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PERBEDAAN DIKSI TERJEMAH KEMENTERIAN AGAMA RI DAN TERJEMAH PROF. DR.
MUHAMMAD JUNUS SURAT AL MULK Markub Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
Email maskub@unisda.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan
terjemahan dalam bahasa indonesia antara terjemahan Alquran Kementerian Agama
Republik Indonesia dengan terjemahan Al Quran Prof. H. Mahmud Junus pada surah
Al-Mulk.

Masalah penelitian meliputi perbedaan diksi yang terdapat pada terjemahanQuran
surah Al-MulkKementerian Agama Republik Indonesia dan Prof. H. Mahmud Junus.
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan perbedaan diksi yang terdapat pada terjemahan
Quran surah Al-Mulk Kementerian Agama Republik Indonesia dan Prof. H. Mahmud
Junus. Teori yang digunakan adalah perbedaan diksiMetode penelitian yang digunakan
adalah interpretative deskriptif kualitatif .Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan diksi baik diksinomina, verba, adjektiva, adverbia, konjungsi, preposisi, dan
pronominalpada terjemahan Quran surah Al-Mulk kementerian Agama Republik
Indonesia dengan versi Prof. H. Mahmud Junus.

Kata kunci : diksi, terjemah, Al Quran This research is motivated presence in Indonesian
translation differences between translations of the Quran version Ministry of Religious
Affairs of Indonesia and the translation of the Koran version Prof. H. Mahmud Junus in
surah Al-Mulk. The research problem involves the differences of diction of the sentence
contained in the translation of the Quran surah Al-Mulk of the Ministry of Religious
Affairs of the Republic of Indonesia and Prof. H. Mahmud Junus.

The purpose of this study describes a differences of diction of the sentence contained in
the translation of the Quran surah Al-Mulk of the Ministry of Religious Affairs of the



Republic of Indonesia and Prof. H. Mahmud Junus. The theory used is the differences of
diction, pronomina, spelling and sentence. The method used is descriptive qualitative
interpretative The results showed that there are differences in dictionnomina, verba,
adjektiva, adverbia, conjungsi, preposisi, dan pronominal the Translation of Surah
Al-Mulk version of the Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia with version
Prof. H. Mahmud Junus.

Keywords: diction, translation, the Quran PENDAHULUAN Penerjemahan dapat
didefinisikan sebagai menerjemahkan makna teks dari bahasa sumber ke bahasa
sasaran sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis teks (Newmark, 1988). Oleh karena
itu ketepatan makna adalah hal yang tidak bisa ditawar. Penerjemah perlu membuka
kamus dan melakukan riset sebelum melakukan proses penerjemahan.

Menurut Nida (1974)penerjemahan berarti reproducing in the receptor language in the
closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning
and seconddly in terms of style jadi kegiatan penerjemahan berkisar pada upaya
mereproduksi padanan wajar yang paling dekat dengan pesan yang termaktub dalam
bahasa sumber kedalam bahasa penerima.Pada dasarnya penerjemahan adalah seorang
penyampai pesan, bukan penulis Menurut Houbert (dalam Farisi,2011: 4).

Mengenai penerjemahan Alquran, banyak sekali seseorang yang salah mengartikan dan
memahami mengenai kandungan yang terdapat di dalamnya. Karena penggunaan
kata-kata dan bahasanya yang mungkin sebagaian orang menganggapnya sulit
dipahami, membuat seseorang jarang dengan langsung memahaminya apalagi hanya
sekedar orang awam saja.

Isu-isu terkait kebangsaan, bahasa dan penerjamahan dapat dikatakan tengah mencapai
eskalasi tertingginya pada era globalisasi sekarang ini. Dalam dunia di mana setiap
negara-bangsa semakin terperangkap dalam jejaring keuangan global dan informasi,
ketika interaksi harus terjadi dan melibatkan identitas bahasa dan kebangsaan yang
jamak, maka bahasa dan penerjemahan memainkan peran yang sangat sentral.

