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PERTANYAAN DALAM TEKS BAHASA 
INDONESIA TERJEMAHAN ALQURAN  

Moh. Ainin 

Abstract: As moslems believe, The Qur an is an absolute sacred say-
ing of Allah used to medium of interaction with His slave. It has vari-
ous of sentence patterns such as interrogative (istifha:m). In pragmatic 
field (speech act), it is are not only used for purpose of obtaining in-
formation, but also for other functions depend on the contexts. This 
results of this study are: (1) the forms of questions in the translated 
version of the Qur an are classified into the wh and yes-no questions, 
(2) the function of questions are categorize into three types of illocu-
tionary acts: assertive, directive, and expressive. (3) the questions in 
the translated version of the Qur an are direct and indirect targets, and 
(4) the questions can be categorize as rhetorical as well as arhetorical.  

Key words: questions, speech acts, translated version of the Qur an 

Alquran merupakan media interaksi antara Tuhan dengan hamba-Nya 
(Qardhawi, 1997). Alat yang digunakan dalam berinteraksi adalah bahasa 
(bahasa Arab). Sebagaimana dalam firman-Nya yang terjemahannya 
Sesungguhnya telah Kami turunkan Alquran dengan bahasa Arab, supa-

ya kamu memahaminya (Yusuf:2). Dalam melakukan interaksi, Alquran 
menggunakan beragam kalimat. Di antara ragam kalimat yang digunakan 
adalah ragam kalimat dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang 
digunakan sebagai media interakasi dalam Alquran ada yang tidak disertai  
dengan  jawaban  (pertanyaan retoris),  misalnya  tersebut  dalam   
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akan pergi? dan ada pula yang disertai dengan jawaban, misalnya 
tersebut dalam surat Al-A raf, ayat 172 yang terjemahannya Bukankah 
Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami 
menjadi saksi .  

Dalam pandangan Searle (1975), pertanyaan yang dikemukakan oleh 
penutur tidak hanya sekedar untuk meminta informasi, tetapi dapat digu-
nakan untuk permohonan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Cooper 
(1979), bahwa pertanyaan dapat digunakan untuk berbagai fungsi 
tergantung pada konteks. Misalnya kalimat  Would you pass the salt? 
dapat digunakan untuk bertanya (meminta informasi), permohonan, 
permintaan, atau untuk perintah. Menurut Kartomihardjo (1992, perta-
nyaan memiliki beberapa fungsi, yaitu (a) pertanyaan berfungsi untuk 
meminta penjelasan, (b) pertanyaan berfungsi untuk perintah, permohonan 
atau larangan, (c) pertanyaan berfungsi sebagai sanjungan atau cemoohan, 
(d) pertanyaan berfungsi sebagai keluhan, dan (e) pertanyaan berfungsi 
sebagai salam atau sapaan. Selanjutnya Green (1989) mengemukakan 
bahwa pertanyaan berfungsi untuk meminta informasi, klarifikasi, dan 
konfirmasi.   Dalam bahasa Arab, pertanyaan mempunyai berbagai fungsi. Al-
Hasyimi (1960), Al-Jarim, dan Usman (1961) mengemukakan fungsi 
pertanyaan selain untuk meminta informasi, juga berfungsi untuk 
menafikan (an-nafyu), mengingkari (al-inka:r), mempertegas (at-taqri:r), 
mencela (at-taubi:kh), menghormati (at-ta dzi:m), meremehkan (at-
tahqi:r), melemahkan semangat (al-istibtha: ), menyatakan heran (at-
ta ajjub), menyamakan (at-taswiyah), mengharap sesuatu yang mustahil 
terjadi (at-tamann:i), dan memberikan stimuli atau ransangan (at-
tasywi:q), memerintah (al-amru), melarang (an-nahyu), menggugah (al-
isti na:f), menakut-nakuti (at-tahwiIl), menganggap mustahil (al-
istib a:d), mengolok-olok (at-tahakkum), mengancam (al-wa iid), memin-
ta kepastian (al-istinba:th), memperingatkan (at-tanbi:h), dan menyesali 
(at-tahassur). Kajian terhadap sistem pertanyaan, khususnya terhadap sistem 
pertanyaan dalam bahasa Indonesia pernah dilakukan oleh Rofi uddin 
(1994). Hasil penelitiaannya menunjukkan bahwa ada empat jenis tindak 
atau fungsi dalam sistem pertanyaan bahasa Indonesia, yaitu (a) jenis 
tindak direktif yang meliputi: permintaan penjelasan, suruhan, pengujian, 
larangan, saran, dan permintaan izin, (b) jenis tindak ekspresif yang 
meliputi: rasa puas, rasa tidak puas, basa-basi, dan humor, (c) jenis tindak 
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komisif yang meliputi: janji dan tawaran, dan (d) jenis tindak representatif 
yang meliputi: penyampaian informasi dan penegasan maksud. 

Simpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah dalam 
fenomena kebahasaan, makna atau pesan yang dimaksud dalam suatu 
wacana tidak selalu linier dengan wujud formalnya. Dengan ungkapan 
lain, suatu wacana termasuk ayat Alquran yang wujud formalnya berben-
tuk pertanyaan tidak selalu berfungsi untuk meminta informasi atau 
menanyakan sesuatu yang belum diketahui oleh penutur. Akan tetapi, ada 
fungsi lain berdasarkan konteks atau realitas sosial yang melahirkan 
wacana tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kartomihardjo 
(1992), sebuah ujaran bisa diinterpretasikan sebagai pemberitahuan, 
ucapan kegembiraan, mengingatkan orang yang diajak berbicara tentang 
janjinya yang terdahulu, dan sebagainya. 

Untuk menentukan makna suatu wacana yang berada di luar wujud 
formalnya, dapat dilakukan pendekatan pragmatik. Pragmatik sebagai 
salah satu teori dalam ilmu bahasa mengkaji hubungan antara bahasa dan 
konteksnya yang merupakan dasar dari penentuan pemahamannya 
(Levinson, 1983).  Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Brown 
dan Yule (1985), bahwa penganalisis suatu wacana (teks) harus memper-
timbangkan konteks tempat terjadinya suatu wacana. Untuk menafsirkan 
suatu wacana, diperlukan pemahaman terhadap siapa penutur dan 
petuturnya, dan pemahaman terhadap waktu serta tempat wacana itu 
dihasilkan. Yang termasuk unsur-unsur konteks menurut Purwo (1990) 
adalah siapa yang mengatakan kepada siapa, tempat dan waktu diujar-
kannya suatu kalimat. 

Dalam kaitannya dengan kajian terhadap pertanyaan dalam Teks 
Bahasa Indonesia Terjemahan Alquran (TBITA), pemahaman konteks 
maupun asba:bun nuzu:l ( peristiwa yang melatarbelakangi ayat Alquran 
diturunkan) amatlah penting. Hal ini beralasan karena antara pesan yang 
dimaksud oleh ayat yang berbentuk pertanyaan tidak selalu linier dengan 
wujud formalnya. Dalam hal ini, Ash-Shabuni (1980) menyatakan bahwa 
sebagian ayat-ayat Alquran tidak dapat dipahami secara utuh, tanpa 
mengetahui konteks maupun asba:bun nuzu:l. Pendapat yang sama juga 
dikemukakan oleh Abu Zaid (1987), bahwa  kemampuan mufassir untuk 
memahami makna teks (teks Alquran) harus didahului dengan pengeta-
huannya tentang realitas-realitas yang memproduksi teks tersebut. Begitu 
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penting pemahaman terhadap konteks atau asba:bun nuzu:l sebagai piranti 
dalam memaknai ayat Alquran, di kalangan ulama muhaqqiqu:n 
mengharamkan seseorang yang berani menafsrikan ayat-ayat Alquran 
tanpa mengetahui asba:bun nuzu:l (Zuhdi, 1997). Pemahaman konteks 
dalam mengkaji ayat-ayat Alquran adalah penting karena ia tidak 
diturunkan dalam masyarakat yang hampa budaya, melainkan turun dalam 
masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai kultural, berikut ikatan-ikatan 
primordialnya masing-masing (Syihab, 1990).  

