaitu karena setiap ungkapan sering
mempunyai multitafsir dan menimbulkan perbedaan pandangan dari para
intelektual Muslim.
1. Padanan Lazim
Teknik padanan lazim adalah teknik penerjemahan dengan cara memilih
padanan istilah yang sudah lazim dalam Bsa. Bsu dan Bsa dianggap sudah
sepadan dalam makna dan bentuk. Salah satu contoh data sapaan religi yang
diterjemahkan dengan padanan lazim yaitu data 01;
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BSu : The Prophet Muhammad receives the first revelations ofthe Quran in
Mecca and,
two years later, begins to preach.
BSa : Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Al-Qur’an di Mekkah, dan
dua tahun kemudian, mulai melakukan dakwah
Istilah “the prophet” memiliki padanan yang tepat dalam Bahasa sasaran yaitu
“nabi”, oleh karena itu penerjemah menggunakan teknik padanan lazim dalam
mengalihkan istilah “the prophet” ke dalam Bahasa sasaran. Selain istilah
“nabi” sudah lazim dalam Bahasa sasaran, kata tersebut juga bisa ditemukan
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Istilah “Nabi” telah memiliki
unsur dan sifat dengan kata “prophet”, ia tidak bisa diterjemahkan dengan
“wali”, “dewa” dan sebagainya. Wali, dewa berbeda dengan Nabi, wali
merupakan manusia mulia yang diberikan “karomah” oleh ALLAH SWT, Ia
tidak memiliki tugas sebagaimana nabi. Dan juga dewa, bahkan dewa tidak ada
dalam ajaran Islam, itu sekedar mitos warisan nenek moyang yang tidak
dimiliki oleh Islam. Sedangkan Nabi, ia telah memiliki konsep yang sama
dengan prophet. Tidak ada pertentangan dari pembaca bahasa sasaran dengan
istilah “Nabi” untuk mengganti istilah dari Bsu “Prophet”.
Data 02
Bsu : The Prophet Muhammad receives the first revelations of the Quran in
Mecca and, two years later, begins to preach
Bsa : Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Al-Qur’an di Mekkah, dan
dua tahun kemudian, mulai melakukan dakwah
Nama Muhammad berbeda dengan nama lainya. Oleh penulis Bsu, nama
tersebut ditulis dengan tata Bahasa sasaran. Biasanya nama itu akan ikut tata
tulis Bsu seperti “Muhammed”. Menurut peneliti, ini tidak lepas dari kedekatan
penulis Bsu dengan sejarah Islam khususnya tokoh teladanya yaitu Muhammad.
Kedekatanya ini berdampak pada penulisan namanya sesuai dengan sumber
utama yaitu Arab. Penulis Bsu lebih suka memilih menulis dengan
“Muhammad” daripada “Muhammed”. Nama Muhammad sudah menjadi nama
baku, sudah lazim dalam bahasa sasaran, mungkin akan ditemukan hal lain
dalam Bahasa negara lain tetapi dalam bahasa Indonesia nama “Muhammad”
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ini berarti bahwa nama ini sudah
dibakukan dalam Bahasa sasaran.
Data 061
Bsu : He did demand that they ignore the cult of such popular Arabian
goddesses as Manat, al-Lat and al-Uzzah
Bsa : Ia memang meminta agar mereka meninggalkan kebiasaan memuja
dewa-dewi Arab yang populer seperti Manat, Lata da Uzza
Terjemahan Arabian goddesses merupakan istilah yang sudah dikenal
di dalam masyarakat Bahasa sasaran yaitu dewa-dewi Arab, istilah yang dikenal
oleh masyarakat pemeluk Hindu dan Budha yang ada dalam Bahasa sasaran.
Mereka juga dibedakan berdasarkan kelamin sesuai keyakinan mereka, ada
yang dewa dan ada yang dewi. Sudah ada gambaran yang paling dekat apa yang
dimaksud dengan Goddesses, yaitu dewa-dewi, itulah istilah yang paling
mendekati maksud dari Bsu dan kalau dicek dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia istilah tersebut sudah dibakukan dalam Bahasa sasaran.
Data 085, 086, 088, 089, 090, 099, 0111, 0112, 0116 merupakan namanama tokoh Islam yang dekat dengan agama Islam, mereka adalah Aisha/
Aisyah, Abu Bakr/ Abu Bakar, Abraham/ Ibrahim, Isaac/ Ishaq, Hagar/ Hajar,
Abu Sufyan/ Abu Sufyan, Adam/ Adam. Nama-nama tersebut sudah bertata
Bahasa Bsu (sebelah kiri) namun ketika diterjemahkan ke dalam Bsa (Bahasa)
mereka seperti dalam Bahasa Arab. Dalam kasus ini peneliti melihatnya sebagai
fenomena purifikasi. Peneliti melihatnya sebagai sesuatu yang positif karena
pembaca sasaran sudah mengenal tokoh-tokoh tersebut. Penerjemah tidak
berani meminjam utuh dari Bsu dan cenderung lebih memilih padanan yang
sudah lazim dalam Bsa. Nama-nama dalam Bsu akan bisa menjadi masalah
bagi Bsa kalau tidak diterjemahkan dengan teknik padanan lazim. Sensitivitas
pembaca sasaran akan sedikit terganggu kalau mereka dipinjam karena istilah
dalam Bsu seperti tokoh yang bukan dari kalangan Islam. Meminjam namanama tersebut lebih sulit diterima pembaca sasaran daripada istilah yang lain,
walaupun tidak semua nama misalnya nama Abraham/ Ibrahim, Hagar/ Hajar.
Contoh dua nama tersebut akan lebih sulit dipinjam daripada istilah yang lain.
commit to user

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Data-data berikut Aisha/ Aisyah (085), Abu Bakr/ Abu Bakar (086),
Abraham/ Ibrahim (88-90), Isaac/ Ishaq (88-90), Hagar/ Hajar (88-90), Abu
Sufyan/ Abu Sufyan (111-112), Adam/ Adam (116) memiliki konsistensi dalam
tata Bahasa tulisan baik dalam Bsu maupun Bsa. Data Aisha/ Aisyah (085) tidak
mengenal “h” dalam Bsu namun muncul dalam Bsa. Mereka sudah lazim
digunakan baik dalam Bsu (#h di tengah) dan Bsa (h di akhir). Data situs religi
(Madina) juga diterjemahkan menggunakan “h di akhir” dalam Bsa. Pada data
Abu Bakr/ Abu Bakar (086) mirip terjadi seperti pada 0212 dimana istilah “ibn”
diterjemahkan menjadi “ibnu”. Mirip pada cara menerjemahkan dalam Bsa
yaitu dengan menerjemahkan lengkap seperti pengucapanya, ada tambahan “u”
sehingga menjadi “ibnu”, dan “Bakr” menjadi “Bakar”.
Data-data lain seperti Abraham/ Ibrahim (88-90), Isaac/ Ishaq (88-90),
Hagar/ Hajar (88-90), Abu Sufyan/ Abu Sufyan (111-112), Adam/ Adam (116)
memiliki konsistensi yang baik dalam Bsu dan Bsa. Bsu lazim menggunakan
sapaan Abraham, Hagar dan Adam dalam tata Bahasa mereka, namun sapaansapaan tersebut kurang lazim dalam Bsa, pembaca sasaran sudah lama
mengenal dan menggunakan nama Ibrahim, Hajar dan Adam. Konsistensi
penerjemah menggunakan istilah seperti ini dinilai baik karena itu membantu
pembaca memahami teks religi. Muncul juga dalam bacaan lain seperti istilah
Noah dan Josep, nama-nama tersebut memang lazim dalam Bsu dan dalam Bsa
nama tersebut telah memiliki padananya yaitu Nuh dan Yusuf. Semakin banyak
pembaca sasaran membaca teks religi (Inggris) maka akan semakin akrab
dengan nama yang dimaksud.
Nama-nama tersebut di atas hampir memiliki kesamaan antara Bsu dan
Bsa. kesamaan dalam tata cara penulisan. Mereka sudah dikenal dalam
masyarakat bahasa sasaran baik dalam bahasa tulis atau lisan. Barangkali untuk
memperjelas bahwa yang dimaksud adalah tokoh yang selama ini dikenal oleh
pembaca sasaran yaitu dengan cara memberikan catatan kaki, tambahan
informasi sehingga pemahamanya tidak keliru, misalnya menambah informasi
pada nama Abraham. Siapa yang dimaksud Abraham? Barangkali pembaca
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Abraham (Ibrahim), ada tambahan informasi dalam kurung. Hal ini perlu
dilakukan agar memudahkan dan mendekatkan tokoh muslim walaupun
berganti cara penulisan, selain itu adalah bahwa nama tersebut ternyata adalah
tokoh Muslim, bukan tokoh lain, misalnya nama Isaac, ternyata itu adalah
Ishaq, Nabi Ishaq yang sudah dikenal. Maka betul sekali penerjemah menulis
nama-nama tersebut sudah sesuai dengan pemahaman para pembaca sasaran.
Menulis sesuai dengan target pembaca buku-buku tersebut, kalau targetnya
adalah pembaca non-Muslim maka nama Isaak, Abraham mereka sudah
mengenalnya, atau bisa saja mereka tidak mengenal kalau ditulis dengan kata
Ishaq, Ibrahim, jadi sebagaimana yang sudah dilakukan penerjemah sudah tepat
yaitu menerjemahkan nama-nama tersebut sesuai dengan target pembaca teks
tersebut.
Kalau dilihat bentuk terjemahan nama-nama tokoh Islam atau nama
sapaan religi nampak bahwa di sana tidak banyak aktivitas penerjemahan ketika
menjumpai nama orang, yang ada adalah penyesuaian secara fonologis,
naturalisasi sesuai kaidah bahasa sasaran. Ini dilakukan adalah karena yang
dihadapi adalah nama orang, yang sensitive kalau dirubah, diganti, dikurangi
atau ditambahi. Berbeda ketika menerjemahkan sapaan religi yang berupa kata
ganti orang, seperti;
Data;

Bsa

Bsa

0111

: converted Muslims

: Muslim baru

0123

: Prophet's companions

: para sahabat Nabi

0139

: descendants of Ismail

: para keturunan Ismail

Pada data sapaan religi di atas terjadi aktivitas penerjemahan, aktivitas
membuka kamus dan penyesuaian dengan yang paling mendekati dengan Bsu.
Penyesuaian istilah sesuai dengan jenis teks, karena ini adalah teks keislaman
maka terjemahan Prophet's companions diterjemahkan menjadi para sahabat
Nabi, tidak sekedar teman, sahabat seakan lebih Islami, ini dilakukan
sebagaimana jenis teknya. Teman bisa untuk siapa saja tetapi tidak bisa untuk
yang selalu berada di sekitar Nabi, mereka bukan teman berbicara tetapi juga
to user
teman dakwah dalam suka dancommit
duka. Istilah
“sahabat” kalau dilihat berdasarkan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

akar kata memang berasal dari Bahasa Arab, Bahasa simbol Islam. Apa yang
dilakukan penerjemah sudah tepat, pesan dari Bsu sudah tersampaikan dan bisa
diterima dalam Bahasa sasaran.
Data 0141, 0149, 0150
Bsu

Bsa

the sons of Isaac

para keturunan Ishaq

Abu Sufyan's offspring

keturunan Abu Sufyan.

Muawiyyah's supporters

Para pendukung Muawiyyah

Data diatas merupakan kombinasi antara nama dan leksikal Bahasa
Inggris, dalam menerjemahkan yang seperti itu tetap mengikuti kaidah Bahasa
sasaran yaitu dengan cara

mendahulukan leksikal Bahasa sumber untuk

diterjemahkan kemudian menulis nama-nama. Hasil terjemahan diatas sudah
lazim digunakan dalam Bahasa sasaran, sudah ada kesepadanan antara Bsu dan
Bsa. Ini disebabkan unsur yang ada dalam Bsa juga dimiliki dalam Bsa sehingga
tidak ditemukan kesulitan untuk menerjemahkanya apalagi dengan bantuan
Kamus sehingga pekerjaan jadi lebih mudah.
Data 0162, 0416, 0447, 0506, 0514, 0564.
Bsu

Bsa

the kharajis
Khawarij (golongan separatis)
The Safavid Sufi
Sufi Safawiyyah
Shii Safavids
Shafawiyyah Syiah
Pahlavis
Dinasti Pahlevi
The Saudis
Rakyat Arab Saudi
al-Salibiyyah
as-Salibiyyah:
Dalam menerjemahkan kata ganti diatas ditemukan ada konsistensi
terjemahan, sehingga bisa disimpulkan bahwa istilah Bsu tersebut sudah lazim
diterjemahkan demikian (Bsa), data dari Bsu yang berakhiran “s, ah, ds”
diartikan sebagai orang yang terlibat, pengikut dan yang dalam satu kelompok
tertentu. Menerjemahkan dengan yang sudah dikenal dalam Bsa akan
menghasilkan kualitas terjemahan yang baik. Akhiran-akhiran di atas diartikan
“golongan, pengikut”, ini adalah keputusan yang tepat yang dilakukan
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Contoh data istilah pencerahan yang diterjemahkan menggunakan
padanan lazim sebagaimana pada data no 03;
Data No 03
BSu : The Prophet Muhammad receives the first revelations of the Quran in
Mecca and, two years later, begins to preach
BSa : Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Al-Qur’an di Mekkah, dan
dua tahun kemudian, mulai melakukan dakwah
Ungkapan “revelations” merupakan istilah pencerahan yang masuk dalam
kategori sensitif (Alghamdy, 2016). Istilah tersebut diterjemahkan dengan
“wahyu” yang merujuk kepada Al-Qur’an, istilah ini masuk ke dalam istilah
pencerahan. Apabila dicek di dalam kamus ” revelations” bermakna wahyu,
sehingga terjemahan tersebut sudah lazim di dalam Bsa, sering digunakan dan
bisa dimengerti oleh pembaca sasaran. Istilah wahyu sudah dikenal di dalam
pembaca sasaran baik secara teori maupun cara memperolehnya serta siapa saja
yang menerimanya.
Sebagai contoh data no 030 kelompok religi yang diterjemahkan
menggunakan teknik padanan lazim adalah sebagai berikut;
BSu : Death of Abu Hanifa, the founder of the first of the great schools of
Islamic law
BSa : Kematian Abu Hanifah, pendiri mazhab-mazhab besar pertama
Hukum Islam
Teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang sudah lazim
digunakan dalam Bsa dinamakan teknik padanan lazim. Itu terjadi pada contoh
diatas dimana ungkapan “great schools” diterjemahkan dengan “mazhabmazhab besar”, itu terjemahan yang sudah dilakukan oleh penerjemah yang
faham kontek dan struktur bahasa sumber. Penerjemahan yang memperhatikan
jenis teks dan fungsinya. Istilah terjemahan yang ada hanya dalam dunia
keagamaan Islam, sudah populer dan dikenal di masyarakat, walaupun
terjemahan itu asalnya dan identik dengan Bahasa Arab tetapi dalam bahasa
agama semakin sering istilah asal keagamaan yang dipakai akan semakin
menunjukan kualitas keislaman seseorang. Kalau diterjemahkan dengan
“kelompok” maka akan mengurangi nilai dan kualitas dari kelompok tersebut,
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2. Peminjaman Murni
Teknik peminjaman murni adalah menerjemahkan suatu istilah dengan
cara mengambil utuh Bsu kemudian ditulis ulang dalam Bsa. Di sana penejemah
tidak merubah sama sekali bentuk dan makna Bsu. Data terjemahan merupakan
data murni dari Bsu tanpa tambahan dan pengurangan. Data sapaan religi yang
diterjemahkan dengan peminjaman yaitu data kata ganti no 018;
Data 018
Bsu : The death of Hasan ibn Ali in Medina
Bsa : Kematian Hasan Ibn Ali di Madinah
Data 036
Bsu : Muhammad ibn Abdallah used to retire to a cave on the summit of
Mount Hira
Bsa : Muhammad ibn Abdullah biasanya beristirahat di sebuah gua di puncak
Gunung Hira
Dua data di atas 018 dan 036 merupakan contoh dari penggunaan teknik
peminjaman murni pada istilah sapaan religi kategori nama orang, dari data di
atas nama dalam Bsu langsung dipinjam ke dalam Bsa, tanpa ada perubahan
sedikitpun (Molina & Albir, 2002). Istilah jenis ini tidak menggunakan teknik
penerjemahan yang lain karena ada resiko kalau memakai teknik lain yaitu
resiko distorsi. Distorsi yang berdampak pada kemarahan yang punya nama,
walaupun nama memiliki arti tetapi penggunaan teknik lain untuk istilah jenis
nama tidak lazim digunakan.
Data 062
Bsu : The converts to Islam (mawalis: clients) objected to their second-class
status
Bsa : Orang-orang yang memeluk Islam (mawali: klien, non-Arab) kebratan
terhadap status kelas kedua mereka
Data istilah pencerahan yang diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman
murni; 0203, 0473, 0664. Berikut contoh istilah pencerahan yaitu;
Data No 0203
Bsu : He had converted to Islam and pioneered the new discipline of
jurisprudence (fiqh)
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Bsa : Seorang pedagang dari Kufah. Ia memeluk Islam dan merintis disiplin
baru yursprudensi (fiqh), yang memiliki dampak besar terhadap
spiritualisme Islam
Istilah “fiqh” merupakan Bahasa Arab, kata dasarnya adalah “faqoha”,
kemudian istilah tersebut dipinjam ke dalam Bahasa Inggris dan dipinjam lagi
dalam Bahasa sasaran (Indonesia). Ia memiliki makna yang khusus dan panjang
terkait makna dari istilah tersebut, fiqh adalah suatu disiplin ilmu keagamaan
Islam yang mempelajari tentang syariat ajaran Islam. Ilmu ini adalah sumber
pencerahan yang mana umat Islam merujuk kepadanya terkait aturan-aturan
keagamaan yang sudah dijelaskan secara rinci oleh ulama-ulama panutan dalam
agama Islam. Istilah yang berasal dari bahasa Arab langsung diambil dan
dipakai dalam lintas bahasa yang berbeda. Data kelompok religi yang
diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni yaitu data no 0101, 0102,
0103, 0104, 0271, 0428, 0752, 0756, 0757. Contohnya sebagai berikut;
Bsu : The executions sent a grim message to Khaybar and helped to quell the
pagan opposition in Medina
Bsa : Pemberian hukuman memberikan pesan tanpa ampun kepada Khaybar
dan membantu mengakhiri oposisi penyembah berhala di Madinah
Nama Kaybar adalah nama suku yang memiliki keyakinan sendiri, mereka juga
mempunyai kepala suku yang dianut dan ditaati. Tugas mereka menjaga
warisan keyakinan, adat istiadat yang berlaku di suku tersebut turun temurun.
Di samping nama suku nama tersebut, nama kelompok religi merujuk pada
nama wilayah, tempat dimana suku itu berada sehingga nama tersebut diambil
secara langsung dari asalnya dan tidak diterjemahkan. Walaupun beberapa
nama tempat bisa diartikan tetapi hal itu beresiko keliru dan hal itu tidak disukai
oleh penduduk suku tersebut. Di samping itu, nama adalah identitas,
kebanggaan yang tidak bisa dirubah oleh orang di luar suku tersebut, maka yang
dilakukan penerjemah adalah mengambil nama tersebut sebagaimana aslinya
dengan teknik peminjaman murni.
Peminjaman murni sedikit berbeda dengan teknik peminjaman alamiah
dan berikut adalah data kelompok religi yang diterjemahkan dengan teknik
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Bsu : So were the new brotherhoods and guilds {futuwwabs) for artisans and
merchants in the towns
Bsa : Begitu pula dengan persaudaraan dan serikat (futuwwah) baru untuk
para seniman dan pedagang di kota, yang amat dipengaruhi oleh citacita Sufi
Sebagaimana disampaikan diatas bahwa ada sedikit perbedaan antara
peminjaman murni dan alamiah tetapi keduanya sama-sama mempertahankan
asal kata dan bahasa untuk kembali dipakai akan tetapi di dalam peminjaman
alamiah istilah tidak serta merta ditulis ulang sama tetapi istilah dari Bsu di
ditulis mengikuti fonologis lokal bahasa sasaran (Molina & Albir, 2002).
3. Peminjaman Parsial
Peminjaman parsial merupakan varian baru dari teknik peminjaman. Teknik
peminjaman parsial adalah nama baru atau update nama yang sebelumnya
dinamakan peminjaman X. Dengan teknik ini data terjemahan berbentuk seperti
peminjaman pada umumnya tetapi kalau dilihat secara seksama akan ditemukan
hal yang tidak sistematis atau tidak konsisten dalam meminjam. Kadangkala
istilah Bsu dipinjam tetapi ada yang dikurangi, atau ditambah. Dia bisa
dikatakan sebagai partial borrowing.

Contoh data sapaan religi yang

diterjemahkan menggunakan teknik Peminjaman parsial yaitu 0124, 0175,
0256, 0281, 0383, 0521, 0638, 0669, 0714, 0780. Data yang menggunakan
teknik Peminjaman parsial cukup banyak, teknik ini dikenalkan oleh peneliti
sebelumnya yang menamakanya dengan teknik Peminjaman X. Data tersebut
harusnya bisa masuk salah satu yaitu naturalisasi atau peminjaman murni tetapi
menurut peneliti sebelumnya memiliki pendapat lain maka dimunculkan teknik
baru yaitu Peminjaman parsial.
4. Peminjaman Alamiah
Teknik peminjaman alamiah adalah teknik penerjemahan dengan cara
meminjam istilah Bsu dengan menulisnya kembali dengan mengikut tata
Bahasa Bsa. Peminjaman alamiah 0254, 0372, 0472, 0467, 0468.
Data 0254
Bsu : Instead all jurisprudence should be based on ahadith about the Prophet,
who should be seen as the inspired interpreter and not simply as the
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Bsa : Terlepas dari semua itu, yurisprudensi harus didasarkan pada hadis
mengenai Nabi, yang harus dilihat sebagai interpretator yang terilhami,
dan bukan sebagai penyampai Al-Quran
Contoh istilah sapaan religi jenis kata ganti nama no 0224, dimana kata ganti
dalam Bsu langsung ditulis ke dalam Bsa dengan sedikit penyesuaian,
penulisanya kurang lebih sama antara Bsu dan Bsa dan tidak banyak perubahan.
Di sana ada penyesuaian penulisan dengan tata bahasa sasaran. Untuk data 0254
(inspired interpreter menjadi interpretator yang terilhami) ditemukan sudah
ada proses lokalisasi bahasa sumber agar bisa dibaca dan bisa diterima dalam
bahasa sasaran. Di sana ada proses naturalisasi pengucapan supaya lebih
berterima dalam Bsa, ini seiring dengan pendapat Newmark (1988) dengan
istilah Naturalization.
Tata cara meminjam alamiah pada data berikut patut diperhatikan. Peminjaman
alamiah seperti berikut yaitu data istilah pencerahan yang diterjemahkan
menggunakan teknik peminjaman alamiah yaitu data no 0475;
Bsu : In 1839 Sultan Abdulhamid issued the Giilhane decree
Bsa : Pada 1939, Sultan Abdulhamid mengeluarkan Dekrit Gulhane.
Istilah “Giilhane decree” secara umum mirip dengan peminjaman murni akan
tetapi di dalam peminjaman alamiah ditemukan lokalisasi penulisan
disesuaikan dengan tata Bahasa pembaca sasaran, maka bisa kita lihat “Dekrit
Gulhane”, di sana ada kesamaan kata asal dari istilah terjemahan dengan Bsu.
Data lainya yaitu data situs religi yang diterjemahkan dengan tehnik
peminjaman alamiah yaitu; 0344, 0470. Dan data eskatologi yang
diterjemahkan dengan tehnik peminjaman alami yaitu; 0349.
5. Kreasi Diskursif
Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik penerjemahan
kreasi diskursif 0215, 0274, 0318. Data lain dari istilah pencerahan yang
diterjemahkan menggunakan teknik kreasi diskursif yaitu data no 0371,
contohnya;
Bsu : his father was an alim and a Sufi master, and Rumi himself was learned
in figh, theology and Arabic and Persian literature
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Bsa : Ayahnya adalah seorang alim dan seorang guru Sufi, dan perilaku Rumi
sendiri menjadi bahan kajian fiqh, teologi dan kesusastraan berbahasa
Arab dan Persia
Teknik penerjemahan yang menggunakan padanan sementara yang jauh
dari konteks aslinya. Teknik ini sering muncul dalam penerjemahan judul film,
buku, dan novel. Kreasi diskursif merupakan teknik yang menggunakan kata
yang tidak sepadan secara leksikal yang hanya bisa digunakan pada teks tertentu
untuk tujuan tertentu misalnya kata “Hell” diartikan dengan kesengsaraan. Kata
“literature”, contohnya;
Kemudian, data kelompok religi yang diterjemahkan dengan tehnik kreasi
diskursif yaitu; 0190. Contohnya;
Bsu : Some of these new pietists, however, wanted the Quran to take a more
active role, and to lead the way instead of being used as a mere support
or prop
Bsa : Beberapa ahli spiritualisme baru ini ingin agar Al-Quran mengambil
peran yang lebih aktif, dan mengarahkan jalan, bukannya dimanfaatkan
sebagai pendukung semata
Terjemahan istilah dari Bsu terasa tidak pas kalau disesuaikan dengan
kontek dengan realitas sosial. Istilah “pietists” sebenarnya lebih pas kalau
diterjemahkan dengan istilah “orang sholikh”. Ia bisa mencerminkan
religiositas dan juga memperhatikan kontek kalimat. Data lainya yaitu data
pemerintahan religi yang diterjemahkan dengan tehnik kreasi diskursif yaitu;
055, 0367. Dan data kriteria moral etika yang diterjemahkan dengan tehnik
kreasi diskursif yaitu; 083, 0597. Serta data eskatologi yang diterjemahkan
dengan tehnik kreasi diskursif yaitu; 080, 0134, 0717.
6. Modulasi
Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik penerjemahan
modulasi yaitu data no 0195, teknik modulasi cukup efektif untuk
menerjemahkan istilah budaya religi Islam. Contoh data yang menggunakan
modulasi yaitu data kelompok religi no 0181, contohnya;
Bsu : There was to be no figurative art, which might distract worshippers from
the transcendence
Bsa : Tidak ada seni figurative,
yang
mungkin mengalihkan ummah dari
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Sebagaimana Molina dan Albir (2002), teknik modulasi merupakan teknik
menerjemahkan dengan cara merubah sudut pandang, dari abstrak ke kongkrit.
Istilah “worshippers” secara umum dan dikongkritkan menjadi “ummah”,
maksudnya penyembah yang beragama Islam, karena istilah ummah hanya
dikenal dalam Islam.
Kemudian data istilah pencerahan yang diterjemahkan menggunakan teknik
modulasi yaitu data no 0702, contohnya sebagai berikut;
Bsu : The muftī ship, among other things, is a supreme social-legal function
Bsa : Institusi mufti, antara lain, merupakan fungsi hukum sosial tertinggi
Sekali lagi bahwa teknik modulasi yaitu teknik penerjemahan dengan
mengubah sudut pandang (Molina & Albir, 2002). Dalam data di atas juga ada
perubahan dari sesuatu yang abstrak menjadi hal kongkret, sesuatu tentang
kemuftian dirubah menjadi sesuatu yang nampak yaitu sebuah institusi mufti
yang bisa diukur, dilihat.
Data pemerintahan religi yang diterjemahkan dengan tehnik modulasi yaitu;
038, 040. Data sejarah religi yang diterjemahkan dengan tehnik modulasi yaitu;
0127, 0167. Data peristiwa religi yang diterjemahkan dengan tehnik modulasi
yaitu; 0202.
7. Generalisasi
Menerjemahkan suatu istilah dengan istilah yang sudah umum dan dikenal
masyarakat luas. Teknik ini digunakan apabila suatu istilah dalam bahasa
sumber merujuk pada bagian yang spesifik, yang padanannya dalam bahasa
sasaran tidak ada yang merujuk pada bagian yang sama. Data sapaan religi yang
diterjemahkan menggunakan teknik generalisasi;
Data 0141
Bsu : The Muslims assumed that Islam was a religion for the descendants of
Ismail, as Judaism was the faith of the sons of Isaac
Bsa : Muslim berpendapat bahwa Islam adalah agama untuk para keurunan
Ismail, seperti Yahudi yang merupakan agama untuk para keturunan
Ishaq

commit to user

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Data sapaan religi di atas diterjemahkan dengan teknik generalisasi, teknik ini
berlawanan dengan teknik partikularisasi (Molina dan Albir, 2002). Istilah
“sons” sebenarnya sudah ada makna yang sepadan dalam Bsa misalnya
diterjemahkan dengan istilah “anak-anak”, terjemahan ini terasa lebih dekat
hubungan

emosional

dan

biologisnya.

Kalau

diterjemahkan

dengan

“keturunan” maka akan kembali kepada sesuatu yang umum, istilah
“keturunan” tidak berkaitan langsung dengan hubungan biologis dan kedekatan
hubungan antara Ismail dan Judaism
Kemudian data istilah pencerahan yang diterjemahkan menggunakan teknik
generalisasi yaitu no 0108, contohnya;
Bsu : By taking these verses out of context, they have distorted both the
message of the Quran and the attitude of the Prophet
Bsa : Dengan meyelewengkan ayat-ayat ini keluar dari konteksnya, mereka
mengacaukan pesan alquran dan sikap Nabi
“Attitude of the Prophet”, istilah tersebut kalau diterjemahkan dengan “sikap”
maka akan terkesan pada kesamaan antara nabi dan manusia biasa, sebenarnya
banyak sekali perbedaan kualitas antara itu, nabi adalah manusia suci yang jauh
dari manusia biasa. Di dalam menerjemahkan Bsu diatas bisa dengan istilah
“akhlaq”, ini akan terkesan kuat dan identik dengan beliau, barangkali menurut
penerjemah kata “sikap” sudah bisa dimengerti mengingat kontek dari kalimat
di atas adalah ungkapan yang merujuk kepada sekelompok orang yang tidak
sejalan dengan Nabi Muhammad SAW.
Data kelompok religi yang diterjemahkan dengan tehnik generalisasi yaitu; data
no 0229. Contohnya;
Bsu : Muslim scholars made more scientific discoveries during this time than
in the whole of previously recorded history
Bsa : Muslim melakukan berbagai penemuan ilmiah selama masa ini lebih
banyak dibandingkan seluruh sejarah yang tercatat sebelumnya
Teknik generalisasi juga terjadi pada data di atas dimana kata “Muslim
scholars” digeneralisir hanya menjadi “Muslim” saja. Kata “scholars” tidak
diterjemahkan, padahal tidak semua Muslim itu berpendidikan, berpengetahuan
luas sehingga di sini ada generalisasi makna dan bentuk dari seorang Muslim.
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berperan besar dalam mengembangkan pengetahuan dan lebih dari itu di sana
ada pengakuan bahwa secara umum muslim itu berpengetahuan. Data lain yaitu
dari istilah peristiwa religi yang diterjemahkan dengan tehnik generalisasi yaitu;
050.

8. Literal
Teknik literal adalah menerjemahkan dengan cara mengalihbahasakan tanpa
memperhatikan kontek. Teknik penerjemahan yang mengalihkan suatu
ungkapan dalam Bsu secara leksikal, kata per kata ke dalam Bsa. Data konsep
religi yang diterjemahkan menggunakan teknik penerjemahan literal 023.
Bsu : various schools campaign for a more stringent application of the quarah
inpublic and private life.
Bsa : Berbagai sekolah mengkampanyekan suatu aplikasi Alqur’anyang lebih
keras dalam kehidupan umum maupun pribadi
Penerjemahan istilah “schools” dengan “sekolah” dalam teks religi termasuk
penerjemahan yang tidak lazim, ia diartikan dengan istilah yang umum, kalau
dicari di kamus yang muncul pertama memang “sekolah” tetapi itu bukan
berarti menjadi pilihan tepat dalam teks religi seperti ini. Yang dipertimbangkan
dalam menerjemahkan teks religi adalah konteksnya, kalau tidak cocok ya tidak
bisa dipaksakan. Menejemahkan Bsu tersebut lebih cocok dengan istilah
“aliran, madzhab”. Madzhab barangkali terjemahan paling religious dan itu
dilihat paling pas dan religious. Menerjemahkan secara literal kurang
membantu pembaca memahami teks dan tidak bisa meningkatkan pengetahuan
mereka.
Data aktivitas religi khusus yang diterjemahkan dengan tehnik literal yaitu; 078,
079, istilah dari data tersebut yaitu;
Bsu : shaved their heads
Bsa : Mencukur kepala mereka
Terjemahan literal no 078 di atas juga tidak lazim, tidak akurat. Salah satu
ritual ibadah haji adalah mencukur rambut, ia sebagai rukun telah selesainya
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terjemahan yang tidak lazim bahkan mengerikan. Penting sekali pengetahuan
penerjemah dalam berbagai ritual agama Islam supaya penerjemahan tidak
terjadi seperti ini. Data eskatologi yang diterjemahkan dengan tehnik literal
yaitu; data 0323 (divine sanctions/sangsi-sangsi Tuhan). Demikian juga data
kegiatan religi yang diterjemahkan dengan tehnik literal yaitu; 095
(hijrah/pindah). Hasil terjemahan (sangsi-sangsi, pindah) literal tidak akurat dan
tidak berterima. Padanan yang ditampilkan tidak melihat kontek, terjemahan
sangsi-sangsi tidak pada tindakan Tuhan tetapi tindakan dan reaksi manusia,
istilah itu lemah untuk Tuhan. Terjemahan “pindah” termasuk dangkal secara
makna, hijrah tidak hanya berpindah fisik tetapi pindah karena ALLAH dan
Rosulnya, kalau pindahnya karena hanya mengikuti teman ia tidak dikatakan
hijrah. Menghindari hal sakral seperti itu lebih baik menggunakan istilah hijrah,
ia sudah lazim dalam Bsa, bahkan pembaca sasaran tidak lazim menggunakan
istilah pindah sejak awal.
9. Padanan Lazim+Peminjaman Murni
Menggunakan teknik ini berarti menggabungkan dua teknik untuk
menerjemahkan suatu istilah. Sebuah frasa benda yang terdiri dari dua kata
diterjemahkan dengan teknik masing-masing. Satu frasa memiliki perbedaan
teknik. Apabila padanan lazim tidak ditemukan dalam Bahasa sasaran maka
pilihan kedua adalah dengan penggabungan dua teknik tersebut. Data sapaan
religi yang diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman + PL yaitu data no
0546, 0679, 0680.
Data 0546
Bsu : Most of the Taliban ("students" of the madrasahs) belong to the Pashtun
tribe, and they tend to target non-Pashtuns, who fight the regime from
the north of the country
Bsa : Sebagian besar Taliban (“siswa” madrasah) berasal dari suku Pashtun,
dan mereka cenderung membidik non-Pashtun, yang melawan rezim
dari bagian utara negeri ini
Istilah di atas “Pashtun tribe”menggunakan dua teknik sekaligus yaitu
peminjaman dan padanan lazim.

Istilah tersebut merupakan kelompok kata
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yaitu frasa yang diterjemahkan berbeda setiap kata kemudian digabungkan
menjadi teknik gabungan yaitu peminjaman dan padanan lazim.
10. Delisi
Data sapaan religi yang diterjemahkan menggunakan teknik delisi
Data 042
Bsu : Some had come to believe that the High God of their pantheon, al-Lah
(whose name simply meant "the God")
Bsa : Beberapa orang menjadi percaya bahwa Tuhan mereka yang tinggi,
ALLAH (yang namanya sekedar Tuhan)
Dalam mengungkapkan dan menerjemahkan kata “the God” penerjemah
menghilangkan makna hakiki dari Tuhan yaitu “maha tinggi”, Tuhan tidak
hanya tinggi tetapi maha tinggi, inilah yang membedakan antara Tuhan dan
ciptaanya. Ada kata yang tersirat hilang dan tidak diungkapkan, ini bisa
meresahkan pembaca kalau hanya diterjemahkan dengan “tinggi”, ini akan
menjadi rentan protest dan munculnya sentimen negatif kepada karya
terjemahan. Data lain yaitu data sejarah religi yang diterjemahkan dengan
tehnik delisi yaitu; 0789.
11. Deskripsi
Teknik penerjemahan yang mengganti istilah dalam bahasa sumber dengan
deskripsinya dalam bahasa sasaran. Teknik ini digunakan ketika suatu istilah
dalam bahasa sumber tidak memiliki istilah yang sepadan dalam bahasa
sasaran. Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik
penerjemahan deskripsi 0133, 0279. Kemudian data kelompok religi yang
diterjemahkan dengan tehnik deskripsi yaitu; data no 052 sebagai berikut;
Bsu : One of the most dramatic of these conversions was that of Umar ibn alKhattab, who was devoted to the old paganism
Bsa : Salah satu dari perubahan ini yang paling dramatis adalah bahwa Umar
Ibn Khattab, yang merupakan pemuja berhala yang taat di masa lalu
Contoh di atas adalah bagaimana teknik deskripsi digunakan, yaitu mengganti
padanan sebuah istilah dengan penjelasan makna dan fungsi daripada istilah
tersebut (Molina & Albir, 2002). Dan terakhir, teknik kreasi diskursif yang
digunakan dalam istilah kelompok religi, sekali lagi, dengan teknik ini suatu
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hanya berlaku pada kontek tertentu saja, yang di luar dugaan dan mengagetkan
(Molina & Albir, 2002).
12. Transposisi
Teknik ini adalah menerjemahkan Bsu dengan mengganti kategori gramatikal
bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Data kegiatan religi yang diterjemahkan
dengan tehnik transposisi yaitu; 06, 0241. Dalam teknik transposisi di bawah,
ditemukan perubahan struktur atau kelompok kata, perubahan dari kata benda
menjadi kata kerja. Perubahan bentuk terjadi tetapi tidak mengubah makna.
Maksud dan pesan tersampaikan kepada pembaca sasaran. Penekanan makna
pada terjadinya peristiwa bukan pada pelaku. Contoh istilah yang
diterjemahkan dengan transposisi adalah data no. 0241 sebagai berikut;
Bsu : Muslims could not see God, but they could hear him each time they
listened to a recitation of the Quran
Bsa : Muslim tidak bisa melihat Tuhan, tapi mereka bisa mendengarnya setiap
kali ia mendengar Al-Quran dibacakan
Istilah recitation of the Quran dirubah dari benda menjadi kata benda. Tata
Bahasa Inggris menganggap bahwa “recitation” adalah benda,
“bacaan”. Ia dirubah ke dalam kata kerja menyelaraskan dengan maksud
teks Bsu. Perubahan struktur seperti ini dinamakan transposisi.
13. Literal dan Padanan Lazim
Ini adalah teknik yang ditemukan tim validator FGD. Data yang panjang secara
leksikal tetapi sudah menjadi satu kesatuan makna, tidak bisa dipisah satu sama
lain. Ketika membahas kebaikan pasti juga membahas keburukan. Dalam
sumber ini ditemukan data seperti itu sehingga diperlukan teknik gabungan
untuk mengurai tekniknya. Untuk contoh data yang lain bisa menggunakan satu
teknik namun oleh tim validator data tersebut memilki teknik yang berbeda satu
sama lainya. Di awal data dimulai dengan literal, karena Bsu diterjemahkan
secara leksikal urut sebagaiman Bsu dan kemudian diteruskan dengan padanan
lazim. Contoh data aktivitas religi khusus yang diterjemahkan dengan tehnik
literal dan padanan lazim yaitu; 093. Dan juga lainya yaitu data kegiatan religi
yang diterjemahkan dengan tehnik literal dan padanan lazim yaitu; 0761.
Bsu : warp and woof are designed
to to
promote
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Bsa : satu jalinan moral yang semuanya dimaksudkan untuk mempromosikan
kebaikan dan menjauhkan keburukan ( al - amru bil ma’ruf wan - nahy
‘an al – mungkar.
14. Adaptasi
Data sapaan religi yang diterjemahkan menggunakan teknik adaptasi yaitu data
no 0339;
Data 0339
Bsu : When apir died, he became, in effect, a "saint,
Bsa : Ketika seorang pir meninggal, ia menjadi, seorang “wali”
Dalam teknik adaptasi diperkenalkan dengan situasi yang kurang lebih sama
antara Bsu dan Bsa, (Molina & Albir, 2002) misalnya bentuk permainan cricket
yang ada di Inggris namun tidak dikenal di Amerika. Di sisi lain, di Amerika
ada jenis permainan yang kurang lebih sama dari segi situasi permainan, teknik
dasarnya yaitu permainan Baseball. Maka teknik ini betul-betul digunakan
ketika sulit menjelaskan dalam Bsa yang istilahnya berbeda tapi dalam hal
tertentu ada kemiripan, itulah teknik adaptasi. Ini adalah untuk membantu
pemahaman pembaca sasaran akan suatu hal yang ada di Bsu. Itulah yang
dilakukan oleh penerjemah ketika menjumpai istilah “saint”, artinya orang suci,
oleh penerjemah diterjemahkan dengan istilah “wali”, di sini memang ada
kemiripan terhadap bagaimana suatu masyarakat memandang seseorang yang
mulia, berilmu dan dekat dengan kebaikan-kebaikan.
15. Padanan Lazim+Adisi
Gabungan teknik antara padanan lazim dan adisi merupakan teknik
menerjemahkan dengan cara mengambil istilah Bsa yang sudah baku dan
ditambah dengan penjelasan. Data lain yaitu data no 0242 istilah konsep religi,
0676, 0677 sapaan religi, 0678 istilah pencerahan. Penerjemah menambah
penjelasan tanpa harus di dalam kurung ( ). Terjemahan bisa diperjelas dengan
penambahan istilah yang berkaitan dengan istilah yang dimaksud sebagaimana
pada data konsep religi no 0242 berikut;
Bsu : This appalled the Mutazilites, since it offended their rational piety and
their strict sense of the unity and utter simplicity of God
Bsa : Hal ini menyakitkan Mu’tazilah, karena sudah menghina ketaatan mereka
yang rasional dan rasa kesatuan
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16. Peminjaman
Peminjaman adalah menerjemahkan suatu istilah dengan cara mengambil
istilah Bsu kemudian ditulis ulang dalam Bsa. Peminjaman memiliki kesamaan
dengan Peminjaman parsial dimana mereka sama-sama tidak konsisen dalam
meminjam, meminjam kalimat panjang dari Bsu. Peminjaman ini bisa
mengakomodir ungkapan yang panjang seperti kalimat pada contoh pada data no
0762 berikut;
Bsu
amr bil-

: warp and woof are designed to promote good and suppress evil (almaʿrūf wal-nahy ʿan al-munkar

Bsa

: satu jalinan moral yang semuanya dimaksudkan untuk
mempromosikan kebaikan dan menjauhkan keburukan ( al –
amru bil ma’ruf wan - nahy ‘an al - mungkar
1.1.3.2 Metode Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Menurut Syihabuddin (2016:6) metode penerjemahan berarti cara
penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dalam mengungkapkan makna
bahasa sumber secara keseluruhan ke dalam bahasa sasaran. Hai ini dilakukan
karena munculnya permasalahan dalam menerjemahkan maka diperlukan
penelitian mendalam sehingga kemudian bisa menghasilkan apa yang disebut
prosedur dan teknik pemecahan masalah. Untuk melihat metode yang dipakai
sebenarnya bisa dilihat dari teknik yang dipakai dalam menerjemahkan istilah,
inilah yang disampaikan oleh Newmark (1988:45-47), sejauh mana penerjemah
memiliki kecenderungan dalam menyampaikan produknya, apakah cenderung ke
Bsu atau ke Bsa nya, ini yang menjadi poin penting dari metode yang digunakan
oleh penerjemah. Sementara itu Newmark (1988: 45-48) mencatat ada delapan
metode dasar dalam penerjemahan yang diklasifikasikan ke dalam dua kelompok.
Kelompok pertama (penerjemahan kata-demi-kata, harfiah, setia dan semantis)
adalah metode yang menekankan pada Bsu, sedangkan kelompok kedua
(penerjemahan adaptasi, bebas, idiomatis, dan komunikatif) adalah metode yang
menekankan bahasa sasaran.
Molina dan Albir (2002, hal. 507) menyatakan "Translation method refers
to the way a particular translationcommit
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objective, i.e. a global option that affects the whole text." Menurutnya, metode
penerjemahan berdasarkan pada tujuan penerjemah. Pertimbanganya adalah target
readers nya, ketika calon pembaca sasaran sudah jelas maka teknik yang akan
dipakai akan tepat. "While translation methods relate to whole texts, translation
procedures are used for sentences and the smaller units of language (Newmark,
1988: 81). Bahwa yang dilakukan penerjemah dalam memilih metode adalah pada
tataran makro, ini berbeda dengan teknik penerjemahan yang berada pada tataran
mikro, metode penerjemahan berada pada tataran makro. Dalam hal penelitian, jika
teknik dapat dievaluasi dalam satuan linguistik kata, frasa, klausa dan kalimat;
metode diteliti berdasarkan teks utuh secara keseluruhan bukan berdasarkan contoh
per contoh kasus. Adapun penentuan metode dapat dilihat dari kecenderungan yang
muncul dari teknik-teknik yang digunakan.
Penelitian tesis ini mengacu pada metode penerjemahan menurut Newmark
(tabel 2.1), sesuai dalam bukunya yang berjudul A Textbook of Translation (1988).
Menurut Newmark (1988: 45) metode penerjemahan terbagi atas dua kelompok
besar, yaitu (1) metode yang memberikan penekanan pada bahasa sumber (BSu)
dan (2) metode yang memberikan penekanan terhadap bahasa sasaran (BSa), seperti
yang digambarkan pada diagram V tersebut di atas (tabel 2.1). Dalam hal ini,
peneliti mengacu pada metode yang dipaparkan oleh Newmark, karena lebih
komprehensif dan bisa menunjukkan secara jelas pada ideologi yang digunakan
penerjemah.
Tabel 4.6 Frekuensi Teknik dan Orientasi Penerjemahan Istilah Budaya Religi
Islam dalam Buku Islam: A Short History dan The Impossible State: Islam,
Politics, and Modernity’s Moral Predicament
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Orientasi
Teknik
Bsu

Bsa

Teknik
penerjemahan
Peminjaman Murni

Jumlah

91
17
Peminjaman parsial
Peminjaman Alamiah
14
Literal
5
Peminjaman
4
Padanan lazim
611
Kreasi diskursif
12
Modulasi
8
commit to user
Generalisasi
7

Total

Metode

Ideologi

131

Kata demi kata,
Harfiah, Setia dan
Semantik

Forenisasi

668

Adaptasi, Bebas,
Idiomatis dan
Komunikatif

Domestikasi
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Padanan lazim + P.
Murni
Delisi
Padanan Lazim+Adisi
Deskripsi
Transposisi
Literal + P. lazim
Adaptasi
Total

10
11
12
13
14
15
16

11
4
5
5
2
2
1
799

Kecenderungan

Tabel di atas (4.6) adalah frekuensi data yang diterjemahkan menggunakan
teknik peminjaman (murni, X, alamiah & peminjaman), dan literal (1-5). Data-data
tersebut memiliki kecenderungan pada Bsu. Data-data diterjemahkan dengan
metode harfiah, kata demi kata setia dan semantik. Metode tersebut berada di
sebelah kiri tabel yang memiliki kecenderengan ideologi penerjemahan yang lebih
didominasi oleh Bsu. Dengan metode tersebut diharapkan pembaca sasaran
mendapatkan pencerahan budaya baru, istilah baru yang supaya dikenal oleh
pembaca sasaran. Sedangkan tabel selanjutnya urutan 6-15 memiliki banyak variasi
teknik menurut Molina dan Albir (002) yang diterjemahkan dengan metode
penerjemahan bebas, metode penerjemahan idiomatik, dan metode penerjemahan
komunikatif.

Metode

tersebut

mimiliki

kecenderungan

didominasi

oleh

kepentingan Bahasa sasaran, diharapkan ketika membaca mereka merasa seperti
membaca karya asli dan bukan karya terjemahan.
1.1.3.3 Ideologi Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Dalam bidang kajian bahasa, budaya dan penerjemahan, pengertian ideologi
bisa diperluas di luar konteks politik dan didefinisikan secara bebas politik sebagai
seperangkat ide yang mengatur kehidupan manusia yang membantu kita memahami
hubungan kita dengan lingkungan kita (Karuobi, 2008:5). Masih menurut Karouby
(2008) sebagian besar orang dalam komunitas penerjemahan masih menganggap
ideologi dalam pengertiannya yang sangat sempit. Ideologi hanya dipahami pada
konteks politik dengan konotasi peyoratifnya. Seorang penerjemah profesional
tidak akan terjebak dalam pengertian sempit ini. Dia akan menempatkan dirinya
pada posisi “di luar” atau bahkan “di antara” ideologi-ideologi tertentu. Penerjemah
pasti akan terlibat di dalam ideologi yang ada, apakah akan megikuti dan lebih
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dalam penerjemahan adalah prinsip atau keyakinan tentang ‘benar atau salah’
dalam penerjemahan, keduanya sama-sama benar, bahkan penerjemah bisa di luar
ideologi yang ada, tetapi tidak sepenuhnya netral. Ketika menghadapi teks, maka
penerjemah akan ada pada dua kutub, apakah sependapat atau melawan kandungan
teks tersebut, disini peran penting penerjemah dituntut profesional. Penerjemah
profesional bisa bersikap objektif untuk menyampaikan pesan bahasa sumber dan
bisa membumikan pesan tersebut ke dalam bahasa sasaran. Ada dua ideologi
penerjemahan yaitu domestikasi dan forenisasi. Istilah foreignisation dan
domestification digunakan untuk merujuk pada metode yang diterapkan oleh
penerjemah ketika mentransfer sebuah teks dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain
(Mazi-Leskovar, 2003:5).
Ideologi domestikasi adalah ideologi penerjemahan yang mengutamakan
dan berorientasi pada bahasa sasaran. Terjemahan yang baik yaitu terjemahan
berterima, benar dan baik yang memenuhi selera dan harapan pembaca sasaran.
Terjemahan yang baik adalah terjemahan yang dirasakan sebagai karya asli bukan
karya terjemahan. Menurut Nida dan Taber (1982) penerjemahan sebaiknya
mengutamakan keterbacaan teks untuk pembaca target. Penerjemahan yang dapat
memenuhi selera dan harapan pembaca dianggap sebagai penerjemahan yang betul,
berterima, dan baik sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat sasaran
dinamakan ideologi domestikasi (Hoed. B. 2006: 88). Terkait dengan diagram V
dari Newmark (1988:45), ideologi ini dapat diukur dari metode penerjemahan yang
dipilih yaitu domestikasi. Metode yang berorientasi pada bahasa sasaran seperti
penerjemahan adaptasi, penerjemahan bebas, penerjemahan idiomatik, dan
penerjemahan komunikatif. Ideologi domestifikasi meliputi metode penerjemahan
adaptasi, penerjemahan bebas, penerjamahan idiomatik, dan penerjemahan
komunikatif. Disamping itu, ideologi domestifikasi menggunakan kata–kata atau
istilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran (Venuti, 1995: 216).
Berdasarkan tabel di atas (4.6) terkait Frekuensi Teknik dan Orientasi
Penerjemahan istilah budaya religi Islam dalam Buku Islam: A Short History dan
The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament (4.5)
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sebagai pengantar dan mendominasi buku tersebut. Hal ini dimaksudkan agar
pembaca bisa menikmati bacaan seperti karya asli. Pembaca merasa membaca buku
yang dikarang langsung oleh tulisan lokal tetapi inspiratif.