Karena begitu sentralnya peran terjemahan, seorang ahli penerjemahan Ilan Stavans
(2005) berkelakar dengan agak hiperbolis, “modernitas itu tidak hidup dalam bingkai
kebangsaan tapimelalui translasionalitas.” Dalam bidang penerjemahan, ada berbagai
macam penerjemah seperti penerjemah karya sastra (seperti novel, cerita pendek, dll.),
penerjemah umum, maupun penerjemah teks hukum (legal documents). Ketiganya
memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.

Pentingnya bidang penerjemahan dewasa ini dirasakan semakin meningkat. Profesi



penerjemah kini tidak lagi dianggap sebagai profesi ‘sampingan’, tetapi sebagai
pekerjaan yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai profesi utama. Mengacu pada
permintaan jasa penerjemah yang semakin tinggi berarti terbukanya peluang sebagai
penerjemah yang semakin besar.

Sehingga sudah sepatutnya banyak kalangan yang menjadikan profesi penerjemah
sebagai target profesi utama. Tidak sedikit terjadi perbedaan terhadap penafsiran isi
ayat Alquran. Perbedaan itu diantaranya disebabkan oleh perbedaan terjemahan ayat
Alquran. Seperti dalam surah An-Nas ayat ke tiga yang berbunyi “ilaahin naas(i)”, pada
terjemahan Quran versi Kementerian Agama Republik Indonesia berartikan “sembahan
manusia”.

Akan tetapi, dalam terjemahan Quran versi Prof. H. Mahmud Junus berartikan “Tuhan
manusia”. Nampak sangat jelas perbedaan kata dan arti antara kata “sembahan
manusia” dengan “Tuhan manusia”. Maka dari itu penelitian ini mencoba
membandingkan terjemahan Alquran khususnya pada surah Al-Mulk yang artinya
“Kerajaan”.

Perbandingan antara terjemahan Alquran dari Kementrian Agama Republik Indonesia
dan terjemahan Alquran dari Prof. H. Mahmud Junus pada surah Al-Mulk. Dalam
penelitian ini peneliti ingin mencari Diksi, Pronomina, Ejaan, dan Kalimat dari terjemahan
surah Al-Mulk. Pilihan kata atau Diksi adalah pemilihan kata–kata yang sesuai dengan
apa yang hendak kita ungkapkan.

Diksi atau Plilihan kata mencakup pengertian kata – kata mana yang harus dipakai
untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata–kata
yang tepat atau menggunakan ungkapan – ungkapan, dan gaya mana yang paling baik
digunakan dalam suatu situasi. Sedangkan Pronomina adalah kata ganti orang. Ejaan
adalah penggambaran bunyi bahasa (kata, kalimat,dsb) dengan kaidahtulisan (huruf)
yang distandardisasikan dan mempunyai makna.Kalimat adalah satuan bahasa berupa
kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang
lengkap.Dengan mengetahui perbandingan antara Quran terjemahan versi Kementerian
Agama Republik Indonesia dan Quran terjemahan versi Prof. H. Mahmud Junusdari
surah Al-Mulk.

selanjutnya, penelitian ini berjudul Perbedaan diksi Terjemahan Surah Al-Mulk
Kementerian Agama Republik Indonesia dan Prof. H. Mahmud Junus dengan folus
masalahBagaimana perbedandiksi dalamterjemahan Surah Al-Mulk versi Kementerian
Agama Republik Indonesia dan versi Prof. H. Mahmud Junus? KAJIAN TEORITIK
Terjemahan Penerjemahan adalah interpretasimaknateks dari bahasa sumber untuk



menghasilkan teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan
serupa.

Menurut catford (dalam Alfarisi 2011:23) penerjemahan adalah pergantian teks dalam
suatu bahasa (bahasa sumber) dengan teks yang sepadan dalam bahasa lain (Bhasa
sumber), menurut Brislin (dalam Alfarisi 2011:23) memperluas definisi Catford dengan
menyatakan bahwa penerjemahan berarti pemindahan gagasan dari bahasa sumber
kedalam bahasa target, baik dalam bentuk tulis maupun lisan.

Di mana interpretasi tidak diragukan lebih dulu muncul daripada tulisan, penerjemahan
baru muncul setelah kemunculan tulisan (literatur). Salah satu terjemahan paling awal
yang ditemukan adalah terjemahan yang dibuat pada tahun 2000SM atas kisah legenda
Gilgamesh dari bahasa Sumeria ke dalam bahasa-bahasa Asia Barat. Orang yang
menerjemahkan disebut penerjemah.