Adalah menjadi keinginan bagi tiap-tiap muslim untuk dapat 
membaca dan memahami Alquran dalam bahasanya yang asli (bahasa 
Arab). Akan tetapi, karena tidak setiap orang mempunyai kemampuan 
atau kesempatan yang sama, maka belum tentu keinginan tersebut di atas 
dapat dicapai (Departemen Agama, 1980). Untuk membantu umat Islam, 
khususnya umat Islam Indonesia dalam memahami Alquran, dilakukanlah 
penerjemahan terhadap Alquran ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun 
demikian, pemahaman secara utuh terhadap Alquran melalui terjemahan-
nya masih belum memadai, tanpa mengkaji  konteks atau asba:bun nuzu:l.  

Dalam pandangan umat Islam, Alquran merupakan kitab suci Allah 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang fungsi pokoknya sebagai 
kitab hidayah bagi manusia (Hidayat, 1996). Sebagai kitab hidayah atau 
petunjuk hidup, maka manusia sebagai pemegang amanat petunjuk terse-
but dapat memahami pesan yang terdapat di dalamnya secara utuh. Pema-
haman secara utuh dapat tercapai melalui cara-cara yang benar, yakni 
suatu pemahaman yang tidak hanya terbatas pada aspek formalnya, me-
lainkan juga aspek fungsionalnya.  

Mengingat pesan atau makna yang dimaksud oleh ayat yang berben-
tuk pertanyaan (terjemahannya) tidak selalu linier dengan wujud formal-
nya, maka permasalahannya adalah bagaimanakah penggunaan pertanyaan 
dalam TBITA. Berpijak dari uraian di atas, penelitian tentang penggunaan 
pertanyaan dalam TBITA secara mendalam, menyeluruh, dan sistematis 
dilaksanakan. Melalui penelitian ini, penggunaan pertanyaan dalam 
TBITA, baik itu aspek formalnya, maupun aspek fungsionalnya dapat 
dideskripsikan. 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah 
(1) mengkaji dan memerikan penggunaan pertanyaan (bentuk dan fungsi) 
dalam TBITA, (2) mengkaji dan memerikan sasaran pertanyaan dalan 
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TBITA, dan (3) mengkaji dan memerikan jenis (tipe) pertanyaan dalam 
TBITA. 

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis 
maupun praktis. Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan membe-
rikan pengetahuan baru  tentang  pertanyaan  dalam TBITA, baik dari segi 
bentuk, fungsi, sasaran maupun jenisnya. Masih dari sisi teoretis, temuan 
dalam penelitian ini bukan saja dapat memperkokoh teori pragmatik, 
khususnya teori tindak tutur dan praanggapan. Akan tetapi, juga diharap-
kan dapat memperkaya teori tersebut dengan ditemukan fungsi tuturan 
baru selain yang dikemukakan oleh Searle, yaitu asertif, direktif, komisif, 
ekspresif, dan deklaratif atau selain yang dikemukakan oleh Leech (1983) 
yaitu asertif, direktif, komisif, rogatif, dan ekspresif. 

Dari sisi praktis, temuan ini dapat memberikan suatu masukan bagi 
guru dalam mengembangkan pendekatan belajar-mengajar tafsir Alquran. 
Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan kontekstual (pragmatik). 
Masih dari sisi praktis, temuan ini dapat memberikan masukan bagi guru 
dalam mengembangkan prsoses belajar-mengajar bidang studi bala:ghah, 
khususnya bidang ilmu ma a:ni (pragmatik bahasa Arab). Di antara kom-
ponen yang harus dikembangkan adalah bahan ajar yang selama ini sub-
stansi buku ajarnya masih diwarnai oleh kajian teori yang kering dari 
uraian konteks.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif dan anal-
isis isi. Data dalam penelitian ini adalah pertanyaan dalam terjemahan 
Alquran. Data ditetapkan secara purposif. Sumber data dalam penelitian 
ini berupa dokumen, yakni terjemahan Alquran berbahasa Indonesia yang 
diterbitkan oleh Departemen Agama RI pada tahun 1993. 