1.1.4 Dampak Teknik, Metode dan Ideologi Tertentu Terhadap Kualitas
Terjemahan Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Berikut distribusi teknik penerjemahan istilah budaya religi Islam dalam
buku Islam: A Short History dan The Impossible State: Islam, Politics, and
Modernity’s Moral Predicament.
Tabel 4.7. Teknik Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
No

Teknik penerjemahan

Jumlah

Prosentase

1

Padanan lazim

611

76.47 %

2

Peminjaman murni

92

11.51 %

3

Peminjaman parsial

17

2.12 %

4

Peminjaman alamiah

14

1.75 %

5

Kreasi diskursif

12

1.50 %

6

Modulasi

8

1.00 %

7

Generalisasi

7

0.87 %

8

Literal

5

0.62 %

9

Padanan lazim + P. Murni

10

1.25 %

10

Delisi

4

0.50 %

11

Padanan Lazim+Adisi

5

0.62 %

12

Deskripsi

5

0.62 %

13

Transposisi

2

0.25 %

14

Literal + P. lazim

2

0.25 %

15

Adaptasi

1

0.12 %

16

peminjaman

4

0.50%

799

100%

Total

Berikut dampak teknik, metode dan ideologi terhadap kualitas terjemahan
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menerjemahkan jenis istilah budaya religi Islam dalam sumber data buku Islam: A
Short History dan The Impossible State Islam, Politics, and Modernity’s Moral
Predicament terlihat dalam tabel berikut;

Tabel 4.8; Distribusi Jenis Istilah dan teknik yang digunakan
No

Kategori

1

Sapaan religi

2

Konsep religi

3

Istilah pencerahan

4

Kelompok religi

Teknik Penerj.
 Pad.lazim
 Peminjaman murni
 Peminjaman alamiah
 Generalisasi
 Delisi
 Peminjaman parsial
Peminjaman+ P.lazim
 Adaptasi
 Peminjaman
 Peminjaman+adisi
 Deskripsi
 Pad.lazim
 Peminjaman murni
 Peminjaman alamiah
 Literal
 Modulasi
 Deskripsi
 Kreasi disk.
 Peminjaman
 Peminjaman parsial
 Pl+adisi
 Pl+peminjaman
 Pad.lazim
 Peminjaman murni
 Peminjaman alamiah
 Generalisasi
 Modulasi
 Kreasi disk.
 Pl+adisi
 Pl+peminjaman
 Pad.lazim
 Peminjaman murni
 Peminjaman alamiah
 Generalisasi
commit to user
 Modulasi





































Jumlah
173
44
5
1
1
9
3
1
2
2
1
118
17
2
1
1
2
3
1
2
1
1
68
4
1
1
1
1
1
1
53
9
2
1
1
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No
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Kategori

5

Situs religi

6

Pemerintahan religi

7

Aktivitas religi khusus

8

Kriteria moral etika

9

Sejarah religi

10

Eskatologi

11

Kegiatan religi

12

Peristiwa religi

Teknik Penerj.
 Deskripsi
 Kreasi disk.
 Peminjaman
 Peminjaman parsial
 P.lazim+adisi
 Pad.lazim
 Peminjaman murni
 Padanan lazim + P. Murni
 Peminjaman alamiah
 Pad.lazim
 Peminjaman murni
 Kreasi disk.
 PL+peminjaman
 Pad.lazim
 Literal
 Modulasi
 Kreasi disk.
 PL+literal
 Pad.lazim
 Kreasi disk.
 Peminj. murni
 Peminjaman parsial
 Delisi
 Pad.lazim
 Peminjaman murni
 Padanan lazim + P. Murni
 Delisi
 Modulasi
 Pad.lazim
 Peminjaman murni
 Peminjaman alamiah
 Literal
 Kreasi disk.
 Generalisasi
 Pad.lazim
 Transposisi
 Literal
 Literal + PL
 Pad.lazim
 Peminjaman murni
 toGeneralisasi
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 Modulasi

Jumlah











































1
1
1
3
1
43
5
1
2
40
2
1
1
19
2
2
1
1
14
2
2
1
2
17
2
2
1
2
13
3
1
1
3
1
14
3
1
1
5
3
1
1
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No
13
14

15
16
17
18
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Kategori

Teknik Penerj.

Perintah dan Larangan religi 

Artefak religi



Pemilik religi


Konstruksi religi

Peringatan religi

Nama religi


Jumlah











Pad.lazim
Pad.lazim
Peminjaman murni
Peminjaman parsial
Pad.lazim
Generalisasi
Peminj. alami
Pad.lazim
Pad.lazim
Pad.lazim

13
5
1
1
5
1
1
6
2
1

1.1.5 Kualitas Terjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Berikut adalah pembahasan tentang kualitas terjemahan yang mencakup
keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan teks terjemahan. Mengukur kualitas
terjemahan dengan teknik yang ditulis oleh Nababan, dkk, (2012), hasil terjemahan
ada yang akurat, berterima dan terbaca, kurang akurat, kurang berterima dan kurang
terbaca, tidak akurat, tidak berterima dan tidak terbaca. Masing-masing elemen
tersebut memiliki bobot nilai 3, 2 dan 1.
Tabel 4.9. Kualitas Terjemahan Istilah Budaya Religi Islam
No

1

2

Kategori

Sapaan religi

Konsep religi

Kategori Kualitas
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak
Akurat
commit
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Keberterimaan

Jumlah

Porsentase





239
2
1





98 %
0.82 %
0.41 %





208
23
11





85 %
9.50 %
4.54 %





218
23
1





90 %
9.50 %
0.41 %





146
0
2





98 %
0. %
1.35. %
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No

3

4

5
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Kategori

Istilah pencerahan

Kelompok religi

Situs religi

Kategori Kualitas
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
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 Terbaca

Jumlah

Porsentase





129
10
9





87 %
6.75 %
6.0 %





140
8
0





94 %
5.40 %
0%





76
1
1





97 %
1.28. %
1.28. %





73
4
1





93.5%
5.12 %
1.28%





73
5
0





93.5%
6.41 %
0%





71
1
1





97.26 %
1.36 %
1.36. %





60
8
5





82.19%
10.95 %
6.84 %





64
9
0





87.67 %
12.32 %
0%





49
0
0





100 %
0. %
0. %





46
3
0





93.87%
6.12 %
0%



46



93.87%
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6

7

8

9
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Kategori

Kategori Kualitas

 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
Pemerintah religi
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
Aktivitas religi
khusus
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
Kriteria moral etika
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
Sejarah religi
 Kurang akurat
commit to user
 Tidak Akurat

Jumlah

Porsentase




3
0




6.12 %
0%





42
0
1





97.67 %
0. %
2.32. %





40
2
1





93.02%
4.65 %
2.32 %





40
3
0





93.02%
6.97 %
0%





18
3
4





72 %
12. %
16. %





22
1
2





88%
4%
8%





22
3
0





88 %
12 %
0%





14
0
4





77.77 %
0. %
0. %





13
1
4





72.22%
5.55 %
22.22 %





15
1
2





83.33 %
5.55 %
11.11 %





23
0
1





95.83 %
0. %
4.16. %
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10

11

12
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Kategori

Eskatologi

Kegiatan religi

Peristiwa religi

Kategori Kualitas
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
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 Terbaca

Jumlah

Porsentase





20
2
2





83.33%
8.33 %
8.33 %





22
1
1





91.66 %
4.16 %
4.16 %





17
1
3





80.95 %
4.76. %
14.28. %





16
3
2





76%
14.28 %
9.52 %





19
2
0





90.47 %
9.52 %
0%





16
3
0





84.21 %
15.78. %
0. %





18
1
0





94.73%
5.26 %
0%





18
1
0





94.73%
5.26 %
0%





9
1
0





90 %
10. %
0. %





7
0
3





70%
0%
30 %



9



90 %

library.uns.ac.id

No

13

14

15

16
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Kategori

Kategori Kualitas

 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
Perintah&Larangan  Berterima
religi
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
Artifak religi
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca

Pemilik religi

Konstruksi religi

Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
commit to user
 Akurat

Jumlah

Porsentase




1
0




10 %
0%





13
0
0





100 %
0. %
0. %





13
0
0





100 %
0%
0%





13
0
0





100 %
0%
0%





7
0
0





100 %
0. %
0. %





6
1
0





85.71%
14.28 %
0%





7
0
0





100 %
0%
0%





5
1
0





83.33 %
16.66. %
0. %





6
0
0





100%
0%
0%





6
0
0





100 %
0%
0%



6



100 %
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No

17

18

digilib.uns.ac.id

Kategori

Peringatan religi

Nama religi

Kategori Kualitas
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca
Keakuratan
 Akurat
 Kurang akurat
 Tidak Akurat
Keberterimaan
 Berterima
 Kurang Berterima
 Tidak Berterima
Keterbacaan
 Terbaca
 Kurang Terbaca
 Tidak Terbaca

Jumlah

Porsentase




0
0




0. %
0. %





6
0
0





100 %
0%
0%





6
0
0





100 %
0%
0%





2
0
0





100 %
0. %
0. %





2
0
0





100 %
0%
0%





2
0
0





100 %
0%
0%





1
0
0





100 %
0. %
0. %





1
0
0





100 %
0%
0%





1
0
0





100 %
0%
0%

Istilah yang bernilai 3 berarti istilah tersebut memiliki terjemahan yang
berkualitas dari segi keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan. Istilah yang
bernilai 2 bermakna bahwa terjemahan istilah tersebut dinilai kurang dalam hal
keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan. Nilai paling bawah yaitu 1, itu artinya
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terjemahan istilah tersebut dinilai tidak baik dalam hal keakuratan, keberterimaan
dan keterbacaan.
Skor 3 akurat berarti hasil terjemahan istilah itu bermakna bahwa kata,
istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara akurat
ke dalam bahasa sasaran; sama sekali tidak terjadi distorsi makna. Skor 2 berarti
kurang akurat, itu artinya 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. Skor
1 tidak akurat, makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa
sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran atau dihilangkan
(deleted).
Hasil dari kualitas terjemahan dari masing-masing istilah budaya religi Islam diatas
kemudian menghasilkan kesimpulan di bawah ini;
Tabel 4.10 Rata-rata Kualitas Terjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Kualitas Terjemahan

Bobot No
3

1

Kualitas

Tingkat Jumlah

Overall score
Skor/@

Keakuratan
a. Akurat

3

767

b. Kurang akurat

2

14

c. Tidak Akurat

1

19
2.93

2

2

Keberterimaan
a. Berterima

3

703

b. Kurang Berterima

2

56

c. Tidak Berterima

1

41
2.82

1

3

Keterbacaan
a. Terbaca
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b. Kurang Terbaca

2

60

c. Tidak Terbaca

1

4
2.91
Rata-rata = 2.89
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Nilai keakuratan penerjemahan teks religi ini paling tinggi yaitu 2.93,
keterbacaan di peringkat kedua yaitu 2.91 dan ketiga yaitu keberterimaan 2.82.
Keakuratan (2.93) dalam menerjemahkan didasarkan pada pilihan padanan yang
paling dekat dengan Bsa, diksi yang dipilih merupakan istilah lazim digunakan
dalam Bsa. Pesan yang dimaksud dalam Bsu bisa tersampaikan dengan baik karena
adanya kesepadanan istilah antara Bsu dan Bsa. Keakuratan yang dimaksud bukan
hanya sepadan satu-satu tetapi kesepadanan gagasan dan ide secara keseluruhan,
kalau Bsu adalah surat resmi maka padanya adalah surat resmi juga dalam Bsa.
Nilai 2.93 merupakan hasil yang baik, ini artinya teks terjemahan bisa membantu
menyampaikan pesan Bsu kepada pembaca sasaran. Tingginya nilai keakuratan
karena istilah yang memiliki banyak data (5 istilah terbanyak) termasuk akurat,
mereka di atas 97% nilai keakuratanya. Selain itu, keakuratan istilah yang memiliki
sedikit data bahkan banyak bernilai 100%. Hal ini yang membuat bobot keakuratan
teks religi ini termasuk bagus kualitasnya.
Nilai keterbacaan ada di peringkat kedua dengan nilai 2.91. keterbacaan
adalah derajat mudah tidaknya suatu teks terjemahan dapat dipahami. Karya
terjemahan yang memiliki keterbacaan tinggi berarti ia mudah dimengerti, pembaca
tidak perlu banyak mengulang membaca atau mereka tidak sering membuka
kamus,, semuanya bisa menjadi indikasi nilai keterbacaan teks. Selain itu, tingkat
keterbacaan teks dipengaruhi juga oleh hal lain seperti rata-rata panjang pendek
kalimat, kompleksitas struktur Bahasa dan penggunaan istilah yang baru dalam
teks. Semakin mudah teks dibaca dan dipahami isinya maka teks tersebut berarti
teks yang memiliki keterbacaan yang baik. Nilai keakuratan 2.91 berarti gagasan
umum tentang isi teks bisa dibaca dengan cepat oleh pembaca sasaran.
Nilai yang ketiga yang terbawah adalah nilai keberterimaan yaitu 2.82.
keberterimaan adalah derajat kewajaran suatu teks terjemahan terhadap norma,
kaidah dan budaya Bsa. Terjemahan dengan tingkat keberterimaan yang tinggi akan
menghasilkan terjemahan yang alamiah, luwes dan tidak kaku. Keberterimaan bisa
dilihat dari kepatuhan karya terjemahan dalam menggunakan tata cara penulisan
menurut Bsa, yang biasanya menjadi patokan adalah Kamus Besar Bahasa
commit
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religi banyak yang diterjemahkan dengan peminjaman, di sana ada masalah pada
tata cara tulis yang belum baku. Nilai keberterimaan termasuk kurang berterima
karena permasalahan minor dalam tata tulis menurut Bsa. Pesan Bsu bisa
tersampaikan tetapi norma budaya tata tulis yang belum 100% tersedia dalam Bsa.
1.1.5.1 Keakuratan dan Keberterimaan
Maksud dengan terjemahan yang akurat yaitu terjemahan yang tidak ada
distorsi makna dalam penerjemahan istilah budaya religi Islam baik makna kata,
frasa, klausa maupun kalimat (Nababan dkk). Dari 799 jumlah data ditemukan 767
istilah yang diterjemahkan dengan akurat, penerjemah berhasil menghadirkan
padanan yang lazim digunakan dalam Bsa. Dari jumlah data tersebut berarti 2.93%
memiliki keakuratan yang sangat baik. Nilai keakuratan bobotnya 3, artinya dalam
hasil terjemahan tidak ditemukan distorsi makna, istilah keislaman yang ditemukan
dari Bsu bisa disampaikan dengan baik oleh penerjemah.
Data sapaan religi yang diterjemahkan dengan teknik padanan lazim
memiliki kualitas terjemahan yang baik karena penerjemah sudah menggunakan
istilah yang sudah lazim digunakan dalam Bahasa sasaran. Istilah yang dipakai juga
bisa ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi), ini artinya
terjemahanya sudah diakui sebagai bahasa baku bahasa Indonesia. Menerjemahkan
dengan padanan lazim dilakukan dalam mendekatkan pembaca dengan narasi
cerita, penerjemah ingin pesan yang dalam Bsu tersampaikan dengan akurat ke
pemabaca sasaran. Semakin bisa penerjemah menghadirkan terjemahan yang seperi
karya aslinya maka semakin akurat terjemahnya. Poin pentingnya ada di pemilihan
diksi, pilihan kata yang sesuai dengan Bahasa lokal, yang sudah lazim dalam
budaya lokal.

Penerjemahan dengan teknik tersebut selain menghasilkan

terjemahan yang akurat dan berterima, menurut pakar ia juga bisa menghasilkan
bacaan yang seperti karya asli, bukan seperti hasil terjemahan, contoh dalam istilah;
Bsu : he would punish such evildoers as Muawiyyah, Uthman and Ali,
who by betraying Islam had become apostates
Bsa : ia akan menghukum para pelaku kejahatan seperti Muawiyyah,
Usman, dan Ali, yang dengan mengkhianati Islam telah menjadi
murtad
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Ungkapan “apostates” diterjemahkan dengan “murtad”, ia merupakan
padanan yang lazim dalam bahasa atau istilah budaya religi Islam, “murtad” aslinya
merupakan asal kata dari bahasa Arab “rodda-yaruddu” (menolak kebenaran)
namun dalam Bahasa sasaran hal itu sudah lazim dalam masyarakat baik kalangan
terpelajar atau tidak. Apabila istilah tersebut disampaikan atau diungkapkan maka
mereka bisa memahaminya dan itu juga bisa diterima oleh masyarakat secara
budaya dan norma kemasyarakatan.
Istilah sapaan religi yang diterjemahkan dengan peminjaman murni
termasuk akurat dan berterima seperti pada data no 154;
Bsu : After a brief delay, Muhammad's favourite wife Aisha, together with
her kinsman Talhah and Zubayr, one of the Prophet's Meccan
companions
Bsa : Setelah tertunda sementara, istri kesayangan Muhammad, Aisyah,
bersama-sama dengan kerabatnya, Talhah, dan Zubayr, salah
seorang sahabat Nabi di Mekkah
Nama “Talhah” yang diterjemahkan dengan “Talhah”, nama tersebut
diambil dan dipinjam sebagaimana Bsu tanpa menambah dan mengurangi, secara
leksikal, ia termasuk akurat apalagi kalau hubunganya dengan nama seseorang,
siapapun ingin ditulis sebagaimana aslinya. Selain itu, tata cara penulisan nama
tersebut juga selaras dengan tata bahasa Bsa. Data lain seperti hal di atas yang
memiliki keakuratan dan berterima sebagaimana pada data peminjaman murni
yaitu; 062, 0129, 0154, 0155, 0369, 0393, 0415, 0430, 0442, 0466, 0469, 0485,
0504, 0547, 0555, 0557, 0569, 0625, 0621, 0667. Sedangkan data sapaan religi
yang diterjemahkan dengan peminjaman murni yang termasuk kurang berterima
namun akurat sebagimana data berikut yaitu; 018, 062, 051, 084, 0224, 0225, 0236,
0270, 0332, 0351, 0388, 0455, 0631, 0667.
Data no 0225;
Bsu : Al-Mansur indicated that God would give him "special help" to
achieve victory
Bsa : Al Mansur menunjukan bahwa tuhan akan memberinya “bantuan
khusus” untuk mencapai kemenangan
Kalau diperhatikan, data di atas termasuk kurang berterima karena
penulisnya tidak mengikuti EYD yang benar. Dalam Bsa, apabila nama dan benda
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memiliki morfem awalan maka seharusnya disambung dengan tanda penghubung
strip tetapi tetap dalam satu kesatuan. Penulisan yang benar adalah Al-Mansur.
Sedangkan data sapaan religi yang diterjemahkan dengan peminjaman murni yang
termasuk tidak berterima yaitu; 0328, 0331, 0335, 0710, 0712, 0719, 0729, 0768,
0775, 0779, contohnya;
Bsu : such as the secretary of the public treasury (amīn bayt al-māl)
Bsa : seperti sekretaris lembaga kekayaan negara (amin bayt al-mal)
Data terjemahan di atas akurat tetapi tidak berterima karena dari penulisan
“bayt” tidak wajar, dalam Bsa seharusnya diganti dengan “bait”, kaidah Bsa tidak
mengenal “y” untuk menggantikan “I”.

Adapun data sapaan religi yang

diterjemahkan dengan peminjaman alamiah ditemukan semuanya termasuk akurat
dan berterima yaitu; 0254, 0372, 0472, 0467, 0468 contohnya;
Bsu : Despite his obvious instability, Rumi was known in his lifetime as
Mawlanah (our Lord) by his disciples
Bsa : Walaupun terlihat jelas ketidakstabilannya, Rumi dikenal sepanjang
hayatnya sebagai seorang Mawlana (Tuan Kami) oleh para
muridnya
Nama diatas diterjemahkan dengan akurat karena sudah ditulis hampir
sebagaimana aslinya, tidak ditulis saja tetapi disesuaikan dengan aturan fonologis
Bsa, yaitu tanpa akhiran “h” dalam Bsa. Adapun data sapaan religi yang
diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman parsial yang termasuk akurat tapi
cenderung kurang berterima yaitu; 0124, 0175, 0256, 0281, 0383, 0521, 0638,
0669, 0714, 0780. Cebagai contoh;
Data no 0638
Bsu : Death in Cordova of the Faylasuf Ibn Rushd (known in the West as
Averroes).
Bsa : Kematian Ahli filsafat Ibn Rusyd di Cordoba (diketahui di Barat
sebagai Averroes)
Sekali lagi kasusnya adalah karena hal penulisan, fonologis, nama “Ibn
Rusyd” yang memakai “y” kurang selaras dengan ejaan Bsa, seharusnya bisa ditulis
dengan “Ibn Rusd”. Mayoritas dengan teknik ini kurang berterima namun diantara
data sapaan religi yang diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman parsial
termasuk berterima yaitu; 0124 dan 0669.
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Data sapaan religi yang diterjemahkan menggunakan teknik generalisasi
yang kurang akurat namun berterima dan terbaca dengan mudah yaitu data; 0141.
Diksi yang akurat sangat diperlukan sehingga tidak terjadi distorsi makna, jelas dan
lazim dalam Bsa. Istilah “the sons” lebih tepat diterjemahkan dengan “anak-anak
keturunan” dari pada “para keturunan”. Secara kultur Bsa bisa diterima karena
“para keturunan” kadang dipakai untuk situasi formal maupun non-formal.
Data sapaan religi yang diterjemahkan menggunakan teknik delisi tidak
akurat, tidak berterima dan tidak terbaca dengan mudah yaitu; 042. Pada delisi data
ini terjadi penghilangan makna sesungguhnya, “ALLAH” tidak bisa saja dikecilkan
maknanya, dengan delisi akan hilang esensinya, ia diterjemahkan menjadi “sekedar
Tuhan”. Penerjemahan seperti ini berdampak pada hilangnya keagungan Tuhan
Semesta alam. Penerjemah bisa menggunakan istilah lain “Tuhan yang mulia”. Ia
lebih mudah dilafalkan daripada “sekedar”.
Data sapaan religi yang diterjemahkan menggunakan teknik adaptasi yang
kurang akurat tetapi berterima yaitu; 0339. Dalam adaptasi terjadi masalah
keakuratan, pengambilan diksi yang kurang tepat berdampak pada kurangnya
keakuratan. Contohnya data no 0339;
Bsu : When apir died, he became, in effect, a "saint,".
Bsa : Ketika seorang pir meninggal, ia menjadi, seorang “wali”
Dalam kontek kalimat di atas “wali” sebenarnya hanya dikenal di dalam
agama Islam, maka penggunaan istilah tersebut pada kontek pembaca selain Islam
maka itu tidak tepat. Istilah "saint," termasuk berterima bila diterjemahkan dengan
adaptasi “wali” karena Bsa tidak memiliki padanan istilah tersebut. Penerjemah
tidak mendapatkan padanan dalam Bsa, kalau diterjemahkan dengan “syahid” juga
kurang pas karena “syahid” dinilai dari proses meninggalnya. Penulis melihat
bahwa penerjemah belum menemukan padanan dalam Bsa sehingga “wali” menjadi
padanan paling mendekati. “Kemudian data terakhir yaitu istilah sapaan religi yang
diterjemahkan menggunakan teknik ganda, dengan peminjaman + PL, mereka
terjemahanya akurat, berterima dan terbaca dengan mudah yaitu; 0546, 0679, 0680.
Contohnya;
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Data no 0546
Bsu : Most of the Taliban ("students" of the madrasahs) belong to the
Pashtun tribe, and they tend to target non-Pashtuns, who fight the
regime from the north of the country
Bsa : Sebagian besar Taliban (“siswa” madrasah) berasal dari suku
Pashtun, dan mereka cenderung membidik non-Pashtun, yang
melawan rezim dari bagian utara negeri ini
Data di atas merupakan istilah yang diterjemahkan dengan teknik ganda,
hasilnya termasuk baik dari segi keakuratanya, keberterimaanya dan keterbacaanya.
Ini karena secara leksikal perkata sudah diterjemahkan dengan istilah yang lazim,
sudah sesuai norma budaya Bsa dan mudah dibaca oleh target sasaran.
Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan sapaan religi yaitu
padanan lazim, peminjaman murni dan alamiah, dan teknik ganda padanan
lazim+peminjaman, hasilnya dari penggunaan tersebut memiliki kecenderungan
untuk menghasilkan terjemahan yang akurat, berterima dan memiliki keterbacaan
yang tinggi.
Teknik padanan lazim merupakan teknik yang paling banyak dalam konsep
religi, dipakainya karena bisa menghadirkan padanan yang baik, padanan yang
menghadirkan terjemahan seperti karya asli.
Bsu : How could we say that God "spoke" or "sat on a throne," as the
Quran averred?
Bsa : Bagaimana bila kita mengatakan Tuhan “berbicara” atau “duduk di
singgasana”, seperti ditulis dalam Al-Quran?
Istilah di atas “spoke”, “ sat on a throne” bisa diterjemahkan dengan baik
walaipun nampak seperti literal tetapi itulah yang paling sepadan dan lazim
digunakan dalam Bsa. Sebenarnya konsep-konsep tersebut memiliki makna yang
dalam terkait bagaimana sebenarnya makna yang sebenarnya “berbicara” atau
“duduk di singgasana”. Hal tersebut adalah sesuatu yang di luar kemampuan
manusia, pembaca sasaran tidak diminta memikirkan hal ini tetapi diminta untuk
berpikir ciptaanya saja. Terjemahan tersebut sudah lazim digunakan juga dalam
terjemahan Al-Qur’an bahwa ALLAH SWT itu “berbicara” atau “duduk di
singgasana”. Kualitas keakuratan dan keberterimaanya tinggi, diksi yang
digunakan tepat, sering digunakan dan berterima secara budaya dalam Bsa. Di sana
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ada nuansa keagungan dalam kata “singgasana” untuk menggambarkan keagungan
dalam budaya Bsa. Ini digunakan untuk mengagungkan Tuhan yang dimuliakan.
Walaupun yang sebenarnya kedudukanya tidak sekecil “singgasana”, tetapi itulah
yang bisa dibayangkan oleh Bahasa manusia. Secara budaya sudah diterima oleh
pembaca.
Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman
murni yang memiliki keakuratan yang tinggi yaitu; 098, 0219, 0257, 0343, 0382,
0401, 0424, 0562, 0691, 0716, 0721, 0745, 0748, 0750, 0764, 0767, 0770. Data
konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman murni yang
memiliki keberterimaan yang tinggi yaitu; 0343, 0382. Data konsep religi yang
diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman murni yang kurang berterima
yaitu; 098, 0219, 0257, 0693, 0745, 0748, 0764. Data konsep religi yang
diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman murni yang tidak berterima yaitu;
0750, 0769, 0770, 0401, 0424, 0562, 0716, 0721.
Data konsep religi yang diterjemahkan dengan peminjaman murni memiliki
keakuratan yang tinggi. Dengan mengambil istilah dalam Bsu ke dalam Bsa secara
langsung hasilnya tepat dan berterima secara budaya. Dilihat dari asal kata, banyak
istilah hasil terjemahan yang dipakai adalah nuansa Bahasa Arab. Ini terjadi karena
istilah tersebut adalah nama suku, tempat. Istilah tersebut tentu jarang bisa
diterjemahkan, kata “Madinah” sebenarnya bisa diterjemahkan yaitu “kota”, tetapi
oleh penerjemah hal itu tidak dilakukan karena nama, kota religi termasuk istilah
beresiko dan rentan salah untuk diterjemahkan. Terjemahan yang akurat dan
berterima contohnya;
Data no 0343;
Bsu : because they had promulgated the Yasa instead of the Shariah.
Bsa : karena mereka lebih mengedepankan Yasa daripada Syariah.
Dengan peminjaman murni terjemahan di atas “Yasa” bisa baik, akurat dan
berterima.

Ini adalah konsep religi yang tetap dipertahankan, selain upaya

internalisasi istilah Bsu tetapi juga karena syaratnya makna yang terkandung dalam
konsep tersebut. Menggunakan peminjaman murni ada yang akurat dan berterima
dengan baik tetapi dari jumlah data
yang
ternyata teknik tersebut
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banyak yang akurat tetapi kurang berterima. Pada data yang lain akurat tetapi tidak
berterima contohnya data 0693;
Bsu : the territory is deemed Dār al-Ḥarb
Bsa : maka wilayah tersebut disebut sebagai Dar al-Harb
Dari tata cara penulisan terlihat masih kuat mempertahankan tata Bahasa
Bsu, dalam tata Bahasa Bsa bisa diadaptasi dengan “Darul-Harb”, penulisanya
mengikuti pelafalan Bsa, ini adalah bentuk lokalisasi penulisan agar berterima dan
tidak menyimpang dari EYD. Kualitas terjemahan dengan peminjaman murni
termasuk kurang berterima karena ia tidak mengikuti unsur budaya dan norma
Bahasa Bsa sebagaimana dalam contoh ini;
Bsu : What He dislikes is not only a lack of appreciation but also
misconduct and abuse (ṭughyān) of these gifts and blessings
Bsa : Apa yang Dia tidak suka adalah bukan hanya kurangnya
penghargaan tapi juga prilaku salah dan penyalah-gunaan (tughyan)
terhadap segala pemeberian dan kasih-sayang
Data diatas memiliki keakuratan tetapi tidak berterima, dari sisi penulisan
Bsa tidak mengenal “gh”, dalam Bsa cukup memakai “g”, hal ini menyimpang tata
penulisan Bsa dan EYD, ini bisa juga karena di dalam EYD hal itu tidak dikenal
karena menyimpang ketentuan penulisan istilah pinjaman tersebut. Data konsep
religi yang diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman alamiah yang memiliki
keakuratan yang tinggi yaitu; 0402, 0445. Istilah no 0445 termasuk akurat namun
kurang berterima. Kurang berterima karena kurang mengikuti aturan linguistik Bsa,
selain itu terjemahanya masih mengikuti norma Bsu sehingga berdampak pada
kurangnya kewajaran.
Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik penerjemahan
modulasi memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu
data no 0195. Dengan teknik modulasi ditemukan pergeseran sudut pandang, fokus
atau kategori kognitif dari Bsu baik secara leksikal atau struktural. Contohnya pada;
Data no 0195
Bsu : Mutazilites developed a rationalistic theology (kalam) which
emphasized the strict unity and simplicity of God
Bsa : Mutazilah mengembangkan sebuah teologi rasionalistik (kalam),
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Yang terjadi dari istilah di atas adalah perbedaan sudut pandang pada tataran
leksikal, hasilnya akurat dan berterima karena dengan teknik ini tidak ada
penyimpangan, yang ada adalah menyampaikan pesan sesuai Bsu dengan padanan
yang baik dari sudut pandang yang lain. Di dalamnya tidak ada distorsi makna,
pesan tersampaikan kepada target sasaran. Begitu juga menerjemahkan konsep
religi menggunakan teknik deskripsi, ia memiliki keakuratan, keberterimaan dan
keterbacaan yang tinggi yaitu; 0133, 0279. Terjemahan istilah dalam tataran
leksikal, frasa disampaikan dengan penjelasan detil terhadap suatu istilah sehingga
pembaca langsung terbantukan untuk memahaminya dengan mudah. Hal ini sering
ditemukan pada awal pembahasan suatu topik atau mendiskripsikan suatu istilah
yang baru supaya bisa membantu pemahaman pembaca. Hasilnya tentunya baik,
akurat dan berterima, seperti istilah “surrender” diterjemahkan menjadi
“kepasrahan diri (keislaman)”, di sana ada penambahan (keislaman) yang
merupakan informasi dari “surrender” dan penjelasan tambahan agar informasi
Bsu tersampaikan dengan baik. Dan data terakhir konsep religi yang diterjemahkan
menggunakan teknik penerjemahan peminjaman parsial memiliki keakuratan yang
tinggi yaitu; 0283, 0340, 0763. Teknik peminjaman parsial memiliki permasalahan
dengan keberterimaan, teknik ini menghasilkan terjemahan yang akurat tetapi
kurang berterima dan akurat tetapi tidak berterima. Dari data ditemukan ada
kecenderungan tidak berterima atau kurang berterima, ini artinya terjemahanya
agak menyimpang dan menyimpang dari aturan linguistik Bsa. Selain aturan
linguistik tetapi juga karena norma budaya yang tidak diikuti untuk menerjemahkan
konsep-konsep keislaman.
Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik penerjemahan
literal tidak memiliki keakuratan dan kurang berterima yaitu; 023. Penerjemahan
dengan teknik ini sulit menyampaikan pesan Bsu karena penerjemah sekedar
mengalihbahasakan tanpa melihat kontek dan maksud dari teks. Contohnya pada
data no 023 berikut;
Bsu : various schools campaign for a more stringent application of the
quarah inpublic and private life
Bsa : Berbagai sekolah mengkampanyekan suatu aplikasi Al-Qur’an
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Hasil penerjemahan teknik ini tidak akurat dan kurang berterima karena
yang terjadi adalah word-for-word translation, ini sering terjadi juga pada
penerjemahan dengan mesin atau software. Mesin itu tidak mengenal kontek dan
rasa Bsu. Penerjemahan literal tidak mengenal tata Bahasa sasaran, rangkaian kata
dan istilah dalam Bsu diterjemahkan begitu saja urutanya maka yang terjadi
kekacauan dan hilangnya makna. Penerjemah bisa memilih istilah “madzhab atau
aliran” daripada “sekolah”. “Sekolah” tidak banyak banyak akses pembahasan
tentang alqur’an, ia banyak ditemukan di pesantren, madrasah dan majlis ilmu lain.
Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman
alamiah yang memiliki keberterimaan yang tinggi yaitu; 0402. Kecenderungan
penerjemahan dengan peminjaman alamiah hasilnya akurat dan berterima, mari kita
lihat bahwa ada yang kurang berterima seperti pada data no 0445;
Bsu : the infantry-the "new troop" [yeni-chert)—which had become more
important since the advent of gunpowder
Bsa : Dan infanteri – “serdadu baru” (yani-cheri) – yang menjadi begitu
penting sejak munculnya bubuk mesiu
Kurang berterima karena penulisan dalam Bsa “cheri” masih “ch”, dalam
Bsa bisa langsung “ce” tanpa “h”. Data konsep religi yang diterjemahkan
menggunakan teknik penerjemahan kreasi diskursif tidak memiliki keakuratan
namun memiliki keberterimaan yang tinggi yaitu; 0215, 0274, 0318. Teknik ini
biasanya muncul untuk menerjemahkan judul film, buku dan lainya yang jauh dari
kontek aslinya. Sifatnya temporer, bahwa hasil tersebut akan berubah ketika waktu
dan situasinya berbeda. Penerjemahan seperti ini tidak mingikuti terjemahan baku
seperti kamus, namun penerjemahan puisi dan judul karya sastra bisa menggunakan
teknik ini. Seperti contoh data no 0215;
Bsu : a ruler had acquired a religious significance that had profound
reverberations with the asceticism, mysticism, sacred jurisprudence
and early theological speculation of the Muslim world
Bsa : Dari sejak awal perilaku dan kebijakan seorang penguasa
mendapatkan signifikansi religius yang memiliki efek menonjol
dengan komtemplasi, tasauf, yurisprudensi sakral dan spekulasi
teologis awal di dunia Muslim
Makna baku dalam kamus “asceticism” belum baku, bahkan belum
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yang perlu penjelasan tambahan agar memudahkan pembaca sasaran memahami
maksud dari Bsu. Kalau dilihat dari bentuk istilah yang mengandung “ism”, ini
berarti sebuah pemahaman terhadap sesuatu, inilah yang perlu ditambah informasi
tambahan sebagai penjelas. Secara penulisan dan norma Bsa sudah sesuai, istilah
“kontemplasi” termasuk tidak akurat, agar keakuratanya baik maka penerjemah bisa
menggunakan istilah “pertapaan” daripada “kontemplasi”.
Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik penerjemahan
peminjaman parsial memiliki keberterimaan yang tinggi yaitu; 0283 (taqiyyah
(dissimulation) menjadi (taqiyyah (kepuraan-puraan). Istilah yang baru
diterjemahkan namun karena dianggap jarang digunakan sehingga diberi penjelas
tambahan agar membantu pembaca sasaran memahaminya.
Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik penerjemahan
peminjaman parsial tidak memiliki keberterimaan yaitu; 0340 dan 0761. Data 0340
misalnya istilah (khanqah) menjadi (khanqah), data itu dipinjam namun istilah
tersebut masih begitu asing bagi Bsu, selain itu penerjemahanya tidak ditambahi
penjelasan tambahan agar bisa dipahami oleh pembaca sasaran. Istilah yang
menurut penerjemah masih asing sebaiknya diberikan informasi tambahan atau bisa
dipakai teknik lain sehingga maksud Bsu bisa tersampaikan. Untuk mencari
padanan ideal istilah tersebut masih sulit maka yang perlu dilakukan adalah
mendiskripsikan istilah tersebut. Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk
menerjemahkan sapaan religi yaitu padanan lazim, peminjaman alamiah, deskripsi
dan modulasi, hasilnya dari penggunaan tersebut memiliki kecenderungan hasil
terjemahan yang akurat, berterima dan memiliki keterbacaan yang tinggi.
Istilah pencerahan 95% diterjemahkan dengan padanan lazim, ini artinya
istilah yang ada dalam Bsu bisa ditemukan padananya dalam Bsa. Pembaca sasaran
sudah jelas maksud dari istilah Bsu, tidak ada lagi samar-samar terkait makna.
Karena sudah jelas, maka ia tidak perlu penjelasan dan informasi tambahan.
Padanan lazim prinsipnya adalah one-one corresponding word. Selain keakuratan
berarti jelas, untuk istilah yang diterjemahkan dengan padanan lazim berarti tidak
perlu lagi revisi dan tidak perlu ditulis ulang untuk menjelaskan maksud dari Bsu.
Data yang diterjemahkan dengan padanan
lazim
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sudah sesuai dengan istilah religi yang wajar dipakai dalam Bsa. Sebagai contoh
istilah pencerahan yang diterjemahkan dengan padanan lazim yaitu;
Bsu : The Prophet Muhammad receives the first revelations ofthe Quran
in Mecca and, two years later, begins to preach.
Bsa : Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Al-Qur’an di Mekkah,
dan dua tahun kemudian, mulai melakukan dakwah
Istilah “wahyu” secara diksi sudah lazim dipakai dalam Bsa dan tidak perlu
lagi penjelasan tambahan, ini termasuk contoh one-one corresponding word.
Terjemahanya sudah wajar sesuai dengan EYD dan istilah yang match dengan
Bahasa religi. 95% data istilah pencerahan bisa diterjemahkan dengan akurat dan
berterima, ini berarti pembaca sasaran sudah terbiasa dengan istilah religi sehingga
mereka sudah memiliki padanan sesuai maksud yang ada dalam Bsu.
Data istilah pencerahan yang diterjemahkan menggunakan teknik
peminjaman murni yang memiliki keakuratan yang tinggi yaitu; 0203, 0473, 0664.
Data istilah pencerahan yang akurat tetapi kurang berterima (0473) serta akurat
tetapi tidak berterima (0664). Data istilah pencerahan yang muncul keakuratanya
bagus tetapi darinya juga cenderung kurang berterima, di sini ada istilah menurut
penerjemah termasuk baru sehingga perlu perlakuan lebih dari penerjemah. Jumlah
data yang diterjemahkan dengan peminjaman murni tidak banyak tetapi mereka
memiliki kecenderungan kurang berterima. Hal ini berbeda dengan teknik
modulasi, walaupun data yang ditemukan sedikit tetapi darinya ada kecenderungan
memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi contohnya yaitu;
data no 0702.
Bsu : The muftī ship, among other things, is a supreme social-legal
function
Bsa : Institusi mufti, antara lain, merupakan fungsi hukum sosial
tertinggi
Istilah “The muftī ship” diterjemahkan menjadi “Institusi mufti”, di sini
terjadi perubahan sudut pandang dalam menerjemahkan istilah tersebut namun pada
hakikatnya maknanya sama yaitu terkait fungsi. Istilah yang dianggap sebagai
benda abstrak “The muftī ship” diterjemahkan dengan suatu badan nyata dan
faktual yang menggambarkan sebuah badan yang terhormat menangani masalah
commit to user
hukum. Hasil dari modulasi ini akurat dan berterima karena targetnya adalah

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

tersampaikanya pesan untuk pembaca sasaran namun tidak menghilangkan makna
sebenarnya.
Data istilah pencerahan yang diterjemahkan menggunakan teknik
generalisasi kurang akurat dari segi penerjemahanya namun

memiliki

keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 0108.
Bsu : By taking these verses out of context, they have distorted both the
message of the Quran and the attitude of the Prophet
Bsa : Dengan meyelewengkan ayat-ayat ini keluar dari konteksnya,
mereka mengacaukan pesan alquran dan sikap Nabi
Untuk menyempurnakan respond dan penggunaan diksi yang akurat
penerjemah bisa menggunakan istilah “akhlaq” daripada “sikap”. Akhlaq
cenderung mendalam maknanya dan sangat identic dengan beliau. Beliau sudah
dikategorikan sebagai manusia yang paling berakhlaq mulia. Istilah tersebut sulit
tergantikan dengan istilah yang lain, kalau seperti itu akan terjadi penyempitan
makna seperti kata “sikap” tadi. Hal ini tidak lepas dari kebiasaan dan lazimnya
umat muslim yang sudah menggunakan istilah “akhlaq” dari pada yang lain. Istilah
religi Islam yang aktualisasinya sudah dicontohkan langsung oleh beliau nabi
Muhammad SAW.
Data istilah pencerahan yang diterjemahkan menggunakan teknik
peminjaman alamiah memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang
tinggi yaitu; 0475. Sebagaiman ciri khas dalam peminjaman alamiah adalah
lokalisasi fonologis, teknik ini hanya perubahan minor pada Bsu sehingga yang
terjadi adalah penyesuaian. Huruf “c” dalam Bsu disesuaikan dengan EYD Bsa
yaitu “k”, kata “decree” menjadi “dekrit”. Perubahanya minor karena pada
dasarnya adalah peminjaman. Ini artinya istilah yang ada dalam Bsu dipinjam ke
dalam Bsa tidak secara utuh. Bisa dikatakan bahwa peminjaman alamiah adalah
peminjaman parsial.
Data istilah pencerahan yang diterjemahkan menggunakan teknik kreasi
diskursif tidak memiliki keakuratan yaitu; 0371. Teknik ini sering digunakan untuk
menerjemahkan teks yang sebenarnya teks non-formal, maka kecenderunganya
adalah semau penerjemah dan pemesan. Penerjemah sekedar mengikuti client agar
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teks tersebut bisa menarik minat dan mendapatkan profit. Karena sifatnya demikian
maka hasilnya biasanya tidak akurat seperti pada data no 0371;
Bsu : his father was an alim and a Sufi master, and Rumi himself was
learned in figh, theology and Arabic and Persian literature
Bsa : Ayahnya adalah seorang alim dan seorang guru Sufi, dan perilaku
Rumi sendiri menjadi bahan kajian fiqh, teologi dan kesusastraan
berbahasa Arab dan Persia.
Dengan teknik ini terjemahan keluar jauh dari kontek aslinya, ini sering
terjadi pada penerjemahan film, buku, Novel dan sebagainya sehingga pada
kurangnya keakuratan. Ini dilakukan untuk memenuhi pembaca sasaran, untuk
menarik minat dan perhatian sehingga sifatnya temporal. Hal ini akan menarik di
suatu waktu saja dan diterjemahkan lain di situasi yang lain sesuai kebutuhan.
Teknik yang direkomendasikan pada istilah pencerahan yait padanan lazim,
peminjaman alamiah dan modulasi. Peminjaman murni bisa juga digunakan namun
penerjemah harus memperhatikan norma linguistic Bsa, budaya dan kebiasaan yang
berlaku di Bsa. menurut peneliti istilah “and Arabic and Persian literature” bisa
diterjemahkan menjadi “literatur Bahasa Arab dan Bahasa Persia.
Kelompok religi yang diterjemahkan dengan padanan lazim selalu
sempurna, kualitasnya terjamin ketiga-tiganya dan ini menjadi rekomendasi untuk
penerjemah yang menginginkan tersampaikanya pesan dengan baik, ia disarankan
untuk menggunakan teknik ini. Menggunakan teknik lain seperti peminjaman
murni secara keakuratan bagus dan tinggi sebagaiman data berikut ; 0101, 0102,
0103, 0104, 0271, 0428, 0752, 0756, 0757. Data kelompok religi yang
diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni memiliki keberterimaan yang
tinggi yaitu; 0101, 0104.
Tapi di sisi lain peminjaman murni sebagaimana pada istilah yang lain ada
yang bermasalah pada keberterimaan yaitu kurang berterima 102, 103, 0271, atau
akurat tetapi tidak berterima sebagaimana data berikut; 0428, 0752, 0756, 0757.
Teknik ini bisa direkomendasikan tetapi penerjemah harus memperhatikan pada
aturan linguistik dan budaya Bsa.
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Data kelompok religi yang diterjemahkan dengan tehnik generalisasi kurang
memiliki keakuratan namun memiliki keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi
yaitu; 0229
Bsu : Muslim scholars made more scientific discoveries during this time
than in the whole of previously recorded history
Bsa : Muslim melakukan berbagai penemuan ilmiah selama masa ini
lebih banyak dibandingkan seluruh sejarah yang tercatat
sebelumnya
Penerjemahan dengan teknik ini istilahnya digeneralisir, makna spesifik
hilang. Menurut peneliti, penerjemah bisa mendekatkan dengan padanan yang lebih
dekat dalam Bsa misalnya “ilmuwan muslim”. Istilah tersebut sudah lazim
digunakan dalam Bsa, itu lebih akurat daripada terjemahan yang ada “Muslim”.
Akurat karena “ilmuwan muslim” sudah lebih spesifik dan lebih dekat dalam Bsa.
Untuk sesuatu benda yang sama sekali tidak ditemukan dalam Bsa barangkali bisa
dipahami kedaruratanya seperti jenis tumbuhan “Ubi jalar”, tumbuhan ini banyak
sekali jenisnya di masing-masing tempat. Ada yang ditemukan di suatu tempat
tetapi tidak ditemukan di tempat yang lain, maka yang bisa dilakukan adalah
menjeneralisir dengan istilah “Ubi jalar”. Ini istilah yang umum yang mana diyakini
di setiap daerah punya. Kalau disebutkan macam dan jenis ubi yang ada akan sulit
ditemukan jenis yang sama di tempat lain, di sinilah fungsi generalisasi. Pada istilah
di atas makna spesifik suatu istilah digeneralisir misalnya istilah “Muslim
scholars”, pertanyaan mendasar dengan istilah ini adalah “Muslim yang mana?”,
kalau dijawab pertanyaan ini maka akan muncul macam dan jenis Muslim
(abangan, santri, ulama/cendikiawan dsb). Yang nampak pada hasil terjemahan ini
adalah generalisasi makna, istilah “Muslim scholars” bisa dipadankan dengan
“ulama/cendikiawan muslim” dalam Bsa. Dampaknya hasil penerjemahan menjadi
kurang akurat walaupun dari segi keberterimaan dan keterbacaanya termasuk tinggi
dan baik.
Data kelompok religi yang diterjemahkan dengan tehnik kreasi diskursif
tidak memiliki keakuratan namun memiliki keberterimaan dan keterbacaan yang
tinggi yaitu; 0190. Penerjemahan dengan teknik ini lebih jauh lagi karena yang
dilakukan bukanlan pemadanan tetapi
menciptakan
hal baru yang bukan padanan
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dari istilah yang dimaksud. Penerjemahan seperti ini bisa dilakukan untuk
menerjemahkan judul film, puisi dan buku agar bisa bombastis, mencuri perhatian.
Sifatnya temporer dan di luar kontek maka dampaknya adalah ketidakakuratan.
Contoh data no 0190;
Bsu : Some of these new pietists, however, wanted the Quran to take a
more active role, and to lead the way instead of being used as a
mere support or prop
Bsa : Beberapa ahli spiritualisme baru ini ingin agar Al-Quran
mengambil peran yang lebih aktif, dan mengarahkan jalan,
bukannya dimanfaatkan sebagai pendukung semata
Hasil penerjemahan ini bertujuan untuk “marketing”, pada esensinya di
dalam Islam tidak lazim menggunakan istilah “ahli spiritual” untuk orang yang
diberi karunia ilmu agama yang baik, ada nama yang cocok seperti Ustadz, Kiai,
Ulama, Syekh dan Habib. Mereka lazim digunakan untuk orang-orang tersebut
karena keilmuan dan akhlaq mereka serta tugasnya. Sedangkan menggunakan
istilah “ahli spiritualisme” malah mengaburkan makna, menghilangkan dan
menurunkan pesan Bsu. Istilah itu digunakan agar bisa menarik pembaca sasaran
untuk terus membaca.
Data kelompok religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman
parsial yang memiliki keakuratan yang tinggi yaitu; 098, 0171, 0189, 0458,
mayoritas dari data tersebut kurang berterima, bahkan satu data dari mereka tidak
berterima yaitu 098. Peminjaman parsial sama dengan peminjaman murni selalu
ada permasalahan dengan keberterimaan. Contohnya data no 189;
Bsu : The suppression of the Kharajites and Shiis had left a bad taste
Bsa : Tekanan dari Khawarij dan Shyiah meninggalkan kesan yang buruk
Penulisan “shyiah” pada data di atas tidak mengikuti aturan baku tata
Bahasa sasaran, walaupun sudah ada pemahaman dari pembaca namun aturan harus
tetap diperhatikan. Pada data 098 bahkan tidak berterima, ini karena tata cara
penulisan Bsa tidak ditaati, tidak lazim menulis dengan cara demikian. Penerjemah
bisa menulis dengan Shi’ah daripada Shyiah, tulisan tersebut bisa berterima dalam
Basa.
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Data no 098;
Bsu : Muhammad's second victory over the numerically superior
Quraysh (there had been ten thousand Meccans to three thousand
Muslims)
Bsa : Kemenangan kedua Muhammad terhadap Quraysy yang lebih
banyak dalam jumlah pejuang(ada supuluh ribu orang Mekkah
hingga tiga ribu Muslim)
Hal yang menyebabkan tidak berterima adalah tata cara penulisan, tidak
mengikuti aturan linguistik Bsa dan tidak lazim menulis dalam Bsa seperti itu
“Quraysy”, oleh penerjemah bisa menulis dengan “Quraish”, ini yang selama ini
dikenal di dalam Bsa. Tidak berterima karena dua penyimpangan aturan dan norma
linguistik, yang pertama “y” tidak dikenal dalam Bsa untuk bunyi “I”. Bsa
mengenalnya huruf “I” menggantikan lafal “y” dari Bsu. Dan yang kedua adalah
“sy” di akhir, dalam Bsa kita mengenal “sh”. Dua hal inilah kenapa terjemahan di
atas tidak berterima secara norma dan aturan linguistik Bsa.
Teknik lain yang digunakan untuk menerjemahkan kelompok religi yaitu
peminjaman alamiah, modulasi dan deskripsi. Hasil menggunakan teknik tersebut
sangat baik, walaupun sedikit data tetapi konsistensinya bagus, selalu akurat,
berterima dan terbaca dengan mudah. Peminjaman alamiah seperti pada data; 0100,
0341, modulasi pada; 0181, dan deskripsi pada; 052. Kesimpulanya untuk
menerjemahkan

kelompok

religi

direkomendasikan

untuk

penerjemah

menggunakan teknik padanan lazim, peminjaman alamiah, modulasi dan deskripsi.
Data situs religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim yang
memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yaitu; 094, 0105, 0170, 0173,
0174, 0204, 0301, 0306, 0320, 0342, 0357, 0358, 0359, 0422, 0456, 0478, 0488,
0496, 0502, 0515, 0518, 0526, 0558, 0559, 0583, 0592, 0601, 0618, 0627, 0629,
0637, 0647, 0651, 0652, 0655. Teknik padanan lazim dalam situs religi efektif
untuk menerjemahkan istilah yang berkaitan dengan nama sebuah tempat
bersejarah Islam tinggi, monumental dan bernilai sejarah. Nama-nama tersebut juga
sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mereka sudah dikenal
dalam pikiran pembaca sasaran karena mereka sering disebut dalam buku sejarah,
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kajian-kajian dan acara lainya. Ketika istilah tersebut ditemukan dalam sumber data
mereka sudah mengetahuinya, sudah akrab dan lazim digunakan.
Data situs religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni
kurang berterima yaitu; 074 , 0624. Secara keakuratan bagus tetapi kurang
berterima, ini karena adanya kelalaian dalam menulis versi Bsa. Sebenarnya tidak
hanya dalam Bahasa Indonesia saja hal tersebut keliru tetapi mungkin dalam Bahasa
lain, data 0624;
Bsu : The Spanish kingdom of al-Andalus
Bsa : Imperium Spanyol Al-andalus
Nampak dari Bsa yang ditulis, huruf “a” harusnya diganti menjadi “A”,
karena itu adalah bagian dari nama sebuah negara, kota. Khususnya ini adalah
istilah yang berkaitan dengan istilah keagamaan. Ini adalah tempat terkenal dalam
Islam dan bersejarah yang sering dikunjungi umat. Kemudian berikutnya adalah
data situs religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim + peminjaman
murni

memiliki keakuratan yang tinggi namun kurang berterima yaitu; 076.