Penerjemah saat menerjemahkan harus mempertimbangkan beberapa batasan,
termasuk konteks, aturan tata bahasa, konvensi penulisan, dan idiom, serta hal lain
antara kedua bahasa. Penerjemah selalu menghadapi risiko untuk tanpa sengaja
menyusupkan gaya bahasa maupun idiom dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.
Di sisi lain, penyusupan gaya bahasa dan idiom dapat memperkaya bahasa sasaran
dengan munculnya kata serapan.

Dengan begitu, penerjemah ikut terlibat secara signifikan dalam proses pembentukan
dan pengembangan bahasa. Akibat tingginya permintaan atas dokumentasi kegiatan
bisnis yang merupakan dampak dari revolusi industri pada pertengahan abad ke-18,
penerjemahan berkembang menjadi kegiatan yang formal dan terspesialisasi sehingga
bermunculan sekolah spesialis dan perkumpulan profesi.

Secara tradisional penerjemahan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara
manual oleh manusia. Oleh karena cukup beratnya kegiatan menerjemahkan, sejak
tahun 1940-an para insinyur mulai mengembangkan teknologi otomaisasi
penerjemahan (terjemahan mesin) atau teknologi yang membantuk manusia
menerjemahkan (penerjemahan berbantuan komputer).

Kesalahpengertian utama mengenai penerjemahan bisa jadi adalah adanya konsep
tentang suatu hubungan "kata-per-kata" yang sederhana antara dua bahasa yang
kemudian berujung pada penerjemahan sering dianggap dapat langsung dilakukan dan
merupakan suatu proses mekanis. Pada kenyataannya, perbedaan historis antar bahasa
sering memberikan perbedaan ekspresi dalam keduanya yang mengakibatkan
pemindahan pesan antara bahasa secara sempurna tidak mungkin dilakukan. (Ilmu



penerjemahan) adalah ilmu yang mempelajari teori dan praktik penerjemahan secara
sistematis.

Ketika ingin menerjemahkan tulisan, kita perlu memiliki metode penerjemahan yang
baik. Contohnya ketika akan menerjemahkan sebuah artikel untuk anak-anak, kita harus
menghilangkan istilah-istilah sulit bagi anak-anak. Tentunya pemilihan suatu metode
disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang mengenai pembaca sasaran,
jenis teks, keinginan dan maksud pengarang teks, dan tujuan penerjemahan teks
tersebut.

Metode berikut ini berorientasi pada BSa (Bahasa Sasaran) yaitu adaptasi (Adaptation),
penerjemahan bebas (Free Translation), penerjemahan Idiomatik (Idiomatic Translation),
penerjemahan komunikatif (Communicative Translation).Metode berikut ini berorientasi
pada BSu (bahasa sumber) yaitu penerjemahan kata demi kata (Word-for-word
Translation), penerjemahan harfiah (literal Translation), penerjemahan setia (Faithful
Translation), Metode ini mencoba membentuk makna kontekstual tetapi masih tetap
terikat pada struktur gramatika pada BSu yaitu penerjemahan semantik (Semantic
Translation) Diksi Diksi adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak
kita ungkapkan.

Diksi atau Plilihan kata mencakup pengertian kata – kata mana yang harus dipakai
untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata – kata
yang tepat atau menggunakan ungkapan – ungkapan, dan gaya mana yang paling baik
digunakan dalam suatu situasi. Fungsi Diksi adalah Untuk memperoleh keindahan guna
menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas, jika pilihan kata
tersebut tepat dan sesuai.

Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan
antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian
kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu berfungsi untuk menghaluskan
kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Dan juga dengan adanya diksi oleh pengarang
berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut mendeskripsikan tokoh, lebih
jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut.

Manfaat Diksiyaitu, a) Dapat membedakan secara cermat kata-kata denitatif dan
konotatif, bersinonim dan hapir bersinonim, kata-kata yang mirip dalam ejaannya. b)
Dapat membedakan kata-kata ciptaan sendiri fan juga kata yang mengutip dari orang
yang terkenal yang belum diterima dimasyarakat. Sehingga dapat menyebabkan
kontroversi dalam masyarakat. Diksi menyangkut hal penggunaan kata, terutama pada
soal kebenaran, kejelasan, dan keefektifan.