Sebagai penelitian yang bersifat kualitatitf, instrumen kunci dalam 
penelitian ini adalah human instrumen (Bogdan dan Biklen, 1982) dan in-
strumen bantu berupa panduan analisis. Prosedur analisis data yang 
digunakan adalah prosedur analisis isi yang dikemukakan oleh Krippen-
dorff (1980) yang meliputi: observasi mentah, unitisasi, samp-ling , re-
cording, reduksi data, membuat inferensi, melakukan analisis, dan vali-
dasi. 

Untuk memperoleh hasil analisis yang sahih, digunakanlah teknik 
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pensahih yang diadaptasi dari Lincoln dan Guba (1985) yang meliputi: 
observasi terus menerus, triangulasi, mendiskusikan dengan teman se-
jawat, dan memeriksa kembali data dan hasil analisis. Dalam meman-
faatkan sumber di luar data yang dianalisis (triangulation), peneliti men-
gadaptasi model triangulasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Manion 
(1994). Model yang dimaksud adalah triangulasi teori, peneliti, dan me-
todologi. Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan adalah 
triangulasi peneliti dan metodologi. Triangulasi peneliti dilakukan dengan 
cara peneliti meminta bantuan para ahli yang berkompeten untuk me-
meriksa hasil analisis, misalnya ahli pragmatik, ahli tafsir, ahli sintaksis 
bahasa Indonesia, dan ahli sintaksis bahasa Arab. Triangulasi metodologi 
dilakukan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber (doku-men) lain 
yang relevan. Sumber atau dokumen lain yang dimaksud adalah buku-
buku tafsir. Di antaranya Tafsir Ibnu Katsir, Shofwatut Tafaasiir, Tafsir 
Al-Maraaghi, Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Kasysyaaf, 
Tafsir fii Dzilaalil Qur an, Tafsir Hamka, Tafsir An-Nur, Tafsir Alquran 
Departemen Agama, dan buku Asba:bun Nuzu:l. Dari buku-buku tafsir ini 
diperoleh informasi penting tentang sosio-historis, asba:bun nuzu:l atau 
konteks yang melatarbelakangi ayat-ayat Alquran diturunkan, maupun 
penjelasan para ahli tafsir mengenai maksud ayat (terjemahan) yang 
dianalisis. 

HASIL 

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa bentuk pertanyaan 
dalam TBITA dapat dikelompokkan menjadi pertanyaan perihal (wh-
question) dan pertanyaan ya-tidak (yes-no question). Pertanyaan perihal 
ditandai oleh kata ganti tanya tanpa partikel kah (apa,  mengapa-kenapa, 
bagaimana, siapa,  dari mana, dan betapa) dan kata ganti tanya berpartikel 

kah (apakah, bagaimanakah,  siapakah, mengapakah, bilakah-kapankah,  
manakah,  dan berapakah). Kata ganti tanya baik yang tanpa partikel kah 
maupun berpartikel kah dalam TBITA ada yang menduduki fungsi  sub-
jek, predikat,  dan objek.  

Sementara itu, pertanyaan ya-tidak  ditandai oleh kata tanya (apakah 
dan adakah) dan partikel kah. Dari segi tataran fungsi, partikel kah 
dalam TBITA  menduduki fungsi predikat dan adverbia. Kehadiran par-
tikel kah ini bersifat wajib. Partikel kah yang menduduki fungsi predi-
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kat melekat pada katagori nomina, verba, bentuk ingkar, penanda deiksis, 
adjektiva, sedangkan yang menduduki fungsi adverbia melekat pada kata-
gori pewatas (modifier).  

Dari aspek fungsi, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi per-
tanyaan dalam TBITA dapat dikelompokkan menjadi tiga katagori tindak, 
yaitu tindak asertif, direktif, dan tindak ekspresif. Pertanyaan yang 
digunakan untuk menyampaikan tindak asertif  dimaksudkan oleh penutur 
(n) untuk menjelaskan kepada petutur (t), bahwa proposisi yang disampai-
kan itu benar. Wujud tindak asertif yang ditemukan pada pertanyaan 
dalam TBITA berupa mengagungkan diri (at-ta dzi:m), melepas tanggung 
jawab, membedakan, mempertegas (at-taqri:r), memberikan informasi, 
menolak, menyangkal, menafikan (an-nafyu), menghindar (berperang), 
menganggap mustahil (al-istib a:d), melehake (bahasa Jawa), dan 
mengingkari (al-inka:r). 