Kurang berterima karena penulisan dalam Bsa berdasarkan suara yang dikeluarkan.
Istilah “plain of Arafat” biasanya dilafalkan dengan “padang Arofah”, itulah yang
lazim dilafalkan oleh pembaca sasaran. Sedangkan data situs religi yang
diterjemahkan dengan tehnik peminjaman alamiah memiliki keakuratan,
keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 0344, 0470. Teknik ini
berdampak pada kualitas yang baik, tidak hanya pada situs religi tetapi pada istilah
yang lain, di sana ada kecenderungan yang baik dan berkualitas dari keakuratan,
keberterimaan dan keterbacaan.
Data pemerintahan religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim
memiliki kakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 0179, 0209,
0231, 0249, 0364, 0366, 0389, 0410, 0411, 0412, 0507, 0543, 0544, 0573, 0575,
0576, 0609, 0610, 0626, 0628, 0630, 0632, 0633, 0634, 0636, 0639, 0641, 0643,
0644, 0649, 0653, 0665, 0687. Teknik padanan lazim menjadi teknik ideal untuk
menerjemahkan karena pembaca sasaran mayoritas menginginkan bacaan yang
akrab dengan budaya mereka. Semakin dekat akurasinya, nilai dan norma yang
ditaati maka pembaca akan semakin menyukai buku terjemahan. Yang terjadi
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mata pembaca, kurang mengalir idenya, tata bahasa dan sebagainya sehingga
mereka kadang mengatakan membaca materi Bsu lebih bisa dipahami oleh mereka.
Dengan padanan lazim di tingkat kata, frasa, klausa dan kalimat maka bacaan
semakin berkualitas dan pembaca juga puas. Misalnya;
Bsu : The Abbasid caliphs and their court had never been truly Islamic
institutions
Bsa : Para Khalifah ‘Abbasiyyah dan pemerintahan mereka belum pernah
benar-benar menjadi lembaga Islami yang sesungguhnya
Istilah yang dicetak miring diatas sudah memiliki padananya dalam Bsa,
walaupun seperti nampak ada peminjaman namun dalam Bsa istilah “Islami” sudah
lazim digunakan dalam Bsa. Hal ini karena banyak kosa kata Bahasa Indonesia
berasal kata dari Bahasa Arab kemudian dibakukan ke dalam Bsa. Bahasa religi
bersifat universal dan lintas Bahasa dan Bangsa. Istilah “Islami” akan dijumpai juga
dalam Bahasa lainya di dunia.
Data pemerintahan religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman
murni kurang

memiliki keberterimaan (0608) dan yang tidak memiliki

keberterimaan yaitu (0406).
Bsu : Majlisi promoted the mourning rituals in honour of Husain
Bsa : Majlisi menganjurkan ritual berkabung untuk menghormati Husayn
Hal yang mengurangi keberterimaan adalah tata tulis “Majlisi” yang masih
mencamtumkan “I” pada Bsa, hal ini kurang lazim digunakan, yang sesuai aturan
yaitu “Majlis”, kalau ditulis sebagaimana dalam terjemahan maka maknanya akan
berubah, maknanya akan seperti dalam Bahasa Arab yaitu “majlis saya”. Untuk
menghilangkan makna “saya” tadi maka “I” dihilangkan maka akan bermakna
“Majlis/dewan”, jadi yang mengurangi keberterimaan adalah tata tulis.
Penambahan atau pengurangan huruf dalam setiap Bahasa berbeda maknanya,
semuanya mengikuti kaidah yang sudah berlaku dalam Bahasa tersebut. Ketika
suatu suatu istilah Bahasa dipinjam maka berlaku juga kaidah penulisan dalam Bsa
agar tetap diterima oleh Bsa. Penulisan dianggap tidak berterima ketika ia
menyimpang jauh dari tata Bahasa sasaran, ini sebagaimana pada data no 046;
Bsu : The secret of Ottoman success was the discipline of its trained
infantry, known as the "new troop" (yeni-ciim or Janissary), a slave
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Bsa : Rahasia keberhasilan Usmani adalah disiplin dari infanteri
terpelajar, yang dikenal sebagai “serdadu baru” (yeni-cheri atau
Janissary), sekelompok budak
Hal yang menjadikan data di atas tidak berterima adalah karena penulisanya
tidak mengikuti norma tata Bahasa sasaran. Penulisan dobel “ss” dan “y” tidak
lazim dalam Bsa.
Data pemerintahan religi yang diterjemahkan dengan tehnik kreasi diskursif
tidak akurat tetapi memiliki keberterimaan yang tinggi yaitu; 0367. Data tersebut
adalah;
Bsu : There could hardly be a greater contrast with the egalitarianism of
Islam, but it was, in a sense
Bsa : Tidak ada sesuatu yang lebih bertolak belakang dengan demokrasi
Islam.
Penerjemahan dengan teknik ini memaksimalkan penerjemahan yang bebas,
di luar aturan dan tergantung pada kondisi temporal tanpa kontek yang sesuai
dengan kamus. Poin utamanya adalah menarik minat dan perhatian pembaca.
Bagaimana teks yang biasa bisa diterjemahkan dengan menggunggah pembaca
untuk memperhatikan. Sebenarnya, hal istimewanya adalah dalam mengemas teks
terjemahan yang laku, sedangkan isi bisa hal biasa tetapi bagaimana ia dikemas
dengan kreatif untuk mendapatkan profit. Penerjemahan data di atas mirip dengan
generalisasi. Dalam teknik kreasi diskursif bisa mirip generalisasi atau
partikularisasi tergantung pada kebutuhan temporal, sifatnya sesuai minat client.
Istilah “the egalitarianism of Islam” diterjemahkan dengan dengan demokrasi
Islam termasuk tidak akurat karena Islam sebenarnya tidak memiliki konsep
demokrasi sehingga kalau diterjemahkan dengan demokrasi akan membawa
distorsi makna. Penerjemah bisa menerjemahkan dengan istilah “Islam yang
egaliter”.
Data kriteria moral etika yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim
memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 082, 0158,
0168, 0220, 0232, 0239, 0536, 0540, 0596, 0598, 0610. Istilah ini merupakan
standar dan level terkait hukum suatu Ibadah, barang dan aktivitas lainya. Istilah
yang ada banyak menggunakan Bahasa asal yaitu Bahasa Arab. Dengan terjadi
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ini dampak istilah kriteria moral dan etika bisa memiliki padananya dalam Bsa.
Mereka sudah lazim digunakan dalam komunikasi Bahasa sasaran baik tulisan,
lisan, formal maupun non-formal. Data no 0158;
Bsu : He must himself have been shocked by Uthman's murder, which, as
a devout man, he could not condone
Bsa : Ia sendiri pasti terkejut dengan pembunuhan Usman, yang sebagai
orang saleh, tidak bisa menerimanya
Teknik padanan lazim menampilkan diksi yang tepat yaitu ungkapan
“saleh”, ini ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kualitas mental keimanan,
ibadah dan perilaku beragama. Akurat artinya pesan Bsu tersampaikan dengan
pilihan istilah yang sepadan, yaitu sepadan nilai spiritual. Sedangkat
keberterimaanya juga baik kalau dilihat dari norma tata Bahasa yang ditulis.
Sedangkan data kriteria moral etika yang diterjemahkan dengan tehnik
peminjaman parsial memiliki keakuratan yang tinggi namun nilai keberterimaanya
kurang, ini tidak hanya terjadi pada kriteria moral dan etika tetapi juga pada istilah
lain, yang disini khususnya data no 0689.
Bsu : if Aquinas were not a thorough going “student” of Averroes and
other Muslim philosophers of his kind
Bsa : dan seolah-seolah Aquinas bukan merupakan “murid” terbaik Ibn
Rusyd dan filosof Muslim lainnya
Data kriteria moral etika yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman
murni termasuk akurat tetapi tidak memiliki keberterimaan yaitu; 0792, 0793. Data
sebagai berikut misalnya;
Bsu : The Sharīʿa juristic works, long and short, always insisted on the
distinction between two types of jihād (commonly translated as
“holy war”): mandatory and optional (respectively, farḍ ʿayn and
farḍ kifāya).
Bsa : Karya-karya hukum dalam Shari’a, baik panjang ataupun pendek,
selalu menekankan pada perbedaan antara dua tipe jihad (yakni
fardh ‘ayn dan fardh kifaya).
Hasil

terjemahan

diatas

kategori

tidak

berterima

karena

hasil

penerjemahanya tidak lazim digunakan dalam Bsa, menyimpang tata tulis Bsa. Hal
yang tidak akrab dalam Bsa adalah penambahan “h” dan penggunaan “y” dalam
“’ayn”, keduanya tidak dikenal dalam Bsa untuk bunyi “I dan d”.
commit to user

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Data kriteria moral etika yang diterjemahkan dengan tehnik kreasi diskursif
tidak memiliki keakuratan tetapi memiliki keberterimaan dan keterbacaan yang
tinggi yaitu; 083, 0597. Hal yang sama juga terjadi dalam data kriteria moral dan
etika dimana hasil terjemahan yang tidak akurat jika menggunakan kreasi diskursif
walaupun dari segi keberterimaan dan keterbacaan sangat baik. Ini terjadi adalah
dampak dari penerjemahan yang lebih memperhatikan teks yang bombastis agar
bisa mencuri perhatian. Korbanya adalah kualitas terjemahanya bersifat temporer
dan tidak bisa dijadikan pedoman untuk menerjemahkan istilah yang sama pada
tempat yang lain. Dari penjelasan kriteria moral dan etika maka bisa
direkomendasikan hanya dengan teknik padanan lazim karena kalau dilihat dari
dampaknya hanya itu yang bisa dipilih.
Data sejarah religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim
memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 0798, 0169,
0176, 0188, 0299, 0355, 0450, 0516, 0535, 0574, 0586, 0603, 0640, 0658, 0720,
0730, 0744. Hasil penerjemahan dengan teknik padanan lazim bisa memenuhi
kebutuhan pembaca sasaran dua hal yaitu 1. Bacaan yang berkualitas karena berasal
dari penulis Bsu yang popular dan 2. Pembaca sasaran bisa menikmati bacaan
tersebut dan merasa itu adalah karya asli. Hasil terjemahan yang sepadan atau onecorresponding-word antara Bsu dan Bsa, tidak ada distorsi makna, mengikuti
norma aturan tata Bahasa sasaran dan terbaca dengan mudah sehingga bisa
dipahami.
Data sejarah religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni
hasilnya akurat dan berterima yaitu; 0151. Penerjemahan yang mana Bsu diambil
dan dipinjam langsung ke dalam Bsa, istilah bisa memenuhi kelayakan
penerjemahan yang berkualitas. Hal ini karena syarat-syarat yang menjadikanya
terpenuhi seperti hasilnya lazim digunakan dalam Bsa dan terpenuhinya faktor
ketatabahasaan terjemahan tersebut. Apabila dua hal tersebut terpenuhi walaupun
dipinjam secara langsung akan bisa menjadi terjemahan yang berkualitas. Faktor
lain kenapa peminjaman murni istilah religi di dalam Bsa sukses adalah karena
banyak istilah dalam Bsa merupakan istilah rumpun asal kata bahasa Arab. Hal ini
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dipakai dalam Bsa. Istilah tersebut sudah menjadi Bahasa lokal namun dalam Bsu
istilah tersebut juga masih dipakai secara umum.
Data sejarah religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni
termasuk akurat namun tidak berterima yaitu; 097. Ini juga sering terjadi pada data
lain dengan teknik yang sama, ditemukan ada kecenderungan kurang atau tidak
berterima. Ini Karena istilah tersebut belum begitu dikenal oleh pembaca sasaran,
kalau mau dipinjam seperti itu tadi harusnya dikasih keterangan tambahan sebagai
penjelas. Berbeda dengan data sejarah religi yang diterjemahkan dengan tehnik
delisi mereka cenderung tidak memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan
yaitu; 0789. Contohnya adalah;
Bsu : The Sharīʿa juristic works, long and short, always insisted on the
distinction between two types of jihād (commonly translated as
“holy war”): mandatory and optional (respectively, farḍ ʿayn and
farḍ kifāya).
Bsa : Karya-karya hukum dalam Shari’a, baik panjang ataupun pendek,
selalu menekankan pada perbedaan antara dua tipe jihad (yakni
fardh ‘ayn dan fardh kifaya).
Penghapusan pada istilah yang ada dalam kurung dan teks setelahnya
(commonly translated as “holy war”): mandatory and optional mengundang tanda
tanya dan membuat penasaran. Yang membuat penasaran adalah kenapa diantara
banyak istilah budaya religi Islam dalam penelitian ini bagian dari teks diatas
dihapus dan dihilangkan. Hal yang terjadi disini menunjukan bahwa penerjemahan
dengan teknik delisi dilakukan karena subjektifitas penerjemah, pengaruhnya pada
karya terjemahan yang tidak berkualitas. Kalau hal ini terjadi pada istilah umum
maka hal tersebut tidak begitu mencuri perhatian tetapi ketika teks yang
berhubungan dengan hal ekstrem, dianggap radikal maka ditemukan indikasi
netralisasi makna dengan cara penghilangan. Netralisasi yang muncul dalam
terjemahan diatas adalah dengan tidak menerjemahkan atau menghilangkan teks
yang wajar dan sering dibaca oleh pembaca Bsu maupun Bsa. Menurut peneliti bisa
menerjemahkan istilah “holy war” dengan istilah “jihad”. Istilah jihad sudah lazim
digunakan dalam Bsa, membaca istilah tersebut pembaca sasaran sudah banyak
mengetahui konsep dan kondisi kapan diperbolehkan jihad dalam Islam.
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Data sejarah religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim +
peminjaman murni memiliki keakuratan yang tinggi namun kurang berterima yaitu;
0125, 0635. Dan teknik terakhir yang ada yaitu data sejarah religi yang
diterjemahkan dengan tehnik modulasi yang memiliki keakuratan, keberterimaan
dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 0127, 0167. Padanan lazim dan modulasi
direkomendasikan menjadi teknik yang digunakan untuk menerjemahkan sejarah
religi, contoh modulasi dalam penerjemahan sejarah religi sebagai berikut yaitu
data no 0167;
Bsu : like the Kharajites, and summon all true Muslims to join them in a
struggle (jihad) for higher Islamic standards
Bsa : seperti Khawarij, dan memanggil semua Muslim sejati untuk
bergabung dengan mereka dalam perang (jihad) untuk
mendapatkan standar Islam yang lebih tinggi
Istilah “struggle” diterjemahkan dari sudut pandang perjuangan fisik yaitu
“perang”, dalam situasi yang lain istilah dari Bsu tersebut bisa diterjemahkan
dengan “bersunggung-sungguh”, di sini ada netralisasi makna sesuai kontek dan
kebutuhan. Sedangkan penggunaan teknik ganda yaitu padanan lazim +
peminjaman murni cenderung relatif, dalam istilah yang lain didapati akurat dan
berterima dan pada saat yang lain akurat namun kurang berterima. Meskipun begitu
masih cukup berterima dan bisa dinikmati pembaca sasaran sebagai bacaan yang
layak.
Data eskatologi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim memiliki
keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 0115, 0118, 0131,
0132, 0227, 0346, 0347, 0348, 0512, 0754, 0785, 0787. Data eskatologi yang
diterjemahkan dengan tehnik peminjaman alamiah memiliki keakuratan,
keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 0349. Dua teknik diatas padanan
lazim dan peminjaman alamiah selalu menghasilkan terjemahan yang baik,
kualitasnya yang baik, ini tidak hanya pada eskatologi saja tetapi juga pada data
yang lain, maka dua teknik di atas direkomendasikan sebagai teknik ideal untuk
menerjemahkan istilah religi khususnya data eskatologi.
Data eskatologi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni yang
akurat namun kurang berterima yaitu;
059todan
data eskatologi yang diterjemahkan
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dengan tehnik peminjaman murni yang akurat namun tidak berterima yaitu; 0782,
0784. Ada kecenderungan kurang berterima pada istilah yang diterjemahkan
dengan peminjaman murni sebagai contoh adalah dua data dari tiga yang ditemukan
termasuk tidak berterima. Mari kita lihat contohnya;
Bsu : Ṣāliḥāt is conceptually associated with ajr, the latter meaning a
“fee,” “reward,” “remuneration.” Those who perform ṣāliḥāt will
enter paradise, as many verses attest
Bsa : Secara konseptual, shalihat terkait dengan istilah ajr yang berarti
“bayaran,” “balasan,” dan “remunerasi.” Mereka yang melakukan
hal-hal yang tergolong shalihat akan masuk surga, sebagaimana
ditegaskan oleh sejumlah ayat Al-Qur’an
Apa yang terjadi di istilah eskatologi ini sudah juga terjadi di data lain
dimana terjemahan dalam Bsa merupakan istilah yang tidak dikenal, tidak lazim
digunakan sebagai Bsa. Dalam Bsa sudah mengenal istilah “pahala” untuk istilah
“ajr”. Dengan terjemahan “pahala” sudah diakui oleh pembaca sasaran sebagai
balasan yang bernilai religi, yang berkaitan dengan balasan, upah yang diberikan
Tuhan kepada manusia yang sudah berbuat baik.
Data eskatologi yang diterjemahkan dengan tehnik literal kurang memiliki
keakuratan dan keberterimaan yaitu; 0323 contohnya;
Bsu : Muhammad had brought a law, backed by such divine sanctions as
hell, which would persuade the ignorant in a way that more logical
arguments could not.
Bsa : Muhammad telah membawa sebuah hukum, yang didukung oleh
sanksi-sanksi Tuhan seperti neraka, yang akan membujuk orang
yang lalai dengan suatu cara tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh
argument yang lebih logis.
Makna penerjemahan literal berarti kata, frasa, klausa dan kalimat
diterjemahkan perkata ke dalam Bsa. dengan literal berdampak pada salah makna
bahkan fatal karena teksnya termasuk beresiko. Untuk ukuran kata dan istilah masih
bisa dipahami oleh Bsa. Istilah “sanctions” sebenarnya kurang digunakan, atau
kurang lazim dalam Bahasa religi. Di dalam istilah budaya religi Islam yang sudah
dikenal seperti ancaman dan adzab. Dari segi dampak, istilah “sangsi” kurang keras,
karena yang dimaksud sebuah ancaman yang keras yang balasanya amat
menakutkan yaitu neraka. Kalau diterjemahkan dengan “sangsi” terasa seperti
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netralisasi makna, ini karena menerjemahkan dengan literal maka penerjemahanya
seperti itu.
Data eskatologi yang diterjemahkan dengan tehnik kreasi diskursif hasilnya
tidak akurat dan kurang memiliki keberterimaan contohnya pada data; 0134. Di sisi
lain, di sana ada sedikit perbedaan pada data eskatologi yang diterjemahkan dengan
tehnik kreasi diskursif hasilnya sama yaitu tidak memiliki keakuratan tetapi
berterima baik yaitu; 080, 0717. Tiga data yang diterjemahkan dengan teknik kreasi
diskursif semuanya termasuk tidak akurat, diksi yang digunakan tidak lazim, tidak
dikenal dalam Bsa. Pembaca sasaran menginginkan bacaan yang mudah dicerna,
mudah diakses di kamus. Pembaca menginginkan bacaan yang kalau mereka tidak
memahaminya mereka ada solusi. Istilah yang diterjemahkan dengan teknik kreasi
diskursif membuat pusing karena istilah yang muncul masih harus ditanyakan ke
pakarnya. Harusnya bacaan adalah sesuatu yang informative, akrab di mata
pembaca sasaran dan bisa di akses maknanya di Kamus offline atau online. Mari
kita lihat contoh datanya;
Bsu : and Umar did not believe that he had a divine mandate to conquer
the world
Bsa : Dan Umar tidak percaya ia memiliki mandate gaib untuk
menaklukan dunia
Hasil penerjemahan ini adalah penerjemahan yang mementingkan sesuatu
yang mengejutkan, supaya menarik dan eye catching, targetnya adalah membawa
pembaca untuk terus membaca. Hal itu dilakukan untuk supaya direspon cepat dan
positif tetapi sifatnya temporer dan di luar kontek. Adapun keberterimaanya juga
kurang baik disebabkan karena tata tulis yang kurang mengikuti tata tulis Bsa
seperti kata “mandate” diterjemahkan dengan “mandate” juga, padahal itu mirip
dengan peminjaman murni. Menurut peneliti, penerjemah bisa menerjemahkan
dengan istilah “bisikan gaib, ilham”, istilah “ilham” barankali lebih bernilai religi.
Data kegiatan religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim
memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 025, 033,
034, 043, 060, 066, 0193, 0246, 0336, 0426, 0508, 0524, 0548, 0672. Tidak hanya
teknik padanan lazim, peminjaman alamiah, modulasi, deskripsi tetapi bisa juga
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Transposisi maksudnya penerjemahan yang mengalami pergeseran secara
gramatikal misalnya kata benda berubah menjadi kata kerja dalam Bsa. Contoh data
kegiatan religi yang diterjemahkan dengan teknik transposisi memiliki keakuratan,
keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 06, 081, 0241. Data no 0241;
Bsu : Muslims could not see God, but they could hear him each time they
listened to a recitation of the Quran
Bsa : Muslim tidak bisa melihat Tuhan, tapi mereka bisa mendengarnya
setiap k ali ia mendengar Al-Quran dibacakan
Teknik transposisi punya kualitas terjemahan yang baik karena di sana
makna Bsu tersampaikan dengan baik, karena adanya perbedaan tata Bahasa
sehingga perlu perubahan kelompok kata, tetapi dengan teknik tersebut terjemahan
menjadi semakin jelas makna Bsu sebenarnya.
Data kegiatan religi yang diterjemahkan dengan tehnik literal + padanan
lazim kurang memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yaitu; 0760.
Contohnya;
Bsu : warp and woof are designed to promote good and suppress evil (alamr bil-maʿrūf wal-nahy ʿan al-munkar)
Bsa : satu jalinan moral yang semuanya dimaksudkan untuk
mempromosikan kebaikan dan menjauhkan keburukan (al-amru
bil ma’ruf wan - nahy ‘an al- mungkar)
Sebagian data kegiatan religi diterjemahkan dengan literal dan sebagian
yang lain dengan padanan lazim. Teknik literal terlihat dari cara menerjemahkan
data yaitu menerjemahkan sesuai urutan kata tanpa melihat tata Bahasa yang
berlaku dalam Bsa. Menerjemahkan istilah “promote”, istilah ini sebenarnya bisa
diterjemahkan dengan “menyeru”, itu lebih pas daripada “mempromosikan”.
Penerjemahan seperti ini yang menyebabkan nilai keakuratanya kurang, alasanya
pertama karena diksi yang digunakan kurang lazim dalam istilah budaya religi
Islam dan yang kedua karena cara menerjemahkanya yang literal. Ini beresiko pada
kualitas terjemahan yang kurang baik. Contoh lain penggunaan teknik literal adalah
sebagai berikut yaitu data no 095;
Bsu : especially to the emigrants who had made the hijrah from Mecca
Bsa : Terutama bagi para pendatang yang pindah dari Mekkah
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Dampak teknik literal akan mendangkalkan makna atau seperti netralisasi
makna, makna dari “hijrah” kalau dilihat mendalam akan memiliki arti yang
holistik dimana umat muslim tidak hanya saja pindah fisik dari Mekkah ke Madinah
tetapi makna sebenarnya adalah perpindahan hakiki yaitu fisik dan spiritual. Yang
pindah fisiknya saja dinamakan “pindah”, tetapi kalau pindahnya dua yaitu fisik
dan sepenuh hati mengikuti perintah agama itulah yang dinamakan “hijrah”.
Berikutnya adalah data peristiwa religi yang diterjemahkan dengan tehnik
padanan lazim yang memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yaitu; 08,
0186, 0221, 0222, 0531 dan data peristiwa religi yang diterjemahkan dengan tehnik
modulasi juga memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi
yaitu; 0202. Dua teknik ini sama dengan istilah sebelumnya yaitu dampaknya yang
baik pada kualitas terjemahan. Dari keakuratan, keberterimaan selalu tinggi, maka
dua

teknik

tersebut

selalu

direkomendasikan

untuk

digunakan

dalam

menerjemahkan istilah budaya religi Islam khususnya pada data peristiwa religi.
Data peristiwa religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni
memiliki keakuratan yang tinggi tetapi tidak berterima yaitu; 0269, 0773, 0776. Hal
ini juga terjadi pada data sebelumnya seperti “ajr”, ia tidak berterima karena tidak
lazim digunakan dalam Bsa. Kemudian terjadi lagi pada data 0269;
Bsu : An "inquisition" (mihnah) ensued, in which leading Hadith People,
notably the popular Ahmad ibn Hanbal (d. 833), were imprisoned
Bsa : “Inkuisisi” (mihnah) muncul, di mana orang-orang ahli hadis
terkemuka, seperti Ahmad Ibn Hanbal (w. 855), dipenjara
Istilah “mihnah” sangat asing, meskipun pembaca sasaran sudah mengenal
Bahasa Arab, ketika menemui istilah ini mereka akan dihadapkan dengan kata yang
tidak dikenal selama ini. Menurut aturan dan normanya istilah ini beresiko sulit
dipahami, harusnya ia langsung diberi penjelasan tambahan agar memperjelas
makna. Tetapi yang ada sekarang yaitu data di atas sudah diberi penjelasan namun
penjelasan tambahan juga tidak memenuhi kebutuhan pembaca untuk mendapat
penjelasan yang jelas, bukan sebaliknya. Menurut peneliti, Bsu "inquisition" bisa
diperjelas dengan ungkapan “penelusuran/takhrij hadist”.

commit to user

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Data peristiwa religi yang diterjemahkan dengan tehnik generalisasi kurang
memiliki keakuratan tetapi memiliki keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi
yaitu; 050. Data tersebut yaitu;
Bsu : One of the most dramatic of these conversions was that of Umar ibn
al-Khattab, who was devoted to the old paganism
Bsa : Salah satu dari perubahan ini yang paling dramatis adalah bahwa
Umar Ibn Khattab, yang merupakan pemuja berhala yang taat di
masa lalu
Sebab yang menjadikan kurang akurat adalah adanya pergeseran makna,
pergeseran dari yang spesifik ke umum apalagi istilah budaya religi Islam sudah
memiliki istilah sendiri yang khas. “conversion” bukan sekedar “perubahan” tetapi
perubahan asasasi yaitu keyakinan, perubahan dari kegelapan menuju terang. Istilah
budaya religi Islam “pindah agama/muallaf/masuk Islam” mungkin lebih tepat
untuk menggantikan “perubahan”. Pada dasarnya “perubahan” memiliki makna
yang hampir sepadan tetapi kurang lazim digunakan untuk menerjemahkan istilah
“conversions”.
Data perintah dan larangan religi yang diterjemahkan dengan tehnik
padanan lazim memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi
yaitu; 0199, 0310, 0465, 0525, 0541, 0554, 0732, 0733, 0734, 0735, 0737, 0751,
0778. Salah satu contohnya;
Bsu : Among the most important of these areas were highway robbery,
theft, bodily injury, homicide, adultery and fornication
Bsa : diantara yang amat penting dalam hal ini adalah perampokan di jalan
raya, pencurian, kekerasan yang mengakibatkan lukanya seseorang,
bunuh diri, perzinaan dan perkosaan
Data di atas adalah salah satu bentuk larangan dalam agama Islam, larangan
ini bersifat Universal, dengan kata lain bahwa larangan ini ada di semua agama.
Dampaknya adalah penerjemah mudah mendapatkan padanan dalam Bahasa
apapun karena di dalam semua agama mereka menganggap ini sebagai larangan
yang harus dijauhi. Setiap agama sudah memiliki istilahnya masing-masing sebagai
padanan.
Data artefak religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim
memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 069, 0152,
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peminjaman parsial memiliki keakuratan, dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 0329.
Pada data artefak teknik peminjaman parsial yang muncul bersama dengan padanan
lazim, hasilnya peminjaman parsial kualitasnya akurat namun kebererimaanya
kurang. Misalnya data no 0329;
Bsu : The ascetics often wore the kind of coarse woollen garment
(tasawwuf) that was standard among the poor
Bsa : Sufi sering mengenakan busana berbahan wol yang kasar (tashawuf)
yang menjadi standar di antara orang miskin, seperti yang dilakukan
nabi
Pada dasarnya teknik yang digunakan adalah peminjaman, bukan murni
karena istilah Bsu tidak langsung diambil, dan juga bukan alamiah karena adaptasi
fonologisnya malah menyimpang dari tata Bahasa sasaran sehingga ini dinamakan
peminjaman parsial. secara diksi akurat namun keberterimaan kurang karena masih
kurang mengikuti aturan fonologis Bsa. Bagi pembaca masih bisa dipahami
maknanya, pesan tersampaikan namun perlu penyesuaian dalam tingkat tata tulis.
Menurut peneliti, penerjemah bisa menulis “tasawuf” agar bisa berterima dengan
baik. Ia ditulis mengikuti ejaan fonologis Bsa.
Data artefak religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni
memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 0615. Pada
data selanjutnya yaitu pemilik religi, konstruksi religi, peringatan religi dan nama
religi ditemukan hanya satu teknik saja yaitu padanan lazim yaitu; data pemilik
religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim memiliki keakuratan,
keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 046, 0226, 0695, 0765, 0766.
Data konstruksi religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim memiliki
keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu; 070, 0146, 0563,
0604, 0605, 0718. Data peringatan religi yang diterjemahkan dengan tehnik
padanan lazim memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi
yaitu; 0495, 0550. Data nama religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan
lazim memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu;0495,
054.
Data pemilik religi yang diterjemahkan dengan tehnik generalisasi kurang
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memiliki unit namun ada keseragaman teknik yang muncul. Maknanya adalah
kesepadanan antara Bsu dan Bsa terpenuhi, semua unsur yang ada dalam Bsu bisa
dipenuhi dalam Bsa yaitu pesan tersampaikan, kekuatan diksi dan aturan linguistik
bisa ditemukan dalam Bsa. Ini juga berarti tidak muncul permasalahan hingga saat
ini, atau bisa dikatakan one-one corresponding word. Salah satu contohnya; data
peringatan religi no 0495;
Bsu : he suppressed the Ashura celebrations in honour of Husain, and
forbade Iranians to go on the hajj
Bsa : Ia melarang peringatan Asyura untuk mengenang Husayn, dan
melarang orang Iran melakukan hajji
Peringatan religi di atas sudah dikenal dalam Bsa baik pelaksanaanya
maupun secara budaya. Ini dilaksanakan di berbagai daerah namun maksud dan
tujuan penyelenggaraan sama, misi sama cuma berbeda tata caranya. Ketika dalam
Bsu dilaksanakan maka ketika disampaikan dalam Bsa hal itu tidak menyulitkan
proses padananya. Pembaca Bsa sudah familiar dan menerimanya menjadi budaya
religi yang diselenggarakan tahunan.
Kualitas terjemahan penerjemahan istilah budaya religi Islam paling tinggi
ditempati dari segi keakuratan yaitu 2.93, kemudian diikuti keterbacaan 2,91 dan
keberterimaan 2.82. Secara umum ketiganya memiliki hasil yang baik dengan hasil
yaitu 2.89. Setelah membahas keakuratan dan keberterimaan berikut adalah poin
dari data keterbacaan istilah budaya religi Islam yang bisa dijelaskan;
1.1.5.2 Keterbacaan
Data yang teridentifikasi ada 799, data istilah budaya religi Islam memiliki
nilai keterbacaan yang sangat tinggi mencapai 2.91%. Total 736 data terbaca
dengan baik, 60 kurang terbaca dan 4 tidak terbaca. Keterbacaan suatu teks
terjemahan bisa dirasakan berdasarkan seberapa mudah pembaca sasaran membaca
karya terjemahan, berapa kali untuk membaca dan memahami dengan baik teks
terjemahan, seberapa sering membuka kamus untuk mengecek makna dan sejauh
mana pemahaman terhadap teks setelah membaca. Dari semua data istilah budaya
religi Islam yang diterjemahkan dengan padanan lazim memiliki keterbacaan yang
maksmal yaitu 3. Maknanya

dampak teknik padanan lazim yang lebih
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dengan padanan yang sudah dikenal dalam Bsa sangat erat kaitanya dengan hasil
terjemahan yang memuaskan pembaca sasaran. Hal ini terujud karena istilah yang
dipakai merupakan domestifikasi istilah dari Bsu ke dalam Bsa dengan tepat, akurat
memperhatikan tata Bahasa, memperhatikan budaya Bsa dan menggunakan istilah
yang mudah dicerna oleh pembaca sasaran. Sebagai contoh adalah data no 069 dari
artefak;
Bsu : ...following the direction of the sun around the earth; kiss the Black
Stone embedded in the wall of the Kabah ...
Bsa : ...Mengikuti arah matahari mengelilingi bumi; mencium batu hitam
yang melekat di dinding Ka’bah
Dampak dari teknik padanan lazim yang digunakan di atas adalah
kemudahan memahami maksud dari istilah tersebut. Pembaca bisa langsung
menyambungkan istilah dengan benda yang ditulis dan berada dimana benda
tersebut. Pembaca tidak perlu lagi menanyakan penjelasan dari kamus atau sumber
lain untuk mendapatkan keterangan. Dengan dominasi teknik padanan lazim dalam
penerjemahan istilah budaya religi Islam maka wajar saja jika prosentase
keterbacaan sangat baik yaitu 2.91%. Keterbacaan merupakan poin tertinggi
diantara kriteria yang lain yaitu dari keakuratan dan keberterimaan, bisa dikatakan
bahwa dengan poin tersebut hasil terjemahan istilah budaya religi Islam Islam
memiliki keterbacaan yang sangat baik.
Data yang diterjemahkan dengan peminjaman murni 63 data terbaca dengan
baik tetapi 34 data lainya kurang terbaca. Mereka tersebar di banyak istilah budaya
religi Islam dan berikut yang tercatat data sapaan religi yang diterjemahkan dengan
peminjaman murni yang termasuk terbaca dengan mudah yaitu; 084, 0129, 0155,
0224, 0335, 0351, 0369, 03 93, 0415, 0430, 0442, 0466, 0469, 0485, 0504, 0547,
0555, 0557, 0569, 0619, 0621, 0625, 0719, 0729, 0775, 0779. Data konsep religi
yang diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman murni yang memiliki
keterbacaan yang tinggi yaitu; 0198, 0219, 0343, 0382, 0716, 0721, 0745, 0748,
0750, 0764, 0770. Data kelompok religi yang diterjemahkan dengan tehnik
peminjaman murni yang memiliki keterbacaan yang tinggi yaitu; 0101, 0104, 0752,
0756, 0757. Data situs religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni
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yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni memiliki keterbacaan yang
tinggi yaitu; 0792, 0793. Data eskatologi yang diterjemahkan dengan tehnik
peminjaman murni yang memiliki keterbacaan tinggi yaitu; 082, 084. Data
peristiwa religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni memiliki
keterbacaan yang tinggi yaitu; 0773, 0776. Data kelompok religi 0756;
Bsu : this life continues to be a long test aimed at persuading the evildoers
(mufsidūn, mujrimūn) to change their ways, to repent
Bsa : kehidupan saat ini terus menjadi tempat ujian guna mendorong
mereka yang berprilaku buruk ( m u f s i d u n, m u j r i m u n )
merubah cara-cara hidupnya, bertaubat
Dengan teknik peminjaman murni, data istilah kelompok religi dipinjam
secara langsung ke dalam Bsa, alasan meminjam adalah supaya istilah Bsu dikenal
di masyarakat Bsa sehingga pembaca sasaran akan lebih mengenal dan sekaligus
berpengetahuan religi yang luas. Media yang digunakan adalah berbagai momen
religi dimana istilah tersebut sering diperdengarkan ke pembaca sasaran. Dengan
begitu, secara perlahan mereka langsung bisa memahaminya. Walaupu istilah itu
pinjaman murni tetapi pemahaman agama pembaca sasaran sudah baik, yang jadi
bayangan ketika mendengar istilah tersebut adalah kejahatan seperti narkoba,
merokok, pembalakan liar dan plagiarism. Jadi mereka sudah mempunyai referensi
perbuatan yang identik dengan istilah tersebut.
Data sapaan religi yang diterjemahkan dengan peminjaman murni yang
termasuk kurang terbaca yaitu; 018, 062, 051, 0154, 0236, 0270, 0328, 0331, 0332,
0455, 0631, 0667, 0710, 0712, 0768. Data konsep religi yang diterjemahkan
menggunakan teknik peminjaman murni yang kurang terbaca yaitu; 0257, 0401,
0424, 0562, 0691, 0767. Data kelompok religi yang diterjemahkan dengan tehnik
peminjaman murni yang kurang memiliki keterbacaan yaitu; 0102, 0103, 0271,
0428. Data pemerintahan religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman
murni kurang memiliki keterbacaan yaitu; 0406, 0608. Data sejarah religi yang
diterjemahkan dengan tehnik peminjaman murni memiliki keterbacaan yang tinggi
yaitu; 097, 0151. Data sejarah religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan
lazim + peminjaman murni memiliki keterbacaan yang tinggi yaitu; 0125, 0635.
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memiliki keterbacaan yaitu; 0269, 0773, 0776. Data eskatologi yang diterjemahkan
dengan tehnik peminjaman murni kurang terbaca dengan mudah yaitu; 059. Data
situs religi yang diterjemahkan dengan tehnik padanan lazim + peminjaman murni
kurang memiliki keberterimaan dan keterbacaan yaitu; 076. Data kelompok religi
no 0103;
Bsu : Many of the tribes wanted to become the allies of the ummah
Bsa : Banyak suku ingin menjadi sekutu ummah
Alasan kenapa istilah diatas dinilai kurang terbaca adalah karena istilah
tersebut kurang dipahami oleh pembaca sasaran, barangkali bisa dirubah dengan
adaptasi fonologis agar ketika mereka membaca terasa mudah dan sudah dikenali
dalam Bsa. Menurut peneliti, penerjemah bisa menggunakan istilah “umat”
daripada “ummah”. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa peminjaman murni
termasuk teknik yang nilai keterabacaanya kurang, ini berdasarkan data paling atas
tadi (tabel 4.9) dimana ½ atau separuh data yang diterjemahkan dengan peminjaman
murni hasilnya kurang terbaca. Yang kurang terbaca masih baik dan bisa dipahami
ketika dibaca karena pada umumnya istilah yang kurang terbaca cukup dikenal oleh
pembaca sasaran. Rata-rata setengah data dari data setiap istilah yang
diterjemahkan dengan peminjaman murni termasuk kurang terbaca.
Data sapaan religi yang diterjemahkan dengan peminjaman alamiah yang
termasuk terbaca yaitu; 0254, 0372, 0472, 0467, 0468. Data konsep religi yang
diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman alamiah yang memiliki
keterbacaan yang tinggi yaitu; 0402. Adapun data sapaan religi yang diterjemahkan
dengan peminjaman alamiah ditemukan semuanya termasuk akurat dan berterima
yaitu; 0254, 0372, 0472, 0467, 0468. Data tersebut adalah sebagian data yang
diterjemahkan dengan peminjaman alamiah, hasilnya bagus, akurat dan berterima,
dari belasan data hanya satu yang kurang terbaca sedangkan yang lain kategori
akurat, berterima dan 99% terbaca dengan baik. Peminjaman alamiah menjadi
teknik yang direkomendasikan untuk menerjemahkan istilah budaya religi Islam.
Sedangkan data yang kurang terbaca ditemukan dari konsep religi yang
diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman alamiah pada data nomer; 0445;
Bsu : the infantry-the "new
troop"
had become more
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Bsa : Dan infanteri – “serdadu baru” (yani-cheri) – yang menjadi begitu
penting sejak munculnya bubuk mesiu.
Dalam data di atas pembaca sasaran memerlukan lebih dari 1 kali untuk
memahami maksud dan makna istilah di atas, ini karena data tersebut kurang
dikenal dalam Bsa. Kalau untuk sekedar membaca itu mudah tetapi membaca dan
sekaligus memahaminya itu yang tidak mudah. Data di atas (0445) diperlukan juga
membaca keterangan penjelas yang sudah ada, membacanya membutuhkan waktu
apalagi itu adalah istilah baru yang dikenalkan dalam karya terjemahan. Respon
pembaca ketika menemui istilah tersebut pasti akan kembali dan mengulang hingga
hafal. Ketika pembaca sasaran menjumpai hal yang sama sudah mereka bisa
membaca dan memahaminya lebih cepat.
Dari sejumlah data istilah budaya religi Islam yang diterjemahkan dengan
peminjaman parsial ditemukan setengahnya termasuk terbaca baik dan data lainya
kurang terbaca. Data sapaan religi yang diterjemahkan menggunakan teknik
peminjaman parsial yang termasuk terbaca dengan mudah yaitu; 0175, 0281, 0521,
0638, 0714, 0780. Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik
penerjemahan peminjaman parsial memiliki keterbacaan yang tinggi yaitu; 0283,
0340, 0761. Data kelompok religi yang diterjemahkan dengan tehnik peminjaman
parsial yang kurang memiliki keterbacaan yaitu; 0171, 0189, 0458. Data sapaan
religi yang diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman parsial yang termasuk
kurang terbaca yaitu; 0175, 0256, 0281, 0638. Mari kita lihat data yang kurang
terbaca data no . Kita ambil contoh salah satunya data no 0256;
Bsu : Shafii insisted, each hadith had to be reliably supported by a chain
(isnad) of devout Muslims leading directly back to the Prophet
himself
Bsa : Tapi Asy-Syafi’i bersikeras bahwa tiap hadis harus didukung oleh
sebuah mata rantai (isnad) dari Muslim saleh yang mengarah
langsung ke Nabi sendiri
Dalam peminjaman parsial diketahui ada penambahan atau pengurangan
walaupun sedikit, data di atas termasuk ditambahi untuk Bsa nya. Nama yang
dimaksud yang sudah dikenal dalam Bsa misalnya “Imam Syafii”, dengan nama
singkatnya “Shafii” kemudian dilengkapi “Asy-Syafi’i “, tetapi itu tetap kurang
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yang diikuti oleh mayoritas Muslim Bsa, maka tidak heran nama dalam Bsa supaya
tetap mudah dipahami harus ditulis nama lengkapnya.
Data sapaan religi yang diterjemahkan menggunakan teknik adaptasi yang
terbaca dengan mudah yaitu; 0339.
Bsu : When apir died, he became, in effect, a "saint,".
Bsa : Ketika seorang pir meninggal, ia menjadi, seorang “wali”.
Keterbacaan istilah di atas “wali” termasuk baik, pembaca sudah kenal
dengan istilah tersebut karena sejarah perkembangan agama Islam Indonesia tidak
terlepas dari dakwah mereka. Mereka sudah dikenal oleh pembaca sasaran sejak di
bangku sekolah dasar. Hal ini membuat istilah tersebut begitu mudah dikenal,
dipahami dan terekam dalam ingatan mereka. Walaupun keakuratan kurang tetapi
pengambilan diksi tersebut memudahkan pembaca memahaminya. Namun agar
keakuratanya tinggi, penerjemahan istilah “saint” bis diganti dengan istilah “orang
suci/syahid” dari pada “wali”. Istilah wali biasanya bisa disematkan kepada
seseorang ketika masih hidup.
Data eskatologi yang diterjemahkan dengan tehnik literal memiliki
keterbacaan yang tinggi yaitu; 0323. Mari kita lihat datanya, data tersebut sudah
dibahas namun kurang berterima tetapi ia memiliki keterbacaan yang tinggi.
Bsu : Muhammad had brought a law, backed by such divine sanctions as
hell, which would persuade the ignorant in a way that more logical
arguments could not
Bsa : Muhammad telah membawa sebuah hukum, yang didukung oleh
sanksi-sanksi Tuhan seperti neraka, yang akan membujuk orang
yang lalai dengan suatu cara tertentu yang tidak bisa dilakukan
oleh argument yang lebih logis
Walaupun data di atas kurang dari keakuratan dan keberterimaan tetapi nilai
keterbacaanya tinggi, ini karena yang dilihat dan dibaca oleh pembaca sasaran
adalah sesuatu yang sudah akrab dengan mereka, istilah “sangsi-sangsi” merupakan
hal yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Ia sudah memiliki lawan kata dalam
Bsa yaitu “pahala, ganjaran, balasan”. Ketika istilah sudah ditemukan lawan kata
maka itu pertanda istilah tersebut sesuatu yang dikenal sehingga tidak perlu
membuka kamus dan cukup sekali membaca dan pembaca sudah memahami
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maksud dari istilah tesebut. Kemudian mari kita lihat contoh teknik yang sama yang
hasil keterbacaanya kurang yaitu data literal no; 023.
Bsu : various schools campaign for a more stringent application of the
quarah inpublic and private life
Bsa : Berbagai sekolah mengkampanyekan suatu aplikasi Al-Qur’anyang
lebih keras dalam kehidupan umum maupun pribadi
Sebenarnya, pembaca sasaran sudah mengenal istilah “sekolah” karena ini
sesuatu yang dijumpai setiap hari tetapi mereka belum begitu yakin bentuk dan
wujud sekolah di masa itu, di masa perkembangan Islam. Istilah sekolah baru
dikenal akhir-akhir di Indonesia Merdeka. Pembaca sasaran mengenal “sekolah”
bukan untuk mendalami agama tetapi tempat digunakan untuk pendidikan umum.
Tempat mendalami agama yang sudah dikenal dalam Bsa adalah “madrasah, aliran
atau madzhab”. Alasan kenapa kata “sekolah” kurang cepat dipahami karena ini
perlu waktu untuk memastikan makna yang tepat istilah yang dalam teks
terjemahan di atas.
Data konsep religi yang diterjemahkan menggunakan teknik penerjemahan
kreasi diskursif memiliki keterbacaan yang tinggi yaitu; 0215, 0274, 0318. Mari
kita lihat contoh data no 0274;
Bsu : The Quran was God's uncreated speech
Bsa : Al-Quran adalah perkataan Tuhan yang tidak diciptakan
Terjemahan di atas mudah dipahami, bisa dibaca dengan jelas karena diksi
sudah dikenal dalam Bsa, selain itu pemahaman agama pembaca sasaran terkait teks
tersebut sudah baik mereka sudah memahami bahwa Al-Qur’an bukan ciptaan
tetapi “kalam” atau firman ALLAH SWT. Mereka tidak lagi mengulang ke sekian
kali membaca lagi bahkan tidak perlu lagi membuka kamus induk referensi kosa
kata. Kemudian berikutnya adalah data pemilik religi yang diterjemahkan dengan
tehnik generalisasi yang memiliki keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu
data no 041. Yang kita fokuskan adalah keterbacaanya kalau diterjemahkan dengan
generalisasi yaitu;
Bsu : Some had come to believe that the High God of their pantheon, alLah (whose name simply meant "the God")
Bsa : Beberapa orang menjadi percaya bahwa Tuhan mereka yang tinggi,
ALLAH (yang namanya
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“ALLAH” sudah dikenal oleh pembaca sasaran walaupun mereka tidak bisa
melihatnya tetapi mereka merasakan dampaknya. Dia sudah dikenal semenjak kecil
bahkan yang ditanamkan ke seseorang semenjak lahir adalah “ALLAH”. Inilah
mengapa mereka sudah tidak perlu lagi mencari referensi untuk memperjelas.
1.1.6 Model Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Bagian ini adalah tahapan terakhir dari penelitian ini yaitu penyusunan
model, setelah dijawab beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah, maka
langkah yang terakhir adalah penyusunan panduan untuk menerjemahkan istilah
budaya religi Islam. Hasil ini diawali dari pembahasan tentang klasifikasi jenis
istilah budaya religi Islam kemudian teknik yang digunakan, dampak teknik,
metode dan ideologi terhadap kualitas terjemahan istilah budaya religi Islam. Tidak
semua teknik digunakan dalam menerjemahkan istilah budaya religi Islam namun
sudah ditemukan teknik yang dominan muncul sehingga hal itu menjadi modal
untuk dilakukan FGD lanjutan membangun prototype hingga model.
Hasil yang ada adalah produk dari FGD yang melibatkan pakar dan rater.
Dari FGD dan data sekunder muncul prototype dan model. Pakar dan rater memberi
berbagai masukan yang sangat penting terkait penyusunan model dalam disertasi
ini. Namun sebelum finalisasi model, peneliti mengadakan uji model kepada
kelompok penerjemah untuk memastikan validitas prototype yang dilakukan
sebelumnya. Akhirnya, ini adalah rancangan model penerjemahan istilah budaya
religi Islam.
1.1.6.1 Model Ideologi Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Penelitian model ini dibantu sepenuhnya oleh semua pembimbing dan juga
rater. Mereka semua (rater) merupakan akademisi penerjemahan yang sudah S2
dan S3 ( Sdr. Anam Sutopo, Sdr. Sumardiono dan Sdr. Alfian Yoga Pranata). Dalam
rangka menghasilkan model tersebut maka dilaksanakan FGD berkala. FGD
pertama (ke-1) dilaksanakan di sekitar kampus Universitas Sebelas Maret dengan
menghadirkan rater dan pakar penerjemahan yaitu Sdr. Sumardiono dan Sdr.
Alfian Yoga Pranata serta pakar penerjemahan yaitu Prof. Nababan. Pelaksanaan
FGD ke-2 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2019 bertempat di
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lingkungan Universitas Sebelas Maret. Berdasarkan FGD yang dilakukan,
penelitian ini mendapatkan banyak masukan terkait prototype hingga model
penerjemahan istilah budaya religi Islam yang baik.
Tabel 4.11 Frekuensi Teknik dan Orientasi Penerjemahan Istilah Budaya Religi
Islam dalam Buku Islam: A Short History dan The Impossible State:
Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament.
No
1