Untuk menyusun kalimat efektif, hendaklah dipilih kata yang tepat,yaitu kata yang
memenuhi isoformisme. Disamping itu, perlu juga diperhatikan pemakaian kata-kata
yang bersinonim, pemakaian kata-kata yang bermakna denotasi dan konotasi,
pemakaian kata umum dan kata khusus, pemakaian kata-kata atau istilah asing,
pemakaian kata abstrak dan kata konkret, pemakaian kata populer dan kata kajian,
METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif.

Data penelitian ini adalah diksi atau pilihan kata sedangkan sumber data penelitian ini
adalah Alquran terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Alquran
terjemahan dari Prof. H. Mahmud Junus. HASIL PEMBAHASAN Perbedaan diksi dalam
terjemahan Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia dan terjemahan Alquran
Prof. H. Mahmud Junus pada surah Al-Mulk ini diklasifikasikan berdasarkan jenis
katanya.

Perbedaan yang paling banyak yang ditunjukkan oleh dua terjemahan itu terdapat pada
nomina dan verba, sedangkan yang lain adjektiva, adverbia, konjungsi, preposisi, dan
pronomina. 1. Diksi Nominal Diksi nominal yang paling dominan terkait dengan kata
“azab” menurut KARI (2002) diterjemahkan dengan “azab”, sedangkan menurut (Junus,
1993) diterjemahkan dengan “siksa”. Kata “sa’iir” diterjemahkan dengan “neraka yang
menyala-nyala”, sedangkan menurut (Junus, 1993) diterjemahkan dengan “neraka”.

Perbandingan diksi nominal ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.1
Perbedaan Diksi Nominal No. _No.Ayat _Bagian Ayat _Diksi _Jenis Kata _ _ _ _
_Kementerian Agama RI _Mahmud Junus _ _ _1 _1 _???????? ????????? biyadihi mulk(u)
_menguasai kerajaan _ditangan-Nya kerajaan _N/V _ _2 _3 _.??? ?????? ???????????.

fii khalqir rahmaani _pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengsih _pada makhluk Rahman
_N _ _3 _3 _???? ????????? min tafaawut(in) _sesuatu yang tidak seimbang _kekurangan
(tidak sesuai) _N _ _4 _4 _?????????? ???????? yanqalib ilaikal basaru _niscaya
pandanganmu akan kembali kepadamu _niscahya kembali mata engkau _N _ _5 _5
_??????? ?????????? ‘azaabas sa’iir(i) _azab neraka yang menyala-nyala _siksa neraka _N _
_6 _6 _???????????? ???????? wa lil laziina kafaruu _dan orang-orang yang ingkar _untuk
orang-orang yang kafir (menyangkal) _N _ _7 _6 _??????? ????????? ‘azaabu jahannam(a)
_akan mendapat azab Jahanam _siksa neraka _N _ _8 _7 _???????? ?????? ???????
syahiiqaw wa hiya tafuur(u) _suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara
_teriakan nafas (suara keji), sedang neraka itu tengah mendidih _N/V _ _9 _9 _???????
Naziirun _seorang pemberi peringatan _rasul itu _N _ _10 _10 _?????????? sa’iir(i) _neraka
yang menyala-nyala _neraka _N _ _11 _11 _?????????? sa’iir(i) _neraka yang
menyala-nyala itu _neraka _N _ _12 _13 _??????? ?????????? bizaatis suduur(i) _segala isi