Pertanyaan dikatagorikan memiliki tindak direktif apabila n bermak-
sud agar t melakukan suatu tindakan. Wujud tindak direktif yang ditemu-
kan pada pertanyaan dalam TBITA berupa mencari muka, memerintah 
(al-amr), melarang (an-nahyu), menyeru (ad-dakwah), meminta infor-
masi, meminta kepastian (al-istinba:th), meminta kese-diaan, meminta sa-
ran, meminta dikasihani (al-istirhaam), meminta baya-ran, meminta pen-
gakuan, meminta penegasan (konfirmasi), mengklarifi-kasi, menantang, 
menegur, mengingatkan,  menganjurkan,  menguji (mengetes), dan mem-
berikan stimulus (at-tasywiiq). 

Sementara itu, pertanyaan memiliki tindak ekspresif apabila n 
mengekspresikan perasaan atau sikap kejiwaannya terhadap t (Leech, 
1983) dan Searle, 2001a). Wujud tindak ekspresif pada pertanyaan dalam 
TBITA berupa  menghina (al-istihza: ), meremehkan (at-tahqi:r), menya-
takan heran (at-ta ajjub),  mengecam atau mencela (at-taubi:kh), merasa 
kagum, menyesali (at-tahassur), mengkhayal (at-tamanni:), menya-
yangkan, merasa puas, mengungkit-ungkit (al-mannu), menakut-nakuti, 
mengancam (at-tahdi:d), memutuskan harapan. 

Sasaran Pertanyaan (SP) adalah suatu objek yang menjadi sasaran 
dari suatu pertanyaan atau objek yang dipertanyakan oleh penutur. Dari 
aspek SP-nya, hasil penelitian menunjukkan bahwa SP pada pertanyaan 
dalam TBITA dapat dikatagorikan menjadi dua, yaitu sasaran langsung 
dan sasaran tidak langsung. Yang dimaksud dengan SP secara langsung 
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adalah suatu pertanyaan yang oleh n ditujukan langsung kepada orang 
kedua atau orang pertama. Sementara itu, SP secara tidak langsung adalah 
suatu pertanyaan yang oleh n ditujukan kepada orang ketiga melalui orang 
kedua.  

Wujud SP secara langsung meliputi: (a) orang pertama tunggal dari 
hasil terjemahan orang pertama tunggal, (b) orang pertama jamak ekslusif 
dari hasil terjemahan orang pertama jamak, (c) orang kedua tunggal dari 
hasil terjemahan orang kedua tunggal, (d) orang kedua tunggal dari hasil 
terjemahan orang kedua jamak, (e) orang kedua dual dari hasil terjemahan 
orang kedua dual, (f) orang kedua jamak dari hasil terjemahan kedua ja-
mak, Sementara itu, SP secara tidak langsung meliputi: (a) orang ketiga 
netral dari hasil terjemahan ketiga netral, (b) orang ketiga netral dari hasil 
terjemahan ketiga jamak, (c) orang ketiga tunggal dari hasil terjemahan 
ketiga tunggal, dan (d) orang ketiga jamak dari hasil terjemahan ketiga 
jamak. 

Dilihat dari aspek jawabannya, pertanyaan dapat dibagi menjadi per-
tanyaan retoris dan aretoris. Pertanyaan retoris adalah suatu pertanyaan 
yang sama sekali tidak menghendaki jawaban. Sebaliknya, pertanyaan 
aretoris adalah suatu pertanyaan yang menghendaki adanya suatu jawaban 
dari mitra tutur. Dari aspek tipe (jenis) pertanyaan, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pertanyaan dalam TBITA ada yang bersifat retoris 
dan aretoris. Karakteristik atau ciri-ciri pertanyaan retoris adalah (a) hanya 
berfungsi pragmatis, (b) pertanyaan sebagai jawaban, (c) Tuhan sebagai 
penutur (n), (d) penutur (n) dan petuturnya (t) sesama manusia. Sementara 
itu, karakteristik pertanyaan aretoris adalah (a) berfungsi semantis dan 
pragmatis, (b) hamba sebagai n dan Tuhan sebagai t, (c) sesama manusia 
sebagai n dan t,  (d) jawaban oleh n (Tuhan) sendiri, dan (e) jawaban se-
bagai pengakauan. 