Orientasi
Teknik
Bsu

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bsa

Teknik
penerjemahan
Peminjaman
Murni
Peminjaman
parsial
Peminjaman
Alamiah
Literal
Peminjaman
Padanan lazim
Kreasi diskursif
Modulasi
Generalisasi
Padanan lazim +
P. Murni
Delisi
Padanan
Lazim+Adisi
Deskripsi
Transposisi
Literal + P.
lazim
Adaptasi

Jumlah

Total

Metode

Ideologi

92

132

Kata demi
kata, Harfiah,
Setia dan
Semantik

Forenisasi

667

Adaptasi,
Bebas,
Idiomatis dan
Komunikatif

Domestikasi

17
14
5
4
611
12
8
7
10
4
5
5
2
2
1

Dalam bidang kajian bahasa, budaya dan penerjemahan, pengertian ideologi
bisa diperluas di luar konteks politik dan didefinisikan secara bebas politik sebagai
seperangkat ide yang mengatur kehidupan manusia yang membantu kita memahami
hubungan kita dengan lingkungan kita (Karoubi, 2008). Masih menurut Karouby
(2008) sebagian besar orang dalam komunitas penerjemahan masih menganggap
ideologi dalam pengertiannya yang sangat sempit. Ideologi hanya dipahami pada
konteks politik dengan konotasi peyoratifnya. Seorang penerjemah professional
tidak akan terjebak dalam pengertian sempit ini. Dia akan menempatkan dirinya
pada posisi “di luar” atau bahkan “di antara” ideologi-ideologi tertentu. Penerjemah
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mementingkan bahasa sumber atau bahasa sasaran. Menurut Hoed (2003) ideologi
dalam penerjemahan adalah prinsip atau keyakinan tentang ‘benar atau salah’
dalam penerjemahan, keduanya sama-sama benar, bahkan penerjemah bisa di luar
ideologi yang ada, tetapi tidak sepenuhnya netral. Ketika menghadapi teks, maka
penerjemah akan ada pada dua kutub, apakah sependapat atau melawan kandungan
teks tersebut, disini peran penting penerjemah dituntut profesional. Penerjemah
profesional bisa bersikap objektif untuk menyampaikan pesan bahasa sumber dan
bisa membumikan pesan tersebut ke dalam bahasa sasaran. Ada dua ideologi
penerjemahan yaitu domestikasi dan forenisasi. Istilah foreignisation dan
domestification digunakan untuk merujuk pada metode yang diterapkan oleh
penerjemah ketika mentransfer sebuah teks dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain
(Mazi-Leskovar, 2003:5).
Ideologi domestikasi adalah ideologi penerjemahan yang mengutamakan
dan berorientasi pada bahasa sasaran. Terjemahan yang baik yaitu terjemahan
berterima, benar dan baik yang memenuhi selera dan harapan pembaca sasaran.
Terjemahan yang baik adalah terjemahan yang dirasakan sebagai karya asli bukan
karya terjemahan. Menurut Nida dan Taber (1982) penerjemahan sebaiknya
mengutamakan keterbacaan teks untuk pembaca target. Penerjemahan yang dapat
memenuhi selera dan harapan pembaca dianggap sebagai penerjemahan yang betul,
berterima, dan baik sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat sasaran
dinamakan ideologi domestikasi (Hoed. B. 2006: 88). Terkait dengan diagram V
dari Newmark (1988:45), ideologi ini dapat diukur dari metode penerjemahan yang
dipilih yaitu metode yang berorientasi pada bahasa sasaran seperti penerjemahan
adaptasi, penerjemahan bebas, penerjemahan idiomatik, dan penerjemahan
komunikatif. Ideologi domestifikasi meliputi metode penerjemahan adaptasi,
penerjemahan bebas, penerjamahan idiomatik, dan penerjemahan komunikatif.
Disamping itu, ideologi domestifikasi menggunakan kata–kata atau istilah yang
diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran (Venuti, 1995: 216).
Berdasarkan tabel di atas (4.11), teks terjemahan dari buku Islam : A Short
History dan The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral
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bahasa sasaran sebagai pengantar, hal itu terlihat dari pilihan teknik yang
mendominasi buku tersebut. Alasan mementingkan Bahasa sasaran dimaksudkan
agar pembaca bisa menikmati bacaan seperti karya asli. Pembaca akan merasa
membaca buku yang dikarang langsung oleh tulisan lokal tetapi berkualitas dan
inspiratif. Berdasarkan FGD bersama pakar dan rater bisa disimpulkan bahwa
penerjemahan istilah budaya religi Islam bisa menggabungkan dua ideologi.
Penerjemah bisa menggabungkan foreignisasi dan domestikasi dalam rangka
menghasilkan terjemahan yang berkualitas.
1.1.6.2 Model Metode Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Menurut Syihabuddin (2016:6) metode penerjemahan berarti cara
penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dalam mengungkapkan makna
bahasa sumber secara keseluruhan ke dalam bahasa sasaran. Munculnya
permasalahan dalam menerjemahkan maka diperlukan penelitian mendalam
sehingga kemudian ia bisa menghasilkan apa yang disebut prosedur dan teknik
pemecahan masalah. Untuk melihat metode yang dipakai sebenarnya bisa dilihat
dari teknik yang dipakai dalam menerjemahkan istilah, inilah yang disampaikan
oleh Newmark (1988:45-47), sejauh mana penerjemah memiliki kecenderungan
dalam menyampaikan produknya, apakah cenderung ke Bsu atau ke Bsa nya, ini
yang menjadi poin penting dari metode yang digunakan oleh penerjemah.
Molina dan Albir (2002, hal. 507) menyatakan "Translation method refers
to the way a particular translation process is carried out in term of the translator's
objective, i.e. a global option that affects the whole text." Menurutnya, metode
penerjemahan berdasarkan pada tujuan penerjemah. Pertimbanganya adalah target
readers nya, ketika calon pembaca sasaran sudah jelas maka teknik yang akan
dipakai akan tepat. "While translation methods relate to whole texts, translation
procedures are used for sentences and the smaller units of language (Newmark,
1988: 81). Metode yang dinilai adalah pada tataran makro, sedangkan teknik
penerjemahan berada pada tataran mikro. Dalam hal penelitian, teknik dapat
dievaluasi dalam satuan linguistik kata, frasa, klausa dan kalimat, metode diteliti
berdasarkan teks utuh secara keseluruhan bukan berdasarkan contoh per contoh
kasus. Adapun penentuan metode dapat dilihat dari kecenderungan yang muncul
commit to user
dari teknik-teknik yang digunakan. Penelitian disertasi ini mengacu pada metode

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

penerjemahan menurut Newmark, sesuai dalam bukunya yang berjudul A Textbook
of Translation (1988).
Berdasarkan tabel di atas (2.1), tercatat data yang diterjemahkan
menggunakan teknik peminjaman (murni dan alamiah, X & peminjaman), literal
(1-5), metode harfiah, kata demi kata setia dan semantik. Metode tersebut berada di
sebelah kiri tabel yang memiliki kecenderengan ideologi penerjemahan yang lebih
didominasi oleh Bsu. Dengan metode tersebut diharapkan pembaca sasaran
mendapatkan pencerahan budaya baru, istilah baru yang supaya dikenal oleh
pembaca sasaran. Sedangkan tabel selanjutnya urutan 6-15 memiliki banyak varasi
teknik menurut Molina dan Albir (2002), mereka diterjemahkan dengan metode
penerjemahan bebas, metode penerjemahan idiomatik, dan metode penerjemahan
komunikatif.

Metode

tersebut

mimiliki

kecenderungan

didominasi

oleh

kepentingan Bahasa sasaran, diharapkan ketika membaca pembaca sasaran merasa
seperti membaca karya asli dan bukan karya terjemahan.
Tabel 4.12 Grafik Jenis dan Teknik Penerjemahan Istilah Budaya Religi
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1.1.6.3 Model Teknik Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
1. Model Pertama; Teknik Penerjemahan Sapaan Religi, Konsep religi,
Istilah Pencerahan, Sejarah Religi, Situs Religi, Eskatologi dan Kelompok
Religi.
Model pertama terdapat 7 (tujuh) istilah budaya religi Islam yang bisa
disatukan berdasarkan kecenderungan kesamaan frekuensi teknik yang muncul
namun jumlah teknik yang digunakan berbeda. Secara umum disepakati dalam
model penerjemahan istilah budaya religi Islam yaitu penggunaan teknik padanan
lazim. Model pertama ini urutanya adalah padanan lazim, peminjaman murni,
peminjaman alamiah, modulasi, deskripsi dan terakhir peminjaman parsial. Urutan
tersebut adalah berdasarkan urutan jumlah teknik yang muncul dari masing-masing
istilah.
Model pertama adalah kesatuan dari 7 (tujuh) model istilah budaya religi
Islam yang ditetapkan tidak hanya berdasarkan urutan teknik yang muncul tetapi
juga berdasarkan pada hasil FGD dengan rater dan pakar penerjemahan. Di sisi
lain, masing-masing istilah memiliki sifat dan nilai religiositasnya masing-masing.
Dari 7 (tujuh) istilah dalam model pertama yang akan dibahas pertama adalah
sapaan religi. Istilah sapaan religi merupakan istilah yang digunakan untuk
menyebut, memanggil atau merujuk kepada seseorang secara langsung atau tidak
langsung. Ada dua sub kelas dalam kategori ini, yaitu nama orang dan kata ganti
orang. Nama-nama tokoh agama Islam yang ditemukan dalam sumber data sangat
banyak, mereka adalah bagian dari sejarah perkembangan Islam semenjak ajaran
tauhid diajarkan untuk manusia. Kata ganti orang termasuk di dalamnya adalah
nama panggilan, gelar kehormatan, istilah kekerabatan dan keturunan, gelar
kebangsawanan. Nama diri (Proper names) contohnya Muhammad, Ali Bin Abi
Tholib, cucu Nabi Muhammad Hasan dan Husen, Khadijah. Mereka merupakan
tokoh sentral dalam agama Islam. Kata ganti orang (generic name) seperti Amirul
Mukminin, Kholifah, Sultan, Qodhi. Mereka merupakan panggilan yang merujuk
kepada tokoh-tokoh Islam karena posisinya, gelar dan penghormatan serta identitas
khusus yang berhak mereka dapatkan.
Tabel 4.13 Data Sapaan Religi yang Ditemukan
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173
43
9
5
1
1
3
1
2
2
1
241

Contoh data
Jenis

Teknik

Bsu

The
Prophet
Muhammad receives
Padanan
the first revelations of
lazim
the Quran in Mecca
and, two years later,
begins to preach
Muhammad
ibn
Peminjaman Abdallah used to retire
murni
to a cave on the summit
of Mount Hira
Sapaan
Some believed that
religi
Muhammad
would
Peminjaman have wanted to be
parsial
succeeded by Ali ibn
Abi Talib, his closest
male relative.
Sheikh
Muhammad
Husain
Naini
Peminjaman expressed their view
alamiah
most cogently in his
Admonition to the
Nation (1909),

Bsa
Nabi Muhammad menerima
wahyu pertama Al-Qur’an di
Mekkah, dan dua tahun
kemudian, mulai melakukan
dakwah
Muhammad ibn Abdullah
biasanya beristirahat di
sebuah gua di puncak
Gunung Hira
Beberapa orang percaya
bahwa
Muhammad
kemungkinan
ingin
digantikan oleh Ali, kerabat
terdekatnya
Syekh Muhammad Husayn
Nayni
menunjukkan
pandangan mereka yang paling
persuasive
di
dalam
Admonition to the Notion
(1909)

Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan sapaan
religi yaitu padanan lazim, peminjaman murni,

peminjaman parsial dan

peminjaman alamiah, itu sesuai urutan
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teknik-teknik tersebut memiliki kecenderungan untuk menghasilkan terjemahan
yang baik. Teknik padanan lazim merupakan lebih diprioritaskan diantara teknik
yang lain, ia diutamakan karena ia menghasilkan terjemahan yang berkualitas.
Terjemahan dengan teknik tersebut bisa menghadirkan bacaan yang seperti tulisan
asli. Hal tersebut terwujud karena istilah yang ada dalam Bsu bisa diterjemahkan
dengan padanan yang sudah lazim, dikenal dan baku dalam kamus Bsa. Nama
“Muhammad” sudah masuk dalam kamus baku bahasa Indonesia, sudah dikenal
oleh umat Muslim Bsa bahkan nama tersebut ditiru oleh pembaca sasaran sebagai
nama yang paling banyak dijumpai. Penerjemah tidak memerlukan peminjaman
karena nama ‘Muhammad” sudah biasa digunakan dalam Bsa. Nama “Muhammad”
dalam Bsa selalu menjadi nama sebagai doa agar orang mempunyai nama tersebut
bisa berperilaku sebagai mana “Muhammad” sang Nabi mulia. Nama
“Muhammad” begitu dikenal tidak hanya dalam Bsa (Indonesia) tetapi juga dikenal
di belahan dunia lainya. Nama “Muhammad” dalam Bsa memiliki makna yang
sama dengan nama yang ada dalam Bsu.
Penerjemah bisa menemukan nama “Muhammad” atau nama lainya dalam
ensiklopedia, dia bisa mengecek dalam kamus Bsa, apabila nama tersebut sudah
baku dan dibakukan dalam Bsa maka nama tersebut bisa menjadi padanan lazim.
Dalam teknik padanan lazim minimal nama tersebut sudah dikenal dan lazim
dipakai dalam Bsa. Hasil dari teknik-teknik tersebut di atas termasuk baik dan
berkualitas, tidak ditemukan kesan negatif terhadap terjemahan yang menggunakan
padanan lazim. Hasil tersebut telah sesuai dengan tujuan utama penerjemahan yaitu
untuk menghadirkan terjemahan yang akrab dalam Bsa. Hal ini juga sebagaimana
pendapat dari Newmark (1998) terkait padanan lazim (recognized translation) This
is the the translation of a term that is already official or widely accepted, even
though it may not be the most adequate.
Penerjemah yang mengalami kesulitan mendapatkan padanan terdekat
dalam Bsa maka dia bisa meminjam secara utuh, murni dan apa adanya dari Bsu ke
dalam Bsa, ini sebagaimana contoh sapaan Muhammad ibn Abdallah. Dengan
peminjaman murni maka resiko negatif bisa terhindarkan. Dengan peminjaman
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nuansa keislaman. Dengan kata lain, semakin banyak istilah dipinjam maka teks
terjemahan semakin religious. Selain itu sapaan religi adalah istilah yang sensitif,
apabila ada kesalahan tulis bisa membawa dampak negatif yaitu hilang atau
berkurang makna daripada sapaan nama tersebut. Dengan peminjaman murni maka
resiko kesalahan menjadi kecil. Sebagaimana dibahas dalam FGD yang
dilaksanakan pada hari Ahad 15 September 2019, sapaan religi tidak bisa
diterjemahkan dengan generalisasi, ia akan menurunkan kualitas dan menghasilkan
terjemahan yang tidak baik.
Penerjemah yang mengalami kendala teknis dalam menerjemahkan ada
yang meminjam tetapi tidak utuh (partial borrowing), kadangkala dia mengurangi
tetapi dalam kasus yang lain dia menambah. Menerjemahkan istilah sapaan (proper
names) merupakan pekerjaan yang menantang dan komplek (Zainal Abidin et al.,
2020). Partial borrowing bisa dikatakan sebagai peminjaman yang kurang
konsisten sehingga ia disebut dalam Bahasa Indonesia peminjaman parsial. Teknik
ini termasuk new variant borrowing, istilah baru yang belum baku namanya. Data
dengan dengan teknik ini sebagaimana terjadi pada sapaan religi Ali ibn Abi Talib
yang diterjemahkan dalam Bsa mmenjadi Ali. Ini adalah contoh penggalan nama
dalam Bsu. Secara teknis, ini akan mempercepat proses pengetikan, mengurangi
beban penulis dan secara ekonomis bisa mengurangi anggaran. Di sisi lain kualitas
yang menjadi visi awal menjadi berkurang karena ia menghadirkan terjemahan
yang kurang maksimal. Dalam peminjaman parsial ada nuansa penulisan yang
kurang hormat pada seseorang yang disebut, hal tersebut sebenarnya bisa diperbaiki
yaitu dengan menggunakan teknik peminjaman alamiah. Dengan teknik
peminjaman alamiah nama-nama sapaan akan tetap terpelihara secara makna, ini
bisa dilihat pada contoh sebagaimana berikut, nama Sheikh Muhammad Husain
Naini ditulis dalam Bsa Syekh Muhammad Husayn Nayni. Yang terjadi dalam
sapaan tersebut adalah pelafalan, penulisan yang disesuaikan dengan kaidah dan
tata tulis dalam Bsa. Secara kualitas baik dan nilai religiositasnya tetap tinggi.
Penulisan Sheikh disesuaikan dengan kaidah lokal yang berlaku dalam Bsa
sehingga menjadi Syekh.
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Religiositas teks sapaan religi dari 160 data hasilnya menunjukan Arabisasi
istilah sedangkan yang lain 81 data dengan terjemahan non-Arabisasi. Ada kesan
religiositas yang kuat ketika target Bsa menggunakan terjemahan Arabisasi. Ketika
dilihat dan dibaca terlihat dan terkesan kuat nilai dan pesan religinya ketika
disampaikan dengan Bahasa rumpun Arab. Ini bertujuan untuk a. menunjukan
pengaruh kuat kepada pembaca b. mengenalkan lagi istilah yang baru dan c. setelah
mengenal istilah tersebut kemudian pembaca bisa memahaminya, dan kemudian
menjalankan makna yang terkandung. Sapaan religi diisi dengan nama-nama tokoh
Islam di masa lalu. Nama-nama tersebut ditiru oleh umat Islam hingga sekarang,
dengan memberi nama seperti tokoh-tokoh tadi diharapkan agar supaya anaknya
bisa meniru tokoh, sebagai inspirasi dan doa untuk anaknya. Nilai religiositas
sangat kuat karena nama-nama tersebut memiliki rumpun Arab, penggunaan nama
Arab memiliki pesan spesifik dari orang tuanya. Secara umum nama tersebut
merupakan doa kebaikan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Istilah budaya religi
Islam kedua yang termasuk bagian dari model pertama yaitu konsep religi dengan
data sebagai berikut;
Tabel 4.14. Data Konsep Religi yang Ditemukan
Konsep religi
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Teknik
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118
17
2
1
1
2
3
1
2
1
1
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Bsa
The first fitnah. Fitnah pertama,
Civil war ensues
Perang
sipil
berlangsung
Peminjaman Muslims must
Muslim harus
murni
"postpone"
(arja)
commit
to user“menunda” (arja)
judgement, in

Keterangan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

accordance with
the Quran
Peminjaman They revived the
alami
ghulwww
"extremist"
theology that had
inspired the very
early Shiis.

Deskripsi

Sheikh
Muhammad
Western people
often assume that
Islam is a violent,
militaristic faith
which imposed
itself on its
subject peoples at
sword-point

penilaian, sejalan
dengan Al-Quran
Mereka
membangkitkan
kembali ghuluww
teologi
“ekstrimis” yang
memberi inspirasi
para Syiah yang
paling awal
Syekh
Muhammad
Orang-orang barat
seringkali
beranggapan
bahwa Islam
adalah agama
yang kasar dan
militan, yang
memaksakan
ajaranya kepada
orang lain dengan
pedang terhunus)

Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan konsep
religi yaitu padanan lazim, peminjaman murni,

peminjaman alamiah dan

deskripsi. Teknik-teknik itu dipilih sesuai urutan jumlah hasil data yang
diterjemahkan yaitu 118, 17, 2, 2. Penggunaan tersebut memiliki kecenderungan
untuk menghasilkan terjemahan yang baik. Konsep religi merupakan konsep dan
rancangan dalam agama atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian
agama yang diabstrakkan dari peristiwa konkret,; satu istilah dapat mengandung
dua -- yang berbeda, gambaran mental dari objek, proses dalam agama.
(http//kbbi.web.id/).
Konsep religi tepatnya diterjemahkan dengan padanan lazim karena hasil
terjemahannya akan baik. Padanan yang dipakai adalah istilah yang sudah dikenal
dalam Bsa. Data istilah konsep religi yang diterjemahkan degan teknik padanan
lazim sangat dominan. Istilah fitnah ditulis fitnah, penerjemahan seperti ini
terkesan peminjaman. Kesan seperti ini tidak terlepas dari banyak istilah yang
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serapan dari Bahasa Arab semenjak Indonesia berdiri. Istilah tersebut sudah
mengakar dalam Bsa maka hingga kemudian istilah tersebut sudah menjadi baku
dalam Bsa, ia sudah dimasukan dalam kamus induk Bsa sebagai istilah yang lazim
digunakan. Urutan teknik yang direkomendasikan dalam menerjemahkan konsep
religi yaitu a. padanan lazim, b. peminjaman murni, c. peminjaman alamiah dan d.
deskripsi. Dengan padanan lazim sebagai pilihan pertama maka pembaca sasaran
akan mendapatkan bacaan yang terasa seperti karya asli, karya yang mudah
dipahami, istilah yang dipakai adalah yang sudah mereka baca sebagai bacaan
harian dan bukan hal baru.
Setelah padanan lazim teknik kedua dan ketiga yaitu peminjaman, baik
peminjaman murni atau alamiah. Banyaknya teknik peminjaman ini tidak terlepas
dari konsep religi yang merupakan istilah Islam. Peminjaman murni dilakukan
apabila tidak ditemukan padanan terdekat, dengan teknik tersebut akan
mengamankan makna dan pesan Bsu tanpa ada pengurangan dan penambahan.
Teknik ini, istilah dari Bsu langsung ditulis apa adanya ke dalam Bsa. Keuntungan
dari peminjaman murni adalah pesan dari Bsu tidak luntur bahkan menguatkan dan
meningkatkan nilai religiositas teks terjemahan. Semakin tepat penerjemah
menggunakan peminjaman murni maka teks tersebut menjadi semakin

kuat.

Sebagai contoh istilah arja diterjemahkan menjadi arja, istilah yang ada dalam Bsu
ditulis sama ke dalam Bsa. peminjaman seperti ini akan menghindari dari resiko
penyimpangan dan penyesatan. Namun di sisi lain, nilai keberterimaan menjadi
berkurang karena pembaca sasaran akan lebih akrab apabila istilah tersebut dicari
padananya dalam Bsa atau kemudian ditulis ulang tetapi dengan kaidah dan norma
Bsa. Proses yang terakhir seperti ini dinamakan peminjaman alamiah, sebagai
contoh pada istilah ghulwww ditulis dengan ghuluww.

Peminjaman alamiah

memiliki kecenderungan terjemahan yang baik, walaupun jumlah data dengan
peminjaman alamiah tidak banyak tetapi hasilnya secara umum baik. Istilah
ghuluww adalah hasil dari adaptasi dengan tata bahasa target sasaran, yaitu adaptasi
tata bahasa tulis agar bisa berterima. Adaptasi tata tulis dilakukan supaya pembaca
sasaran bisa menerima dengan baik tanpa menghilangkan pesan dan maksud dari
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berpengalaman dalam menerjemahkan istilah budaya religi Islam, penerjemah
kurang memahami budaya dan materi istilah budaya religi Islam sehingga diambil
jalan pintas dengan menulis ulang istilah Bsu dengan penyesuaian sesuai Bsa.
sebenarnya, apabila dikhawatirkan menyulitkan pembaca sasaran maka penerjemah
bisa memberikan penjelasan tambahan pada istilah tersebut. Sebagai contoh
informasi tambahan yang dimaksud yaitu pada ungkapan Islam is a violent yang
diterjemahkan menjadi Islam adalah agama yang kasaar. Kata agama muncul
untuk memperjelas maksud dari Bsu, yang dimaksud yang kasar adalah agama
Islam. Dengan penjelasan seperti itu akan memiliki hasil terjemahan yang baik
karena informasi tambahan disampaikan dengan istilah yang sudah dikenal dalam
Bsa. Penjelasan tidak bisa disampaikan dengan istilah yang sama asingnya tetapi
dengan ungkapan yang diyakini dikenal oleh pembaca sasaran. Penjelasan
tambahan bisa ditulis setelah istilah tersebut atau disampaikan dalam catatan kaki.
Tetapi di sisi lain, istilah penjelas akan menambah jumlah halaman sehingga tidak
ekonomis apabila terlalu banyak istilah yang diberi penjelasan.
Religiositas teks dinilai sangat kuat, ini bisa diketahui dari 149 data konsep
religi 96 diantaranya diterjemahkan dengan terjemahan nuansa Arab, ini diperkuat
lagi dengan teknik terbanyak kedua dan ketiga yaitu peminjaman. 53 data sisanya
diterjemahkan

dengan

istilah

non-Arab.

Nuansa

Arab

yang

dominan

mengindikasikan akan spirit keislaman teks. Selain itu penerjemah ingin
menampilkan karya terjemahan yang bisa membawa

pesan spiritual kepada

pembaca sasaran. Istilah budaya religi Islam ketiga yang termasuk bagian dari
model pertama yaitu istilah pencerahan dengan data sebagai berikut;
Tabel 4.15. Data Istilah Pencerahan yang Ditemukan
Istilah pencerahan
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Contoh data
Jenis
Teknik
Istilah
Padanan
pencerahan lazim

Bsu
The Prophet
Muhammad
receives the first
revelations ofthe
Quran in Mecca
and, two years
later, begins to
preach

Peminjaman He had
murni
converted to
Islam and
pioneered the
new discipline of
jurisprudence
(fiqh)

Peminjaman In 1839 Sultan
alami
Abdulhamid
issued the
Giilhane decree
Modulasi

The muftī ship,
among other
things, is a
supreme sociallegal function

Bsa
Nabi
Muhammad
menerima
wahyu pertama
Al-Qur’an di
Mekkah, dan
dua tahun
kemudian,
mulai
melakukan
dakwah
Seorang
pedagang dari
Kufah. Ia
memeluk Islam
dan merintis
disiplin baru
yursprudensi
(fiqh), yang
memiliki
dampak besar
terhadap
spiritualisme
Islam.
Pada 1939,
Sultan
Abdulhamid
mengeluarkan
Dekrit Gulhane
Institusi mufti,
antara lain,
merupakan
fungsi hukum
sosial tertinggi

Keterangan

Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan istilah
pencerahan yaitu padanan lazim, peminjaman murni dan peminjaman alamiah
serta modulasi. Hasil ini berdasarkan urutan jumlah teknik yang paling sering
muncul jumlahnya 68, 4, 1, 1. Hasil dari penggunaan tersebut adalah
kecenderungan untuk menghasilkan terjemahan yang baik. Istilah pencerahan
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memberi pencerahan kepada manusia. Termasuk di dalam kategori ini adalah hasil
ijtihad manusia yang bisa sebagai referensi pencerahan dalam hidup. Penerjemahan
istilah revelations diterjemahkan dengan wahyu yang memiliki kualitas yang baik,
walaupun istilah dari Bsu tidak berakar dari Bahasa Arab namun istilah tersebut
sangat sering digunakan dalam tulisan keagamaan. Di dalam bahasa sasaran
ditemukan padanan yang sudah dikenal yaitu wahyu. Penerjemah disarankan
menggunakan teknik padanan lazim dalam menerjemahkan istilah pencerahan,
teknik ini bisa digunakan ketika istilah dari Bsu memiliki padanan dalam Bsa.
Semakin penerjemah menguasai tata bahasa dan budaya Bsu dan Bsa maka kualitas
terjemahan akan berkualitas. Dengan teknik ini teks keagamaan khususnya istilah
pencerahan akan mudah dipahami dan terasa seperti karya asli. Dengan teknik
padanan lazim, yang dilakukan penerjemah adalah mengecek dan mencari istilah
dari Bsu di dalam kamus Bsa, ketika menemukan istilah tersebut maka penerjemah
bisa memilih mana terjemahan yang paling cocok sesuai dengan kontek kalimat
yang ada. Tugas penerjemah adalah memilih yang paling cocok karena makna yang
diberikan dalam kamus biaasanya lebih dari satu makna, maka terjemahan yang
dipilih adalah padanan terdekat atau one to one corresponding word, the closest
word in term word and style.
Teknik padanan lazim yang digunakan di atas sangat tepat karena hal itu
bisa ditelusuri oleh pembaca dalam kamus induk Bsa. Istilah pencerahan
diterjemahkan dengan tepat tanpa ada pengurangan, penambahan, penyempitan
makna dan sebagainya. Selain itu, kaidah penulisan juga sudah disesuaikan dengan
tata bahasa sasaran yang memudahkan pembaca untuk membaca dan
memahaminya. Ini berarti tujuan penerjemahan telah tercapai yaitu hasil
terjemahanya akurat, berterima dan mudah dibaca oleh pembaca sasaran. Tiga hal
di atas (akurat, berterima dan terbaca) sebagai acuan baiknya karya terjemahan
sebagaimana yang disampaikan oleh Nida dan Taber (1982:173), Larson
(1998:529), Nida (2001:3), dan Nababan, dkk (2012:44). Apabila penerjemah tidak
menemukan padananya dalam Bsa dan di sisi lain penerjemah bermaksud
mengenalkan istilah dari Bsu ke dalam Bsa maka disarankan dia melakukan
commit murni,
to user istilah yang dari Bsu dipindah ke
peminjaman murni. Teknik peminjaman

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

dalam Bsa apa adanya. Ini sebagaimana contoh pada istilah fiqh yang dipinjam
dari Bsu, di dalam Bsa ia tetap sama yaitu fiqh.
Dengan peminjaman murni tingkat religiositas terjemahan sangat terasa
sehingga pembaca sasaran semakin lama semakin mengenal istilah tersebut. Selain
itu makna yang terkandung dalam Bsu tidak bertambah dan tidak pula berkurang
karena penerjemah sama sekali tidak merubah apapun, dan nilai keakuratan masih
tetap tinggi. Namun kekuranganya adalah nilai keberterimaan yang cenderung
rendah, ini karena istilah yang dipinjam menggunakan kaidah Bsu. Apabila
penerjemah ingin memperkenalkan istilah Bsu tetapi menggunakan kaidah Bsa
maka disarankan penerjemah memakai teknik peminjaman alamiah. Dengan teknik
ini pelafalan istilah Bsu disesuaikan dengan kaidah Bsa, hasilnya masih tetap baik
yaitu tingkat keakuratan, keberterimaan dan keterbacaanya tinggi. Walaupun data
yang ditemukan dalam setiap istilah tidak banyak namun data yang terkumpul
memiliki hasil yang baik. Secara keseluruhan teks terjemahan terasa alami dan
nuansa keagamaanya masih baik. Ini perlu karena pembaca sasaran adalah spesifik,
mereka belajar tidak hanya maknanya saja tetapi mereka juga belajar istilah yang
seperti Bsu tetapi menggunakan kaidah Bsa. Ini terjadi pada peminjaman alamiah
istilah Giilhane decree yang diterjemahkan dengan Dekrit Gulhane.
Apabila penerjemah ingin memberikan terjemahan yang lebih mudah
dipahami tetapi disampaikan dengan sudut pandang lain tanpa perubahan makna
dan pesan Bsu maka penerjemah disarankan mengggunakan teknik modulasi. Data
seperti ini sabagaimana pada contoh The muftī ship diterjemahkan dengan Institusi
mufti. Modulasi bisa dikatakan adalah terjemahan yang merupakan makna implisit
dari istilah Bsu. Dengan modulasi, nilai dan kualitas terjemahan tetap tinggi,
penerjemah menerjemahkanya dengan sudut pandang yang berbeda namun masih
mempunyai makna dan tujuan yang sama. Walaupun jumlah data yang ditemukan
sedikit tetapi ada kecenderungan istilah yang diterjemahkan dengan teknik ini
hasilnya baik. Secara umum istilah pencerahan sangat kental dengan religiositas
tinggi, ini bisa dilihat dari data yang ada bahwa dari 78 data ditemukan teknik
peminjaman menduduki peringkat kedua setelah padanan lazim. Tujuan
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komunikatif dan mereka juga menerima istilah yang sering dipakai dalam agama
Islam. Secara tidak langsung pembaca sasaran akan semakin baik pengetahuan dan
keimananya.
Religiositas teks istilah pencerahan sangat kuat, ini berdasarkan pada
temuan data yang berjumlah 78, 52 data diantaranya mengandung unsur Islami dan
bernuansa Arab. Bisa dikatakan Arabisasi Bsa karena istilah asli sengaja
dipertahankan agar ketika dibaca menjadi lebih berterima. Banyak dan sedikitnya
istilah Islami dipakai maka teks akan menjadi lebih religius. Istilah budaya religi
Islam keempat yang termasuk bagian dari model pertama yaitu sejarah religi dengan
data sebagai berikut;
Tabel 4.16. Data Sejarah Religi yang Ditemukan
Sejarah religi







Pad.lazim
Peminjaman murni
Padanan lazim + P. Murni
Delisi
Modulasi







17
2
2
1
2

Contoh data
Jenis
Sejarah
religi

Teknik
Padanan
lazim

Peminjaman
murni

Modulasi

Bsu
They overcame the
Persian army at the
Battle of Qadisiyyah
(637),
...began to conduct
ghazu against
the rich Meccan
caravans
It was, however,
significant that many
of the rebels felt
impelled to give their
revolts a religious
justification

Bsa
Mereka mengatasi
tentara Persia di perang
Qodisiyyah (637)
Mulai melakukan ghazu
melawan kafilah Mekkah
yang kaya
Namun, banyak
pemberontak merasa
tidak mempunyai banyak
pilihan untuk melakukan
pemberontakan
terhadap pembuatan
agamis

Sejarah religi mencakup hal dan peristiwa bersejarah suatu agama Glock
and Stark (1965). Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan
sejarah religi ada tiga yaitu padanan
lazim,
peminjaman murni dan modulasi.
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Urutan tersebut sesuai jumlah data yang ditemukan yaitu 17, 2 dan 2. Hasilnya dari
penggunaan tersebut memiliki kecenderungan untuk menghasilkan terjemahan
yang baik. Teknik padanan lazim menjadi pilihan utama untuk menerjemahkan
istilah sejarah. Sejarah religi merupakan kejadian di masa lalu yang terjadi
berkaitan dengan perkembangan agama Islam khususnya. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia sejarah merupakan 1 asal-usul (keturunan) silsilah; 2 kejadian
dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau; riwayat; tambo: cerita -; 3 pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar
terjadi dalam masa lampau, (http/kbbi.web.id). Sejarah religi adalah kejadian,
pengetahuan dan asal usul-usul terjadinya peristiwa bersejarah oleh tokoh-tokoh
penting agama Islam dalam menyebarkan dakwahnya.
Penggunaan padanan lazim sangat tepat karena pengetahuan tentang sejarah
harus disampaikan dengan benar kepada pembaca sasaran. Sejarah harus
menceritakan apa yang terjadi di masa lampau, itu bisa tersampaikan manakala
penerjemahanya akurat. Penerjemahan yang baik akan bisa membawa pembaca
kepada bayangan situasi yang terjadi dahulu. Ini bisa dirasakan dengan emosi
pembaca yang seakan-akan menyaksikan peristiwa demi peristiwa. Manakala
istilah yang digunakan tepat maka keuntunganya bagi pembaca adalah tambahnya
ilmu pengetahuan dan pembaca semakin bijak dalam keseharian. Itu maknanya
tujuan penerjemahan telah tercapai, yaitu tersampaikanya pesan in term of style and
meaning. Hal ini sebagaimana pendapat dari Nida dan Taber (1982:173), Larson
(1998:529), Nida (2001:3), dan Nababan, dkk (2012:44).
Istilah Battle of Qadisiyyah diterjemahkan menjadi perang Qodisiyyah,
terjemahan tersebut sudah lazim digunakan, dikenal oleh pembaca sasaran. Ini bisa
ditelusuri dalam kamus induk Bahasa Indonesia, ia sudah baku dan istilah yang
tepat menurut konteks. Tidak ada sisi kerugian menggunakan padanan lazim karena
ini adalah teknik ideal dalam menerjemahkan. Ketika tidak ditemukan padanan
terdekat maka penerjemah bisa menggunakan teknik peminjaman murni. Dalam
teknik ini istilah yang ada dalam Bsu ditarik secara utuh dan ditulis ulang dalam
Bsa. Ketika padanan dalam Bsa sudah ada maka disarankan untuk menggunakan
padanan lazim karena sifatnya adalah
meminjam.
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yang dibakukan dalam Bsa maka itu berubah menjadi padanan lazim. Dalam tata
cara penulisan tidak memerlukan perubahan apapun sebagaimana pada contoh
ghazu yang ditulis ulang dengan kata ghazu. Disana tidak ada perubahan apapun,
secara makna baik dan akurat karena pesan tersampaikan namun pelafalan dan
pengucapan dirasa sulit bagi pembaca sasaran. Dalam istilah religi ditemukan
konsistensi penggunaan teknik peminjaman, ia selalu mendampingi padanan lazim
di urutan dua. Ini tidak terlepas dari sifat teks yang sensitif sehingga penerjemah
tidak berani mengambil resiko penyesatan, penyimpangan dan distorsi makna.
Apabila penerjemah ragu akan makna dan berusaha menyampaikan dengan logika
dan sudut pandang lain maka penerjemah disarankan menggunakan teknik
modulasi. Dalam teknik ini makna tetap dipelihara sebagaimana Bsu namun
retorika dan cara menyampaikanya yang berbeda, ini sebagaimana pada contoh
istilah a religious justification diterjemahkan menjadi pemberontakan terhadap
pembuatan agamis.
Religiositas teks sejarah religi termasuk tinggi, berdasarka 24 data sejarah
religi ditemukan 16 diantaranya menggunakan istilah nuansa Arab. Sedangkan 8
istilah lainya merupakan terjemahan non-Arabisasi. Dampaknya adalah teks terlihat
religious dan membawa kesan tersendiri bagi pembaca sasaran. Semakin sering
mereka menemui istilah tersebut maka meraka akan semakin meresapi bacaan
hingga akhirnya mereka bisa termotivasi membaca lagi dan lagi. Membaca
sejatinya adalah merefleksikan diri untuk kemajuan yang akan datang, apabila
istilah tersebut mampu dihafal dengan baik maka pembaca sasaran akan semakin
religious juga, jadi semuanya berasal dari bacaan terjemahan. Istilah budaya religi
Islam kelima yang termasuk bagian dari model pertama yaitu kelompok religi
dengan data sebagai berikut;
Tabel 4.17. Data Kelompok Religi yang Ditemukan
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Kelompok religi























Pad.lazim
Peminjaman murni
Peminjaman alamiah
Generalisasi
Modulasi
Deskripsi
Kreasi disk.
Peminjaman
Peminjaman parsial
P.lazim+adisi

53
9
2
1
1
1
1
1
3
1

Contoh data
Jenis

Teknik

Kelompok Padanan
religi
lazim

Bsu

Death of Abu
Hanifa, the
founder of the
first of the great
schools of
Islamic law
Peminjaman In Medina, the
murni
chief casualties of
this Muslim
success
were the three
Jewish tribes of
Qaynuqah, Nadir
and
Qurayzah
Peminjaman So were the new
alami
brotherhoods and
guilds
{futuwwabs) for
artisans and
merchants in the
towns.

Pemnjaman
X

Bsa
Kematian Abu
Hanifah, pendiri
mazhab-mazhab
besar pertama
Hukum Islam
Di Madinah, hal
paling fatal dari
keberhasilan
Muslim adalah
tiga suku Yahudi:
Qaynuqa, Nadir
dan Qurayzah

Begitu pula
dengan
persaudaraan dan
serikat
(futuwwah) baru
untuk para
seniman dan
pedagang di kota,
yang amat
dipengaruhi oleh
cita-cita Sufi
Wahhabism is the Aliran Wahhab
form of Islam that adalah bentuk
is still practised
Islam yang masih
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today in Saudi
Arabia

sekarang ini di
Saudi Arabia

Model teknik yang digunakan untuk menerjemahkan kelompok religi yaitu
padanan lazim, peminjaman murni, peminjaman alamiah dan peminjaman
parsial. Hasil menggunakan teknik tersebut sangat baik, walaupun data terkumpul
tidak sebanyak istilah sebelumnya tetapi konsistensinya bagus, hasil tersebut
berdasarkan jumlah data yang diterjemahkan 53, 9, 2, 3.
Kelompok religi ini merupakan kelompok orang-orang yang memiliki
agama atau kepercayaan serta pemahaman yang sama. Kelompok dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia merupakan 1 kumpulan (tentang orang, binatang, dan
sebagainya); 2 golongan (tentang profesi, aliran, lapisan masyarakat, dan
sebagainya); 3 gugusan (tentang bintang, pulau, dan sebagainya); 4 Antar kumpulan
manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem
norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu; 5 kumpulan orang
yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama,
(kbbi.web.id). Jadi 5 makna dan defenisi istilah merupakan kelompok religi (5
defenisi diatas) dalam ruang lingkup keagamaan, khususnya teks bidang keislaman.
Teknik padanan lazim adalah yang paling tepat daripada teknik lain. Yang
berbeda dari data yang lain dalam penelitian lain adalah alternative teknik kedua
dan seterusnya. Berdasarkan data sebelumnya dan keseluruhan, teknik peminjaman
selalu di peringkat kedua dan selanjutnya. Hasil yang demikian berarti peminjaman
adalah teknik pendamping yang terbaik setelah padanan lazim. Sebagai contoh data
yang diterjemahkan dengan padanan lazim yaitu the great schools of Islamic law
yang diterjemahkan menjadi mazhab-mazhab besar pertama Hukum Islam.
Dengan padanan lazim, data Bsu Islamic law dicek di dalam kamus induk bahasa
Indonesia, ketika bisa ditulusuri ada padananya dalam Bsa. Berarti istilah ini sudah
lazim dalam Bsa. Dengan pertimbangan penerjemah maka istilah tersebut diambil
pilihan terbaik sesuai kontek kalimatnya. Padanan lazim adalah teknik paling baik
karena tujuan penerjemahan bisa tercapai. Menggunakan padanan lazim tidak
memiliki resiko negatif karena tujuan penerjemahan bisa dipenuhi dengan
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dan mengurangi. Secara ekonomis tercapai dan secara makna dan bentuk juga
tercapai, ini sebagaimana pendapat yang disampikan oleh Nida dan Taber
(1982:173), Larson (1998:529), Nida (2001:3), dan Nababan, dkk (2012:44).
Apabila data tidak memiliki padanan dalam Bsa dan istilah Bsu ingin
dikenalkan ke dalam Bsa maka peminjaman murni adalah pilihan kedua yang
terbaik. Teknik peminjaman murni, penerjemah mengambil istilah dari Bsu secara
langsung tanpa diubah sedikitpun. Tujuanya a. memelihara pesan dan kesan
terhadap teks sasaran b. mengenalkan istilah baru dan c. meningkatkan kesan
religiositas lebih kuat. Sebagai contoh kelompok religi Nadir kemudian ditulis
dalam Bsa Nadir, di situ tidak ada perubahan sama sekali. Nama kelompok adalah
bagian dari sejarah perkembangan Islam yang selalu mendapatkan rintangan dari
kelompok yahudi tersebut. Mereka tinggal di Madinah, kota yang sedang sedang
membangun peradaban Islam tetapi kelompok di atas selalu tidak rela Islam
berkembang. Dengan meminjam secara langsung istilah tersebut maka pesan dan
makna tetap terjaga. Dengan meminjam istilah tersebut pembaca sasaran hingga
kapanpun akan mengenal dan mengingat sebagai bagian sejarah perkembangan
Islam.
Teknik yang direkomendasikan berikutnya adalah peminjaman alamiah.
Beberapa kondisi kenapa peminjaman alamiah cocok dipakai yaitu a. apabila tidak
ditemukan padananya dalam Bsa, b. juga ketika istilah tersebut tidak akrab dalam
Bsa apabila dipinjam secara murni c. serta penerjemah ingin mengenalkan istilah
Bsu dengan terjemahan yang pelafalanya sebagaimana yang berlaku dalam Bsa
maka penerjemah bisa menggunakan peminjaman alami. Teknik ini memiliki pola
seperti peminjaman murni namun dengan sedikit perbedaan yaitu pola tata tulis
yang disesuaikan dengan kaidah Bsa. Dengan peminjaman alamiah tanpa sadar
penerjemah bisa mengenalkan budaya Bsu namun mengikuti pola Bsa. Ini
kombinasi yang menghasilkan terjemahan yang baik. Banyak istilah asing
mengalami seperti ini sehingga secara perlahan istilah tersebut dibakukan dalam
Bsa. Peminjaman alamiah bisa dilihat pada contoh data {futuwwabs) diterjemahkan
dengan (futuwwah).
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Dengan teknik ini berdasarkan data yang dikumpulkan, hasil terjemahanya
baik, selain itu pelafalanya sesuai dengan tata Bahasa sasaran, dan tidak kalah
penting adalah pelafalan dan pengucapan dalam Bsa terasa lebih mudah. Istilah
asing banyak dipakai dalam Bsa baik Bahasa tulis atau lisan. Dalam Bahasa lisan,
istilah asing akan dilafalkan sesuai dengan ejaan Bsa. Istilah asing dari Arab dan
Inggris banyak ditemukan khususnya istilah dari Arab. Pengucapan halal akan
dipermudah dalam Bahasa lisan Bsa menjadi kalal. Itulah yang terjadi, berdasarkan
data, kualitas terjemahan dengan teknik peminjaman alamiah hasilnya baik dan bisa
dipertanggungjawabkan. Bagian terakhir yaitu karena pertimbangan ekonomis,
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta keakuratan informasi maka
penerjemah bisa menggunakan peminjaman parsial. ini adalah alternatif terakhir,
dalam teknik ini ditemukan data yang sepertinya dikurangi tetapi ditambahi dalam
data yang lain, namun pola utama adalah peminjaman. Ini seperti peminjaman yang
tidak konsisten namun bagi pembaca Bsa mereka sudah bisa memahaminya baik
makna maupun pesan. Ini sebagaimana dalam contoh istilah Wahhabism yang
diterjemahkan dengan aliran wahhab, dengan penerjemahan seperti itu pembaca
sasaran penasaran dengan maksud dan pesan namun ketika ditambah dengan kata
aliran mereka akan memahaminya dengan baik. Tambahan istilah tersebut bisa
membantu bahwa yang dimaksud adalah kelompok yang memiliki ideologi Islam
tertentu yang dalam beberapa hal ada perbedaan dengan kelompok lain.
Religiositas teks istilah kelompok religi sangat kuat, berdasarkan 75 data
kelompok religi ada 57 diantaranya menggunakan nuansa Arab lebih kuat
dibanding 18 data lainya. Ada kecenderungan bahwa semakin banyak terjemahan
yang menggunakan istilah Arab lebih religius. Sebaliknya semakin sedikit istilah
Arab digunakan maka teks tersebut akan semakin tidak direkomendasikan sebagai
teks religi. Dengan menggunakan padanan lazim diharapkan tujuan penerjemahan
tercapai, yaitu tersampaikanya pesan Bsu dengan baik kepada pembaca sasaran.
Kesimpulanya untuk menerjemahkan kelompok religi direkomendasikan untuk
penerjemah menggunakan teknik padanan lazim, peminjaman murni, peminjaman
parsial dan peminjaman alamiah. Istilah budaya religi Islam yang termasuk bagian
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Tabel 4.18. Data Situs Religi yang Ditemukan





Situs religi

Pad.lazim
Peminjaman murni
Padanan lazim + P. Murni
Peminjaman alamiah






43
5
1
2

Contoh data
Jenis
Situs
religi

Teknik
Padanan
lazim

Bsu

Bsa
The
Prophet Nabi
Muhammad
Muhammad receives menerima wahyu pertama
the first revelations Al-Qur’an di Mekkah,
ofthe Quran in Mecca dan dua tahun kemudian,
and, two years later, mulai
mmelakukan
begins to preach
dakwah
Peminjaman but during the hajj Tetapi selama ibadah
murni
pilgrims would also Hajji para jamaah juga
run from the steps of akan berlari-lari kecil dari
al-Safa beside the al-safa disamping Ka’bah
Kabah across the melintasi lembah ke
valley to al-Marwah
Marwah
Peminjaman He founded a college at Ia membangun sebuah
alami
Aligharh
where universitas di Aligarh di
Muslims could study mana
Muslim
bisa
science and English meneliti
ilmu
alongside
the pengetahuan dan bahasa
conventional Islamic Inggris bersamaan dengan
subjects
topik-topik
Islam
konvensional
Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan situs religi

yaitu padanan lazim, peminjaman murni kemudian peminjaman alamiah. Urutan
tersebut berdasarkan pada jumlah data yang diterjemahkan menggunakan teknikteknik diatas yaitu 43, 5, 2.