hati _apa-apa yang dalam dada _N _ _13 _18 _???????? ????? ??????? Fakaifa kaana
nakiir(i) _betapa hebatnya kemurkaan-Ku _bagaimanakah keingkaran-Ku _Adj/Pro/N _
_14 _20 _???? ????? ??????????? min duunir rahmaan(i) _selain (Allah) Yang Maha
Pengasih _selain dari pada Rahman _N _ _15 _22 _??????? ???????? ????? ???????? ???????
yamsyii mukibban ‘alaa wajhihii ahdaa _orang yang merangkak dengan wajah
tertelungkup yang lebih terpimpin _orang berjalan dengan tertelungkup ke mukanya,
dapat petunjuk _N/V _ _16 _25 _????????1 Alwa’du _ancaman itu _perjanjian ini _N _ _17
_26 _????????? Ilmu _Ilmu _Pengetahuan _N _ _18 _27 _???????? Zulfatan _Azab _Siksa _N
_ _19 _28 _??????? ??????? ‘azaabin aliim(in) _azab yang pedih _siksa yang pedih _N _ _20
_30 _???????? ????????? ??????? asbaha maa’ukum gauran _sumber air kamu menjadi
kering _airmu terbenam(kedalam bumi) _N _ _ 2.

Diksi Verbal Diksi verbal yang paling dominan terkait dengan kata “khalaqa” yang oleh
KARI diterjemahkan dengan “menciptakan”, sedangkan oleh MJ diterjemahkan dengan
“menjadikan”. Perbedaan diksi verbal ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.2 Perbedaan Diksi Verbal No. _No.Ayat _Bagian Ayat _Diksi _Jenis Kata _ _ _ _
_Kementerian Agama RI _Mahmud Junus _ _ _1 _1 _???????? ????????? biyadihi mulk(u)
_menguasai kerajaan _di tangan-Nya kerajaan _N/V _ _2 _2 _?????? ????????? khalaqal
mauta _menciptakan mati _menjadikan mati _V _ _3 _3 _?????? Khalaqa _Menciptakan
_Menjadikan _V _ _4 _3 _?????? ?????????? sab’a samaawaatin tibaaqaa(n) _tujuh langit
berlapis-lapis _tujuh langit bertingkat _V _ _5 _4 _????? ??????? ????????? summarji’il
basara _kemudian ulangi pandangan(mu) _kemudian engkau ulanglah melihatnya _V _
_6 _7 _???????? ?????? ??????? syahiiqaw wa hiya tafuur(u) _suara neraka yang
mengerikan, sedang neraka itu membara _teriakan nafas (suara keji), sedang neraka itu
tengah mendidih _N/V _ _7 _8 _????????? ???? ????????? tamayyazu minal gaiz(i)
_meledak karena marah _pecah belah karena kemarahan _V _ _8 _9 _??????? Qaaluu
_mereka menjawab _sahut mereka itu _V _ _9 _13 _???? ????????? awijharuu bih(ii) _atau
nyatakanlah _atau keraskanlah _V _ _10 _14 _?????? khalaq(a) _menciptakan _Menjadikan
_V _ _11 _16 _???? ???????? ay yakhsifa bikhumul arda _tidak akan membuat kamu
ditelan bumi _Dia akan membenamkan kamu ke dalam bumi _V _ _12 _16 _??????? ????
fa izaa hiya tamuur(u) _ketika ia tiba-tiba terguncang _lalu ia bergoyang –goyang
_Konj/V _ _13 _19 _???????? ??????? awalam yarau _tidakkah mereka memerhatikan
_tiadakah mereka melihat _Adv/V _ _14 _19 _??? ????????????? maa yumsikuhunna _tidak
ada yang menahannya _tiadalah yang memegangnya _Adv/V _ _15 _20 _????????????
Yansurukum _Membelamu _Menolongmu _V _ _16 _20 _??? ??????? fii ghuruur(in)
_dalam (keadaan) tertipu _dalam keadaan teperdaya _V _ _17 _21 _??????? nufuur(in)
_menjauhkan diri _melarikan diri _V _ _18 _22 _??????? ???????? ????? ???????? yamsyii
mukibban ‘alaa wajhihii ahdaa _orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang
lebih terpimpin _orang berjalan dengan tertelungkup ke mukanya, dapat petunjuk _N/V
_ _19 _23 _???????????? ansya’akum _menciptakan kamu _menjadikan kamu _V _ _20 _23



_???????? ?????? ja’ala lakum _menjadikan bagi kamu _mengadakan untukmu _V/Pre _
_21 _23 _??????????? tasykuruun(a) _kamu bersyukur _berterima kasih _V _ _22 _24
_??????????? tuhsyaruun(a) _kamu akan dikumpulkan _kamu akan dihimpunkan _V _ _23
_27 _?????????? tadda’uun(a) _kamu memintanya _kamu tuntut-tuntut _V _ _24 _28
_???????????? ara’aitum _tahukah kamu _adakah kamu lihat _V _ _25 _28 _????????????
??????? Ahklakaniyallaahu _Allah mematikan aku _Allah membinasakan daku _V _ _26
_28 _????????? Rahimanaa _memberi rahmat kepada kami _mengasihi kami _V _ _27 _28
_??????? Yujiirul _dapat melindungi _Memeliharakan _V _ _28 _30 _???????????? ara’aitum
_Terangkanlah _adakah kamu lihat _V _ _ 3.