BAHASAN 

Berdasarkan hasil temuan mengenai penggunaan piranti tanya dalam 
TBITA, ada tiga hal penting yang perlu dikemukakan. Pertama, bahwa 
satu jenis piranti tanya dalam terjemahan Alquran merupakan hasil terje-
mahan dari berbagai jenis piranti tanya (adat istifha:m) dalam Bahasa 
Sumber (BSu). Misalnya satu jenis piranti tanya berupah partikel-kah 
yang melekat pada verba (berimankah, bersediakah, tahukah) maupun me-
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lekat pada nomina (sihirkah) merupakan hasil terjemahan dari kata tanya 
hamzah /a/, hal,  (apa, apakah/adakah) dan ma: (apa). 

Kedua, ada perbedaan antara hasil terjemahan piranti tanya dalam 
Bahasa Sasaran (BSa) dengan makna yang lazim digunakan dalam sistem 
BSu (bahasa Arab). Misalnya kata tanya hamzah /a/ apakah atau ada-
kah yang lazim digunakan untuk menanyakan suatu fakta dan menuntut 
jawaban ya-tidak (taashdi:q) serta jawaban alternatif (tashawwur) (Al-
Hasyimi, 1960) diterjemahkan menjadi mengapa (lima:/lima:dza:) yang 
lazim digunakan untuk menanyakan sebab  (Keraf, 1984).  Hal ini seba-
gaimana yang terjadi pada terjemahan ayat 30 surat Al-Baqarah, Men-
gaka Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi seorang yang ?

 

Pi-
ranti tanya ma: apa yang lazim digunakan untuk menanyakan benda, 
konsep, dan menanyakan identitas seseorang (Al-Ghalayaini, 1984) diter-
jemahkan menjadi bagaimana

 

yang lazim digu-nakan untuk menanya-
kan keadaan, situasi atau proses. Kasus ini misalnya dapat dilihat pada 
ayat 70 surat Al-Baqarah, Bagaimanakah hakikat sapi betina itu?

 

yang merupakan terjemahan dari ayat ma:

 

hiya?  
Ketiga, pola urutan piranti tanya dalam BSa kadang berbeda dengan 

pola urutan piranti tanya dalam BSu. Hal ini dapat dilihat pada terjemahan 
ayat 185 surat Al-A raf, Maka kepada berita manakah lagi mereka akan 
beriman sesudah Alquran?

 

Posisi kata ganti tanya manakah pada terje-
mahan ayat ini  terletak sesudah nomina yang ditanyakan. Sementara itu, 
dalam BSu, posisi kata tanya terletak sebelum nomina (sesudah konjungsi 
dan preposisi pada awal ayat) sebagaimana dalam kutipan ayat fabi ayyi

 

hadi:tsin ba dahu: yu minu:n?

 

Temuan ini, khususnya kasus pertama dan kedua menunjukkan 
bahwa dalam proses penerjemahan dari BSu ke BSa perlu ada proses  di-
namis. Artinya, penerjemah mencari padanan atau ekuivalensi yang 
sedekat mungkin dengan teks aslinya dalam BSu, tidak kata demi kata 
atau kalimat demi kalimat, tetapi harus memperhatikan makna teks secara 
keseluruhan. Terjemahan inilah yang banyak dianjurkan oleh para ahli 
penerjemah modern sekarang ini (Suryawinata, 1988). Dalam kaitannya 
dengan proses penerjemahan, Newmark (1988) menyatakan bahwa agar 
teks dalam BSu dapat terekspresikan secara tepat dan ekonomis dalam 
BSa, maka penerjemahan hendaknya tidak dilakukan secara literal, me-
lainkan secara semantis maupun komunikatif. Sependapat dengan New-
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mark, Soegeng dan Ekosusilo (1994) menyatakan bahwa hasil terjemahan 
dengan cara kata demi kata (literal) biasanya terasa kaku, seringkali sulit 
dipahami maksudnya dan ada resiko salah memenggal kalimat. 