Hasilnya dari penggunaan tersebut memiliki

kecenderungan untuk menghasilkan terjemahan yang baik. Padanan lazim menjadi
prioritas utama digunakan untuk menerjemahkan nama-nama tempat bersejarah
perkembangan Islam. Meskipun Nida (1961) telah memberikan kategori religious
construction, kategori ini tetap ditambahkan karena ada tempat-tempat religi yang
berupa area yang luas yang digunakan dalam kegiatan religi (Mina dan Arafah).
Dengan kata lain, konstruksi religi merupakan tempat-tempat religi yang berupa
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yang berupa abstrak atau merupakan suatu area terbuka yang tidak berbentuk
bangunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia situs merupakan daerah temuan
benda-benda purbakala, (http//kbbi.web.id). Daerah-daerah, kota yang bersejarah
tempat ditemukanya benda bersejarah, peristiwa bersejarah dalam penyebaran
agama Islam oleh tokoh penting.
Dengan padanan lazim bisa tercapai tujuan penerjemahan yaitu
tersampaikanya pesan ke pembaca sasaran tanpa menambah dan mengurangi.
Istilah yang dalam Bsu dengan mudah dicari dalam kamus induk Bsa. Padanan
lazim adalah teknik penerjemahan dengan menghadirkan istilah yang sudah
menjadi konsumsi publik Bsa sehingga mereka mengenalnya dengan mudah. Yang
ideal adalah the closest natural word in term of style and meaning. Itu bisa dicapai
manakala pemilihan kata dan istilah ke Bsa tetap memperhatikan kontek kalimat.
Jangan sampai menerjemahkan istilah sensitif ini dilakukan secara literal, bebas
kontek. Manakala itu dilakukan maka hasil terjemahan tidak tercapai. Selain itu,
dalam menerjemahkan, penerjemah jangan mengembangkan sedemikian rupa, atau
dikreasi sebuah istilah hanya karena ingin terlihat bombastis. Terjemahan yang
seperti ini biasanya dapat ditemukan pada judul film, majalah dan sebagainya.
Dalam padanan lazim harus kembali kepada tujuan awal penerjemahan yaitu pesan
Bsu tidak hilang dan tidak juga ditambah-tambahi. Ini bagian dari etika
penerjemahan, sebagai penulis Bsu pasti ingin teksnya dibaca oleh sebanyak
mungkin pembaca dalam berbagai Bahasa. Penulis menginginkan kajian dan
ilmunya bisa diinformasikan dengan tepat, akurat, berterima dan mudah dibaca oleh
pembaca sasaran. Kalau seperti itu maka sebagaimana yang disampaikan oleh Nida
dan Taber (1982:173), Larson (1998:529), Nida (2001:3), dan Nababan, dkk
(2012:44) berarti target penerjemahan tercapai.
Padanan lazim adalah the the translation of a term that is already official
or widely accepted, even though it may not be the most adequate (Newmark, 1988).
Sebagaimana contoh pada situs religi berikut Mecca yang diterjemhkan menjadi
Mekkah. Pada istilah tersebut bisa ditelusuri dalam kamus induk Bsa, sifatnya
sudah umum dan lazim dikenal oleh pembaca sasaran. Dengan menyebutkanya,
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bersejarah tersebut. Mekkah adalah kota suci yang sunnah dikunjungi, pembaca
akan bertambah nilai religiositasnya dengan banyak menyebut istilah tersebut.
Apabila penerjemah menginginkan istilah dari Bsu dikenal dalam Bsa maka
disarankan penerjemah meminjam istilah tersebut secara utuh tanpa menambah atau
mengurangi contohnya al-Safa ditulis kembali dalam Bsa al-Safa. Dengan menulis
ulang seperti maka akan tetap mempertahankan kualitas dan originalitas teks
sumber. Dengan kata lain bahwa istilah yang disebut adalah tempat suci
sebagaiman yang dibayangkan pembaca selama ini.
Dampak dari peminjaman tersebut sangat efektif, keakuratanya tinggi
walaupun nilai keberterimaanya kurang. Tetapi dengan begitu pembaca mudah
memahaminya tanpa bertanya kepada yang lain makna dan tempat tersebut. Dengan
begitu target penerjemahan juga tercapai. Apabila penerjemah menginginkan istilah
situs mudah dilafalkan oleh pembaca sasaran maka disarankan penerjemah
menggunakan teknik peminjaman alamiah. Mudah melafalkanya itu penting karena
pembaca di daerah tertentu, negara tertentu akan sangat senang istilah asing yang
datang bisa dipinjam tetapi dengan ejaan Bsa. Sebagaimana pada contoh berikut
situs Aligharh diterjemahkan menjadi Aligarh. Pemilihan teknik ini menjadi
penting karena itu akan menguntungkan pembaca secara umum, selain itu tata cara
penulisan juga mudah sehingga dalam situasi tertentu pembaca tidak keliru dalam
menulis ulang situs tersebut. Sebagaimana data maka urutan teknik yang
direkomendasikan dalam menerjemahkan situs religi adalah dimulai dengan
padanan lazim, peminjaman murni dan peminjaman alamiah. Dengan masih
menggunakan peminjaman pada tingkat kedua dan selanjutnya semakin meningkat
religiositas teks terjemahan tersebut.
Religiositas teks situs religi kurang religius, hal berdasarkan 51 data
keseluruhan hanya 29 yang menggunakan nuansa Arab dan 22 lainya sudah menjadi
nama-nama situs umum yang tidak bernuansa Arab. Kurang religius namun tetap
masih membawa kesan religinya karena istilah yang ada berada di lingkungan
istilah budaya religi Islam lainya. Mereka terkena dampak dari data secara
keseluruhan. Beberapa nama situs sudah berganti menjadi situs dengan nama lokal
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bahwa di beberapa tempat untuk menghilangkan nuansa Islam, menghilangkan
nuansa Arabisasi mereka menggantinya secara keseluruhan istilah bernuansa
Islami. Istilah budaya religi Islam ketujuh yang termasuk bagian dari model
pertama yaitu situs religi dengan data sebagai berikut;
Tabel 4.19. Data Eskatologi yang Ditemukan








Eskatologi

Pad.lazim
Peminjaman murni
Peminjaman alamiah
Literal
Kreasi disk.
Literal
P.alami









13
2
1
1
3
1
1

Contoh data
Jenis
Eskatologi

Teknik
Padanan
lazim

Peminjaman
murni

Bsu
Allah had created
the world and would
judge humanity in
the Last Days
In fact the Quran has
a negatif view of
theological
speculation, which it
calls zannah

Peminjaman
alamiah

Bsa
ALLAH telah menciptakan
dunia dan akan menilai
manusia pada hari akhir
Dalam
kenyataanya
Alquran
memiliki
pandangan negatif atas
spekulasi teologis, yang
disebut zannah
Para
Muslim
harus
menumbuhkembangkan
sebuah rasa alam al-mitsal,
(dunia cita murni).

Muslims had to
cultivate a sense of
the alam al-mithal,
"the world of pure
images
Eschatologi merupakan hal-hal yang terjadi setelah kehidupan, seperti
kematian,

hari pengadilan, surga dan neraka. AlGhamdi (2016) yang sudah

meneliti istilah budaya religi Islam, kemudian dia memperluas cakupan kategori ini
dengan mengikutsertakan hal-hal yang terjadi di dunia karena kekuatan Tuhan yang
berada di luar cakupan manusia, seperti mu’jizat dan siksa. Rekomendasi teknik
yang bisa digunakan untuk menerjemahkan eskatologi yaitu padanan lazim,
peminjaman murni, dan peminjaman alamiah. Urutan tersebut berdasarkan
jumlah data yaitu 13, 2, 1.

Hasilnya dari penggunaan tersebut memiliki

kecenderungan untuk menghasilkan terjemahan yang akurat, berterima dan
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mendominasi, dari data satu ke data yang lain memiliki hasil yang sama yaitu
memilih padanan lazim sebagai teknik ideal dalam menerjemahkan. Itu berarti
unsur makna dan tata Bahasa Bsu memiliki padanan terdekat dalam Bsa. Di sana
tidak ada hambatan dalam memahami teks terjemahan, tidak ada ambigu makna
dan tidak ada permasalahan tata tulis dalam teknik padanan lazim. Pembaca merasa
bahwa teks adalah karya asli, teks yang dibaca tidak membingungkan.
Untuk menggunakan teknik padanan lazim, istilah yang ada ditelusuri
dalam kamus kemudian bilamana ditemukan harus disesuaikan dengan kontek
kalimat. Itulah dasar bahwa istilah yang ditemukan lazim atau tidak adalah
berdasarkan pencarian dari kamus. Namun bila istilah yang ada merupakan
ungkapan yang sudah dikenal dalam pembaca sasaran maka itu juga bisa menjadi
alasan sebagai padanan lazim. Dengan teknik ini pembaca diuntungkan,
penerjemah juga diuntungkan karena hasil terjemahan menjadi akurat dan
berterima, ini maknanya target penerjemahan telah tercapai sebagaimana yang
disampaikan Nida dan Taber (1982:173), Larson (1998:529), Nida (2001:3), dan
Nababan, dkk (2012:44).
Contoh istilah eskatologi dengan padanan

lazim seperti Last Days

diterjemahkan menjadi hari akhir, ini adalah padanan terdekat yang sudah
dipahami pembaca sasaran. Apabila tidak ditemukan padanan terdekat dalam Bsa
maka penerjemah direkomendasikan menggunakan teknik peminjaman murni.
Penerjemah tidak perlu menerjemahkan tetapi hanya menulis ulang istilah dari Bsu
ke dalam target sasaran. Tata cara penulisan tidak mengalami perubahan sama
sekali, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ini sebagaimana pada contoh zannah,
istilah tersebut sama ditulis ulang zannah. Penerjemah dalam hal ini ingin
menghadirkan nuansa religi lebih kuat, ingin istilah tersebut dikenal dalam Bsa.
Pesan dari Bsu bisa tersampaikan dengan utuh yaitu sebuah tempat dimana seorang
muslim dibalas oleh ALLAH SWT atas amal baiknya nanti di hari akhir. Ini adalah
tempat idaman, tempat yang mulia, membahagiakan dan hidup selamanya di sana.
Itu

adalah

keuntungan

menggunakan

peminjaman

murni,

keuntungan

tersampaikanya pesan dan fleksibilitas. Namun dalam tata Bahasa sasaran kurang
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pelafalan akan mengalami kesulitan juga khususnya pembaca yang tidak begitu
akrab dengan Bahasa rumpun Arab. Apabila penerjemah ingin mengahdirkan
terjemahan yang murni namun dilafalkan dalam kaidah Bsa maka penerjemah bisa
menggunakan peminjaman alamiah.
Dalam teknik ini istilah murni dari Bsu dipinjam namun ditulis
menggunakan lafal Bsa, tata Bahasa Bsa. Ini sabagaimana pada contoh alam almithal diterjemahkan menjadi alam al-mitsal. Teknik dilakukan berdasarkan
pertimbangan bahwa istilah tersebut telah dipahami oleh pembaca sasaran namun
memerlukan adaptasi penulisan agar bisa diterima dalam Bsa. Keuntunganya
dengan teknik adalah kesan religiositas masih kuat namun tetap beradaptasi dengan
kaidah dan norma Bsa. Ini dengan harapan pembaca sasaran menerima.
Menggunakan teknik ini hasilnya tidak mengecewakan, walaupun data yang
ditemukan tidak banyak namun nilai dan kualitas terjemahan termasuk baik.
Religiositas teks istilah eskatologi termasuk kurang, berdasarkan 22 data
keseluruhan hanya 9 data yang bernuansa Arab. 13 data lainya bernuansa non-Arab,
ini yang menjadikan teks kurang religius. Pembaca sasaran semakin percaya isi
buku kalau teks religi banyak memiliki kutipan, rujukan dan termasuk yang
menggunakan banyak istilah khusus yang lazim ada. Itu bisa menunjukan
kedalaman pengetahuan penulis namun penggunaanya tetap harus memperhatikan
kontek kalimat dan sesuai kebutuhan. Untuk target pembaca sasaran yang masih
awam diperlukan istilah budaya religi Islam tetapi tidak boleh terlalu banyak. Istilah
eskatologi adalah hal, peristiwa dan kejadian masa depan kehidupan manusia
setelah kematian.
Dari 7 (tujuh) istilah budaya religi Islam yang telah dibahas diatas maka bisa
dipetakan frekuensi yang muncul pada masing-masing istilah. Adanya kesamaan
urutan teknik yang muncul sehingga dibuat draft pertama adalah sebagaimana
berikut.
PADANAN LAZIM, PEMINJAMAN MURNI, PEMINJAMAN ALAMIAH,
MODULASI, PEMINJAMAN PARSIAL DAN DESKRIPSI
No Kategori
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Teknik
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1

Konsep religi

Padanan lazim,peminjaman murni, peminjaman alamiah
dan deskripsi

2

Istilah
pencerahan

Padanan lazim, peminjaman murni dan peminjaman
alamiah serta modulasi

3

Sejarah religi

Padanan lazim, peminjaman murni dan modulasi

4

Situs religi

Padanan lazim, peminjaman
peminjaman alamiah

5

Eskatologi

Padanan lazim, peminjaman murni, dan peminjaman
alamiah

6

Kelompok
religi

Padanan lazim, peminjaman murni, peminjaman alamiah
dan peminjaman parsial

7

Sapaan religi

Padanan lazim, peminjaman murni, peminjaman parsial
dan peminjaman alamiah

murni

kemudian

Dalam draf model pertama, 7 (tujuh) istilah budaya religi Islam muncul
adapun urutanya yaitu padanan lazim, peminjaman murni, peminjaman alamiah,
modulasi, deskripsi dan peminjaman parsial. Kecenderungan teknik pertama adalah
padanan lazim kemudian diikuti oleh teknik yang lain sesuai urutan di atas. Padanan
lazim tidak hanya pada 7 (tujuh) istilah di atas tetapi juga pada semua sisa istilah
yang lain. Pemilihan padanan lazim berdasarkan pada jumlah data yang ada
sehingga ia bisa menjadi pilihan teknik petama, yang berbeda pada masing-masing
kelompok adalah pada urutan teknik kedua dan ketiga. Di sana akan ada kesamaan
antara kelompok pertama (model 1) dengan kelompok ketiga (model 3) dalam hal
urutan teknik. Kelompok satu dan ketiga sama-sama dimulai dengan padanan lazim
kemudian peminjaman murni.
Model pertama dikategorikan sebagai model dengan religiositas yang
tinggi. Model pertama juga merupakan model yang paling sensitive, di sana istilah
sapaan religi dan sejarah religi. Keduanya memiliki data yang oleh penerjemah
memaksanya menggunakan teknik delisi. Teknik yang dianggap tidak berdampak
baik namun tetap dilakukan oleh penerjemah berdasarkan pertimbangan
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subjektifitas penerjemah itu sendiri. Model pertama dibuat berdasarkan kotak diatas
sehingga bisa kita lihat sebagaimana berikut;
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Tabel 4.20. Model Pertama (strong religiosity); Sapaan Religi, Konsep religi, Istilah Pencerahan, Sejarah Religi, Situs Religi,
Eskatologi dan Kelompok Religi.
Sapaan
religi,
Konsep
religi,
Istilah
Pencer
ahan,
Sejarah
Religi,
Situs
Religi,
Eskatologi
dan
Kelompok
Religi.

Ya
Apakah
istilah
sapaan
TSU
memiliki
padanan di
TSA?

Tidak

Pada Apakah
nan penerje
lazim
mah
ingin
memper
kenalkan
istilah
Bsu ke
pembaca
sasaran

Ya

Tidak

Peminjaman
murni

Apakah
istilah akrab
dengan
pembaca
sasaran
jika
pelafalan
dan
tulisanya
disesuaikan dengan
kaidah
Bsa?

Ya

Tidak

Peminjaman
alamiah

Apakah
penerje
mah
ingin
menerjemahkan
dengan
sudut
pandang
lain

Ya

Tidak

modulasi

Apakah
penerjem
ah ingin
istilah
diterjema
hkan
dengan
bentuk
penjelas
an atau
deskripsi
sehingga
pembaca
sasaran
memahami?

Ya

Tidak

Deskripsi

Apakah
sapaan
religi
akrab
dengan
pembaca
sasaran
jika
pelafalan
dan
tulisanya
mirip
Bsu?

Ya

Peminjaman
X

210
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2. Model Kedua; Teknik Penerjemahan Aktivitas Religi Khusus dan
Perintah dan Larangan Religi
Model kedua terdapat 2 (dua) istilah budaya religi Islam yang bisa disatukan
berdasarkan kecenderungan frekuensi teknik yang muncul dengan jumlah teknik
yang bervariasi. Secara umum disepakati dalam model penerjemahan istilah budaya
religi Islam yaitu penggunaan teknik padanan lazim. Model kedua ini urutanya
adalah padanan lazim, peminjaman alamiah dan kemudian modulasi.

Urutan

tersebut adalah berdasarkan urutan jumlah teknik yang muncul dari masing-masing
istilah.
Model kedua adalah kesatuan dari 2 (dua) model istilah budaya religi Islam
yang ditetapkan tidak hanya berdasarkan urutan teknik yang muncul tetapi juga
berdasarkan pada hasil FGD dengan rater dan pakar penerjemahan. Di sisi lain
masing-masing istilah memiliki sifat dan nilai religiositasnya masing-masing. Dari
2 (dua) istilah tersebut yang akan dibahas pertama adalah aktivitas religi khusus.
Tabel 4.21. Data Aktivitas Religi Khusus yang Ditemukan
Aktivitas religi khusus













Pad.lazim
Literal
Modulasi
Kreasi disk.
PL+literal

19
2
2
1
1

Contoh data
Jenis
Aktivitas
religi
khusus

Teknik
Padanan
lazim

Bsu
where he prayed,
fasted and gave
alms to the poor

Peminjaman
murni
Modulasi

where he prayed,
fasted and gave
alms to the poor

Bsa
Di mana ia
berdoa,
berpuasa, dan
memberikan
sedekah kepada
kaum miskin

Di mana ia
berdoa,
berpuasa, dan
memberikan
sedekah kepada
commit to user
kaum miskin

Keterangan
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Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan aktivitas
religi khusus yaitu padanan lazim, peminjaman alamiah dan modulasi, 19, 2.
Teknik literal dihilangkan karena penerjemahan menggunakan teknik tersebut tidak
menghasilkan terjemahan yang berkualitas walaupun teknik literal menempati
urutan kedua. Penghilangan teknik literal berdasarkan hasil FGD bersama pakar
dan rater. Karya terjemahan akan sulit dimengerti karena penerjemah akan
mengalihbahasakan lepas kontek dan apa adanya. Teknik yang direkomendasikan
adalah padanan lazim dan peminjaman murni serta modulasi. Hasil dari
penggunaan padanan lazim, peminjaman alamiah dan modulasi memiliki
kecenderungan terjemahan yang baik. Tambahan teknik peminjaman alamiah
berdasarkan hasil FGD bersama para pakar (Prof. Nababan, Anam Sutopo, Alfian
Yoga Prananta, Sumardiono & peneliti sendiri). Aktivitas religi khusus meliputi
kegiatan ritual yang dilakukan oleh suatu agama. Aktivitas yang bernilai ibadah
khusus yang sudah ditentukan syarat dan rukunya. Ibadah ini diperintahkan untuk
dijalankan dengan tertib untuk umatnya dengan balasan yang baik akan diberikan
oleh ALLAH SWT dan ancaman bagi yang meninggalkanya.
Padanan lazim menjadi pilihan utama karena hasilnya bermutu, pemilihan
ini tidak lepas dari usaha yang sungguh-sungguh mencari padanan terdekat dalam
Bsa. Penerjemah tidak langsung meminjam atau menggunakan teknik lain. Yang
diperlukan dalam padanan lazim intinya penguasaan materi Bsu dan Bsa baik
budaya dan Bahasanya. Dengan menguasai dua hal tadi hasil terjemahan akan
dijamin baik. Secara keakuratan baik karena diksi yang dipakai sesuai kontek dan
sudah lazim dalam Bsa. Secara norma dan tata Bahasa tidak melanggar aturan Bsa
dan terakhir adalah teks tersebut mudah dimegerti. Kalau ketiganya sudah terpenuhi
maka itulah gambaran teknik yang digunakan yaitu padanan lazim. Menurut Nida
dan Taber (1982:173), Larson (1998:529), Nida (2001:3), dan Nababan, dkk
(2012:44) teks terjemahan seperti itu telah memenuhi tujuan penerjemahan.
Apabila

penerjemah

ingin

menghadirkan

hasil

terjemahan

yang

mempertahankan unsur Bsu namun dilafalkan dengan kaidah Bsa penerjemahkan
direkomendasikan menggunakan commit
teknik to
peminjaman
alamiah. Sebagai contoh
user
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diterjemahkan

menjadi

zakat.

Penerjemahan

seperti

ini

mengakomodir dengan kaidah Bsa sehingga bisa berterima dalam Bsa. Yang
diadaptasi adalah tata tulis sesuai dengan tata Bahasa Bsa, semakin sering suatu
istilah ditulis dalam Bsa maka dia akan mengalami naturalisasi istilah. Dengan kata
lain istilah tersebut bisa menjadi Bahasa baku Bsa. Kalau pelafalan sesuai dengan
suara Bsa maka akan cepat diterima oleh pembaca sasaran. Keuntunganya adalah
bertambah istilah dan semakin kaya istilah naturalisasi. Ketika penerjemah banyak
menerjemahkan teks dari berbagai jenis buku yang berasal dari negara, bahasa yang
bermacam-macam maka pasti akan banyak ditemukan peminjaman alamiah. Ini
karena perbedaan budaya dan istilah antar Bahasa, sangat sulit mencari padanan
one to one corresponding word untuk semua istilah. Peminjaman menjadi solusi
agar penerjemah tetap bisa mempertahankan nilai dan budaya Bsu tetapi dilafalkan
dengan kaidah Bsa. Apabila penerjemah ingin menghadirkan sudut pandang lain
maka dia bisa menggunakan teknik modulasi.
Teknik modulasi, penerjemah tidak menggunakan istilah pertama dalam
kamus sebagai rujukan baku namun dia menggunakan opsi terjemahan lain yang
mengandung unsur Bsu. Keuntungan menggunakan teknik ini adalah untuk
menghadirkan bacaan dengan sudut pandang lain agar bisa mengakomodir banyak
pembaca sasaran. Contoh istilah yang diterjemahkan dengan teknik modulasi
adalah prayed diterjemahkan dengan berdoa. Terjemahan tersebut di dalam agama
Islam sebenarnya kurang sepadan dengan Bsu. Sebenarnya, penerjemah berusaha
mengakomodir unsur Bsu namun dinilai kurang spesifik merujuk pada Bsu.
Namun, keuntungan dari teknik ini adalah ia bisa menghadirkan bacaan yang
menjaring pembaca sasaran yang lain. Artinya, aka nada tambahan konsumen karya
terjemahan, ini berarti keuntungan ekonomis naiknya oplah karya terjemahan.
Religiositas teks terjemahan termasuk tinggi, ini berdasarkan jumlah 25
data Bsu yang diterjemahan dengan 20 terjemahan yang menggunakan Arabisasi
dalam Bsa. Ada pengaruh signifikan penggunaan isitilah Bahasa Arab. Semakin
istilah Arab digunakan dalam Bsa maka dinilai semakin religius. Bagi pembaca
sasaran, Arabisasi ini baik karena itu sesuai yang mereka inginkan. Yang mereka
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melihat tulisanya secara langsung akan membantu memperkaya istilah budaya
religi Islam bagi pembaca sasaran. Istilah budaya religi Islam kedua yang termasuk
bagian dari model kedua yaitu perinah dan larangan religi dengan data sebagai
berikut;
Tabel 4.22 Data Perintah dan Larangan Religi yang Ditemukan
Perintah dan Larangan 
religi



Pad.lazim
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Contoh data
Jenis
Perintah dan
larangan religi

Teknik
Padanan
lazim

Bsu
Among the most
important of
these areas were
highway
robbery, theft,
bodily injury,
homicide,
adultery and
fornication

Bsa
diantara yang
amat penting
dalam hal ini
adalah
perampokan di
jalan raya,
pencurian,
kekerasan yang
mengakibatkan
lukanya
seseorang,
bunuh diri,
perzinaan dan
perkosaan

Keterangan

Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan perintah
dan larangan religi hanya dua yaitu padanan lazim dan peminjaman alamiah,
tambahan peminjaman alamiah berdasarkan hasil FGD bersama para pakar (Prof.
Nababan, Anam Sutopo, Alfian Yoga Prananta, Sumardiono & peneliti sendiri).
Hasil dari penggunaan tersebut dia atas memiliki kecenderungan untuk
menghasilkan terjemahan yang akurat, berterima dan memiliki keterbacaan yang
tinggi. Padanan lazim adalah satu-satunya teknik yang digunakan diantara banyak
data. Istilah dalam Bsu sudah menyatu dengan budaya dan Bsa nya. Dengan kata
lain Bahasa Bsa tidak bisa dipisahkan dengan Bsu, ada kaitan budaya yang erat
antara keduanya. Kaitan paling erat adalah kaitan agama dan penyebaranya. Budaya
Bsa sangat terbuka dengan budaya
Bsu to
namun
commit
user tetap khas dan mempertahankan
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budaya Bsa. Kalau istilah Bsu sudah dikenal dalam Bsa maka teks religi akan
mudah untuk diterjemahkan. Penerjemah akan sangat terbantukan karena istilah
dari Bsu sebenarnya sudah banyak dimengerti oleh pembaca sasaran. Target
penerjemahan akan tercapai dengan mudah yaitu tersampaikanya pesan tanpa
menambah, mengurangi dengan mengambil padanan terdekat yang sudah dikenal
oleh Bsa. Hal ini sebagaimana pendapat Nida dan Taber (1982:173), Larson
(1998:529), Nida (2001:3), dan Nababan, dkk (2012:44). Istilah hajj diterjemahkan
dalam Bsa menjadi berhaji ke Baitulloh. Itu adalah perintah dalam Islam untuk
semua umat. Istilah dari Bsu sangat dekat dengan istilah yang sudah lazim dalam
Bsa yaitu berhaji.
Contoh data lain yang berasal dari Bsu adalah fornication, yang
diterjemahkan menjadi perkosaan. Istilah tersebut bisa ditelusuri dalam kamus baik
online atau offline, di situ akan bisa ditemukan terjemahan dari Bsu tersebut. Tidak
sulit mencari padanan istilah itu karena hal tersebut juga ada dalam pembaca Bsa.
Budaya tertentu bisa ditiru dan dikenal Bsa melalui karya terjemahan. Karya
terjemahan berdampak langsung kepada pembaca sasaran baik yang positif atau
yang negatif. Dengan menggunakan padanan lazim sebenarnya penerjemah tidak
melibatkan ideologinya karena yang ditulis sebenarnya sudah ada dalam Bsa. Tidak
ada yang baru, kecuali kalau dengan teknik lain yang denganya budaya Bsu bisa
dimasukan. Dengan padanan lazim berarti ada keseimbangan budaya antara
keduanya.
Tidak ada sisi negatif menggunakan padanan lazim dalam menerjemahkan,
hal ini karena kualitas terjemahan akan dijamin baik dan bermutu. Teks religi
merupakan teks yang sensitif namun kalau diterjemahkan dengan baik akan
menghasilkan terjemahan yang berkualitas, tidak kontroversial dan mencerahkan.
Berdasarkan hasil FGD dengan pakar yaitu kalau penerjemah ingin tetap
memperahankan Bsu namun menggunakan tata tulis dan pelafalan sesuai Bsa maka
penerjemah disarankan menggunakan teknik peminjaman alamiah. Tujuan
menggunakan teknik ini adalah untuk proses asimilasi dan akulturasi Bahasa dan
budaya. Hal yang diharapkan dengan peminjaman alamiah adalah nilai religi tetap
commit to user

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

kuat namun tetap beradaptasi dengan tata tulis Bsa. Hasil menggunakan
peminjaman alamiah memiliki kecenderungan baik dan bermutu.
Religiositas teks perintah dan larangan religi dinilai kurang religius,
berdasarkan 13 data yang ditemukan hanya 4 diantaranya yang menggunakan
terjemahan nuansa Arab dan 9 data lainya menggunakan terjemahan umum, nonArabisasi. Ini berdampak pada generalisasi terjemahan religi jenis perintah dan
larangan. Istilah yang digunakan tidak mensyaratkan istilah Timur Tengah namun
lebih menggunakan istilah lokal. Penerjemahan seperti ini maknanya lokalisasi
istilah, bisa juga bermakna penyederhanaan, penerjemah mementingkan istilah
lokal daripada istilah spesifik. Pembaca yang awam akan sangat terbantu dengan
bacaan seperti ini, mereka menginginkan mendapat pesan secepatnya. Kalau
berdasarkan standar religiositas,

maka hasil terjemahan istilah perintah dan

larangan dinilai kurang religious karena penerjemah lebih mengedepankan istilah
Bsa.
Dari 2 (dua) istilah budaya religi Islam yang telah dibahas diatas sehingga
bisa dipetakan frekuensi yang muncul pada masing-masing istilah. Adanya
kesamaan urutan teknik yang muncul sehingga dibuat draf kedua adalah
sebagaimana berikut.

PADANAN LAZIM, PEMINJAMAN ALAMIAH, MODULASI
1

Aktivitas religi khusus

2

Perintah dan Larangan Padanan lazim dan peminjaman alamiah
religi

Padanan lazim, peminjaman alamiah dan
modulasi

Dalam model kedua, hanya ada 2 (dua) istilah muncul. Urutanya yaitu
padanan lazim dan kemudian modulasi. Kecenderungan teknik pertama adalah
padanan lazim kemudian diikuti oleh teknik yang lain sesuai urutan di atas.
Pemilihan padanan lazim berdasarkan pada jumlah data yang paling banyak
sehingga ia bisa menjadi pilihan teknik pertama, yang berbeda pada masing-masing
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antara kelompok pertama (model 1) dengan kelompok ketiga (model 3) dalam hal
urutan teknik. Kelompok satu dan ketiga sama-sama dimulai dengan padanan lazim
kemudian peminjaman murni. Sedangkan model kedua hasilnya berbeda, model
kedua dianggap sebagai model dengan tingkat sensitifitas paling rendah. Pilihan
kedua adalah peminjaman alamiah, ini dibuat berdasarkan draft diatas sehingga bisa
kita lihat modelnya sebagaimana berikut;
Tabel 4.23 Model Kedua (low religiosity): Teknik Aktivitas Religi Khusus dan
Perintah dan Larangan

Ya
Aktivitas
religi
khusus
dan
Perintah
dan
Larangan
Religi

Apakah
istilah
konsep
TSU
memiliki
padanan
di TSA?

Tidak

Padanan
Lazim

Apakah
penerjemah
ingin
memper
kenalkan
istilah
Bsu
dengan
tata tulis
pembac
a
sasaran?

Ya

Tidak

Pemin.
alamiah

Apakah
istilah
pencerahan
diterjemah
kan dengan
dengan
sudut
pandang
lain dalam
Bsa?

Ya

Modulasi

3. Model Ketiga; Teknik Penerjemahan Istilah Pemilik Religi, Konstruksi
Religi, Peringatan Religi dan Nama Religi, Pemerintahan Religi, Kriteria
Moral Etika, Kegiatan Religi, Peristiwa Religi dan Artefak.
Model ketiga terdapat 9 (sembilan) istilah budaya religi Islam yang bisa
disatukan berdasarkan kecenderungan frekuensi teknik yang muncul dengan jumlah
teknik yang bervariasi. Secara umum disepakati dalam model penerjemahan istilah
budaya religi Islam yaitu penggunaan teknik padanan lazim. Model ketiga ini hanya
dua teknik yaitu padanan lazim kemudian peminjaman murni. Urutan tersebut
adalah berdasarkan urutan jumlah teknik yang muncul dari masing-masing istilah.
Model ketiga adalah kesatuan dari 9 (sembilan) istilah budaya religi Islam
yang ditetapkan tidak hanya berdasarkan urutan teknik yang muncul tetapi juga
berdasarkan pada hasil FGD dengan rater dan pakar penerjemahan. Selain itu,
masing-masing istilah memiliki sifat dan nilai religiositasnya masing-masing. Dari
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9 (sembilan) istilah budaya religi Islam yang akan dibahas pertama adalah istilah
pemilik religi kemudia diikuti yang berikutnya.
Tabel 4.24. Data Pemilik Religi yang Ditemukan
Pemilik religi









Pad.lazim
Generalisasi
Pemin.alami

5
1
1

Contoh data
Jenis
Pemilik
religi

Teknik
Padanan
lazim

Bsu
Allah had created
the world and
would
judge humanity in
the Last Days

Bsa
ALLAH telah
menciptakan
dunia dan akan
menilai
manusia pada
hari akhir

Keterangan

Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan pemilik
religi yaitu padanan lazim, ditemukan ada 5 data. Dari data yang ditemukan
didominasi menggunakan padanan lazim. Makna dari dominasi padanan lazim
berarti nama pemilik religi sudah sering disebut secara lisan maupun tulis. Pilihan
yang akurat karena tidak menghilangkan makna, berterima secara tata tulis.
Pembaca diuntungkan dengan nama ini karena pembaca sasaran akan sangat mudah
mengerti maksudnya.
Religiositas teks istilah pemilik religi sangat kental karena mereka sangat
erat kaitanya dengan Bahasa Arab. Dalam ajaran religi Islam, dengan membaca
namanya saja sudah merupakan ibadah termasuk juga menulisnya, membahasnya
bahkan mengingatnya saja sudah dinilai baik. Nama pemilik religi sering disebut
sehingga ia sudah akrab dalam Bsa. Nama ALLAH memiliki 99 sebutan kemuliaan
dan kesempurnaan, pembaca sasaran sudah sering mendengarnya. Semakin sering
pemilik religi disebut dalam terjemahan maka pembaca sasaran akan menjadi
semakin akrab. Teks yang sering menulis nama pemilik religi (ALLAH ) maka ia
bisa menunjukan jenis teks, dan sebaliknya semakin tidak menggunakan namanya
maka teks tersebut adalah teks umum. Istilah budaya religi Islam kedua yang
termasuk bagian dari model ketiga yaitu konstruksi religi dengan data sebagai
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Tabel 4.25 Data Konstruksi Religi yang Ditemukan
Konstruksi religi





Pad.lazim

6

Contoh data
Jenis
Teknik
Konstruksi Padanan
religi
lazim

Bsu
A mosque was
built in each of the
amsar where the
Muslim troops
attended Friday
prayers

Bsa
Sebuah masjid
dibangun di tiap
amsar, di mana
tentara Muslim
menunaikan
salat Jum’at

Keterangan

Konstruksi religi merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan
religi yang diciptakan manusia, rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk
menerjemahkan semua konstruksi religi di atas hanya satu yaitu padanan lazim,
hasilnya dari penggunaan tersebut memiliki kecenderungan untuk menghasilkan
terjemahan yang akurat, berterima dan memiliki keterbacaan yang tinggi.
Teknik padanan lazim menjadi pilihan utama untuk menerjemahkan
kosntruksi religi, nama-nama bangunan religi tersebut juga ditemukan di wilayah
Bsa sehingga nama-namanya sudah baku. Masyarakat Bsa mayoritas memiliki
keyakinan yang sama dengan topik teks sehingga nama konstruksi religi bisa
ditemukan juga dalam wilayah Bsa. Tidak ditemukan kerugian menggunakan
teknik ini karena istilah dari Bsu bisa dicari padanan terdekat dalam Bsa. Ketika itu
terjadi berarti makna tersampaikan tanpa pengurangan dan tambahan.
Religiositas teks sangat kuat, ini bisa dilihat dari 6 data yang ada 5
diantaranya menggunakan istilah Arab atau istilah yang memiliki akar rumpun
Bahasa Arab. Arabisasi sering ditampilkan oleh penulis atau pembicara untuk
menunjukan religiositas yang tinggi dengan memakai istilah budaya religi Islam
sesering mungkin. Dengan kata lain, semakin sering istilah Arab ditampilkan maka
akan menambah keyakinan dan originalitas teks dan ajaran. Istilah budaya religi
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Islam ketiga yang termasuk bagian dari model ketiga yaitu peringatan religi dengan
data sebagai berikut;

Tabel 4.26 Data Peringatan Religi yang Ditemukan
Peringatan religi





Pad.lazim

2

Contoh data
Jenis
Peringatan
religi

Teknik
Padanan
lazim

Bsu
he suppressed
the Ashura
celebrations in
honour of
Husain, and
forbade Iranians
to go on the hajj

Bsa
Ia melarang
peringatan
Asyura untuk
mengenang
Husayn, dan
melarang orang
Iran melakukan
hajji.

Keterangan

Peringatan religi merupakan nama, hari peristiwa bersejarah dalam agama
Islam sebagai pengingat. Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk
menerjemahkan peringatan religi hanya satu yaitu padanan lazim, hasilnya dari
penggunaan teknik tersebut adalah ia memiliki kecenderungan untuk menghasilkan
terjemahan yang akurat, berterima dan memiliki keterbacaan yang tinggi.
Penggunaan padanan lazim dari jenis ke jenis istilah yang lain masih diprioritaskan,
ini karena pertimbangan komprehensif dan holistik yaitu a. konsumen merasa puas
dengan hasil terjemahan b. pesan dari Bsu tersampaikan c. pembaca sasaran merasa
mendapatkan bacaan yang bermutu dan d. penerjemah dan supplier buku lebih
diuntungkan dengan naiknya omset penjualan.
Contoh data seperti Ashura celebrations

diterjemahkan menjadi

peringatan Ashura, terjemahan tersebut sudah lazim digunakan dalam Bsa, mereka
sudah mengenalnya tanpa bertanya kepada kawan atau kamus yang ada dalam Bsa.
Khususnya pembaca muslim akan sudah mengenalnya dengan mudah. Tidak ada
sisi kerugian menggunakan teknik padanan lazim karena pesan Bsu sudah
tersampaikan, norma Bsa sudah dipenuhi dan istilah tersebut mudah dimengerti
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oleh pembaca sasaran. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nida dan Taber
(1982:173), Larson (1998:529), Nida (2001:3), dan Nababan, dkk (2012:44).
Religiositas teks data peringatan religi dinilai kuat karena berdasarkan hasil
terjemahan yang ditemukan 2 data, keduanya adalah Arabisasi. Hal ini sering
ditampilkan oleh penulis atau pembicara untuk menunjukan religiositas yang tinggi
dengan memakai istilah budaya religi Islam sesering mungkin. Semakin sering
ditampilkan maka akan menambah keyakinan dan originalitas teks dan ajaran.
Istilah budaya religi Islam keempat yang termasuk bagian dari model ketiga yaitu
nama religi dengan data sebagai berikut;
Tabel 4.27. Data Nama Religi yang Ditemukan
Nama religi

Data nama religi
Jenis
Teknik
Nama
Padanan
religi
lazim





Pad.lazim

Bsu
The new sect would
eventually be called
Islam (surrender);

Bsa
Agama yang
baru itu, pada
saatnya kelak
disebut Islam
(penyerahan
diri)

1

Keterangan

Teknik padanan lazim direkomendasikan untuk menerjemahkan istilah
terkait nama religi. Dengan teknik ini hasilnya berkualitas, baik secara makna dan
bentuk bahkan secara ekonomis juga menguntungkan. Nama religi hanya ada satu
data, nama agama Islam sudah dikenal secara luar dalam masyarakat Bsa. Ia
diterjemahkan dengan padanan lazim, dikenal tidak hanya di masyarakat Bsa tetapi
di negara lain juga sudah dikenal. Ini adalah agama yang dianut oleh mayoritas
pembaca sasaran. Ia sudah dikenalkan semenjak anak dilahirkan. Ini berarti tujuan
penerjemahan telah tercapai sebagaimana disampaikan oleh Nida dan Taber
(1982:173), Larson (1998:529), Nida (2001:3), dan Nababan, dkk (2012:44).
Religiositas teks sangat kuat, walaupun hanya hanya 1 data tetapi ia tetap
asli sebagaimana nama agama tersebut pertama diturunkan, ia menggunakan
Bahasa Arab. Ini tidak bisa dirubahcommit
dengantonama
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mudah menyebutnya oleh pencipta dan pemiliknya. Hal ini sering ditampilkan
oleh penulis atau pembicara untuk menunjukan religiositas yang tinggi dengan
memakai nama religi sesering mungkin. Semakin sering ditampilkan maka akan
menambah keyakinan dan originalitas teks dan ajaran. Istilah budaya religi Islam
kelima yang termasuk bagian dari model ketiga yaitu pemerintahan religi dengan
data sebagai berikut;
Tabel 4.28 Data Pemerintahan Religi yang Ditemukan
Pemerintahan religi






Pad.lazim
Peminjaman murni
Kreasi disk.
PL+peminjaman






40
2
1
1

Contoh data
Jenis
Pemerintahan
religi

Teknik
Padanan
lazim

Peminjaman
murni

Bsu
Under
the
Umayyads,
each
town had developed
its own fiqh
Majlisi promoted
the
mourning
rituals in honour of
Husain

Bsa
Dalam pemerintahan
Umayyah, tiap kota
mengembangkan Fiqihnya sendiri
Majlisi menganjurkan
ritual berkabung untuk
menghormati Husayn

Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan
pemerintahan religi hanya dua yaitu padanan lazim dan peminjaman murni,
jumlahnya 40, 2. Hasilnya dari penggunaan tersebut memiliki kecenderungan
untuk menghasilkan terjemahan yang baik. Teknik padanan lazim menjadi prioritas
dalam menerjemahkan karena denganya hasil terjemahan dijamin baik. Tidak ada
sisi negatif menggunakan teknik ini karena berbagai alasan diantaranya adalah a.
secara ekonomis menguntungkan karena karya terjemahan tidak akan menambah
jumlah halaman berlebihan b. pembaca sasaran diuntungkan dengan bacaan yang
alamiah c. penerjemah diuntungkan karena omset penjualan buku meningkat,
setelah merasa puas dengan buku-buku terjemahan pembaca akan semakin sering
berlangganan.
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Langkah yang dilakukan penerjemah menggunakan teknik padanan lazim
yaitu dengan memahami kalimatnya, konteknya kemudian ditelusuri di kamus
induk Bsa. Setelah ditemukan maka penerjemah bisa memilih mana istilah yang
paling cocok, one to one corresponding word. Kata dengan kata, frasa dengan frasa,
yang jauh lebih penting lagi pesan moral religi dari Bsu harus tersampaikan dengan
baik. Kata hijrah misalnya diterjemahkan menjadi pindah. Dengan terjemahan
seperti itu pesan religi hilang, selain itu, nilai religiositasnya juga tidak ada. Dalam
teks religi, keakuratan sangat penting karena yang dimau oleh pembaca bukan
hanya informasi tetapi juga bacaan yang mendorong ruhani kepada kebaikan. Ini
akan tercapai manakala istilah yang diambil tepat.
Solusi bagi penerjemah yang tidak menemukan padanan terdekat, kemudian
juga dia ingin menjual karya terjemahan yang pesan religinya kuat maka disarankan
dia penggunakan peminjaman murni. Contohnya istilah Majlisi yang
diterjemahkan dalam Bsa menjadi Majlisi. Langkah ini positif dan baik saja karena
maksud penerjemah adalah membawa pesan religi ke Bsa. Barangkali yang menjadi
pertimbangan adalah nilai keberterimaan. Tata cara penulisanya tidak mengikuti
kaidah Bsa, selain itu keterbacaanya juga perlu diperhatikan. Ketika istilah yang
ditulis dalam karya terjemahan itu asing bagi pembaca maka itu akan menghambat
memahami teks. Sebenarnya yang dirugikan adalah penerjemah itu sendiri yaitu
omset dan ekonomisnya tidak tercapai. Selain itu pembaca menjadi tidak lagi
berminat untuk kembali menggali ilmu, terhenti karena istilahnya yang dipinjam
menyulitkan. Solusinya adalah dengan memberikan catatan tambahan supaya
mereka bisa paham tanpa membuka kamus, tanpa bertanya kepada pembaca lain.
Jadi teknik yang dianjurkan adalah padanan lazim dan peminjaman murni.
Peminjaman murni dengan catatan yaitu penerjemah harus mempertimbangkan lagi
penulisanya.
Religiositas teks terjemahan sangat kuat nuansa religinya, berdasarkan pada
44 data pemerintahan religi yang ada 36 data diantaranya menggunakan istilah
Arab, istilah yang identik dengan religi Islami. Hal ini tidak lepas dari asal muasal
agama ini yang lahir di Jazirah Arab. Hubunganya dengan karya terjemahan adalah
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maka itu dianggap sebagai teks yang religius. Istilah tersebut ternyata sudah lazim
digunakan dalam berbagai media tulis, lisan dan elektronik. Semakin sedikit
menggunakan istilah nuansa Arab berarti kurang religius, yang terlihat hingga hari
ini adalah dimulai dari nama, sapaan hingga gelar dalam kontek religi terasa sangat
sulit menghindar dari nuansa Arab. Istilah budaya religi Islam keenam yang
termasuk bagian dari model ketiga yaitu kriteria moral dan etika religi dengan data
sebagai berikut;
Tabel 4.29. Data Kriteria Moral Etika yang Ditemukan
Kriteria moral etika







Pad.lazim
Kreasi disk.
Peminj. murni
Peminjaman parsial
Delisi







14
2
2
1
2

Contoh data
Jenis
Kriteria
moral
etika

Teknik
Padanan
lazim

Bsu
In the Quranic vision
there is no dichotomy
between the sacred
and
the profane
Peminjaman The Sharīʿa juristic
murni
works, long and short,
always insisted on the
distinction
between
two types of jihād
(commonly translated
as
“holy
war”):
mandatory
and
optional (respectively,
farḍ ʿayn and farḍ
kifāya).

Bsa
Di dalam visi qurani, tidak
ada dikotomi antara yang
suci dengan kotor

Karya-karya hukum
dalam Shari’a, baik
panjang ataupun pendek,
selalu menekankan pada
perbedaan antara dua tipe
jihad (yakni fardh ‘ayn
dan fardh kifaya ).

Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan kriteria
moral dan etika yaitu padanan lazim dan peminjaman murni, jumlahnya sesuai
urutan 14 dan 2. Hasilnya dari penggunaan tersebut memiliki kecenderungan untuk
menghasilkan terjemahan yang baik. Teknik padanan lazim diprioritaskan untuk
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mudah dibaca. Walaupun istilah budaya religi Islam merupakan rumpun Bahasa
Arab tetapi mereka sudah lazim dipakai dalam Bsa. Sebagaimana diketahui bahwa
banyak istilah Arab menjadi baku dalam Bsa semenjak agama Islam disebarkan ke
Indonesia. Istilah tersebut bisa ditelusuri lewat kamus induk Bsa baik offline
ataupun online. Selain sudah terbakukan dalam kamus mereka lazim digunakan
dalam kajian-kajian Islam yang banyak ditemukan di masjid-masjid. Dampaknya
pembaca sasaran semakin mengenal Islam lewat istilah Islam yang disampaikan
penceramah. Dengan padanan lazim target penerjemah telah tercapai yaitu
tersampaikanya pesan kepada Bsa. Ini sebagaimana pendapat dari Nida dan Taber
(1982:173), Larson (1998:529), Nida (2001:3), dan Nababan, dkk (2012:44).
Keuntungan menggunakan padanan lazim yaitu keakuratan, keberterimaan
dan keterbacaan teks terjemahan dijamin baik. Selain itu dampak ekonomis juga
ada yaitu terjualnya karya-karya tersebut, itu nilai ekonomis tersendiri bagi
penerjemah. Dan yang tidak kalah penting yaitu naiknya animo belajar agama dari
berbagai sumber tidak hanya dari buku timur tengah tetapi juga dari penulis barat
mengenai Islam, ini bisa menjadi sudut pandang lain dalam memandang agama
yang mulia ini. Manakala penerjemah berupaya membumikan istilah Bsu ke Bsa
lebih banyak lagi maka direkomendasikan menggunakan teknik peminjaman
murni. Penerjemah tidak menerjemahkan namun tinggal menulis ulang apa yang
dalam bsu kemudian ditarik secara utuh ke dalam Bsa. Keuntunganya ada yaitu
pembaca menjadi semakin terbiasa dengan istilah budaya religi Islam, mereka
merasa lebih religius menggunakan istilah pinjaman. Beberapa istilah memang
tidak ada padananya dalam Bsa, kalau dipaksa dengan padanan terdekat
dikhawatirkan mengurangi nilai religiositas istilah tersebut. Ini karena istilah
tersebut memiliki makna yang dalam sehingga harus dipinjam untuk menghindari
pendangkalan makna atau berlebihan. Penerjemah tidak berani mengambil resiko
dengan istilah agama karena agama Islam bukan budaya, ia adalah nikmat dan
anugrah yang diberikan oleh ALLAH SWT yang tidak bisa dipermainkan dalam
penerjemahan. Istilah farḍ ʿayn contohnya, ini akan menjadi Bahasa Universal,
lintas Bahasa dan budaya walaupun istilah tersebut sulit dalam pelafalan oleh
pembaca tertentu tetapi dalam Bahasa tulis itu tetap dipertahankan.
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Religiositas teks kriteria moral dan etika kurang kuat religiositasnya,
berdasarkan pada 21 data yang ada ditemukan 12 data yang bernuansa Arab dan 9
lainya non-Arabisasi. Ini berbeda dengan jenis istilah lain yang sangat dominan
nuansa religinya seperti sapaan religi, konsep dsb. Walaupun dalam bentuk
terjemahan namun nuansa Arab akan melijitimasi teks religi menjadi valid. Ini tidak
bisa lepas dari pandangan kebanyakan pembaca sasaran yang menganggap bahwa
teks terjemahan yang jarang menggunakan istilah nuansa Arab dinilai kuran
religius. Istilah budaya religi Islam ketujuh yang termasuk bagian dari model ketiga
yaitu peristiwa religi dengan data sebagai berikut;
Tabel 4.30. Data Peristiwa Religi yang Ditemukan
Peristiwa religi

Contoh data
Jenis
Teknik
Peristiwa Padanan
religi
lazim

Peminjaman
murni






Pad.lazim
Peminjaman murni
Generalisasi
Modulasi

Bsu
Many of the more
extreme Shiis
(known as the
ghulat.
exaggerators) were
converts and
brought some of
their old beliefs
into Islam with
them

Thus, to be a true
believer (muʾmin),
a genuine Muslim
(min al-muslimīn),
is to appreciate the
facts of having
been born
(khuliqa/khalq);
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5
3
1
1

Bsa
Keterangan
Banyak Syiah
yang lebih
ekstrem (yang
dikenal sebagai
ghulat: orang
yang melebihlebihkan)
adalah muallaf
dan membawa
beberapa
keyakinan lama
mereka ke
dalam Islam.
Karena itu,
untuk menjadi
seorang yang
beriman secara
benar
(mu’min),
seorang Muslim
yang hakiki (m
inalmuslimin),
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berarti
mengapresiasi
kenyataan
bahwa dirinya
telah dilahirkan
(khuliqa,
khalq);
Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan peristiwa
religi yaitu padanan lazim dan peminjaman murni, jumlahnya 5, 3. Hasilnya dari
penggunaan tersebut memiliki kecenderungan untuk menghasilkan terjemahan
yang baik. Kejadian religi meliputi segala hal yang terjadi dan penting dalam suatu
agama. Kejadian (hal, perkara, dan sebagainya); kejadian yang luar biasa (menarik
perhatian dan sebagainya); yang benar-benar terjadi. Ada dua kriteria yang
menunjukkan suatu hal termasuk dalam kategori ini, yaitu kejadian yang terjadi
pada tokoh-tokoh penting dalam agama dan kejadian yang terjadi untuk mendukung
penyebaran agama.
Teknik padanan lazim direkomendasikan dalam menerjemahkan istilah
peristiwa religi. Dengan teknik ini, hasilnya berkualitas, baik secara makna dan
bentuk bahkan secara ekonomis juga menguntungkan. Hasilnya berkualitas, dari
sisi keakuratan keberterimaan dan keterbacaan. Akurat berarti diksi yang dipakai
merupakan istilah yang sepadan dengan Bsu tanpa menambah atau mengurangi
makna. Pesan juga tersampaikan dengan jelas, mengalir tanpa hambatan karena
terjemahan dengan teknik ini seperti karya asli. Secara ekonomis menguntungkan
karena nilai karya terjemahan seperti ini digemari pembaca. Apalagi yang
diterjemahkan adalah buku best seller dalam Bsu, buku rujukan atau buku yang
milenial. Penerjemah akan diuntungkan akan diuntungkan dengan naiknya
kuantitas dan oplah penjualan buku sebagai dampak dari proses penerjemahan yang
cerdas. Ini berarti tujuan penerjemahan telah tercapai sebagaimana disampaikan
oleh Nida dan Taber (1982:173), Larson (1998:529), Nida (2001:3), dan Nababan,
dkk (2012:44).
Pada contoh data converts yang diterjemahkan menjadi muallaf, istilah
tersebut merupakan peristiwa bersejarah seseorang yang mengalami kejadian besar
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karena ia merupakan istilah yang sangat sepadan untuk istilah converts. Ini akan
lain kalau hanya diterjemahkan menjadi berubah, pindah dsb. Pilihan dan diksi
sangat religious, bisa menggambarkan akan religiositas teks. Namun kalau
penerjemah ingin menghadirkan terjemahan yang murni yang dalam rangka
mengenalkan istilah dan budaya Bsu ke Bsa maka

direkomendasikan

menggunakan teknik peminjaman murni.
Religiositas teks istilah peristiwa religi termasuk kuat dan berpengaruh,
berdasarkan 10 data yang ditemukan 7 data diantaranya bernuansa Arab.
Nuansanya nampak religius, kesan Islami sudah terlihat sejak dini. Pembaca yang
sudah terbiasa akan istilah religi akan membaca teks dengan cepat. Cepat dan
lambatnya membaca tergantung pada sejauh mana penguasaan terhadap istilah
budaya religi Islam. Yang ingin ditampilkan penerjemah adalah menghadirkan
terjemahan sebagaiman tujuan penerjemahan. Manakala pesan tersampaikan maka
teks tersebut dikatakan baik dan sebaliknya. Istilah budaya religi Islam kedelapan
yang termasuk bagian dari model ketiga yaitu peristiwa religi dengan data sebagai
berikut;
Tabel 4.31. Data Kegiatan Religi yang Ditemukan
Kegiatan religi







Pad.lazim
Transposisi
Literal
Literal + PL
Peminjaman murni







14
3
1
1
1

Contoh data
Jenis
Kegiatan
religi

Teknik
Padanan
lazim

Bsu
Instead of being a
solitary practice for
esoteric Muslims, dhikr
(the chanting of the
Divine Names) became
a group activity that
propelled Muslims into
an alternative state of
consciousness
commit to user

Bsa
Mereka siap untuk
perjalanan tasawuf
ahistoris yang
mengarah ke batiniah.
Dzikir (pengucapan
nama-nama Tuhan
seperti mantra)
menjadi sekelompok
aktivitas yang
mendorong Muslim
masuk ke dalam sebuah
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Peminjaman
murni

Muslims must
"postpone" (arja)
judgement, in
accordance with the
Quran

kondisi kesadaran
alternative.
Muslim harus
“menunda” (arja)
penilaian, sejalan
dengan Al-Quran

Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan kegiatan
religi hanya dua yaitu padanan lazim dan peminjaman murni, 14.

Data

peminjaman murni sebenarnya tidak ditemukan dalam kegiatan religi namun
berdasarkan hasil FGD bersama para pakar (Prof. Nababan, Anam Sutopo, Alfian
Yoga Prananta dan Sumardiono dan peneliti sendiri) disepakati bahwa peminjaman
murni direkomendasikan sebagai teknik untuk menerjemahkan istilah kegiatan
religi. Hasilnya dari penggunaan tersebut memiliki kecenderungan untuk
menghasilkan terjemahan yang akurat, berterima dan memiliki keterbacaan yang
tinggi. Istilah arja diterjemahkan dengan arja, di situ istilah dipinjam penuh tanpa
menambah dan mengurangi. Peminjaman murni terjadi karena tidak ada padanan
lazim yang bisa memenuhi unsur dalam Bsu ke dalam Bsa. Sebagian kecil bisa
tetapi makna istilah tersebut cukup komplek sehingga beresiko terjadi
penyimpangan maka penerjemah disarankan untuk meminjam istilah.
Religiositas teks istilah kegiatan religi termasuk sedang, tidak terlalu
religious dan juga tidak terlalu umum. Dari 19 data yang ditemukan hanya 9 data
yang bernuansa Arab sedangkan 10 lainya menggunakan istilah umum yang tidak
menonjol religiositasnya. Kalau dibaca, teks tersebut bisa dirasakan semangat
religi namun tidak langsung bisa dilihat dan dirasakan. Istilah yang muncul sebagai
mana teks bacaan umum lainya. Identitas religi tidak dinampakan secara langsung
namun semangat religi tetap ada. Di sisi lain, penerjemahan seperti ini bisa
menjaring pembaca sasaran yang belum terbiasa dengan istilah khusus. Istilah
budaya religi Islam kesembilan yang termasuk bagian dari model ketiga yaitu
artefak religi dengan data sebagai berikut;
Tabel 4.32 Data Artefak Religi yang Ditemukan
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Artefak religi

Pad.lazim
Peminjaman murni
Peminjaman parsial





5
1
1

Contoh data
Jenis
Artefak religi

Teknik
Padanan
lazim

Bsu
some donning the
white shroud of
martyrdom

Bsa
Beberapa di antaranya
mengenal cadar putih
Sufi

Rekomendasi teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan artefak
religi hanya dua yaitu padanan lazim dan peminjaman murni, penambahan
peminjaman murni berdasarkan masukan dari pakar yang hadir dalam FGD (Prof.
Nababan, Anam Sutopo, Alfian Yoga Prananta, Sumardiono & peneliti sendiri),
hasilnya dari penggunaan tersebut memiliki kecenderungan untuk menghasilkan
terjemahan yang akurat, berterima dan memiliki keterbacaan yang tinggi. Artifak
religi merupakan semua benda-benda yang dibuat oleh manusia yang digunakan
untuk tujuan religi dan sebagai sarana ibadah. Artefak dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia merupakan 1 benda-benda, seperti alat, perhiasan yang menunjukkan
kecakapan kerja manusia (terutama pada zaman dahulu) yang ditemukan melalui
penggalian arkeologi; 2 benda (barang-barang) hasil kecerdasan manusia, seperti
perkakas, senjata, (https://kbbi.web.id/). Benda-benda tersebut yang berkaitan
dengan ritual ibadah, alat yang digunakan dalam penyebaran agama yang dipakai
oleh umat dan tokoh penting dalam agama. Bend-benda yang diciptakan manusia
untuk mendukung proses ibadah sehari-hari.
Penggunaan padanan lazim dari jenis ke jenis istilah yang lain masih
diprioritaskan, ini karena pertimbangan komprehensif dan holistic yaitu a.
konsumen merasa puas dengan hasil terjemahan b. pesan dari Bsu tersampaikan c.
pembaca sasaran merasa mendapatkan bacaan yang bermutu dan d. penerjemah dan
supplier buku lebih diuntungkan dengan naiknya omset penjualan. Namun selain
padanan lazim sebagai prioritas utama, yang harus diperhatikan adalah teknik yang
mengiringi baik pilihan kedua atau ketiga. Pilihan tersebut akan berbeda dari teks
satu ke teks yang lain, dengan kata lain teknik yang sebagai runner up nya itu yang
perlu juga menjadi perhatian. Jenis
teks akan
mempengaruhi pilihan teknik yang
commit
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akan digunakan. Berbicara teknik yang ideal jawabanya pasti padanan lazim,
sebagai contoh data artefak adalah white shroud of martyrdom yang diterjemahkan
menjadi cadar putih Sufi. Terjemahan tersebut sudah lazim digunakan dalam Bsa,
mereka sudah mengenalnya tanpa bertanya kepada kawan atau kamus yang ada
dalam Bsa. Khususnya pembaca muslim akan sudah mengenalnya dengan mudah.
Tidak ada sisi kerugian menggunakan teknik padanan lazim karena pesan Bsu
sudah tersampaikan, norma Bsa sudah dipenuhi dan istilah tersebut mudah
dimengerti oleh pembaca sasaran (Nida, 2001). Ini sebagaimana yang disampaikan
oleh Nida dan Taber (1982:173), Larson (1998:529) dan Nababan, dkk (2012:44).
Penerjemah ingin menghadirkan nuansa religiositas yang tinggi dan mengenalkan
istilah Bsu sebagaimana pada contoh di atas, penerjemah menggunakan istilah sufi.
Teknik ini sangat cocok untuk menjaga originalitas ajaran agama, meningkatkan
semangat belajar agama dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan kepada pembaca
sasaran. Istilah sufi tetap dipertahankan, ini akan mempunyai dampak religiositas.
Religiositas teks data artefak secara umum dinilai kurang karena
berdasarkan hasil terjemahan yang ditemukan 7 data, darinya hanya 3 yang
menggunakan Arabisasi istilah, istilah Bahasa Arab tidak mendominasi karya
terjemahan. Contoh adalah penerjemahan women's veils yang diterjemahkan
menjadi cadar para wanita. Di dalam kamus induk Bsa terjemahan tersebut sudah
baku namun sisi lain, kalau penerjemah ingin meningkatkan religiositas maka dia
bisa menggunakan istilah burkoh daripada cadar. Dalam penerjemahan istilah
religi, yang harus diperhatikan adalah religiositas teks. Semakin banyak istilah
asing (Arab) dipakai maka akan semakin religius.
Dari 9 (sembilan) istilah budaya religi Islam yang telah dibahas diatas
sehingga bisa dipetakan frekuensi yang muncul pada masing-masing istilah.
Adanya kesamaan urutan teknik yang muncul sehingga dibuat draf kedua adalah
sebagaimana berikut.

PADANAN LAZIM, PEMINJAMAN MURNI
1

Pemilik religi

Padanan lazim
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2

Konstruksi religi

Padanan lazim

3

Peringatan religi

Padanan lazim

4

Nama religi

Padanan lazim

5

Pemerintahan religi

Padanan lazim dan peminjaman murni

6

Kriteria moral etika

Padanan lazim dan peminjaman murni

7

Kegiatan religi

Padanan lazim dan peminjaman murni

8

Peristiwa religi

Padanan lazim dan peminjaman murni

9

Artefak religi

Padanan lazim dan peminjaman murni

Dalam model ketiga, 9 (sembilan) istilah budaya religi Islam muncul.
Urutanya yaitu padanan lazim dan kemudian peminjaman murni. Kecenderungan
teknik pertama adalah padanan lazim kemudian diikuti oleh teknik yang lain sesuai
urutan di atas. Pemilihan padanan lazim berdasarkan pada jumlah data yang ada
sehingga ia bisa menjadi pilihan teknik. Di sini ada kesamaan antara kelompok
pertama (model 1) dengan kelompok ketiga (model 3) dalam hal urutan teknik.
Kelompok satu dan ketiga sama-sama dimulai dengan padanan lazim kemudian
peminjaman murni. Model ketiga dianggap sebagai model dengan tingkat
sensitifitas sedang. Di sana ada istilah kriteria moral dan etika yang oleh
penerjemah diterjemahkan dengan teknik delisi. Teknik yang biasanya digunakan
penerjemah ketika memiliki hambatan eksternal di luar alasan penerjemahan.
Model ketiga dibuat berdasarkan draft diatas sehingga bisa kita lihat modelnya
sebagaimana berikut;
Tabel 4.33. Model Ketiga (medium religiosity) ; Teknik Pemilik Religi, Konstruksi
Religi, Peringatan Religi dan Nama Religi, Pemerintahan Religi, Kriteria Moral
Etika, Kegiatan Religi, Peristiwa Religi dan Artefak.

Aktivitas
religi
khusus
dan
Perintah
dan
Larangan
Religi

Ya
Apakah
istilah
konsep
TSU
memiliki
padanan
di TSA?
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PadaApakah
penerjenan
mah ingin
Lazim
memperkenalkan istilah
Bsu dengan tata
tulis sama
dengan Bsu
kepada pembaca
sasaran?

Ya

Peminjaman
murni
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Tidak

Tidak

1.1.6.4 Analisis Komponensial Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Tabel 4.34. Komponensial Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam (hubungan
kategori, sifat, teknik dan kualitas terjemahan)
Sifat
Kategori

S/N

Jml

Teknik

Jml

p.lazim
p.murni
PL+PM
P.alamiah
Gener.
Delisi
Deskrip.
Peminj.
Peminj. P
Adaptasi
PL+adisi
p.lazim
p.lazim
p.murni
P.alamiah
Deskrip.
Peminj.
Modulasi
Literal
PL+Adisi
Kreasi D.
Peminj. P
PL+PM
p.lazim
p.lazim
p.murni
PL+PM
P.alamiah
Modulasi
Kreasi D.
Gener.
PL+Adisi

174
44
3
5
1
1
1
2
9
1
2
1
118
17
2
2
1
1
1
1
3
2
1
3
68
4
2
1
1
1
1
1

1

Sap.r

S

240

2

Konsep.r

N
S

1
146

3

Ist.p

N
S

3
78

4

Kel.r

N
S

0
75

p.lazim
p.murni

Keakuratan
3
2 1
0 0
44
0 0
3
0 0
5
0 0
0
1 0
0
0 1
1
0 0
2
0 0
3
0 0
0
1 0
2
0 0
1
0 0
118
0 0
17
0 0
2
0 0
2
0 0
1
0 0
1
0 0
0
0 1
1
0 0
0
0 3
2
0 0
1
0 0
3
0 0
68
0 0
4
0 0
2
0 0
1
0 0
1
0 0
0
0 1
0
1 0
1
0 0

53
commit53to user
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9

0
0

0
0

Kualitas Terjemahan
Keberterimaan
3
2
1
174
0
0
20
14 10
3
0
0
5
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
3
6
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
118
0
0
3
7
7
1
1
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
3
0
0
0
1
1
0
1
0
3
0
0
68
0
0
0
3
1
0
2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
53
2

0
3

0
4

Keterbacaan
3
2 1
174
0 0
26
18 0
3
0 0
5
0 0
1
0 0
0
0 1
1
0 0
1
1 0
5
4 0
1
0 0
2
0 0
1
0 0
118
0 0
11
6 0
1
1 0
2
0 0
1
0 0
1
0 0
0
1 0
1
0 0
3
0 0
2
0 0
0
1 0
3
0 0
68
0 0
1
3 0
0
2 0
1
0 0
1
0 0
1
0 0
1
0 0
1
0 0
53
5

0
4

0
0
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Sifat
Kategori

S/N

Jml

N
S

0
51

S

0
44

Ark.

S

0
25

Kme.

N
S

0
21

9

Sej.r

N
S

0
25

10

Esc.

N
S

0
22

11

Keg.r

N
S

0
19

5

Sit.r

6

Pem.r

7

8

N

N

Kualitas Terjemahan
Keberterimaan
3
2
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
3
0
1
0
0

Teknik

Jml

P.alamiah
Gener.
Deskrip.
Peminj.
Modulasi
Kreasi D.
Peminj. P
PL+Adisi

2
1
1
1
1
1
3
1

Keakuratan
3
2 1
2
0 0
0
1 0
1
0 0
1
0 0
1
0 0
0
0 1
3
0 0
1
0 0

p.lazim
p.murni
PL+PM
P.alamiah

43
5
1
2

42
5
1
2

0
0
0
0

0
0
0
0

43
4
0
2

0
1
1
0

0
0
0
0

43
4
0
2

0
1
1
0

0
0
0
0

p.lazim
Kreasi D.
p.murni
PL+PM
p.murni

40
1
2
1
1

40
0
2
1
1

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

40
1
0
0
0

0
0
1
1
1

0
0
1
0
0

40
1
0
0
0

0
0
2
1
1

0
0
0
0
0

p.lazim
Literal
Kreasi D.
Modulasi
PL+literal

19
2
1
2
1

19
0
0
0
0

0
0
0
2
1

0
2
1
0
0

19
0
1
2
1

0
0
0
0
0

0
2
0
0
0

19
0
1
2
1

0
2
0
0
0

0
0
0
0
0

p.lazim
p.murni
Delisi
Kreasi D.
Peminj. P

14
2
2
2
1

14
2
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
2
1
0

14
0
0
2
0

0
0
0
0
1

0
2
2
0
0

14
2
0
2
0

0
0
0
0
1

0
0
2
0
0

p.lazim
p.murni
PL+PM
Modulasi
Delisi

17
2
2
2
1

17
2
2
2
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

17
0
0
2
0

0
1
2
0
0

0
1
0
0
1

17
1
2
2
0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
1

p.lazim
p.murni
P.alamiah
Gener.
Kreasi D.
Literal

13
3
1
1
3
1

13
3
1
0
0
0

0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
3
0

13
0
1
1
2
0

0
1
0
0
1
1

0
2
0
0
0
0

13
2
1
1
2
1

0
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1

0
0

14
1

0
0

0
0

14
1

0
0

0
0

p.lazim
Literal

14
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0

Keterbacaan
3
2 1
2
0 0
1
0 0
1
0 0
0
1 0
1
0 0
1
0 0
0
3 0
1
0 0

library.uns.ac.id
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Sifat
Kategori

12

S/N

Peris.r

Jml

N
S

0
8

N

2

13

Per dan Lar.r

S
N

14

Artf.

S

13
0
7

15

Pemil.r

N
S

0
7

N

0

16

Kons.r

17

Pering.r

18

Nama.r

S
N
S
N
S
N

6
0
2
0
1
0

Kualitas Terjemahan
Keberterimaan
3
2
1
3
0
0
0
1
0

Teknik

Jml

Transposisi
PL+literal

3
1

Keakuratan
3
2 1
3
0 0
0
1 0

Keterbacaan
3
2 1
3
0 0
0
1 0

p.lazim
p.murni
Modulasi
Gener.
p.murni
p.lazim

5
2
1
1
1
13

5
2
1
0
1
13

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

5
0
1
1
0
13

0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
1
0

5
2
1
1
0
13

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

p.lazim
p.murni
Peminj. P

5
1
1

5
1
1

0
0
0

0
0
0

5
1
0

0
0
1

0
0
0

5
1
1

0
0
0

0
0
0

p.lazim
Gener.

6
1

6
0

0
1

0
0

6
1

0
0

0
0

6
1

0
0

0
0

p.lazim

6

6

0

0

6

0

0

6

0

0

p.lazim

2

2

0

0

2

0

0

2

0

0

p.lazim

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Berdasarkan tabel komponensial di atas ditemukan 18 belas istilah budaya
religi Islam dari sumber data. 10 istilah budaya religi Islam telah ada sebelumnya
yang ditulis oleh Newmark, kemudia 1 tambahan istlah religi dari Alghmady (2016)
kemudian ditambah 3 istilah oleh Yulianita (2017), kemudian oleh peneliti
ditambah 5 istilah lagi untuk mengakomodir istilah ditemukan tetapi tidak ada
istilah yang bisa dimasuki. Sesuai tabel komponensial diatas ditemukan 18 nama
istilah budaya religi Islam yaitu; Sapaan religi 241 data (30.16 %), Konsep religi
152 data (19.09 %), Istilah pencerahan 78 data (9.79%), Kelompok religi 75 data
(9.42 %), Situs religi 51 data (6.40 %), Pemerintahan religi 44 data (5.50 %),
Aktivitas religi khusus 25 data (3.14 %), Kriteria moral etika 21 data (2.68 %),
Sejarah religi 24 data (3.01 %), Eskatologi 22 data (2.76 %), Kegiatan religi 20 data
(2.50 %), Peristiwa religi 10 data (1.25 %), Perintah dan Larangan religi 13 data
(1.63 %), Artefak religi 7 data (0.87 %), Pemilik religi 7 data (0.87 %), Konstruksi
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religi 6 data (0.75 %), Peringatan religi 2 data (0.25 %), Nama religi 1 data (0.12
%).
Berdasarkan temuan dari sumber data, istilah sapaan religi ditemukan paling
banyak. Kemudian terbanyak berkutnya adalah konsep religi, istilah pencerahan
dan selanjutnya, dan yang terakhir yaitu nama religi. Dari 18 istilah budaya religi
yang terdata dalam penelitian ini, 10 data dianggap sebagai istilah paling sensitif
(Alghmady, 2016), namun berdasarkan FGD bersama rater dan pakar disepakati
bahwa semua istilah budaya religi sifatnya sensitive. Sensitivitas suatu teks adalah
adalah karena teks tersebut merupakan God’s word teks. Teks religi sifatnya
sensitive karena istilah dan ungkapanya yang incongruous, risky and Intangible,
subtle and react the adherent (Nida, 1961). Dalam penelitian ini ditemukan
tambahan istilah yang belum bisa ditampung oleh nama istilah yang ada
sebelumnya, mereka yaitu pemilik religi, nama religi, pemerintahan religi, konsep
religi dan perintah dan larangan religi. Berdasarkan penelitian, sensitivitas teks
berdampak pada pilihan teknik, metode dan ideologi yang digunakan dalam
menerjemahkan istilah tersebut.
Dalam penelitian ini ditemukan 16 teknik penerjemahan dengan rincian;
padanan lazim 611 data (76.47%), peminaman murni 92 data (11.51 %),
peminjaman parsial 17 data (2.12 %), peminjaman alamiah 14 data (1.75%), kreasi
diskursif 12 data (1.50%), padanan lazim+peminjaman murni 10 data (1.25 %),
modulasi 8 data (1.00%), generalisasi 7 data (0.87%), literal 5 data (0.62 %),
padanan lazim+adisi 5 data (0.62 %), deskripsi 5 data (0.62 %), delisi 4 data (0.50
%), peminjaman 4 data (0.50%) transposisi 2 data (0.25 %), literal+P.lazim 2 data
(0.25 %), adaptasi 1 data (0.12%).
1.2 Pembahasan
1.2.1

Nama-Nama Istilah Budaya Religi Islam
Munculnya istilah baru dalam penelitian ini dikarenakan kebutuhan akan

banyaknya ungkapan dan istilah yang tidak bisa dipaksakan masuk ke dalam nama
istilah yang ada. Salah satu di antara 5 istilah baru yang ada merupakan revisi dari
nama istilah dari Nida yaitu supernatural being. Peneliti tidak memasukan istilah
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Supernatural being adalah makhluk luar biasa, sangat kuat dan sebagainya namun
dia tetap sebagai makhluk atau ciptaan Tuhan. Dia diciptakan oleh pencipta
sesungguhnya, maka nama “ALLAH” tidak bisa masuk disitu walaupun pada
penelitian sebelumnya “ALLAH” dimasukan dalam “super natural being”. Ini
adalah update untuk penelitian sebelumnya sekaligus ajuan untuk mengajukan
istilah sendiri yang pas untuk dzat yang maha agung tersebut. Sedangkan 4 istilah
lain yang diajukan oleh peneliti adalah agar bisa mencakup semua istilah yang
ditemukan dari sumber data. Data atau nama-nama istilah ini juga termasuk sensitif
sehingga perlu dibakukan.
Nama-nama istilah budaya religi yang ditemukan secara keseluruhan
adalah; Sapaan religi, Konsep religi, Istilah pencerahan, Kelompok religi, Situs
religi, Pemerintahan religi, Aktivitas religi khusus, Kriteria moral etika, Sejarah
religi, Eskatologi, Kegiatan religi, Peristiwa religi, Perintah dan Larangan religi,
Artefak religi, Pemilik religi, Konstruksi religi, Peringatan religi, Nama religi.
Nama-nama yang dibold adalah nama istilah baru dari peneliti yang jumlahnya lima
istilah. Nama-nama istilah diatas kemudian digabungkan dengan data teknik yang
digunakan pada masing-masing istilah. Data istilah tersebut kemudian digabungkan
dengan data teknik yang digunakan. Mereka adalah modal dasar untuk klasifikasi
istilah yang memiliki kecenderungan tertentu dalam hal kualitas dan dampaknya
pada hasil terjemahan. Teknik yang paling banyak ditemukan ada dalam istilah
yang paling banyak ditemukan yaitu sapaan religi. Teknik yang paling sedikit
ditemukan juga ada dalam istilah yang juga paling sedikit ditemukan yaitu nama
religi.
Berdasarkan tabel koponensial di atas (4.34) ditemukan bahwa teknik yang
berdampak pada keakuratan yang baik adalah padanan lazim, peminjaman murni,
peminjaman alamiah, modulasi, deskripsi dan transposisi serta teknik ganda yaitu
padanan lazim+peminjaman. Padanan lazim mengutamakan tersampaikanya pesan
ke pembaca sasaran dengan mengambil istilah yang paling sepadan dengan Bsu
atau one-to-one corresponding word. Dengan padanan lazim istilah yang sulit
dalam Bsu bisa tersampaikan dengan baik dengan diksi yang dekat dalam Bsa.
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diadaptasi dengan tata Bahasa dan fonologis Bsa. Ini supaya terasa alamiah dan
bagian dari lokalisasi istilah. Modulasi merupakan teknik penerjemahan dengan
sudut pandang lain yang memiliki makna yang sama. Deskripsi dilakukan manakala
istilah yang ada mempunyai makna yang rumit sehingga perlu dijelaskan secara
detil sehingga terjemahanya walaupun panjang tetapi tetap akurat. Kemudian
transposisi merupakan penerjemahan yang merubah struktur kata dalam Bsu
menjadi kelompok kata lain dalam Bsa seperti kata benda dalam Bsu menjadi verba
dalam Bsa. Dan yang terkahir yaitu teknik ganda padanan lazim+peminjaman, di
sini penerjemah berusaha untuk menerjemahkan istilah yang dianggap komplek
dengan menggabungkan dua teknik sekaligus.
Munculnya teknik yang menghasilkan hasil yang kurang dan yang tidak
baik dalam penelitian ini seperti delisi, kreasi diskursif, padanan lazim+adisi,
literal, padanan lazim+literal. Mereka bisa digunakan namun penerjemah harus
cermat karena penggunaan teknik tersebut berdampak pada kualitas yang kurang
khususnya keberterimaan. Dari jumlah teknik yang ditemukan, peminjaman murni
termasuk banyak setelah padanan lzim, namun dari jumlah peminjaman murni yang
ditemukan separuh diantaranya kurang berterima. Teknik yang termasuk kurang
berterima adalah literal dan teknik ganda. Namun, berdasarkan FGD bersama pakar
dan rater dihasilkan bahwa teknik peminjaman murni direkomendasikan menjadi
model teknik penerjemahan istilah budaya religi. Hal ini berdasarkan jumlah data
yang banyak yang diterjemahkan dengan teknik tersebut dengan kualitas cukup
baik. Sedangkan kreasi diskursif dan delisi menempati posisi dimana mereka selalu
menghasilkan terjemahan yang serba kurang atau tidak baik kualitasnya secara
keseluruhan.
Sebagaimana yang ditulis oleh peneliti sebelumnya bahwa teknik padanan
lazim, peminjaman alamiah selalu memiliki keakuratan yang bagus (Yulianita,
2017). Oleh peneliti, selain kedua teknik tersebut ditemukan bahwa teknik
modulasi, deskripsi dan peminjaman murni dan transposisi serta teknik ganda yaitu
padanan lazim+peminjaman juga berdampak pada nilai keakuratan yang bagus
juga. Dominasi padanan lazim berdampak pada nilai keakuratan yang tinggi secara
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yang ditemukan oleh Alghamdy (2016) yaitu peminjaman yang mendominasi
penerjemahan istilah budaya religi Islam.
Hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya (Alghamdy, 2016) adalah
dominasi penggunaan teknik peminjaman dan literal. Persamaanya adalah dia tidak
merekomendasikan teknik delisi dan adaptasi digunakan untuk menerjemahkan
istilah budaya religi Islam. Hal ini karena dikhawatirkan terjadi hilangnya
informasi, perintah dan larangan dari Bsu. Teks religi merupakan istilah yang
sangat sensitif sehingga penerjemah menjadi penentu apakah dia akan menetralisasi
Bsu tersebut atau diterjemahkan secara literal.
Berdasarkan hasil tabel komponensial (4.34) ditemukan jumlah teknik yang
digunakan berbanding lurus dengan jumlah data yang ada. Semakin banyak jumlah
data yang tersedia maka teknik yang digunakan juga sangat variatif dan lengkap.
Penggunaan teknik delisi pada istilah sapaan religi terjadi pada dzat yang agung,
padahal ini sangat sensitive. Dampak delisi adalah terjadinya distorsi makna,
bahkan yang terjadi adalah penghilangan makna Bsu yang sebenarnya, dzat yang
agung diungkapkan dengan terjemahan “sekedar”, “simply the God”, “sekedar
Tuhan”, penghilangan sifat ini (keagungan) beresiko pada pembaca sasaran yang
merupakan pemeluk dari religi tersebut (internal reaction). Penghilangan yang
dimaksud adalah pengecilan panggilan yang rendah terhadap Tuhan. Yang terjadi
adalah penerjemahan literal pada kata keterangan (simply) tersebut. Dampaknya
adalah pada bobot dan nilai kualitas terjemahan tersebut ke nilai terkecil yaitu 1
untuk ketiga-tiganya keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan.
Delisi juga terjadi pada istilah sejarah religi dimana ungkapan “holy war”
dalam Bsu tidak muncul dan tidak diterjemahkan. Yang muncul hanya sebagian.
Menurut peneliti, sensitivitas teks menjadi penyebab hingga terjadi demikian,
istilah ini sangat beresiko sehingga berdampak pada sulitnya menyikapi istilah
perintah “holy war” tersebut. Ungkapan perintah perang memang sangat rentan
pada penafsiran yang literal dan harfiah, dikhawatirkan bahwa setiap saat pembaca
sasaran merespon positif untuk berperang kepada siapa saja ketika diperintah.
Ungkapan tersebut masih sangat sensitif hingga saat ini, faktanya banyak
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(external reaction). Ungkapan jihad tertulis di dinding rumah, buku dan media
lainya dimaknai sebagai wujud radikalisme ideologi yang berbahaya bagi bangsa
manapun, padahal istilah tersebut sebagai mana sumber aslinya mempunyai hukum,
kondisi dan syarat kapan diperintahkan berperang.
Teknik generalisasi ditemukan dalam beberapa istilah salah satu contohnya
ada di sapaan religi. Teknik generalisasi adalah dengan mengambil istilah yang
merupakan induk kata atau istilah tersebut. Secara keberterimaan dan keterbacaan
tidak menjadi masalah, pembaca sasaran mudah mengenalnya karena itu dilakukan
dalam rangka mempermudah pembaca sasaran memahaminya. Yang perlu
diperhatikan adalah keakuratanya, ini karena kelompok kata atau kelaziman istilah
antara Bsu dan Bsa tidak sama sehingga hasilnya kurang akurat. Meskipun
demikian, pembaca sasaran sudah bisa memahaminya karena istilah yang dipakai
cukup dikenal.
Berdasarkan data yang ditemukan, data yang diterjemahkan dengan delisi
ada pada sapaan religi dan sejarah religi, mereka dianggap istilah yang paling
sensitif (Alghamdy, 2016). Mereka dianggap demikian sebagai mana dua istilah
yang ditemukan yaitu “holy war dan Al-LAH”. Mereka diterjemahkan dengan
delisi sehingga bobot kualitasnya terendah. Data di atas “holy war” sebenarnya
masih bisa diterjemahkan karena hal itu memang sudah lazim terjadi dalam sejarah
manusia dari awal hingga hari ini. Yang menjadi perhatian adalah dampaknya dari
terjemahan yaitu isu extrimisme padahal itu merupakan bentuk contoh nyata
campur tangan orang ketiga dalam menghasilkan karya terjemahan khususnya
istilah yang dianggap radikal.
Perlakuan terhadap teks religi beresiko distorsi seperti pada teks hukum,
politik, sejarah dan kedokteran. Di sana banyak memunculkan teknik peminjaman
baik alamiah maupun murni. Di 18 istilah budaya religi Islam yang ditemukan
15.88% di dalamnya diterjemahkan dengan peminjaman. Dampak menggunakan
peminjaman adalah internalisasi nilai dan budaya Bsu ke dalam budaya Bsa dan
terjaganya kandungan pesan yang ada dalam Bsu yang tidak ditemukan padananya
dalam Bsa. Peminjaman dibagi menjadi dua (Molina&Albir, 2002) yaitu
commit
to user yang akurat dan terbaca namun
peminjamn murni, ia menghasilkan
terjemahan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

banyak data yang kurang berterima sedangkan yang diterjemahkan dengan
peminjaman alamiah memiliki kecenderungan positif yaitu kualitas yang baik pada
keseluruhan (keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan).
Penerjemahan isu budaya sudah diteliti sebelumnya. Di dalam penelitianya
juga ada istilah sapaan, kesamaanya adalah istilah budaya akan baik hasil
terjemahnya jikalau diterjemahkan dengan padanan lazim khususnya istilah sapaan
(Nurlaila, 2018). Dia menjelaskan bahwa teknik yang direkomendasikan dalam
menerjemahkan istilah budaya yaitu padanan lazim, adaptasi, peminjaman murni
dan generalisasi. Teknik padanan lazim menjadi teknik ideal karena istilah-istilah
dalam isu budaya sifatnya Universal, penerjemahan istilah budaya sangat baik
apabila disampaikan terjemahan yang sepadan dalam Bsa. Di sana ada kesamaan
pandangan dalam menerjemahkan istilah antara Yulianiata (2016) dan Nurlaila
(2018) yaitu kesamaan penggunaan teknik padanan lazim, namun mereka berbeda
pada teknik pendamping kedua dan selanjutnya.
1.2.2

Sifat Istilah Budaya Religi Islam
Teks religi merupakan teks yang sensitif dan sakral. Sensitif karena ia

mengandung unsur ketuhanan, kehidupan, kematian dan pesan-pesan kebaikan.
Data penelitian ini diperoleh dari sumber buku “Islam, A Short History” oleh
Karens Armstrong dan The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s
Moral Predicament oleh Wael Bel Hallaq. Buku-buku ini mengandung banyak
firman Tuhan yang spesifik, firman yang akan disampaikan ke umat manusia di
seluruh alam dengan Bahasa umatnya. Di sana ada pesan penting untuk
disampaikan kepada pemeluknya sehingga karya terjemahan tidak boleh

ada

distorsi makna karena tidak memakai padanan yang tepat. Nida menyatakan bahwa;
Religious phenomena are, moreover, much more difficult for the translator to
analyze. Ideas are very Intangible things. There are many subtle turns to any
religious system, many incongruous elements, and many different possible
reactions on the part of the adherents. To add to the difficulties of analysis, people
are naturally reticent in confiding information about their religious beliefs. (Nida,
1961 :203). Beberapa hal alasan teks religi itu sensitif yaitu karena mereka istilah
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reaksi pemeluk Islam untuk sebagian kalangan (internal reaction). Bahkan saat ini
penerjemahan istilah tertentu bisa menimbulkan reaksi pemeluk agama lain
(external reaction). Istilah kedokteran, hukum dan lainya juga termasuk sensitif,
tetapi istilah budaya religi Islam lebih sensitif dari istilah lainya. Mereka bahkan
bisa menjadi highly sensitive kalau dibawa ke ranah politik.
Sepuluh (10) nama istilah dari Nida (1961:203) Religious culture: This
includes supernatural beings, terms of revelation, moral and ethical criteria,
eschatology, specialized religious activities, religious personages, religious
constructions, religious groups, religious artifacts, and religious events. 10 istilah
di atas kemudian ditambah satu istilah yaitu situs religi oleh Alghmady (2016),
kemudian ditambah juga 3 istilah oleh Yulianita (2017) yaitu kegiatan religi,
peringatan religi dan sejarah religi. Penelitian ini menambah beberapa (5) istilah
baru yaitu nama religi, perintah dan larangan religi, konsep religi, pemerintahan
religi dan pemilik religi. Istilah di atas juga merupakan istilah yang beresiko karena
mereka memiliki kandungan makna yang dalam yang sulit ada padananya dalam
bahasa sasaran. Selain itu, istilah budaya religi Islam religi rawan dipolitisasi oleh
kekuasaan. Dengan bertambahnya nama-nama istilah baru tersebut maka ciri-ciri
sensitivitas teks akan bisa diketahui.
Tabel 4.35. Data Arabisasi Istilah Budaya Religi Islam
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commit to user

Nama religi

Peringatan religi

Konstruksi religi

Pemilik religi

Artefak

Peristiwa religi

Kegiatan religi

Eskatologi

Sejarah religi

Aktivitas religi khusus

Pemerintahan religi

Situs religi

Kelompok religi

Istilah pencerahan

Konsep religi

Kriteria moral etika

Kategori

Perintah dan…

Sensitif

0

Sapaan religi

Jumlah

250

Arabic
Non-Arabic

library.uns.ac.id

Sensitivitas

digilib.uns.ac.id

teks

religi

berdampak

pada

metode

menerjemahkanya. Dalam penelitian Mehawesh. I. M dan

dan

teknik

Sadeq. A (2014),

direkomendasikan bagi penerjemah untuk menggunakan peminjaman kemudian
ditambah dengan penjelasan singkat untuk menggambarkan istilah tersebut. Teknik
peminjaman juga sesuai dengan hasil yang dilakukan dalam penelitian Alghmdy
(2016). Penggunaan teknik peminjaman menjadi pilihan utama dalam penelitianya.
Dalam penelitianya, istilah religi bisa diantisipasi dengan peminjaman. Namun
menurut peneliti, hal itu kalau penerjemahan Arab-Inggris. Dalam penerjemahan
Inggris-Indonesia perlakuanya berbeda karena istilah religi yang telah menyebar
dalam Bsa Indonesia sudah menjadi bagian dari Bahasa sasaran. Mereka sudah
menjadi Bahasa serapan baru. Mereka juga sudah dipakai, dikenal dalam berbagai
forum dan media sehingga istilah budaya religi Islam itu sudah lazim digunakan
dalam Bahasa sasaran. Di sisi lain, hasil dari FGD bersama pakar kurang lebih
sejalan dengan pendapat di atas bahwa teknik peminjaman cenderung paling cocok
digunakan syaratnya kalau penerjemah tidak menemukan padanan terdekat dalam
Bahasa sasaran. Ini artinya padanan lazim tetap menjadi pilihan utama tetapi
peminjaman bisa menjadi solusi untuk menerjemahkan istilah religi.
Di sisi lain, istilah budaya religi Islam rawan disalahartikan bahkan dalam
contoh kasus data penelitian ini, terjemahan istilah tersebut dihilangkan.
Penerjemah terpaksa menggunakan teknik delisi karena pertimbangan ekternal di
luar alasan penerjemahan. Contoh faktor eksternal tersebut yaitu politik.
Sensitivitas teks religi berdampak pada penggunaan teknik delisi dengan alasan
tertentu. Teknik ini tidak disarankan namun fakta di lapangan berbeda yaitu masih
adanya manipulasi karya terjemahan dengan cara delisi. Pembaca sasaran sadar
bahwa segala bacaan hasil terjemahan bisa dipengaruhi oleh ideologi penerjemah
dan ideologi pemerintah yang berkuasa. Menurut Ugwueye dan Ezenwa-Ohaeto
(2011: 174) point out that "Religious or sacred language is vested with a solemnity
and dignity that ordinary languages lack". Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa
istilah budaya religi Islam tidak bisa diterjemahkan karena faktor padanan yang
tidak ada dalam Bsa. Dalam kasus penelitian ini sebenarnya padanan dalam Bsa
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dihilangkan atau deleted. Sedangkan mereka, Ugwueye dan Ezenwa-Ohaeto (2011:
174) berpendapat bahwa Bahasa religi itu Bahasa mati karena ia menggunakan
kosakata, frasa yang sama dari generasi ke genarasi. Dalam penerjemahan menurut
peneliti, sensitivitas teks religi berdampak pada pasang surut teknik yang
digunakan. Mereka kadangkala ditambah-tambah tetapi kadangkala dihilangkan
atau deleted.
Sensitivitas teks religi berdampak pada ideologi penerjemah, Penerjemahan
merupakan reproduksi pesan yang tekandung dalam TSu. Hoed (2006: 83)
mengutip pernyataan Basnett dan Lefevere bahwa apapun tujuannya, setiap
reproduksi selalu dibayangi oleh ideologi tertentu. Ideologi dalam penerjemahan
adalah prinsip atau keyakinan tentang betul-salah dan baik-buruk dalam
penerjemahan, yakni terjemahan seperti apa yang terbaik bagi masyarakat pembaca
BSa atau terjemahan seperti apa yang cocok dan disukai masyarakat tersebut.
Pernyataan tersebut menjelaskan terkait pengaruh ideologi penerjemah ketika
berhadapan dengan teks. Seorang penerjemah Muslim akan menampilkan
identitasnya. Ini adalah perilaku yang otomatis dilakukan penerjemah,
subjektivitasnya dipengaruhi kuat oleh keyakinanya. Dia merasa memiliki
tanggung jawab moral untuk menyampaikan dengan Bahasa religi yang tepat.
Selain itu, dia memiliki kapasitas dan pengetahuan religi yang bisa disampaikan.
Semakin kuat pengetahuan religinya maka dia bisa menjadi jembatan antara Bsu
dan Bsa. Ada fungsi penerjemah sebagai mediator dan bridge of cultural diversity
sehingga bisa muncul koneksitas Bahasa dan budaya serta saling membutuhkan
(Basnet, 1999:2).
Dampak lain yang muncul dalam menghadapi teks religi adalah pada
pemilihan teknik. Kesalahan dalam memilih tehnik bisa berdampak pada kekeliruan
dalam penerjemahan yaitu tidak tersampaikanya pesan dan tidak terpeliharanya
religiositas teks. It is worth noting here that due to the sensitive nature of the text,
the seriousness of errors will vary (see Delizée, 2011, and section 4.1.4). Dalam
penelitian Alghamdy (2016) dibahas tentang kesalahan dalam menerjemahkan
istilah budaya religi Islam dikarenakan penggunaan teknik peminjaman yang tidak
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dikenal dalam Molina dan Albir (2002) yaitu peminjaman alamiah dan murni.
Menariknya, di dalam penelitian ini ditemukan teknik peminjaman parsial. Ia
menjadi varian baru peminjaman, dari data yang ditemukan, mereka tidak bisa
dimasukan dalam salah satu teknik di atas. Dalam bab sebelumnya peneliti
menamakanya dengan istilah partial borrowing. Dalam teknik ini ia nampak seperti
peminjaman tetapi istilah Bsu tidak dipinjam secara utuh, istilah dari Bsu dipinjam
seperti alamiah tetapi tidak mengikuti kaidah Bsa. Penerjemahan dengan
peminjaman parsial bermaksud untuk menghindari kekeliruan, menghindari
distorsi makna. Sebenarnya, penerjemah bisa memilih salah satu antara
peminjaman urni atau alamiah. Kalau ia bermaksud mengenalkan Bahasa dan
budaya Bsu maka direkomendasikan menggunakan murni. Kalau ia bermaksud
meminjam tetapi disesuaikan dengan norma dan kaidah Bsa maka ia bisa
mengambil peminjaman alamiah.
Data jenis istilah budaya religi Islam ada 18, 10 istilah dari Nida (1961), 1
dari Alghamdy (2016), 3 dari Yulianita (2017) dan dari peneliti sendiri 5. Kalau
dijumlah semua ada 19 tetapi 1 istilah dari Nida (1961) tidak dimasukan karena
tidak adanya data yang sesuai, nama istilah adalah Supernatural being. Dalam
istilah ini (Supernatural being) oleh peneliti-peneliti sebelumnya memasukan
ALLAH sebagai data. Menurut peneliti, ini tidak cocok karena makna supernatural
being adalah makhluk supranatural. Menurut pandangan peneliti, dzat ini ALLAH
adalah pencipta semua mahluk, dia bukan ciptaan, dia adalah pencipta. Dengan hal
tersebut maka peneliti mengajukan nama istilah baru yaitu Pemilik religi. Pemilik
berarti pencipta semua yang ada di muka bumi ini termasuk religi Islam. Berikut
adalah nama jenis istilah beserta jumlah data dan prosentasenya; Sapaan religi 241
data (30.16 %), Konsep religi 152 data (19.09 %), Istilah pencerahan 78 data
(9.79%), Kelompok religi 75 data (9.42 %), Situs religi 51 data (6.40 %),
Pemerintahan religi 44 data (5.50 %), Aktivitas religi khusus 25 data (3.14 %),
Kriteria moral etika 21 data (2.68 %), Sejarah religi 24 data (3.01 %), Eskatologi
22 data (2.76 %), Kegiatan religi 20 data (2.50 %), Peristiwa religi 10 data (1.25
%), Perintah dan Larangan religi 13 data (1.63 %), Artefak religi 7 data (0.87 %),
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Pemilik religi 7 data (0.87 %), Konstruksi religi 6 data (0.75 %), Peringatan religi
2 data (0.25 %), Nama religi 1 data (0.12 %).
Semua data di atas memiliki sensiifitas karena mereka merupakan bagian
dari pada God’s words. Data yang diterjemahkan dengan delisi dikategorikan
sebagai data yang highly sensitive. Dikatakan demikian karena dalam istilah
tersebut biasanya akan muncul reaksi internal dan eksternal cepat dari pemeluk
religi ketika istilah tersebut salah diperlakukan dan salah diterjemahkan. Mereka
adalah pemilik religi (data 041), sejarah religi dan kriteria moral dan etika. Pemilik
religi merupakan Tuhan pencipta alam ini yaitu ALLAH SWT, tetapi kelompok
lain memaksakan pandangan lain yang berseberangan dengan keyakinan Muslim.
Ini akan berdampak luas kepada pemeluk religi Muslim (internal reaction) dan
pemeluk lainya (external reaction). Kemudian ada istilah sejarah religi
dikategorikan sebagai highly sensitive karena pada data tersebut penerjemah
menghilangkan, kenapa tidak diterjemahkan adalah karena alasan tertentu yang
hanya diketahui penerjemah. Tetapi kalau dilihat dari data Bsu (0790) holy war,
data ini memang rentan di kalangan kekuasaan yang memiliki pandangan moderat.
Kata Jihad, perang merupakan istilah yang ekstrim yang tidak bisa diterima oleh
semua pembaca sasaran yang moderat. penghilangan adalah salah satu bentuk
distorsi makna dan penyimpangan dari tujuan penerjemahan itu sendiri yaitu
menyampaikan pesan ke Bsa sehingga misi penerjemahan tidak tercapai karena
alasan tertentu.
Istilah highly sensitive dalam penelitian Alghmdy (2016, P.353), ia
menyatakan bahwa penggunaan delisi menggeser makna yang sangat jauh. Makna
yang dihapus merupakan istilah yang sangat krusial secara global. Istilah yang ada
pada penelitian ini adalah istilah yang secara global ditakuti (phobia), kata perang,
jihad menjadi ditakuti dan dihindari atas dorongan situasi dan fakta global saat ini.
Menurut peneliti, kalau diterjemahkan sebagaimana mestinya sebenarnya tidak
masalah tetapi kalau terjemahan khususnya istilah sejarah religi ditarik ke wilayah
politik maka ia akan menjadi komoditas dan tarik ulur. Istilah lain seperti
kedokteran juga sensitif tetapi dia tidak akan lebih sensitif dampaknya dari istilah
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ke wilayah politik berdampak pada jatuhnya banyak korban. Jadi inilah sebenarnya
X factor krusialnya penerjemahan istilah budaya religi Islam, yaitu adanya
mistranslation dalam ketuhanan dan masuknya misi politik dalam terjemahan.
Istilah lain ditemukan pada data sejarah religi dan pemilik religi, kriteria
moral dan etika termasuk yang mengalami delisi. Pada data (0791 & 0792) religi
tersebut mengalami delisi. Kriteria moral dan etika merupakan penilaian pada suatu
barang dan aktivitas menurut kaca mata religi yaitu halal, haram, mubah dan
makruh. Yang paling populer adalah halal dan haram. Kriteria dan penilaian seperti
ini memang sensitif hingga saat ini, ini adalah fakta sosial saat ini. Pada data di atas
terjemahan dihilangkan, kenapa dihilangkan adalah pertimbangan penerjemah itu
sendiri yang mengetahui. Maka, dalam penerjemahan ada dua syarat yang sudah
dikenal harus dimiliki penerjemah yaitu kemampuan Bahasa dan kemampuan
budaya sebagaimana menurut Bell (1991:15). Tetapi dua hal di atas sebenarnya
belum cukup sebagai modal penerjemah. Satu lagi dia harus memiliki kemampuan
menyampaikan pesan secara professional (well-delivered) dan utuh dari Bsu ke Bsa.
Jadi ada tiga (3) hal yang harus dimiliki penerjemah yaitu kemampuan 1. Bahasa 2.
Budaya dan 3. Menyampaikan pesan secara utuh (well-delivered). Kriteria dan
penilaian terhadap suatu benda dan aktivitas dinilai juga highly sensitive oleh
Munday (2012a, p.41). Ini karena faktor subjekfitas, tetapi kalau penerjemah sudah
memeliki tiga (3) kemampuan di atas maka mistranslation bisa dihindari.
Nida menyatakan bahwa; Religious phenomena are, moreover, much more
difficult for the translator to analyze. Ideas are very Intangible things. There are
many subtle turns to any religious system, many incongruous elements, and many
different possible reactions on the part of the adherents. To add to the difficulties
of analysis, people are naturally reticent in confiding information about their
religious beliefs. Nida, 1961:203). Beberapa alasan teks religi itu sensitif yaitu
karena mereka istilah yang tidak mudah diartikan, tidak bisa diraba, tidak pantas
dan bisa menimbulkan reaksi pemeluknya baik internal atau eksternal. Istilah
budaya religi Islam ide atau gagasanya tidak mudah diraba, banyak aspek yang
terkandung dalam istilah tersebut sehingga penerjemah tidak mudah mendapatkan
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dan etika halal dan haram misalnya, mereka mengandung banyak aspek yang
tercakup, halal dan haramnya suatu benda atau aktivitas sudah dibahas lama tetapi
hingga saat ini ada yang masih juga pro kontra. Masih termasuk hal tersebut yaitu
perbedaan ciri-ciri halal dan haramnya antara barang dan binatang juga membuat
kerumitan sendiri. Hal ini berdampak pada sensitivitas teks religi dalam
penerjemahan. Bahkan penetapan halal dan haramnya suatu barang atau aktivitas
bisa menimbulkan reaksi dari pemeluk religi tersebut.
Istilah budaya religi Islam adalah istilah yang sensitif karena ia dikenal
sebagai teks yang tidak mudah diartikan. Masih menurut Mehawesh, I. M. dan
Sadeq, A. (2014) yang berpendapat bahwa kesulitan untuk menerjemahkan teks
religi karena ia memiliki banyak makna yang tersirat dari pada yang tersurat. Selain
itu, ia sangat kuat dipengaruhi oleh Bahasa dan budaya Arab sehingga penerjemah
disarankan bertindak dengan skala prioritas. Prioritas Bsu atau Bsa, kalau
cenderung prioritas untuk mengenalkan budaya baru maka penerjemah bisa
membawa banyak istilah Bsu. Kalau penerjemah lebih cenderung dengan filterisasi
budaya asing maka ia bisa menyampaikanya dengan Bahasa sasaran. Istilah budaya
religi Islam juga subtle karena maknanya juga akan berubah sesuai konteknya.
Penetapan suatu hukum dalam Bsu tidak saklek tetapi bisa berubah fleksibel sesuai
situasi kondisi. Kompleksitas makna seperti ini yang menjadikan teks religi tidak
mudah diterjemahkan. Pada situasi seperti ini maka dalam penelitian sebelumnya
oleh Mehawesh, I. M. dan Sadeq, A. (2014), dia cenderung memilih skala prioritas
itu tadi. Tetapi kalau penerjemah cenderung ingin menggabungkan antara Bsu dan
Bsa maka ia harus menyampaikanya dengan Bahasa yang simple dan mudah.
Istilah budaya religi Islam merupakan teks yang sensitif karena karakternya
yang incongruous, istilah yang tidak pantas untuk diterjemahkan. Istilah pemilik
religi ALLAH tidak pantas untuk diterjemahkan. Menerjemahkan pemilik religi
mengurangi religiositas teks religi. Menurut sebagian pembaca sasaran, pembaca
Muslim dilarang menulis atau melafalkanya dengan istilah Tuhan. Secara leksikal
istilah tersebut tetap memiliki kedudukan tinggi tetapi ia tetap rawan terhadap
manipulasi, ia juga rawan dengan pelecehan. Sebagaimana pada data nomer 041
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yang mendorong nama “ALLAH” tidak layak diterjemahkan tetapi ditulis
sebagaimana Bsu. Penyebutan namanya dengan peminjaman murni tidak memiliki
asosiasi kata yang di bawahnya. Ia akan langsung diterima langsung sebagai Tuhan
yang disembah oleh semua Muslim. Ketika disebut nama Tuhan maka dia akan
memiliki asosiai yang lebih beragam, Tuhanya Kristen, Hindu, Budha dan yang
lainya. Maka dalam peneltian Alghamdy (2016, p349) nama ALLAH ditulis dengan
dipinjam atau dihilangkan. Kalau penerjemah bermaksud menghadirkan teks yang
religius maka disarankan dipinjam murni.
Penelitian ini menambahkan kriteria sensitif istilah budaya religi Islam yaitu
karena ia bisa menimbulkan rekasi dari pemeluk agama lain (external reaction).
Reaksi muncul karena budaya berbeda pendapat menjadi biasa sejak masa
reformasi, siapa saja berhak mengemukakan pendapatnya termasuk dalam
menyikapi produk terjemahan.