Diksi Adjektival Diksi adjektival yang ditemukan dalam penelitian ini sangat terbatas dan
tidak ada diksi yang paling dominan. Perbedaan diksi adjektival ini selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.3 Perbedaan Diksi Adjektival No. _No.Ayat _Bagian
Ayat _Diksi _Jenis Kata _ _ _ _ _Kementerian Agama RI _Mahmud Junus _ _ _1 _3 _???????
min futuur(in) _sesuatu yang cacat _pecah belah (rusak-rusak) _Adj _ _2 _6 _????????
?????????? wabi’sal masiir(u) _seburuk-buruk tempat kembali _sejahat-jahat tempat
kembali _Adj _ _3 _9 _Balaa????? _Benar _Ya _Adj _ _4 _12 _??????????? ?????? bil gaibi
lahum _yang tidak terlihat oleh mereka _dalam keadaan gaib, untuk mereka itu _Adj _ _5
_22 _???? ???? ??????? ???????? ammay yamsyi sawiyyan _ataukah orang yang berjalan
tegap _atau orang yang berjalan dengan lurus-lurus _Adj _ _6 _27 _??????? sii’at _Muram
_hitamlah muka _Adj _ _ 4.

Diksi Adverbial Diksi adverbial yang paling dominan terkait dengan kata “maa” menurut
KARI (2002) diterjemahkan dengan “tidak”, sedangkan Muhammad Junus (
diterjemahkan dengan “tiada”. Selain itu, kata “kulli” oleh KARI diterjemahkan dengan
“segala”, sedangkan oleh MJ diterjemahkan dengan “tiap-tiap”. Perbedaan diksi
adverbial ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.4 Perbedaan Diksi
Adverbial No. _No.Ayat _Bagian Ayat _Diksi _Jenis Kata _ _ _ _ _Kementerian Agama RI
_Mahmud Junus _ _ _1 _1 _????? ????? ?????? ??????? ‘alaa kulli syai’in qadiir(un) _atas
segala sesuatu _atas tiap-tiap sesuatu _Adv _ _2 _3 _??? ????? maa taraa _tidak akan
kamu lihat _tiadalah engkau lihat _Adv _ _3 _3 _????????? ????????? farji’il basara _maka
lihatlah sekali lagi _maka engkau ulanglah melihatnya _Adv _ _4 _4 _???????????
Karrataini _sekali lagi (dan) sekali lagi _dua kali lagi _Adv _ _5 _4 _???????? ?????? ???????
khaasi’aw wa huwa hasiir(un) _tanpa menemukan cacat dan ia dalam keadaan letih
_menjadi hina dan silau _Adv _ _6 _5 _?????? ?????? Bimasaabiiha _yang dekat dengan
bintang-bintang _yang hampir kedunia dengan beberapa pelita (bintang-bintang) _Adv
_ _7 _9 _??? ??????? ??????? maa nazzalallaahu _Allah tidak menurunkan _Allah tiada
menurunkan _Adv _ _8 _19 _???????? ??????? awalam yarau _tidakkah mereka
memerhatikan _tiadakah mereka melihat _Adv/V _ _9 _19 _??? ????????????? maa
yumsikuhunna _tidak ada yang menahannya _tiadalah yang memegangnya _Adv/V _ _ 5.



Diksi Konjungsi Diksi konjungsi yang ditemukan dalam penelitian ini terkait dengan kata
“li” yang oleh KARI diterjemahkan dengan “untuk dan sebagai”, sedangkan oleh MJ
diterjemahkan dengan “supaya dan untuk”. Selain itu, kata “izaa” oleh KARI
diterjemahkan dengan “ketika”, sedangkan oleh MJ diterjemahkan dengan “lalu”. Kata
“falamma” oleh KARI diterjemahkan dengan “ketika”, sedangkan oleh MJ diterjemahkan
dengan “tatkala”.

Perbedaan diksi konjungsi ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.5
Perbedaan Diksi Konjungsi No. _No.Ayat _Bagian Ayat _Diksi _Jenis Kata _ _ _ _
_Kementerian Agama RI _Mahmud Junus _ _ _1 _2 _?????????????? Liyabluwakum _untuk
menguji kamu _supaya Dia menguji kamu _Konj _ _2 _5 _???????? ??????????????
rujuumal lisy syayaatiini _sebagai alat-alat pelempar setan _untuk pelempar
syetan-syetan _Konj _ _3 _16 _??????? ???? ??????? fa izaa hiya tamuur(u) _ketika ia
tiba-tiba terguncang _lalu ia bergoyang –goyang _Konj/V _ _4 _27 _???????? Falammaa
_maka ketika _Tatkala _Konj _ _ 6.

Diksi Preposisional Diksi preposisional yang ditemukan dalam penelitian ini terkait
dengan kata “la” yang oleh KARI diterjemahkan dengan “bagi”, sedangkan oleh MJ
diterjemahkan dengan “untuk”. Perbedaan diksi preposisional ini selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.6 Perbedaan Diksi Preposisional No. _No.Ayat _Bagian
Ayat _Diksi _Jenis Kata _ _ _ _ _Kementerian Agama RI _Mahmud Junus _ _ _1 _5 _??????
Lahum _bagi mereka _untuk mereka _Pre _ _2 _23 _???????? ?????? ja’ala lakum
_menjadikan bagi kamu _mengadakan untukmu _V/Pre _ _ 7.

Diksi Pronominal Diksi pronominal yang ditemukan dalam penelitian ini terkait dengan
kata “kaifa, afaman, mataa” yang oleh KARI diterjemahkan dengan “betapa, apakah,
kapan”, sedangkan oleh MJ diterjemahkan dengan “bagaimana, adakah, apabilakah”.
Perbedaan diksi pronominal ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.7
Perbedaan Diksi Pronominal No. _No.Ayat _Bagian Ayat _Diksi _Jenis Kata _ _ _ _
_Kementerian Agama RI _Mahmud Junus _ _ _1 _18 _???????? ????? ??????? fakaifa kaana
nakiir(i) _betapa hebatnya kemurkaan-Ku _bagaimanakah keingkaran-Ku _Adj/Pro/N _ _2
_22 _???????? Afaman _Apakah _Adakah _Pro _ _3 _25 _????? Mataa _Kapan _Apabilakah
_Pro _ _ PENUTUP Perbedaan diksi dalam terjemahan Alquran Kementerian Agama
Republik Indonesia dan terjemahan Alquran Prof. H. Mahmud Junus pada surah Al-Mulk
ini diklasifikasikan berdasarkan jenis katanya.

Perbedaan yang paling banyak yang ditunjukkan oleh dua terjemahan itu terdapat pada
nomina dan verba, sedangkan yang lain adjektiva, adverbia, konjungsi, preposisi, dan
pronominal. DAFTAR PUSTAKA Alfarsi, Zaka, 2011. Pedoman Penerjemahan Arab



Indonesia. Bandung, PT Remaja Rosda Karya: Junus, H Mahmud. 1993. Terjemahan Al
Quran Al Karim. Bandung: Al-Ma’arif. Kemenag RI. 2015. Al-Quran Tajwid dan
Terjemahan. Jakarta: Dharma art. Nida, Eugene, 1974.Prinsiple of correspondentce dalam
lawrence Venuti (ed). The Translation Student Reader, New York: Routledge. Newmark,
Peter. 1988. Approaches to Translation.

London: Prentice Hall. Ratna, Nyoman Kutha.2013. Teori, Metode,
danTeknikPenelitianSastra. Yogyakarta: PutakaPelajar. Shohib, Muhammad dan
Bunyamin Yusuf Surur. 2011. Memelihara Kemurnian Al-Quran. Jakarta Timur: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Quran.
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