Istilah (yakfur/kāfir)

diterjemahkan menjadi

(yakfur, kafir), penerjemah mengambil langkah aman yaitu dengan menerjemahkan
dengan terjemahan yang sudah lazim dalam Bsa yaitu kafir. Ia akan lebih
bermasalah lagi lagi kalau diterjemahkan dengan “non-muslim”, itu akan
menimbulkan reaksi cepat dari pemeluk muslim sendiri. Penerjemah yakin dengan
keputusanya bahwa kāfir paling sepadan diterjemahkan dengan kafir. Perbedaan
pandangan pada pembaca sasaran menjadikan penerjemahan istilah budaya religi
Islam menjadi tidak mudah.
1.2.3

Religiositas Terjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Makna istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat meng-

ungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang
tertentu (https://www.kbbi.web.id/). Istilah budaya religi Islam berbentuk kata,
frasa dan klausa. Istilah yang berbentuk kata akan dicari padanan kata terdekat
dalam Bsa, yang berbentuk frasa dan klausa mereka menjadi kesatuan kata yang
bermakna tunggal dalam Bsu dan Bsa. Mereka yang frasa dan klausa juga dicari
padanan frasa dan klausa terdekat dalam Bsa. Istilah kata, frasa dan klausa Bsu
diterjemahkan dengan satu teknik yang cocok dalam Bsa. Teknik yang dipilih untuk
menerjemahkan dianggap bisa menyampaikan pesan ke Bsa walaupun bentuk
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istilah Bsu berupa frasa dan klausa. Penerjemah tidak banyak menggunakan 2, 3
atau 4 teknik untuk menerjemahkan suatu istilah yang berupa frasa dan klausa.
Istilah budaya religi Islam yang diterjemahkan dengan 2 teknik atau lebih
adalah berdasarkan kebutuhan memudahkan pembaca sasaran, dari contoh yang
ada, istilah yang muncul dalam Bsa dikhawatirkan tidak bisa mudah dipahami oleh
pembaca sasaran sehingga

yang dilakukan

penerjemah

adalah

dengan

menambahkan teknik adisi. Teknik ini digunakan manakala istilah dalam Bsa perlu
diperkuat lagi dengan tambahan istilah yang diletakan disamping Bsa atau di
footnote. Secara ekonomis barangkali tidak menguntungkan karena penerjemah
akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Dari sisi
jumlah halaman barangkali juga akan bertambah sehingga dinilai kurang efisien,
apalagi kalau dilihat berdasarkan estetika tulisan, terjemahan akan nampak tidak
rapi dan tidak simple dan tidak merangsang pembaca sasaran.
Ada 18 jenis istilah budaya religi Islam dalam penelitian ini. Dari 18 jenis
bisa dibagi menjadi 2 (dua) pertama yaitu terjemahan yang memiliki banyak istilah
yang bernuansa Arab dan yang non-Arab. Istilah yang bernuansa Arab berasal dari
yang dipinjam atau karena yang sudah dikenal dan dibakukan dalam Bahasa
sasaran. Kedua-duanya dianggap memiliki kecenderungan religiositas yang tinggi,
itu ditunjukan dengan pilihan diksi. Yang dimaksud dengan religiositas sesuai
pakar; Religiosity is defined as the extent to which the particular employee believes
in and venerates the founder, gods or goddesses of the relevant religion, practices
the relevant teaching and participates in the relevant activities (Iddagoda. Y.A,
2017). Standar religiositas yang sudah ada adalah person to person. Menurut
pengertian di atas religiositas suatu kelompok ditunjukan dengan sejauh mana
pengikut terbiasa terlihat mempraktekan ajaran Tuhan.
Di sisi lain, berbicara teks, menurut peneliti, religiositas bisa dimaknai
dengan sejauh mana bacaan dan religi menggunakan dan terlihat dengan istilahistilah religi, semakin banyak istilah budaya religi Islam yang digunakan maka teks
dianggap memiliki religiositas yang tinggi. Sedangkan yang kedua dinamakan teks
yang kurang religius, ini adalah teks religi yang terlihat netral membahas agama
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Tabel 4.36. Grafik Religiositas Istilah Budaya Religi Islam
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Menurut penelitian ini makna religiositas teks diukur berdasarkan pada 1.
Penyebutan nama ALLAH daripada Tuhan 2. Rumpun Bahasa 3. Teknik
penerjemahan yang dipilih 4. banyak istilah religi Islam yang digunakan, Sebagai
contoh; istilah Bsu God, bahwa kemudian diterjemahkan dalam Bsa Allah.
1. Penyebutan nama ALLAH daripada Tuhan
Puncak religiositas adalah konsistensi untuk menyebut ALLAH sebanyak
mungkin, walaupun disebut dalam Bsu menggunakan istilah yang netral (God) akan
tetapi untuk menunjukan religiositas dalam teks terjemahan sehingga ia ditulis
dengan Allah. Maknanya adalah ketaatan pengikut terhadap agama walaupun
dalam bentuk teks. Roget’s Thesaurus (Lewis, 1978) religiosity is found to be
synonymous with such terms as religiousness, orthodoxy, faith, belief, piousness,
devotion, and holiness. Religiositas teks tergantung pada sejauh mana terjemahan

commitagama,
to user kepasrahan kepada Tuhan serta
tersebut membahas isu-isu keyakinan,

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

kesucianya dengan istilah yang tepat sebagaimana contoh di atas God ditulis Allah.
Religiositas teks tercermin dari sejauh mana teks nama ALLAH lebih sering
digunakan daripada menyebutkan Tuhan. Pemeluk religi tertentu akan lebih sering
menyebutkan Dewa atau yang lain. Masing-masing religi memiliki khas masingmasing untuk menunjukan religiositas teks.
2. Rumpun Bahasa Istilah Budaya Religi Islam
Allport and Ross (1967) mengidentifikasi dua dimensi dasar religiositas
yaitu: ektrinsik dan intrinsik. Mereka mamaknai religiositas ektrinsik dengan
bentuk penyerahan diri dan penampakan lahiriyah pada agamanya. Bidang yang
dilakukanya adalah menampilkan tampilan luar yang bisa dilihat dan diukur pada
agamanya. Itu adalah religiositas yang diukur pada seseorang, adapun dalam
mengukur religiositas teks terjemahan menurut peneliti bisa dinilai dari tampilan
luar yaitu diksi yang digunakan dan seberapa sering diksi-diksi religi tersebut
digunakan. Teks Bsu yang merupakan istilah umum seperti Trench diterjemahkan
dalam Bsa dengan istilah Khandaq. Hal menarik dari Bsa tersebut adalah
kecenderungan penerjemah untuk memilih diksi yang bernuansa Bahasa Arab.
Diksi bernuansa Arab lebih berterima, keuntunganya dua hal yaitu penguatan istilah
yang sudah ada dan Islamisasi istilah.
Dalam El-Menouar Y. 2014.Charles Glock’s (1962) jenis-jenis dimensi
religiositas yang terbagi menjadi lima yaitu dimensi ideologi, ritual, pengalaman,
pengetahuan dan dimensi konsekwensi. Dengan tidak adanya standar religiositas
teks maka dimensi teks bisa dimasukan sebagai tambahan dan lebih spesifiknya
yaitu dimensi religiositas teks terjemahan. Dimensi teks merupakan pandangan
religiositas teks yang didasarkan pada bentuk lahiriyah teks dalam penggunaan
diksi. Sebagaimana contoh di atas istilah Trench diterjemahkan dengan istilah
Khandaq ()الخندق, istilah tersebut berbahasa Arab. Ini adalah bentuk usaha
menampilkan tampilan diksi yang religius dibandingkan dengan menggunakan
istilah lain dalam Bsa yang tidak bermuatan religi misalnya istilah Parit. Ia
memiliki makna yang sama dengan Khandaq akan tetapi istilah Parit merupakan
istilah umum dalam Bsa yang tidak bermuatan religi.
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3. Pemilihan Teknik Peminjaman
Religiositas secara umum dapat diungkapkan dalam berbagai cara seperti
dengan cara asosiasi, komunal, doktrin dan penyerahan diri Lenski (1963). Namun
nilai religiositas teks diungkapkan dalam bentuk penggunaan istilah dan
asosiasinya, frasa, klausa dan kalimat. Penggunaan istilah pinjaman yang
proporsional akan menguatkan teks yang memiliki religiositas. Tidak semua atau
mayoritas istilah harus bernuansa Arab digunakan agar teks memiliki religiositas
tinggi tetapi penggunaan yang tepat sesuai misi terjemahan sudah cukup
menjadikanya religius. Itu adalah sistem membangun teks yang religi. Banyak dan
sedikitnya istilah Arab yang dipakai tidak menjamin, sedikit namun bisa mewarnai
seluruh teks lebih baik daripada sebaliknya. Penggunaan istilah yang proposional
dan memunculkan asosiasi istilah yang bervariasi akan juga membuat daya tarik
teks religi. Sebagai contoh adalah;
Bsu

: the territory is deemed Dār al-Ḥarb

Bsa

: maka wilayah tersebut disebut sebagai Dar al-Harb ()دار الحرب

 حرب ىحربitu asal dan akar kata istilah dia atas. Hingga saat ini belum ada
istilah dalam Bsa yang sepadan dengan teks Bsu. Tidak ada padanan terdekat dalam
Bsa karena adanya perbedaan konstitusi bernegara antara Bsu dan Bsa. Selain itu
juga karena makna yang dalam dalam istilah yang dipinjam tersebut. Ketika tidak
ditemukan padanan lazim dalam Bsa maka penerjemah bisa meminjam istilah Bsu
secara utuh, diambil secara murni dalam rangka mempertahankan pesan dan
mengenalkan istilah tersebut ke pembaca sasaran.
4. Frekuensi istilah Budaya religi Islam yang ditemukan
Istilah religi menurut Newmark (1998) yang diadaptasi dari Nida (1968) ada
10 istilah kemudian ditambah oleh Alghamdy (2016) 1 istilah, kemudian 3 istilah
oleh Yulianita (2017). Oleh peneliti ini ditambah dengan 5 istilah budaya religi
Islam yang baru. Contohnya ALLAH tidak dimasukan dalam salah satu istilah dari
Newmark (supernatural being) tetapi diberi nama baru yaitu Pemilik religi. Dalam
Newmark (1998) ALLAH dikategorikan sebagai makhluq supernatural, ini keliru,
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peneliti istilah baru yaitu sebagai Pemilik religi (owner of te religion). Allport and
Ross (1967) identified two basic dimensions of religiosity: extrinsic and intrinsic.
They interpreted extrinsic religiosity as a self-serving and utilitarian outlook on
religion that provides the believer with comfort in salvation. 4 hal di atas (rumpun
Bahasa, teknik, banyaknya istilah religi, penyebutan nama ALLAH) adalah dimensi
ektrinsik religiositas teks religi Islam. Religiositas teks terjemahan berdasarkan
pada rumpun Bahasa dari istilah yang ditemukan, teknik yang dominan untuk
menerjemahkan, frekuensi istilah yang ditemukan dan penyebutan ALLAH secara
langsung dalam berbagai kontek. Ukuran dari dimensi ektrinsik adalah yang tampak
di permukaan. Data yang ditemukan, sapaan religi mendominasi, hal yang sama
terjadi pada penelitian sebelumnya Yulianita (2017) dan Alghamdy (2016).
Berdasarkan tabel komponensial, mayoritas jenis istilah budaya religi Islam
memiliki religiositas yang tinggi (525 data/65.70%), hanya dua jenis istilah yang
kurang religiositasnya yaitu eskatologi dan perintah dan larangan religi. Eskatologi
membahas peristiwa dan sesuatu yang terjadi setelah kehidupan dunia ini seperti
surga dan neraka. Sedangkan perintah dan larangan religi merupakan aktivitas yang
dilarang dan diperintahkan dalam agama. Semuanya (2 istilah) juga dalam lingkup
religi namun berdasarkan tabel di atas religiositasnya bisa dikatakan kurang (basic
religiosity), menurut El-Menouar.Y (2014) This dimension is termed basic
religiosity. This dimension is termed basic religiosity. It represents a minimum
commitment on an individual level and is therefore the basis of Muslim religiosity
in general. Basic religiosity dalam hal di atas berdasarkan pada religiositas
seseorang menjalankan ajaran agamanya. Adapun dalam tataran teks, menurut
peneliti basic religiosity maknanya jumlah ungkapan yang menggunakan nuansa
religi atau istilah spesifik tidak mendominasi. Tidak banyak istilah budaya religi
Islam yang sudah lazim dalam teks sasaran.
Istilah religi yang lainya (artefak dan kegiatan religi), memiliki
keseimbangan kecenderungan atau 50% yang sama. Setengah data memiliki
religiositas dan 50% yang lainya kurang religius. Adapun 14 data istilah lainya
memiliki kecenderungan menggunakan nuansa Arab atau istilah spesifik religi.
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relgi, kriteria moral dan etika, pemerintah religi, perintiwa religi, pemilik religi,
situs religi, aktivitas religi khusus, konstruksi religi, perintah dan larangan religi
dan peringatan religi. Kecenderungan tersebut bermakna bahwa penerjemah
berusaha untuk menarik pembaca sasaran dan agar karya terjemahan hingga bisa
masuk ke kalangan santri. Secara Bahasa, para santri akan lebih suka menggunakan
Bsu secara langsung, mereka memiliki kapasitas Bahasa asing Bsu. Namun, dengan
menggunakan istilah spesifik religi yang banyak diharapkan bisa tetap menjaga asa
kapasitas santri. Menonjolkan dimensi ektrinsik adalah dengan cara memperbanyak
istilah budaya religi Islam dan yang sudah dikenal dalam masyarakat.
Menurut Allport and Ross (1967) dimensi ektrinsik merupakan bagian yang
penting sama seperti dimensi lain dalam mengukur religiositas. Di sini religiositas
diungkapkan dengan angka penggunaan nuansa Arab yang bisa langsung menarik
pembaca sasaran untuk membaca. Pilihan diksi dinilai sesuai dengan keinginan
pembaca sasaran yang menginginkan bacaan dengan diksi yang sudah lazim dalam
kajian-kajian, buku-buku dan media keilmuan lainya. Walaupun banyak nuansa
Arab dalam karya terjemahan tetapi mereka dianggap sudah dikenal dalam telinga
mereka dalam bebagai forum. Istilah spesifik religi sudah mereka terima secara
makna maupun tata Bahasa. Semakin banyak karya terjemahan yang beredar di
toko-toko, maka semakin kuat indikasi bahwa teks religi diterima masyarakat. Bisa
dinamakan teks religi apabila tetap menggunakan istilah yang bernuansa Arab.
Sekali lagi, Standar religiositas teks berbeda dengan religiositas seseorang.
Kalau religiositas orang adalah sebagaimana berikut, Religiosity is difficult to
define, but different scholars have seen this concept as broadly about religious
orientations and involvement. It includes experiential, ritualistic, ideological,
intellectual, consequential, creedal, communal, doctrinal, moral, and cultural
dimensions.

Multiple

problems

exist

in

measuring

religiosity

(https://en.wikipedia.org/wiki/Religiosity). Pernyataan di atas adalah definisi dan
permasalahan menentukan standar religiositas seseorang. Sedangkan standar
religiositas teks khususnya teks terjemahan yang diuraikan dalam penelitian ini
adalah berdasarkan temuan luar atau dimensi ektrinsik. Yang dimaksud adalah
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membedakan langsung dengan mudah jenis teks. Teks yang banyak istilah spesifik
tentang ketuhanan, ancaman, balasan dan halal, haram serta nilai-nilai itu berarti
religi. Religious yaitu ketika teks religi Bsu diterjemahkan kemudian dilihat
hasilnya ditemukan bahwa mereka memiliki kecenderungan tetap dipertahankan
nuansa Arabnya.
Teknik yang ditemukan paling banyak yaitu teknik padanan lazim dan
peminjaman. Peminjaman dalam berbagai jenisnya (murni, alamiah, X dan
peminjaman). Keduanya bisa meningkatkan religiositas teks. Level religiositas
dibagi menjadi dua yaitu advance dan basic. El-Menouar.Y (2014) berpendapat
This dimension is termed basic religiosity. It represents a minimum commitment on
an individual level and is therefore the basis of Muslim religiosity in general.
Definisi di atas adalah kategori religiositas seseorang pada agamanya. Sedangkan
religiositas teks menurut peneliti adalah berdasarkan dimensi ektrisik berupa
frekuensi jumlah data terjemahan Bsa yang bernuansa Arab. Darinya ada yang kuat
(advance) dan ada yang kurang atau tidak bernuansa Arab (basic). Walaupun sulit
untuk mendefinisikan religiositas seseorang tetapi diharapkan religiositas teks
terjemahan bisa diukur. Jadi Religiositas teks adalah sebuah standar luar tampilan
Bahasa dan makna teks religi yang merupakan ungkapan Tuhan.
Religiositas teks diukur berdasarkan pada;

1.

Penyebutan nama ALLAH daripada Tuhan

2.

Rumpun Bahasa

3.

Teknik penerjemahan yang dipilih

4.

Frekuensi istilah budaya religi Islam yang digunakan,
Standar religiositas ada dua yaitu: Advance dan Basic.

1.2.4

Teknik, Metode, dan Ideologi Penerjemahan Istilah Budaya Religi
Islam
Definisi teknik penerjemahan adalah apa yang dilakukan penerjemah

berupa langkah-langkah yang dilakukan penerjemah dalam menerjemahkan. Poin
utama perbedaan antara teknik dengan metode penerjemahan ada pada tatarannya.
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teknik penerjemahan dilakukan pada tataran mikro. Menurut Molina dan Albir
(2002) teknik penerjemahan merujuk pada “actual steps taken by the translators in
each textual micro-unit”. Dalam penerjemahan dua sumber data yaitu buku “Islam:
A Short History” oleh Karens Armstrong dan The Impossible State: Islam, Politics,
and Modernity’s Moral Predicament oleh Wael Bel Hallaq ditemukan 16 teknik
penerjemahan dengan rincian; padanan lazim 611 data (76.47%), peminaman murni
92 data (11.51 %), peminjaman parsial 17 data (2.12 %), peminjaman alamiah 14
data (1.75%), kreasi diskurs if 12 data (1.50%), padanan lazim+peminjaman murni
10 data (1.25 %), modulasi 8 data (1.00%), generalisasi 7 data (0.87%), literal 5
data (0.62 %), padanan lazim+adisi 5 data (0.62 %), deskripsi 5 data (0.62 %), delisi
4 data (0.50 %), peminjaman 4 data (0.50%) transposisi 2 data (0.25 %),
literal+P.lazim 2 data (0.25 %), adaptasi 1 data (0.12%).
Teknik padanan lazim paling mendominasi (76.47%) dibanding dengan
teknik lain, kemudian diikuti dengan peminjaman (murni, alamiah, X dan
peminjaman) yang mencapai 15.88%. Hal di atas sama dengan hasil dalam
penelitian Yulianita (2017) yang menempatkan padanan lazim sebagai teknik yang
paling banyak digunakan. Kondisi yang berbeda dengan penelitian Alghamdy
(2016) dimana teknik peminjaman ditemukan paling banyak kemudian diikuti
dengan literal. Dalam penelitian Alghamdy (2016) dan Yulianita (2017), keduanya
sama-sama memiliki variable yang sama dengan peneliti yaitu penelitian
penerjemahan istilah religi dari teori Nida (Nida, 1964). Adanya perbedaan teknik
yang dominan dikarenakan 1. Perbedaan kondisi Bahasa religi dalam pembaca
sasaran. Dalam penerjemahan Arab-Inggris akan banyak ditemukan teknik
peminjaman karena tidak adanya kaitan erat antara dunia Arab dengan dunia Barat.
Budaya arab tidak mempengaruhi kehidupan budaya Barat termasuk dalam hal
Bahasa. Dunia Barat menolak dunia Arab sehingga istilah budaya religi Islam tidak
lazim dalam pembaca sasaran Inggris. Dalam hal penyebaran agama maka
masuknya istilah budaya religi Islam dari Bsu tidak bisa dihindarkan bahkan istilah
tersebut lazim digunakan untuk bukti masuknya nilai-nilai religi.
Perbedaan teknik juga disebabkan karena 2. perbedaan religi antara Bsu
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memiliki keyakinan sendiri. Dampaknya adalah segala sesuatu yang baru
khususnya budaya Bahasa bisa masuk tetapi dengan cara dipinjam. Mereka tidak
memiliki padanan yang lazim digunakan dalam Bsa. Kondisi berbeda dengan
penelitian ini dan Yulianita (Yulianita et al., 2017) yang menempatkan padanan
lazim sebagai teknik paling dominan kemudian diikuti peminjaman. Hal ini karena
sejak awal Islam datang ke Pembaca sasaran (Bahasa) sudah diterima dengan baik
sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Keadaan yang
demikian sangat menguntungkan menjadi dekatnya budaya dan Bahasa Bsu untuk
masuk dalam segala istilah Bahasa. Istilah Arab menyatu dengan Bahasa sasaran,
istilah budaya religi Islam mudah diterima pembaca sasaran. Bahasa Arab sangat
mengakar dengan Bahasa Indonesia, Bahasa religi akhirnya diserap dan dibakukan
dalam Bahasa Indonesia. istilah budaya religi Islam sebenarnya sudah lazim
dikenalkan dalam pembaca sasaran sebelum

budaya penerjemahan Inggris-

Indonesia meningkat. Istilah religi tersebut dalam sumber data sudah dikenal oleh
pembaca sasaran dalam berbagai media keilmuan, elektronik maupun cetak. Pada
akhirnya teknik yang muncul adalah padanan lazim.
Data sekunder dari penelitian Nurlaila (2018) disebutkan bahwa nama diri,
istilah sapaan bisa diterjemahkan menggunakan teknik padanan lazim, peminjaman
alamiah, murni dan adaptasi. Di sana ada kesamaan teknik yang digunakan antara
penelitian ini dan penelitian Nurlaila (2018) khususnya penerjemahan nama diri
dengan sapaan religi. Di dalam penelitian ini, nama diri adalah bagian yang
memiliki kesamaan bentuk data dengan sapaan religi. Ada kesimpulan yang sama
antara penelitian Nurlaila (2018) dengan penelitian ini yaitu kesamaan teknik. Dua
teknik yang paling direkomendasikan untuk menerjemahkan istilah yang berkaitan
dengan nama, gelar dan sapaan yaitu padanan lazim dan peminjaman. Teknik lain
yang jumlahnya sedikit yang juga bisa digunakan seperti generalisasi dan adaptasi.
Diantara teknik peminjaman yang ada, di sana ada peminjaman parsial.
Teknik ini muncul tidak sistematis, ia berbeda dengan murni atau alamiah.
Peminjaman murni adalah dengan mengambil utuh istilah Bsu ke dalam Bsa tanpa
perubahan sedangkan peminjaman alamiah adalah meminjam dengan cara
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sasaran. Peminjaman parsial tidak mengikuti pola dua-duanya tetapi ia dekat seperti
peminjaman. Dia tidak mengabil utuh tetapi tata cara penulisanya juga tidak
sistematis sebagaimana Bahasa sasaran. Istilah dari Bsu dipinjam tetapi ada yang
dikurangi sehingga tidak komplit, sebagian yang lain ditambah dengan huruf baru
yang tidak sesuai Bsa atau menambahi kata. Sebagian yang lain lagi merupakan
campuran dimana nama depan seseorang dipinjam murni kemudian nama belakang
dipinjam alamiah. Hal ini dinamakan dengan peminjaman yang tidak sistematis
yaitu peminjaman parsial. Oleh peneliti dinamakan dengan partial borrowing.
Dalam teknik ini penerjemah meminjam istilah dari dengan menggabungkan dua
metode murni dengan alamiah. Dengan jumlah yang signifikan (15.88%)
peminjaman maka dua teknik yang paling direkomendasikan digunakan untuk
menerjemakan istilah budaya religi Islam adalah padanan lazim (76.47%) dan
peminjaman (15.88%, murni,alamiah, X dan peminjaman).
Teknik kreasi diskursif ditemukan 12 data (1.50%), jumlah yang banyak.
Sebaran data yang diterjemahkan dengan teknik ini merata pada hampir seluruh
istilah budaya religi Islam. Dalam teknik ini hasil terjemahan sifatnya temporer
yang tujuanya untuk menghasilkan terjemahan yang bombastis. Ia biasa dipakai
dalam penerjemahan judul film, majalah dan sebagainya. Tujuan lainya adalah
untuk marketing suatu buku, majalah dan artikel. Berdasarkan FGD yang dilakukan
dengan Pakar dan rater teknik tersebut tidak direkomendasikan digunakan untuk
menerjemahkan teks religi Islam. Pertimbanganya adalah hasilnya yang tidak
sesuai amanat penerjemahan, Nida dan Taber (1982: 20) menyatakan bahwa
"translating consists of reproducing in the receptor language the closest natural
equivalent of the source language message, first in term of meaning and secondly
in terms of style." Jadi syarat terjemahan yang baik adalah penggunaan padanan
terdekat dalam hal makna dan bentuk. Yang paling krusial adalah makna, pesan
Bsu harus tersampaikan dengan padanan yang sedekat mungkin dalam Bsa. Teknik
kreasi diskursif memiliki tujuan sendiri sehingga ia tidak sesuai dipakai untuk
menerjemahkan istilah budaya religi Islam.
Teknik

berikutnya
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adalah penggunaan teknik padanan lazim dan peminjaman berdampak positif pada
hasil terjemahan. Hal ini semakin menguatkan akan teknik peminjaman sebagai
teknik yang direkomendasikan dalam penelitian istilah religi setelah padanan lazim.
Secara sekilas pembaca akan menangkap bahwa istilah religi mayoritas
menggunakan teknik peminjaman. Kalau diperhatikan dengan seksama maka akan
terungkap bahwa istilah budaya religi Islam tersebut sudah menjadi lazim dalam
Bsa, mereka sudah menjadi Bahasa baku dalam Bsa (language in use). Sebaran data
yang menggunakan teknik ini juga merata, tidak ada yang dominan. Ini artinya
teknik ini bisa dipakai dalam berbagai istilah religi. Jumlah data yang kurang lebih
sama dengan teknik diatas adalah modulasi yaitu 8 data (1.00%). Dalam teknik ini
istilah dari Bsu diterjemahkan tetapi dengan sudut pandang lain. Maknanya sama
namun hanya metode penyampaianya yang berbeda. Tidak ada istilah budaya religi
Islam yang mondominasi menggunakan teknik ini.

Modulasi diartikan dengan

mengubah sudut pandang baik pada tataran leksikal atau struktur (Evans & Guo,
2016). Masih menurutnya, modulasi dibagi menjadi 11 tipe, abstract for concrete,
cause for effect, means for result, a part for the whole, geographical change, etc.
Dalam modulasi, walaupun ada perbedaan bentuk tetapi fokus makna tetap sama,
makna akan mempengaruhi pilihan diksi yang ada.
Kemudian berikut ini adalah data yang 0%, ada 8 istilah yaitu generalisasi
7 data (0.87%), literal 5 data (0.62 %), padanan lazim+adisi 5 data (0.62 %),
deskripsi 5 data (0.62 %), delisi 4 data (0.50 %), transposisi 2 data (0.25 %),
literal+P.lazim 2 data (0.25 %), adaptasi 1 data (0.12%). Dari 8 data teknik tersebut
di atas, dua (2) teknik yang tidak direkomendasikan dalam FGD untuk
penerjemahan istilah budaya religi Islam yaitu delisi dan literal. Keduanya
mengalami pergeseran makna, bahkan dengan delisi, makna tidak hanya bergeser
tetapi hilang. Di delisi elemen penting teks tidak diterjemahkan atau dihilangkan
tanpa landasan yang jelas (Molina & Albir, 2002). Menurut Vázquez Ayora (1977)
penghapusan bertujuan untuk menghindari pengulangan dan redundancy. Istilah
yang sudah ada sebelumnya tidak perlu lagi disebut dalam rangka menghindari
kejenuhan namun makna tetap tersampaikan dengan lengkap. Itu tujuan delisi yang
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yang sama tidak perlu diulang-ulang untuk menghindari kesulitan memahami teks.
Tetapi kalau yang dihilangkan adalah bagian pokok atau ide utama maksud Bsu
maka yang terjadi adalah distorsi, deviasi dan manipulasi makna. Jadi delisi sifatnya
bisa dibagi menjadi dua yang pertama adalah delisi recommended dan kedua yang
non-recommended. Sama pada kreasi diskursif, khususnya hasilnya yang tidak
baik, namun ia masih dialihbahasakan. Pada tataran pilihan diksi, sifatnya yang
lepas kontek dan bertujuan untuk temporary purpose menjadikan ide pokok dari
istilah tersebut menjadi cross-fertilized (Molina & Albir, 2002). Hal ini berbeda
dengan generalisasi, ia mengambil istilah paling umum dalam Bsa, ini untuk
memudahkan secara sekilas terhadap suatu istilah atau benda. Penyebabnya adalah
keterbatasan, Molina dan Albir (Molina & Albir, 2002) menyatakan bahwa
generalisasi diambil dari istilah yang paling netral.
Molina dan Albir (Molina & Albir, 2002) menyatakan "Translation method
refers to the way a particular translation process is carried out in term of the
translator's objective, i.e. a global option that affects the whole text." Menurutnya,
metode penerjemahan berdasarkan pada tujuan penerjemah. Pertimbanganya
adalah target readers nya, ketika calon pembaca sasaran sudah jelas maka teknik
yang akan dipakai akan tepat. "While translation methods relate to whole texts,
translation procedures are used for sentences and the smaller units of language
(Newmark, 1988). Perbedaan nampak antara metode dan teknik, metode adalah apa
yang dilakukan penerjemah pada tataran makro, sedangkan teknik berada pada
tataran mikro, metode penerjemahan berada pada tataran makro. Dalam hal
penelitian, jika teknik dapat dievaluasi dalam satuan linguistik kata, frasa, klausa
dan kalimat; metode diteliti berdasarkan teks utuh secara keseluruhan bukan
berdasarkan contoh per contoh kasus. Adapun penentuan metode dapat dilihat dari
kecenderungan yang muncul dari teknik-teknik yang digunakan. Penelitian tesis ini
mengacu pada metode penerjemahan menurut Newmark, sesuai dalam bukunya
yang berjudul A Textbook of Translation (1988).
Berdasarkan tabel (4.6) di atas dimana data yang diterjemahkan
menggunakan teknik peminjaman (murni, parsial dan alamiah serta peminjaman),
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semantik. Metode tersebut berada di sebelah kiri tabel yang memiliki
kecenderengan ideologi penerjemahan yang lebih didominasi oleh Bsu. Dengan
metode tersebut diharapkan pembaca sasaran mendapatkan pencerahan budaya
baru, istilah baru yang supaya dikenal oleh pembaca sasaran. Sedangkan tabel
selanjutnya urutan 6-16 memiliki banyak varasi teknik menurut Molina dan Albir
(Molina & Albir, 2002) diterjemahkan dengan metode penerjemahan bebas, metode
penerjemahan idiomatik, dan metode penerjemahan komunikatif. Metode tersebut
mimiliki kecenderungan didominasi oleh kepentingan Bahasa sasaran, diharapkan
ketika membaca mereka merasa seperti membaca karya asli dan bukan karya
terjemahan.
Berdasarkan

hasil

sebaran

teknik

yang

digunakan

kemudian

dipertimbangkan dengan kriteria ideologi forenisasi dan domestikasi yang
diusulkan oleh Venuti (Venuti, 2005) dan ditemukan hasilnya yaitu cenderung
pada domistikasi. Dua sumber buku yaitu “Islam, A Short History” oleh Karens
Armstrong dan The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral
Predicament oleh Wael Bel Hallaq lebih cenderung diterjemahkan dengan tujuan
untuk membumikanya dalam Bahasa sasaran. Meskipun begitu disana ada 15.88%
yang diterjemahkan dengan peminjaman, ini artinya teknik peminjaman bisa
menjadi solusi tercepat ketika menerjemahkan istilah budaya religi Islam. Alasan
menggunakan peminjaman adalah faktor

untuk menjaga pesan dan berusaha

mengenalkanya dalam Bahasa sasaran. Selain itu adalah karena kompleksitas istilah
khususunya maknanya yang dalam sehingga sulit dicari padanan.
Berdasarkan tabel 4.11 bisa disimpulkan bahwa ideologi yang dianut dalam
karya terjemahan dua sumber data di atas adalah ideologi domestikasi. Pandangan
umum dan makro terhadap karya terjemahan buku religi Islam : A Short History
dan The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament
lebih mementingkan penggunaan Bahasa sasaran. Ideologi domestikasi terpilih
karena ia bisa menyampaikan pesan dengan akurat, berterima dan mudah dibaca.
Kaitanya dengan teknik sangat erat karena teknik yang muncul dominan bisa
menggambarkan apa ideologi penerjemahan istilah budaya religi Islam ini.
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lazim+peminjaman murni, delisi, padanan lazim+adisi, deskripsi, transposisi,
literal+padanan lazim dan terakhir adaptasi adalah gambaran ideologi domistikasi
pada karya terjemahan di atas.
Di sisi lain, ideologi forenisasi juga memiliki pengaruh yang kuat dalam
karya terjemahan ini, itu terlihat dari porsentase teknik peminjaman yang ada yaitu
15.88%. Menurut penelitian, penerjemahan Bahasa Arab cocok dengan forenisasi
(Al-Rikaby et al., 2018), itu temuan dalam penelitian sebelumnya. Itu terjadi pada
penerjemahan Bahasa arab. Dalam penelitian ini (Inggris-Indonesia), nuansa
forenisasi istilah juga termasuk kuat, hal itu bisa dilihat dari istilah yang digunakan
banyak yang menggunakan rumpun Bahasa Arab. Bahasa Arab adalah simbol dari
istilah religi Islam, dampaknya adalah istilah budaya religi Islam banyak
menggunakan istilah serapan Arab namun karena mereka sudah lazim digunakan
oleh pembaca sasaran semenjak dahulu maka mereka menjadi Bahasa sasaran.
Menurut peneliti, pentingnya ideologi forenisasi dalam penerjemahan istilah
budaya religi Islam sehinggga bisa dikatakan bahwa ideologi forenisasi bisa
menguatkan kualitas terjemahan istilah budaya religi Islam. Ideologi domestikasi
adalah model dalam menerjemahkan istilah budaya religi Islam namun penerjemah
harus menggandeng serta ideologi forenisasi untuk meningkatkan kualitas
terjemahan dan menjaga religiositas teks.
1.2.5

Kualitas Terjemahan Istilah Budaya Religi Islam
Berdasarkan tabel komponensial, kualitas terjemahan buku Islam: A Short

History oleh Karens Armstrong dan The Impossible State: Islam, Politics, and
Modernity’s Moral Predicament oleh Wael Bel Hallaq termasuk bagus (2.89).
Teknik yang digunakan bisa menguatkan religiositas teks, sensitivitas teks bisa
diatasi dengan teknik penerjemahan (Molina & Albir, 2002). Sensitivitas teks
berdampak pada pilihan teknik yang berbeda dengan sumber data yang lain.
Penggunaan teknik yang benar membuat hasil dan kualitas terjemahan dua sumber
data tersebut termasuk berkualitas. Penerjemah sudah bisa menghindari teknik yang
memperburuk terjemahanya. Teknik tersebut yaitu delisi, kreasi diskursif dan literal
(2.62%). Penerjemah sukses memilih padanan lazim dan peminjaman (murni,
commitlazim
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yang direkomendasikan. Hasil dari dua teknik tersebut sudah bisa menggambarkan
kualitas terjemahan (keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan) sebagaimana
teori Nababan dkk (2013).
Data istilah budaya religi Islam yang diterjemahkan dengan teknik padanan
lazim memiliki kualitas terjemahan yang baik karena penerjemah sudah
menggunakan istilah yang sudah lazim digunakan dalam Bahasa sasaran. Istilah
yang dipakai juga bisa ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi), ini
artinya terjemahanya sudah diakui sebagai Bahasa baku Bahasa Indonesia. Ini
dilakukan dalam mendekatkan pembaca dengan narasi cerita, ingin pesan yang
dalam Bsu tersampaikan dengan akurat ke pemabaca sasaran. Semakin bisa
penerjemah menghadirkan terjemahan yang seperi karya aslinya maka semakin
akurat terjemahnya. Poin pentingnya ada di pemilihan diksi, pilihan kata yang
sesuai dengan Bahasa lokal, yang sudah lazim dalam budaya lokal. Penerjemahan
dengan teknik tersebut selain menghasilkan terjemahan yang akurat dan berterima
menurut pakar juga menghasilkan bacaan yang seperti karya asli, bukan seperti
hasil terjemahan.
Penggunaan padanan lazim tetap diprioritaskan, ini karena pertimbangan
komprehensif dan holistik yaitu a. konsumen merasa puas dengan hasil terjemahan
b. pesan dari Bsu tersampaikan c. pembaca sasaran merasa mendapatkan bacaan
yang bermutu dan d. penerjemah dan supplier buku lebih diuntungkan dengan
naiknya omset penjualan. Namun selain padanan lazim sebagai prioritas utama,
yang harus diperhatikan adalah teknik yang mengiringi baik pilihan kedua atau
ketiga. Pilihan tersebut akan berbeda dari teks satu ke teks yang lain, dengan kata
lain teknik yang sebagai runner up nya itu yang perlu juga menjadi perhatian. Jenis
teks akan mempengaruhi pilihan teknik yang akan digunakan. Berbicara teknik
yang ideal jawabanya pasti padanan lazim, sebagai contoh Bsu jurists
diterjemahkan menjadi fuqaha’, rumpun Bahasa Arab (faqiha-yafqohu-fiqhan), ia
kemudian menjadi benda jamak (faqih-fuqoha’), ia diterjemahkan dengan padanan
lazim. Untuk menerjemahkan istilah budaya religi Islam tersebut penerjemah lebih
memilih fuqaha’ daripada yang lain. Dengan pemilihan tersebut adalah untuk
committeks
to user
menjaga dan meningkatkan religiositas
terjemahan. Hasilnya menurut pakar

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

penerjemah adalah baik. Itu karena istilah fuqaha’ sudah dikenal pembaca sasaran,
mereka sudah mendengarnya dalam berbagai forum. Ia merupakan istilah rumpun
Bahasa Arab.
Nuansa Arab menjadi dimensi ektrinsik religiositas teks. Oleh penerjemah
diungkapkan dengan istilah tersebut untuk menjadi pembeda dari istilah yang lain,
termasuk tanda (‘), tanda apostrop yang identik dengan tata tulis suara Arab. Ia tidak
diganti dengan huruf (k) untuk mengakhiri istilah fuqaha’. Jadi ia dipilih agar nilai
religiositas teks tetap advance. Untuk pembaca muslim akan sudah mengenalnya
dengan mudah. Tidak ada sisi kerugian menggunakan teknik padanan lazim karena
pesan Bsu sudah tersampaikan, norma Bsa sudah dipenuhi dan istilah tersebut
mudah dimengerti oleh pembaca sasaran. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh
Nida dan Taber (1982:173), Larson (1997) , Nida (2001:3), dan Nababan, (Nababan
et al., 2012). Penggunaan padanan lazim bisa menguatkan religiositas teks dan juga
bisa menjaga sensitivitas istilah budaya religi Islam.
Hal sama juga terjadi pada data yang diterjemahkan dengan peminjaman
(murni, alamiah dan peminjaman parsial), hasilnya baik khususnya dalam hal
keakuratan. Dalam hal keberterimaan ditemukan teks Bsa kurang berterima. Ini
karena data masih menggunakan tata tulis Arab, meskipun demikian nilai dan
kualitas data Bsa yang diterjemahkan dengan teknik ini masih tinggi. Peminjaman
murni menempati posisi kedua (15.88%). Peminjaman yang mengambil secara utuh
istilah dari Bsu ke Bsa. Ini karena istilah Bsu memiliki kandungan pesan yang
dalam sehingga dikhawatirkan ada distorsi makana manakala diterjemahkan
dengan teknik lain. Dengan peminjaman murni, penerjemah bermaksud untuk
menampilkan teks religi yang memiliki nilai religiositas yang advance. Bila ditulis
dengan mengikuti atau menyesuaikan tata tulis Bsa maka itu akan menjadi
peminjaman alamiah (Newmark, 1988). Adapun peminjaman alamiah, adalah
ketika
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mengucapkanya dalam Bsa. Dampaknya, peminjaman alamiah bisa mempermudah
pembaca sasaran, selain itu nilai religiositas masih terjaga. Disana ada 04% data
yang diterjemahkan dengan peminjaman alamiah, walaupun tidak sebanyak
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religi. Contohnya data Bsu the commander of the army (amīr al-jaysh)
diterjemahkan dalam Bsa menjadi pemimpin militer (amir al-jays).
Peminjaman parsial mirip seperti murni atau alamiah tetapi ia tidak bisa
masuk kedua-duanya, ini adalah varian baru peminjaman, bisa dikatakan sebagai
peminjaman tidak sempurna (partial borrowing). Dari segi rumpun Bahasa ia jelas
Bahasa Arab (ammaro-yuammiru) menjadi amir, ia bisa dimaknai pemimpin. Oleh
penerjemah, ia diambil hampir seperti Bsu agar religiositas dan kesan permukaanya
merupakan teks religi yang bagus. Dari segi penulisan dalam Bsa kurang sesuai
tata penulisan Bsa tetapi ia bagian dari peminjaman. Maka ia bisa disebut
peminjaman parsial atau tidak sempurna. Dua hal yang menguatkanya sebagai teks
yang memiliki religiositas advance adalah rumpun Bahasa dan teknik yang
digunakan. Rumpun Bahasanya adalah Arab, Bahasa yang dipilih oleh Tuhan untuk
mengkomunikasikan pesanya kepada utusan. Tekniknya peminjaman terbukti
efektif untuk menyampaikan misi Tuhan, hal ini mengapa Alghamdy (Alghamdi,
2016) mendapati bahwa teknik peminjaman adalah teknik paling dia
rekomendasikan.
Teknik yang dominan dalam penelitian ini dan sebelumnya (Yulianita et al.,
2017) yaitu padanan lazim maka apabila digabungkan dengan peminjaman akan
saling menguatkan. Antara padanan lazim dan peminjaman. Padanan lazim identik
dengan domestikasi dan peminjaman identik dengan forenisasi. Dalam teks yang
seperti ini maka ideologinya juga gabungan antara domestikasi dan forenisasi.
Secara jumlah didominasi oleh padanan lazim tetapi peminjaman (murni, alamiah
dan peminjaman parsial) muncul terbanyak kedua, ketiga dan keempat. Menurut
pendapat peneliti, alasanya adalah kompleksitas teks dari segi makna yang dalam
dan tata Bahasa. Hal ini adalah masukan dari tim FGD dengan arahan pembimbing
(Prof. Nababan) yang dilaksanakan pada 23 November 2019. Masukan yang dilihat
oleh tim sebagai solusi penerjemahan istilah budaya religi Islam, yaitu masukan
ideologi yang relevan untuk menerjemahkan teks keagamaan Islam.

Teknik

padanan lazim, peminjaman, modulasi, transposisi dan deskripsi direkomendasikan
untuk digunakan untuk menerjemahkan teks religi. Dengan teknik-teknik tersebut
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kualitas hasil terjemahan akan baik dari segi keakuratan dan keberterimaan
(Nababan et al., 2012).
Teknik lain seperti generalisasi boleh digunakan, Generalization. To use a
more general or neutral term (Molina & Albir, 2002). Dengan teknik tersebut
hasilnya baik segi keberterimaan namun kurang akurat. Yang dilakukan dengan
teknik ini adalah generalisasi istilah karena adanya keterbatasan dalam Bsa. Yang
dilakukan penerjemah adalah menggambarkan sekilas terkait istilah, suatu istilah
dari Bsu digambarkan dengan sesuatu yang memiliki kemiripan umum dalam Bsa.
Ini hanya untuk memberikan gambaran umum tentang suatu istilah, ini terjadi
karena jauhnya perbedaan budaya antara Bsu dan Bsa (Nababan, 2007a). Nama
dalam Bsu ALLAH dan diterjemahkan dengan Tuhan, namanya digeneralisir dalam
Bsa. Dampaknya adalah keakuratan yang kurang. Sensitivitas istilah tersebut tidak
perlu dipermudah dengan ungkapan yang mengurangi religiositas. Kalau ada
padananya lebih baik menggunakanya. Berkurangnya keakuratan menurut peneliti
karena penerjemah tidak memperhatikan prasyarat menerjemahkan istilah budaya
religi Islam. Hal itu terlihat dari rumpun Bahasa Bsa yang digunakan, ia
menggunakan rumpun Bsa supaya mudah diterima dalam Bsa. Itu terbukti dengan
nilai keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi pada istilah tersebut.
Contoh lain terjemahan istilah (balasan) merupakan generalisasi terhadap
Bsu attitude of the Prophet diterjemahkan dengan sikap Nabi. Dari segi
keberterimaanya termasuk baik namun kurang akurat. Penerjemah tidak mengambil
secara langsung padanan lazim dalam Bsa karena pertimbangan khusus dan hak
preogratifnya (Nababan, 2007a). Istilah “sikap Nabi” termasuk istilah yang murni
menggunakan istilah umum Bsa, ia berbeda dengan istilah “akhlaq Nabi”,
keduanya merupakan istilah yang merupakan rumpun Bahasa Arab. Mereka berasal
dari kata takhollaqo-yatakholllaqu. Kalau menggunakan istilah tersebut sudah
dikenal dalam Bsa dan menjadi Bahasa religi sehari-hari dalam Bsa. Selain itu
mereka sering digunakan dalam berbagai forum keilmuan secara lisan maupun
tertulis. Dengan istilah “takhollaqo-yatakholllaqu” terkesan memiliki religiositas,
memiliki daya kedalaman ilmu agamanya. Pembaca sasaran tidak bisa lepas dari
user mengungkapkan istilah budaya
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religi Islam dengan berbagai jenisnya akan meyakinkan pembaca bahwa teks
tersebut memiliki religiositas tingkat yang advance.
Teknik deskripsi bermakna teks BSU adalah sebuah istilah kemudian
terjemahanya dalam bentuk deskripsi. Menurut Machali (2000:110) menambahkah
dari segi ketepatan pemadanan kata dapat dilihat dari aspek linguistik, semantik dan
pragmatik. Keakuratan tidak hanya dilihat dari ketepatan pemilihan kata tetapi juga
ketepatan gramatikal, kesepadanan makna dan pragmatik. Contoh data kelompok
religi yang diterjemahkan dengan tehnik deskripsi yaitu; data no 052 old paganism
yang ditejemahkan menjadi yang merupakan pemuja berhala yang taat di masa
lalu. Dalam teknik deskripsi penerjemah mengganti padanan sebuah istilah dengan
penjelasan makna dan fungsi daripada istilah tersebut (Molina & Albir, 2002).
Teknik berikutnya yaitu modulasi, teknik ini menurut peneliti boleh
digunakan karena pertimbangan kualitasnya yang termasuk bagus. Sebagai mana
Molina dan Albir (Molina & Albir, 2002) bahwa teknik modulasi merupakan
perubahan sudut pandang, dari abstrak ke kongkrit. Teknik ini penerjemah tidak
menggunakan istilah pertama dalam kamus sebagai rujukan baku namun dia
menggunakan opsi terjemahan lain yang mengandung unsur Bsu. Keuntungan
menggunakan teknik ini adalah untuk menghadirkan bacaan dengan sudut pandang
lain agar bisa mengakomodir banyak pembaca sasaran. Istilah “worshippers” secara
umum dan dikongkritkan menjadi ummah, maksudnya penyembah yang beragama
Islam, karena istilah ummah hanya dikenal dalam Islam. Sensitivitas teks religi
tetap dijaga, walaupun Bsu merupakan istilah yang umum dalam Bsu namun
penerjemah lebih memilih kata ummah. Hal ini menurut peneliti bertujuan untuk
menunjukan

religiositas

teks.

Kemudian

data

istilah

pencerahan

yang

diterjemahkan menggunakan teknik modulasi yaitu data no 0702. Istilah prayed
diterjemahkan dengan berdoa. Terjemahan tersebut di dalam agama Islam
sebenarnya kurang sepadan dengan Bsu. Walaupun sudah mengakomodir unsur
Bsu namun dinilai kurang spesifik merujuk pada Bsu.
Teknik selanjutnya yaitu transposisi, teknik penerjemahan ini dimana teks
Bsa mengalami pergeseran secara gramatikal misalnya kata benda berubah menjadi
useryang diterjemahkan dengan tehnik
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transposisi memiliki keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang tinggi yaitu;
recitation of the Quran yang diterjemahkan menjadi Al-Quran dibacakan. Teknik
transposisi mempunyai kualitas terjemahan yang baik karena di sana makna Bsu
tersampaikan dengan baik, karena adanya perbedaan tata Bahasa sehingga perlu
perubahan kelompok kata, tetapi dengan teknik menjadi semakin jelas makna Bsu
sebenarnya. Sensitivitas teks bisa dijaga walaupun berubah strukturnya atau
walaupun diterjemahkan dengan transposisi. Religiositas teks religi juga masih
terpelihara karena unsur Arab masih tetap dipertahankan.
Sedangkan teknik lain yaitu delisi, kreasi diskursif dan literal, menurut FGD
bersama tidak direkomendasikan karena mereka tidak menghasilkan terjemahan
yang relevan dengan Bsu. Menurut Nida dan Taber (1982) bahwa penerjemahan
merupakan "reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of
the source-language message, first in terms of meaning and secondly in terms of
style.". Dengan teknik di atas makna mengalami deviasi dan distorsi, tujuan dari
penerjemahan tidak tersampaikan. Dalam delisi yang terjadi adalah pembodohan
karena pembaca kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi dari Bsu.
Sebenarnya tujuan penerjemahan teks religi adalah untuk menyebarkan firman
Tuhan dan sekaligus menghilangkan kebodohan dari muka bumi. Dengan
menghapus pesan Bsu maka itu sama dengan menghilangkan firman Tuhan.
Amanah penerjemahan dikhianati karena kepentingan pragmatis dan politis. Ada
asumsi bahwa teks religi menjadi highly sensitive karena ia dipolitisasi untuk
kepentingan individu. Semakin kuat campur tangan pihak ekternal dalam
menentukan karya terjemahan maka ia akan menjadi teks yang highly sensitive.
Kalau disampaikan apa adanya sesuai firman Tuhan maka ia akan diterima dengan
baik oleh pembaca sasaran. Istilah Bsu The Sharīʿa juristic works, long and short,
always insisted on the distinction between two types of jihād (commonly translated
as “holy war”): mandatory and optional (respectively, farḍ ʿayn and farḍ kifāya)
tidak diterjemahkan, dalam Bsa berikut; Karya-karya hukum dalam Shari’a, baik
panjang ataupun pendek, selalu menekankan pada perbedaan antara dua tipe jihad
(yakni fardh ‘ayn dan fardh kifaya).
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Ungkapan “holy war” tidak diterjemahkan, dihilangkan. Yang mengetahui
alasan adalah penerjemah, boleh jadi alasan internal atau sebaliknya. Berkaitan
dengan hal tersebut, dalam menerjemahkan yang dibutuhkan tidak hanya
penguasaan yang baik terkait tata Bahasa dan budaya tetapi juga kejujuran dan
komunkatif. Kejujuran untuk menyampaikan apa adanya

sebagaimana Bsu.

Keberanian untuk menyampaikan pesan sesungguhnya menjadi misi utama
penerjemahan. Sensitivitas teks religi sangat dipengaruhi oleh faktok eksternal
yaitu kekuasaan atau politik. Penerjemahan sejatinya adalah memindahkan pesan
dari Bsu ke Bsa. Namun dalam kasus di atas makna dari Bsu rela dikorbankan
karena factor X. Faktor itu menurut peneliti adalah istilah budaya religi Islam yang
ditarik ke ranah politik. Religiositas teks tetap masih terasa walaupun tidak
diterjemahkan karena pembaca sasaran bisa mengerti hal tersebut. Penyebabnya
adalah isilah-istilah yang memiliki kontek religi yang dibawa ke wilayah politik.
Hal ini semakin menguatkan bahwa teks terjemahan politik dan Islam mengandung
religiositas. Istilah dari bidang lain misalnya dari biang kesehatan, ekonomi atau
hukum juga memiliki religiositas dan sensitivitasnya sendiri akan tetapi sensitivitas
teks-teks tersebut tidak lebih komplek dari teks religi.
Dalam penelitian Alghamdy (Alghamdi, 2016) teknik literal menempati
urutan kedua terbanyak digunakan untuk menerjemahkan istilah budaya religi
Islam, bahkan pada pada penelitian Kardimin (Kardimin, 2017), ia menempati
urutan pertama. Teknik literal mirip dengan kalke tetapi dalam penerjemahan literal
(harfiah), satu kata tidak harus dipadankan dengan satu kata dalam bahasa sasaran
serta terjemahan disesuaikan dengan kaidah bahasa sasaran. Adapun padanan lazim
adalah menerjemahkan istilah dalam bahasa sumber dangan istilah yang sudah
lazim digunakan dalam bahasa sasaran. Umumnya, istilah yang digunakan
merupakan istilah yang khusus. Istilah yang spesifik dalam penelitian yaitu istilah
budaya religi Islam, istilah yang berbeda dengan istilah religi yang lain. Istilah
tersebut telah dikenal dalam Bsa karena keberadaan religi Islam sudah ada sejak
jaman kerajaan Indonesia. Mereka sudah dikenal dalam Bsa dengan cara diadaptasi
pengucapanya dalam Bsa. Dalam perkembanganya, pembaca sasaran berusaha
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berbagai ungkapan. Sejak awal budaya Bahasa Bsa menyerap budaya dan Bahasa
dari Arab. Istilah dan ungkapan Arab dibakukan sebagai Bahasa Indonesia.
Walaupun terlihat seperti peminjaman tetapi sebenarnya mereka sudah lazim
digunakan dalam Bsa dan dibakukan dalam KBBI. Hal inilah alasan padanan lazim
menjadi paling dominan digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini sesuai dengan
misi penerjemahan yaitu mencari the closest equivalent word in term of word and
style dalam Bsa.
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1.2.6

Model Penerjemahan Istilah Budaya Religi Islam

Penelitian ini mengajukan tiga model penerjemahan istilah budaya religi Islam. Model pertama (strong religiosity), model kedua (low
religiosity) dan model ketiga (medium religiosity). Masing-masing adalah gabungan dari beberapa istilah yang memiliki kecenderungan
teknik yang sama dan juga urutanya. Secara umum teknik yang bisa digunakan untuk menerjemahkan istilah budaya religi Islam adalah
teknik padanan lazim, peminjaman murni, peminjaman alamiah, modulasi, deskripsi dan peminjaman parsial. Mereka dianggap sebagai
teknik pilihan. Model Pertama adalah untuk 7 istilah yang strong religiosity yaitu; Sapaan Religi, Konsep religi, Istilah Pencerahan,
Sejarah Religi, Situs Religi, Eskatologi dan Kelompok Religi.
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Model pertama dianggap sebagai model dengan tingkat sensitifitas paling tinggi. Di sana ada dua
istilah (sapaan religi dan sejarah religi) yang diterjemahkan dengan delisi.
Model kedua adalah untuk 2 istilah yang low religiosity yaitu; Teknik Aktivitas Religi Khusus dan
Perintah dan Larangan Religi.
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Modulasi

Model ketiga adalah untuk 9 istilah yang medium religiosity yaitu; Teknik Pemilik Religi,
Konstruksi Religi, Peringatan Religi dan Nama Religi, Pemerintahan Religi, Kriteria Moral Etika,
Kegiatan Religi, Peristiwa Religi dan Artefak. Model ketiga dianggap sebagai model dengan
tingkat sensitifitas sedang. Di sana ada satu istilah (kriteria moral&etika) yang diterjemahkan
dengan delisi.
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Tiga model di atas adalah hasil dari data primer dan dikuatkan dengan sekunder. Data
primer yang kemudian diolah dalam bentuk tabel komponensial sehingga ia bisa menjadi bahan
awal membangun model bersama rater dan pakar dalam FGD. Ada 6 (enam) teknik yang menjadi
pilihan untuk menerjemahkan istilah budaya religi Islam yaitu teknik padanan lazim, peminjaman
murni, peminjaman alamiah, modulasi, deskripsi dan peminjaman parsial.

Berdasarkan data yaitu penelitian terkait ditemukan adanya persamaan dan perbedaan.
Adanya persamaan teknik yang dominan dalam penelitian ini dengan penelitian Yulianita
(Yulianita et al., 2017) dan Kurniawati (2006) yang menunjukan teknik padanan lazim sebagai
teknik yang paing banyak digunakan. Penerjemahan istilah yang diterjemahkan dengan teknik
padanan lazim menghasilkan terjemahan yang berkualitas baik (Fachruddin et al., 2018).
Penelitian ini dan penelitian mereka juga sama-sama meneliti tentang istilah atau ungkapan religi.
Berbeda dengan data sekunder milik Alghamdy (2016) yang menyimpulkan teknik peminjaman
sebagai teknik yang paling banyak digunakan untuk menerjemahkan istilah budaya religi Islam.
Penelitian ini menempatkan teknik peminjaman (murni, alamiah, parsial) pada urutan ke-2, ke-3
dan ke-4, jadi walaupun berbeda pada teknik yang pertama tetapi penelitian ini juga memiliki
kesamaan dengan milik Alghamdy (Alghamdi, 2016) yaitu kesamaan penggunaan peminjaman.
Untuk menjaga religiositas teks maka direkomendasikan untuk penerjemah menggunakan teknik
peminjaman sebagai model teknik penerjemahan istilah budaya religi Islam setelah padanan lazim.
Persamaan dalam tiga model 1 (strong religiosity), 2 (low religiosity) dan 3 (medium
religiosity) terletak pada kuatnya rumpun bahasa Arab sebagai istilah budaya religi Islam. Model
1, 2 dan 3 sama-sama berpegang pada pentingnya standar religiositas yang nampak dalam dua
sumber data Bsa. Istilah dalam sumber data yang berbentuk rumpun Bahasa Inggris (trench) ,
ketika diterjemahkan dalam Bsa tetap mengusung istilah yang Arab tetapi lazim dalam Bsa yaitu
khandaq. Penerjemah memilih istilah khandaq karena pembaca sasaran lebih mengenalnya
daripada istilah perang parit. Tiga model tersebut semuanya termasuk istilah kategori sensitif
sehingga usaha yang dilakukan penerjemah untuk menunjukan sensifitasnya adalah dengan
menampakan bentuk terjemahan yang seperti Arabic minded. Istilah yang akar Bahasa berasal dari
Bahasa Arab tetapi mereka sudah lazim digunakan dalam Bsa sebagai istilah budaya religi Islam.
Status mereka dalam Bsa adalah istilah yang bukan pinjaman lagi tetapi oleh pembaca sasaran
dianggap sebagai Bahasa mereka juga.
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Perbandingan model 1 (strong religiosity) dan 2 (low religiosity) terlihat pada teknik yang
digunakan dimana pada model 2 teknik peminjaman alamiah lebih dipilih daripada teknik
peminjaman murni. Pada model kedua penerjemah tidak langsung meminjam utuh istilah Bsu
tetapi ia lebih memilih lokalisasi istilah dengan cara menulis sesuai ejaan dan tata Bahasa Bsa.
Dampak pada hasil terjemahan lebih baik dengan urutan teknik yang banyak karena penerjemah
betul-betul berusaha menghadirkan terjemahan yang berkualitas. Urutan teknik yang banyak bisa
menjadi seperti filterisasi padanan istilah sehingga penerjemah mendapatkan padanan yang paling
pas. Pilahan teknik yang banyak pada model 1 bisa digunakan ketika istilah belum memiliki
padanan yang lazim dalam Bsa tetapi ketika penerjemah ingin menghadirkan terjemahan yang
sangat kuat religiositasnya maka ia bisa meminjam istilah dari Bsu. Jumlah teknik yang muncul
juga berbeda, model 1 memiliki pilihan teknik yang banyak sampai menemukan padanan terdekat
Bsa, sedangkan model kedua memiliki lebih sedikit pilihan teknik untuk mendapatkan terjemahan
yang baik. Perbedaan antara model 1 dan 2 yaitu perbandingan jumlah teknik dan jenis teknik yang
muncul.
Perbandingan antara model 1 (strong religiosity) dengan model 3 (medium religiosity) yang
paling menonjol adalah jumlah teknik yang muncul, pada model 3 hanya ada padanan lazim dan
peminjaman murni. Urutan teknik seperti model 1 yaitu padanan lazim kemudian hanya diikuti
peminjaman murni, dalam model 3, Bsu yang akan diterjemahkan bisa cepat diselesaikan dengan
peminjaman utuh saja kalau tidak ada padanan lazim istilah tersebut. Alasanya adalah karena
sensitivitas teks sehingga istilah budaya religi Islam Bsu akan mudah diterima pembaca sasaran
dengan murni meminjam Bsu. Perbandingan model 1 dengan model 3 terletak pada tingkat
kompleksitas teknik yang ada. Model 1 memberikan kemudahan penerjemah untuk menyelesaikan
tugasnya, dengan pilihan teknik yang ada dia akan mencapai derajat terjemahan yang berkualitas.
Berdasarkan teknik yang unggul jumlahnya, penelitian religi cocok dengan ideologi
domestikasi karena di sana ada misi penyebaran ajaran yang hendak dipahamkan kepada target
sasaran akan tetapi pada sisi lain ideologi forenisasi menguatkan religiositas teks. Keduanya tidak
bisa dipisahkan karena faktor sensitivitas teks. Teknik peminjaman sebagai antisipasi dan jalan
pintas agar terhindar dari distorsi dan deviasi makna. Tetapi kalau dipaksakan menggunakan
peminjaman semua maka misi penerjemahan juga gagal sehinga dua teknik yaitu padanan lazim
dan peminjaman merupakan teknik yang direkomendasikan untuk menerjemakan istilah budaya
religi Islam. Padanan lazim sebagai solusi agar teks Bsu bisa dipahami dalam Bsa. Walaupun
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teksnya sensitif (Intangible, incongruous, subtle, create possible reaction and politics as well),
menggunakan padanan lazim maka makna tersampaikan dan tetap terjaga religiositasnya. Dengan
peminjaman maka religiositasnya terjaga, namun tantanganya adalah keberterimaan. Penelitian
terkait (penelitian terjemahan buku dialog singkat Islam & Kristen) yaitu yang dilakukan
Kardimin (Kardimin, 2017) dan Sakut Anshori (2010) yang menyimpulkan bahwa teknik literal
(harfiah) paling banyak digunakan. Dampak dari teknik tersebut adalah nilai dan kualitas
terjemahanya dibawah 50%. Ini juga menjadi landasan teknik padanan lazim lebih tepat dari pada
yang lain.
Padanan lazim bisa mengkasilkan terjemahan yang berkontribusi positif pada kualitas
terjemahan kalau penerjemah tetap memperhatikan kontek kalimat (Ardi 2018). Teknik ini bisa
berlaku pada semua jenis istilah budaya religi Islam, walaupun tidak semua tetapi mayoritas istilah
religi menggunakan padanan lazim. Istilah budaya religi Islam seperti sejarah religi memiliki
kecenderungan berbeda. Rekomendasi penelitian ini adalah penggunaan padanan lazim sebagai
model teknik penerjemahan istilah budaya religi Islam, hal ini berdasarkan data dari temuan
penelitian dan data sekunder. Dipilihnya padanan lazim karena ia bisa memperkuat religiositas.
Dengan teknik ini pesan dari Bsu bisa tersampaikan ke Bsa asalkan penerjemah mampu menggali
secara komprehensif informasi sebenarnya yang ada dalam Bsu. Dengan teknik tersebut, istilah
yang berbentuk kata, frasa atau klausa dari Bsu dicari padanan utuhnya dalam Bsa. Secara umum
penelitian yang berkaitan dengan tema budaya diterjemahkan dengan padanan lazim, hal ini bisa
dilihat dalam penelitian Nurlaila (2018). Istilah budaya religi Islam termasuk istilah budaya yang
dikembangkan oleh Newmark (1998) yang diadaptasi dari Nida (1961). Teknik padanan lazim
merupakan teknik yang memiliki andil positif dalam menghasilkan tingkat keakuratan dan
keberterimaan tinggi pada terjemahan.
Teknik peminjaman menempati urutan ke-2, ke-3 dan ke-4 dalam penelitian ini. Penelitian
terkait oleh Sakut Anshori (2010) menempatkan peminjaman murni sebagai pilihan kedua dan
urutan ke-3 pada penelitian Kardimin (Kardimin, 2017). Di sana ada kesamaan pada orientasi
teknik yang direkomendasikan. Ini semakin menguatkan bahwa peminjaman (murni, alamiah dan
parsial) bisa mengakomdasi sensitivitas teks dan juga menjaga religiositas. Sensitivitas teks
dilatarbelakangi oleh sifatnya yang subtle, incongruous, Intangible, reacted by adherent dan
political reason. Tahir-Gürcağlar berpendapat, “ Translation is political because, both as activity
and product, it displays process of negotiation among different agents” (dalam Anshori.S, 2010).
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Pada sisi lain, sensitivitas teks religi akan menjadi highly sensitive apabila ditarik ke wilayah
politik. Menurut peneliti, kalau istilah budaya religi Islam diterjemahkan sebagaimana adanya
sesuai maksud Bsu, ia tidak akan berdampak negatif dan reaksi pemeluknya. Untuk menghindari
distorsi makna dan menghindari reaksi negatif kalau keliru menerjemahkan maka penerjemah
direkomendasikan untuk meminjam istilah dari Bsu. Ini artinya penerjemahan religi tidak bisa
lepas dari teknik peminjaman maka penggabungan antara domestikasi dan forenisasi lebih cocok
sebagai model penerjemahan istilah budaya religi Islam.
Menggabungkan dua ideologi sebagai model penerjemahan istilah budaya religi Islam
adalah jalur paling aman untuk menghindari distorsi makna. Digabungkan artinya antara padanan
lazim dan peminjaman sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di sini
teknik peminjaman menjadi opsi paling tepat apabila tidak ditemukan padanan yang lazim
digunakan dalam Bsa. Dalam penggabungan ini, disamping penerjemah menerjemahkan istilah
yang lazim dalam Bsa, penerjemah juga bisa tetap menulis ulang istilah Bsu disamping padananya
dalam Bsa. Istilah Bsu ditulis ulang tepat disamping terjemahan untuk mengenalkan istilah Bsu
dan juga untuk menguatkan religiositas teks religi. Hal ini juga untuk memperkaya pengetahuan
pembaca sasaran sehingga maksud penerjemahan sesungguhnya tersampaikan. Tersampaikanya
pesan karena istilah Bsu diberi padananya dalam Bsa dan tersampaikanya pesan penulis Bsu untuk
mengenalkan budaya baru atau memperkuat yang sudah ada.
Menggabungkan dua kutub metode penerjemahan semakin menguatkan kualitas
terjemahan. Pilihan pertama adalah padanan lazim karena inilah yang dikehendaki pembaca
sasaran. Dengan itu, mereka mudah mendapatkan informasi dari Bsu, namun penerjemah bisa
menjalankan dua misi sekaligus dengan cara menyandingkan padanan lazim dengan peminjaman
istilah tersebut. Teknik lain memiliki karakter tersendiri, mereka bisa direkomendasikan untuk
menerjemahkan istilah budaya religi Islam seperti deskripsi, modulasi, transposisi dan
generalisasi.

Menurut Anshori.S (2010) teknik penerjemahan modulasi mengurangi tingkat

keakuratan dan keberterimaan. Hal itu sama dalam penelitian Kardimin (Kardimin, 2017) dan
Alghamdy (Alghamdi, 2016) yang menyimpulkan bahwa penerjemahan istilah budaya religi Islam
lebih cenderung dengan forenisasi. Berbeda dengan peneliti Kurniawati (2006), Yulianita
(Yulianita, 2017) yang cenderung dengan ideologi domestikasi. Penggunaan modulasi,
generalisasi, transposisi dan deskripsi jelas lebih memilih pada domestikasi. Penelitian di atas
sama-sama terkait penelitian istilah religi. Sehingga dengan kesamaan dan perbedaan ideologi
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tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa penggabungan dua kutub tersebut akan lebih baik
untuk menghasilkan terjemahan yang berkualitas.
Muncul dalam penelitian ini adalah teknik yang tidak direkomendasikan yaitu kreasi
diskursif, literal dan delisi. Dengan teknik tersebut berpengaruh negatif pada kualitas terjemahan
khususnya kreasi diskursif dan delisi. Hal ini sejalan dalam penelitian Yulianita (Yulianita, 2017)
yang berpendapat bahwa teknik penerjemahan yang menghasilkan terjemahan yang kurang akurat
bahkan tidak akurat adalah teknik kreasi diskursif dan literal. Sependapat dengan hasil tersebut
yaitu penelitian Anshori.S (2010) dan Ardi (2018) yang menyatakan bahwa delisi dan kreasi
diskursif memiliki konribusi negatif terhadap kualitas terjemahan. Berdasarkan hasil FGD
bersama pakar dan rater teknik delisi, kreasi diskursif dan literal tidak direkomendasikan
digunakan untuk menerjemahkan istilah budaya religi Islam. Kreasi diskursif hanya fokus pada
kontek dan tidak menekankan padanan Bsu dalam Bsa (Molina & Albir, 2002). Dampak
penggunaan teknik-teknik tersebut adalah rendahnya nilai keakuratan dan keberterimaan (Ardi et
al., 2018).
Dalam menempuh penelitian yang berorientasi pada model, peneliti mengadakan uji coba
model. Uji coba dilakukan pada satu kelompok penerjemah yang sudah memiliki kualifikasi
pendidikan penerjemahan S2. Lokasi uji coba berada di sekitar kampus Universitas Sebelas Maret
Surakarta agar memudahkan mereka dan supaya bisa meyakinkan bahwa mereka dalam keadaan
fit sehingga fokus pada uji coba. Jarak yang dekat dengan asrama mereka adalah untuk
mempermudah komunikasi pra dan post uji coba. Satu kelompok yang sama diberi tugas untuk
menerjemahkan teks religi yang sama. Mereka bisa menyelesaikan dalam kurun waktu sekitar tiga
jam. Soal yang sama diajukan lagi untuk diterjemahkan setelah mereka diberi pelatihan. Mereka
menerjemahkan teks yang sama dua kali yaitu sebelum dan sesudah pelatihan. Pelatihan terkait
teknik dan sifat teks religi. Berdasarkan hasil uji coba ditemukan adanya kecenderungan
peningkatan dalam menerjemahkan dibanding sebelum pelatihan. Peningkatan dalam hal
keakuratan sehingga menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Kecenderungan untuk
menerjemahkan dengan padanan yang sudah lazim digunakan dalam Bsa. Dalam kasus tertentu,
selain peserta menerjemahkan dengan padan lazim mereka masih memberi informasi pendamping
untuk memperjelas. Dalam pandangan peneliti, penjelas tersebut istilah yang digunakan
menguatkan religiositas teks religi. Dari kasus tersebut adalah sebagai bukti bahwa penerjemahan
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istilah budaya religi Islam bisa menggunakan gabungan dua kutub ideologi domistikasi dan
forenisasi.
Kecenderugan berikutnya adalah penggunaan teknik pinjaman ketika peserta merasa tidak
yakin akan maksud suatu istilah. Meminjam istilah dari Bsu diyakini oleh peserta bahwa itu lebih
aman, mereka percaya pembaca sasaran sudah mengenal istilah tersebut. Selain itu, dengan
menulis ulang istilah Bsu tersebut dapat menguatkan religiositas teks. Teks religi memiki pangsa
pasar spesifik sehingga penggunaan istilah pinjaman bisa dipahami oleh mereka. Setelah pelatihan,
peserta bisa mengetahui tentang jenis-jenis istilah budaya religi Islam sebagaimana yang
disampaikan Newmark (1998) yang diadaptasi dari Nida). Termasuk tambahan pengetahuan
mereka terkait nama istilah tambahan yang dikeluarkan oleh peneliti-peneliti terjemahan istilah
budaya religi Islam. Dengan mengetahui nama-nama istilah budaya religi Islam pandangan mereka
menjadi terbentuk untuk menerjemahkan dengan Bahasa religi. Ada perubahan pemilihan diksi
dan pemilihan teknik. Pemilihan diksi yang cocok dengan jenis teks. Dengan ini maka
terjemahanya bisa menguatkan religiositas karya terjemahan.
Mereka juga bisa memilih opsi teknik yang lebih cocok setelah pelatihan. Di saat mereka
ingin mengenalkan budaya Bsu tetapi disampaikanya dengan tata dan norma Bsa maka mereka
mengubah sedikit tata tulis yang mereka anggap lebih mudah diucapkan. Teknik peminjaman
murni menjadi alamiah. Teknik ini untuk mengakomodir kondisi pembaca sasaran namun masih
dalam menonjolkan unsur Bsu. Di sana ada proses asimilasi dan akulturasi Bahasa. Dalam Bahasa
Indonesia ditemukan banyak istilah yang terkait dengan rumpun Bahasa Arab, Bahasa yang khas
dengan religiositas. Baik dalam bentuk lisan atau tulisan Bahasa Arab banyak diadopsi oleh
pembaca sasaran untuk menunjukan religiositasnya. Seiring dengan berjalanya waktu istilah
tersebut bisa menjadi Bsa karena sudah terbiasa digunakan oleh pembaca sasaran. Setelah
pelatihan mereka menjadi tahu tentang proses asimilasi dan akulturasi Bahasa Arab ke Indonesia.
Setelah pelatihan mereka cenderung menyempurnakan penerjemahan, dari partial borrowing atau
peminjaman parsial menjadi padanan lazim. Istilah sapaan religi Umar kemudian diterjemahkan
lebih sempurna menjadi Umar bin Khotob. Mereka yakin bahwa nama kedua lebih lazim
digunakan dalam Bsa. Setelah melihat kontek kalimat mereka yakin bahwa nama yang dimaksud
adalah nama kedua. Ini bisa membantu pembaca sasaran bahwa nama yang dimaksud sesuai
dengan orang dimaksud oleh pembaca sasaran.
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Setelah pelatihan peserta lebih percaya diri menghadapi teks religi sehingga mereka bisa
menerjemahkan lebih cepat dan lebih akurat. Hal tersebut tidak lepas dari waktu yang cukup untuk
menyelesaikan terjemahan dan juga tempat yang memadai. Setelah pelatihan peserta lebih cepat
untuk bisa mengatur waktu dan menyelesaikan yang mudah dahulu sehingga tidak mengganggu
penyesaian soal secara keseluruhan. Mereka sudah mengetahui tips tercepat bilamana mereka tidak
mendapatkan padanan lazim suatu istilah. Mereka cepat mengambil keputusan untuk meminjam
istilah dari Bsu karena yang dihadapai adalah istilah religi. istilah budaya religi Islam dikenal
sebagai teks yang sensitif karena ia bisa menimbulkan reaksi dari pemeluknya apabila salah dalam
menerjemahkan. Tips tercepat untuk menghindari gejolak dari pembaca sasaran adalah dengan
cara meminjam.
Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah pada produk akhir. Penelitian ini
adalah penyusunan model penerjemahan istilah budaya religi Islam. Penelitian sebelumnya masih
terbatas pada analisis kualitas terjemahan dari segi teknik, metode dan ideologinya. Penelitian
ungkapan religi sudah dimulai dari Kurniawati (2006), Selani (2008), Kardimin (2012), Alghamdy
(2016) dan Yulianita (2017) serta penilitian jurnal-jurnal lainya. Terdapat perbedaan teknik
penejemahan yang digunakan dari masing-masing penelitian, ada yang dominan menggunakan
teknik harfiah (Kardimin, 2012), peminjaman (Algamdy, 2016), padanan lazim (Yulianita, 2017).
Perbedaan inilah yang mendorong peneliti untuk menemukan model penerjemahan istilah budaya
religi Islam, dan alkhamdulillah penyusunan 3 model sudah selesai dengan hasil ideologi, metode
dan teknik sebagai model. Model pertama untuk 7 istilah yang memiliki strong religiosity, model
kedua untuk 2 istilah yang memiliki low religiosity dan model ketiga untuk 9 istilah yang termasuk
medium religiosity. Tiga model tersebut menggambarkan dominasi dua teknik utama yaitu
padanan lazim dan peminjaman, dua teknik yang mengakomodir penelitian-penelitian
sebelumnya.
Persamaan diantara penelitian penerjemahan istilah budaya religi Islam yang sudah ada
adalah pada teknik yang muncul cukup banyak pada masing-masing penelitian yaitu teknik
peminjaman. Akan tetapi, teknik ini tidak muncul sebagai pilihan pertama dalam penelitian model
ini karena ternyata istilah budaya religi Islam sudah lama dikenal, digunakan dan lazim dipakai
oleh pembaca sasaran dalam berbagai media sehingga mereka tidak lagi dipinjam walaupun istilah
itu masih menggunakan rumpun Bahasa arab. Persamaan ini tetap diakomodir menjadi model
dengan menempatkan teknik peminjaman sebagai pilihan kedua dalam tiga model di atas.
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Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait penerjemahan istilah Islam seperti penelitian
ungkapan religi dari Kurniawati (2006), Selani (2008), Kardimin (2012), Alghamdy (2016) dan
Yulianita (2017) dan yang lain belum menjelaskan secara menyeluruh. Yang dimaksud
menyeluruh adalah kalau penelitian penerjemahan istilah religi Islam tersebut sudah membahas
mulai dari jenis istilah religi, sifat teks religi, nilai religiositas ketika diterjemahkan, teknik,
metode, ideologi, dampak teknik, metode, ideologi terhadap kualitas terjemahan dan model
penerjemahan istilah budaya religi Islam. Pembahasan dalam penelitian ini berusaha menunjukan
kebaruan (novelty) yaitu religiositas teks terjemahan, ukuran-ukuran religiostitas dan kebaruan
model penerjemahan istilah budaya religi Islam.
Menutup pembahasan ini, peneliti perlu mengulang kembali bahwa berdasarkan tabel
(4.1), jenis istilah budaya religi Islam menunjukan adanya penambahan, penambahan ini
dikarenakan istilah yang ditemukan dari sumber data tidak semua bisa masuk dalam jenis istilah
yang sudah ada sehingga perlu diberi nama istilah yang baru. 18 data yang teridentifikasi berasal
dari 2 sumber yaitu 10 nama istilah dari Newmark, 1 istilah dari Alghamdy (2016) dan 3 nama
dari Yulianita (2017) sehingga berjumlah 14 nama istilah budaya religi Islam. Ada satu istilah
yang menurut peneliti tidak ditemukan data dari sumbernya yaitu makhluq supernatural
(supernatural being). Penelitian sebelumnya telah memasukan dzat ALLAH SWT ke dalam nama
istilah ini. Menurut peneliti, itu tidak tepat karena makna konsep dasar dari istilah supernatural
being adalah tetap makhluq sehingga ia tidak disejajarkan dengan ciptaanya sendiri. Oleh peneliti,
data di atas (ALLAH ) diberi nama baru yaitu pemilik religi. Selain pemilik religi yang diajukan,
ada 4 istilah budaya religi Islam baru yang diajukan oleh peneliti yaitu konsep religi, pemerintahan
religi, perintah dan larangan religi, dan nama religi. 14 istilah dari Newmark, Alghamdy dan
Yulianita yaitu sapaan religi, artefak, eskatologi, kriterian moral dan etika, aktivitas religi khusus,
konstruksi religi, istilah pencerahan, peristiwa religi, situs religi, kegiatan religi, sejarah religi,
peringatan religi.
Berdasarkan FGD bersama rater dan pakar dinyatakan bahwa istilah budaya religi Islam
semuanya sensitif. Sensitif karena ia intangible, incongruous, subtle, create possible reaction and

politization as well. Teks religi bahkan bisa masuk highly sensitive ketika ia ditarik ke wilayah lain
misalnya politik (delisi, data 0792). Sifatnya yang sensitif berdampak pada usaha mempertahankan
religiositas terjemahan teks religi dan teknik yang digunakan. Sifat teks religi itu sakral, maka
idealnya penerjemah memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, apa adanya
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menyampaikan pesan (well delivered) dan hati-hati dalam membantu menyampaikan pesan Bsu.
Sensitivitas teks berdampak juga pada usaha mempertahankan religiositas ungkapan dalam Bsa,
religiositas yang dimaksud adalah tampilan luar istilah yang digunakan dalam Bsa supaya pesan
tersampaikan dan bisa menjaga kesakralan teks. Dampak yang terlihat muncul adalah arabisasi
istilah (peminjaman) dalam Bsa untuk menunjukan religiositas.
Teks terjemahan istilah budaya religi memiliki gaya tersendiri. Gaya yang dimaksud
adalah tampilan luar (extrinsic dimension) untuk menunjukan religiositas, istilah yang muncul
dalam Bsa memiliki kaitan erat dengan rumpun Bahasa Arab. Menurut peneliti, itu simbol
terjemahan teks religi Islam. Terjemahan istilah budaya religi Islam terkesan Arabic minded.
Pembaca sasaran menyambutnya degan baik, bahkan bisa dikatakan teks religi Islam kalau banyak
menggunakan istilah yang Arabic minded tadi. Setelah dibahas bersama rater dan pakar, istilah
yang Arabic minded tadi sebenarnya sudah ada dalam pembaca sasaran sejak dahulu kala, sejak
nenek moyang, sejak penyebaran agama Islam ke nusantara. Mereka tidak dianggap lagi sebagai
istilah pinjaman tetapi menjadi Bahasa sasaran karena mereka sudah lazim digunakan dalam Bsa.
Arabic minded tadi dikaitkan dengan tingkat religiositas, teks yang semakin Arabic minded
dianggap sebagai teks yang tingkat religiositasnya advance.
Terjemahan istilah budaya religi Islam juga bisa terlihat dari teknik yang muncul.
Berdasarkan sebaran teknik penerjemahan yang ada bahwa penerjemahan istilah budaya religi
Islam didominasi oleh padanan lazim dan peminjaman (peminjaman, peminjaman murni,
peminjaman parsial, & peminjaman alamiah). Fakta data menyebutkan bahwa teknik padanan
lazim dalam penerjemahan dua sumber data ini juga Arabic minded. Teknik padanan lazim dalam
penelitian ini menunjukan arabisasi istilah apalagi yang menggunakan teknik peminjaman.
Selanjutnya, penelitian ini membangun sebuah pengertian “Religiositas teks terjemahan”.
Menurut peneliti, ini termasuk salah satu kebaruan penelitian ini, yaitu apa yang dimaksud
religiositas teks terjemahan religi Islam. Religiositas teks terjemahan adalah standar luar teks
(extrinsic factor) yang menjadi simbol tingkat religiositas teks terjemahan. Pengertian di atas
kemudian dijelaskan dengan ciri-ciri religiositas teks terjemahan. Istilah yang Arabic minded
termasuk ciri religiositas teks terjemahan. Secara umum, standar religiositas teks bisa dikenali
dengan ciri-ciri pada 1. Penyebutan nama ALLAH daripada Tuhan, 2. Rumpun Bahasa yang
digunakan, 3. Teknik yang digunakan dan 4. Frekuensi istilah budaya religi Islam yang muncul.
Penerjemah dituntut dua hal yaitu pengetahuan dan kemampuan yang baik terkait tata Bahasa dan
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budaya. Selain dua hal tersebut yang penting juga harus dimiliki oleh penerjemah adalah kejujuran
dan well- delivered.
Berdasarkan tabel di atas (4.6), data yang diterjemahkan menggunakan teknik peminjaman
(murni, parsial, alamiah & peminjaman), dan literal poin 1-5, data-data tersebut memiliki
kecenderungan pada Bsu.

Data yang dipinjamkan dengan teknik-teknik tersebut memiliki

religiositas yang tinggi. Teknik peminjaman menempati urutan kedua setelah padanan lazim,
artinya penerjemahan istilah budaya religi Islam bisa diantisipasi dengan pilihan teknik kedua.
Teknik peminjaman bisa menjadi solusi tercepat kalau tidak ditemukan padanan lazim suatu istilah
dalam Bsa. Penelitian penerjemahan Bahasa arab-Inggris yang telah dilakukan oleh Alghamdy
(2016), Ar-rikaby et al., (2018) cenderung pada Arabic minded atau forenisasi. Menurut peneliti,
itu benar karena Bsa (Inggris) tidak lazim menggunakan istilah religi Islam dalam kehidupan sehari
hari sehingga istilah tersebut harus dipinjam. Di sisi lain, pembaca sasaran (Indonesia) memandang
bahwa istilah religi Islam sudah ada sejak nenek moyang sehingga penelitian istilah religi Islam
dari Yulianita (2017) dan Kurniawati (2006) lebih cenderung dengan teknik padanan lazim sebagai
pilihan pertama. Persamaan antara dua kelompok tadi adalah menempatkan teknik peminjaman di
posisi yang penting yaitu mereka menjadi pilihan pertama atau kedua.
Berdasarkan tabel rata-rata kualitas terjemahan (4.10) istilah budaya religi Islam, kualitas
terjemahan buku Islam: A Short History oleh Karens Armstrong dan The Impossible State: Islam,
Politics, and Modernity’s Moral Predicament oleh Wael Bel Hallaq termasuk bagus (2.89). Teknik
yang digunakan bisa menjaga religiositas teks, sensitivitas teks bisa diatasi dengan teknik
penerjemahan Molina dan Albir (2002). Sensitivitas teks berdampak pada pilihan teknik yang
berbeda dengan sumber data yang lain. Penggunaan teknik yang benar membuat hasil dan kualitas
terjemahan dua sumber data tersebut termasuk berkualitas. Penerjemah sudah bisa menghindari
teknik yang memperburuk terjemahanya. Teknik tersebut yaitu delisi, kreasi diskursif dan literal.
Penerjemah sukses memilih padanan lazim dan peminjaman (murni, alamiah, X, peminjaman,
Padanan lazim + peminjaman) sebagai dua teknik yang direkomendasikan. Hasil dari dua teknik
tersebut sudah bisa menghasilkan kualitas terjemahan (keakuratan, keberterimaan dan
keterbacaan) yang tinggi (2.89).
Data istilah budaya religi Islam yang diterjemahkan dengan teknik padanan lazim memiliki
kualitas terjemahan yang baik karena prinsip dalam teknik padanan lazim adalah menggunakan
istilah yang sudah lazim digunakan dalam Bahasa sasaran. Istilah yang dipakai juga bisa
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ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi), ini artinya terjemahanya sudah diakui
sebagai Bahasa baku Bahasa Indonesia. Ini dilakukan dalam rangka mendekatkan pembaca dengan
narasi cerita, ingin pesan yang dalam Bsu tersampaikan dengan akurat ke pemabaca sasaran.
Dengan kata lain, semakin bisa penerjemah menghadirkan terjemahan yang seperi karya aslinya
maka semakin akurat terjemahnya. Hal-hal tersebut, poin pentingnya ada di pemilihan diksi,
pilihan kata yang sesuai dengan Bahasa lokal, yang sudah lazim dalam budaya lokal.
Penerjemahan dengan teknik tersebut selain menghasilkan terjemahan yang akurat dan berterima
menurut pakar juga menghasilkan bacaan yang seperti karya asli, bukan seperti hasil terjemahan.
Penggunaan teknik padanan lazim tetap diprioritaskan, ini karena pertimbangan
komprehensif dan holistic yaitu a. konsumen merasa puas dengan hasil terjemahan b. pesan dari
Bsu tersampaikan c. pembaca sasaran merasa mendapatkan bacaan yang bermutu dan d.
penerjemah dan supplier buku lebih diuntungkan dengan naiknya omset penjualan. Namun selain
padanan lazim sebagai prioritas utama, yang harus diperhatikan adalah teknik yang mengiringi
baik pilihan kedua atau ketiga yaitu teknik peminjaman. Pilihan tersebut akan berbeda dari teks
satu ke teks yang lain, dengan kata lain teknik yang sebagai runner up nya itu yang perlu juga
menjadi perhatian. Sebagaimana penelitian terdahulu dari Alghamdy (2016), Yulianita (20170 dan
Ar-rikaby (2018), mereka menempatkan teknik peminjaman sebagai teknik yang penting dan bisa
menjadi solusi untuk menyangkal pandangan tentang untranstablility teks religi. Teks religi bisa
diterjemahkan dan hasilnya berkualitas dengan teknik Molina dan Albir (2002). Jenis teks akan
mempengaruhi pilihan teknik yang akan digunakan.
Novelty pertama sudah dibahas pada bab sebelumnya yaitu konsep religiositas dan
ukuranya sedangkan novelty kedua dari disertasi ini adalah model penerjemahan istilah budaya
religi Islam. Religiositas dianggap sebagai kebaruan karena menurut peneliti belum ada penelitian
terkait religiositas teks terjemahan. Yang sudah ada adalah konsep religiositas individu dan
ukuranya. Penelitian ini mengajukan tiga model penerjemahan istilah budaya religi Islam. Model
pertama (strong religiosity), model kedua (low religiosity) dan model ketiga (medium religiosity).
Kategori strong, low dan medium dihasilkan berdasarkan kuantitas istilah yang cenderung Arabic
minded. Power religiositas yang dihadirkan peneliti sedikit berbeda dari tingkatan religiositas dari
El-Menouar.Y (2014). Dia membagi tingkatan religiositas menjadi 2 yaitu advance dan basic. Jadi,
semakin kuat pengaruh arabnya pada suatu kelompok istilah maka mereka bisa dikatakan sebagai
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kelompok istilah yang memiliki religiositas yang tinggi. Tiga model di atas diklasifikasikan sesuai
tingkat religiositas teks terjemahan.
Masing-masing model adalah gabungan dari beberapa istilah yang memiliki
kecenderungan teknik yang sama dan juga urutanya. Secara umum teknik yang bisa digunakan
untuk menerjemahkan istilah budaya religi Islam ada 6 yaitu teknik padanan lazim, peminjaman
murni, peminjaman alamiah, modulasi, deskripsi dan peminjaman parsial. Model pertama (strong
religiosity) memiliki 6 teknik yaitu padanan lazim, peminjaman murni, peminjaman alamiah,
modulasi, deskripsi dan peminjaman parsial. Model kedua (low religiosity) memiliki 3 teknik yaitu
padanan lazim, peminjaman alamiah dan modulasi. Model ketiga (medium religiosity) memiliki 2
teknik yaitu padanan lazim dan peminjaman murni. Urutan teknik yang dipilih berdasarkan
kuantitas dan kualitas karya terjemahan ketika menggunakan teknik-teknik tersebut. Teknik-teknik
tersebut bisa menjadi urutan teknik yang direkomendasikan untuk menerjemahkan istilah budaya
religi Islam. Urutan-urutan itu artinya pilihan pertama dalam menerjemahkan istilah budaya religi
Islam yaitu padanan lazim, penerjemah bisa menggunakan peminjaman murni kalau dia ingin
mengenalkan budaya baru yang bisa menguatkan religiositas teks. Kalau penerjemah ingin
menghadirkan istilah Bsu namun ditulis dengan tata tulis dan norma Bsa maka dia bisa
menggunakan peminjaman alamiah. Selanjutnya, kalau penerjemah ingin menghadirkan
terjemahan dengan sudut pandang lain maka dia bisa menggunakan teknik modulasi. Kemudian,
ketika istilah sudah diterjemahkan namun penerjemah ingin memperjelas dengan tambahan
keterangan maka dia bisa menggunakan teknik deskripsi. Terakhir, sebagai jurus sapu jagat yaitu
teknik peminjaman parsial, ia bisa digunakan tetapi istilah yang hadir dalam Bsa tidak begitu
konsisten, ia mirip dengan penerjemahan murni atau alamiah. Meskipun begitu, peminjaman
parsial masih bisa menyampaikan pesan ke Bsa dan ia juga bisa menjaga religiositas teks
terjemahan.
1.3 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitan ini terletak pada keterbatasan waktu yang ada untuk
menerjemahkan sebagai rangkaian uji coba model. Menurut peserta, waktu yang ada dari jam
10.00-13.00 dirasa kurang untuk menerjemahkan 99 data. Semoga pada penelitian yang akan
datang waktu dan tempat penerjemahan bisa diperhitungkan lagi sehingga peserta uji coba bisa
menerjemahkan lebih baik lagi hasilnya. Hal ini penting diperhatikan, dalam menyelesaikan
terjemahan perusahaan juga mempertimbangkan waktu yang cukup agar hasil tidak dipengaruhi
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oleh faktor eksternal. Keterbatasan yang lain yaitu terkait waktu pelatihan yang terlalu singkat.
Pemilihan peserta uji coba adalah dengan kualifikasi mahasiswa S2 penerjemahan diharapkan
pengalaman mereka sudah banyak. Menghadapi teks religi ternyata tidak semua dari mereka
terbiasa dengan istilah budaya religi Islam dan juga tidak berpengatahuan yang sama luasnya. Hal
ini menjadi kendala untuk menerjemahkan teks religi dengan istilah yang unik dan khas. Untuk
penelitian kedepanya diharapkan peserta uji coba bisa dipertimbangkan lagi juga latar pengetahuan
agama mereka. Semakin luas ilmu keagamaanya akan sangat membantu menerjemahkan istilah
budaya religi Islam.
Berdasarkan pengamatan peneliti, peserta uji coba memiliki kecepatan yang berbeda dalam
menyelesaikan proses penerjemahan. Setelah diamati ternyata latar belakang pendidikan dan
aktivitas di luar kampus mereka berbeda satu sama lain. Karena hal tersebut, ke depanya sebaiknya
ada pre-test atau wawancara terkait latar belakang pendidikan dan aktivitas di luar studi mereka.
Diharapkan peserta yang memiliki latar belakang pedidikan religi yang baik akan memepengaruhi
proses penerjemahan.
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