Temuan yang berkenaan dengan kasus pertama dan kedua di atas 
juga menunjukkan bahwa penerjemah dalam proses penerjemahan 
Alquran dari BSu ke dalam BSa di samping menggunakan pendekatan 
semantik atau komunikatif atau dalam istilah Suryawinata (1988) disebut 
terjemahan dinamis juga menggunakan pendekatan tafsiriah. Artinya, 
dalam proses penerjemahan, penerjemah menggunakan buku-buku tafsir 
sebagai  acuannya. Misalnya kata tanya ma: apa sebagaimana dalam 
kutipan ayat ma:

 

hiya? (apa sapi betina itu?) diterjemahkan menjadi ba-
gaimana sebagaimana pada kutipan Bagaimana hakikat sapi betina itu? 
Piranti tanya apa

 

selain kurang dinamis sebagai padanan kata tanya ma: 
dalam konteks ma:

 

hiya? (Al-Baqarah, 70), dalam pandangan Ash-
Shabuni (I, 1976), kata tanya  maa  ini untuk menanyakan keadaan atau 
hakikat sapi betina (ha:lu al-baqarah). Dalam konteks ini, muncullah 
kata ganti tanya bagaimana sebagai padanan dari kata tanya ma:.  

Berkaitan dengan  kasus ketiga, yakni adanya perbedaan pola urutan 
piranti tanya antara BSu dan BSa menunjukkan bahwa antara sistem BSu 
dengan sistem BSa terdapat perbedaan, meskipun tidak menutup kemung-
kinan ada persamaannya. Dalam bahasa Indonesia misalnya tidak dikenal 
pola urutan Verba  +  Nomina, tetapi dalam  bahasa Arab  dikenal dua 
pola urutan, yaitu pola  V + N atau N + V. Dalam konteks kasus terje-
mahan ayat 185 surat Al-A raf di atas, akan menjadi tidak atau kurang 
berterima apabila kata tanya (adat istifha:m) berupa ayyun (yang mana-
kah) di letakkan di awal kalimat atau sebelum nomina yang ditanyakan.  

Dari aspek  fungsi, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi per-
tanyaan dalam TBITA dapat dikelompokkan menjadi tiga katagori tindak, 
yaitu tindak asertif, direktif, dan ekspresif. Temuan mengenai variasi 
fungsi pertanyaan dalam penelitian ini membuktikan bahwa tindak tutur 
dalam TBITA  selain bersifat langsung (direct speech act) juga ada yang 
tidak langsung (indirect speech act) (periksa Searle, 2001). Selanjutnya, 
Searle (2001) menyatakan bahwa dalam tindak tutur lang-sung, n menu-
turkan suatu kalimat yang maknanya secara pasti dan literal sama dengan 
apa yang dikatakan. Menurut Suparno (2000), tuturan secara langsung 
adalah cara yang digunakan oleh n untuk mengungkapkan maksudnya se-
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cara eksplisit dan tindak tutur terungkap secara eksplisit pula. Sementara 
itu, dalam tindak tutur tidak langsung, n menuturkan suatu kalimat yang 
memiliki makna lain dari apa yang dikatakan atau menurut Suparno 
(2000) dalam tindak tutur secara tidak langsung ini, n mengungkapkan 
maksudnya secara implisit dan tindak tutur terungkap secara implisit pula. 
Pertanyaan dalam konteks tindak tutur tidak langsung ini biasanya tidak 
dijawab secara langsung, tetapi harus segera dilaksanakan maksud yang 
terimplikasi di dalamnya (Wijana, 1996). 

Ketidaklangsungan tuturan dalam TBITA menunjukkan bahwa ba-
hasa yang digunakan dalam Alquran (TBITA) memiliki tingkat kesopa-
nan atau kesantunan  tinggi. Pernyataan ini selaras dengan pendapat Kun-
tarto (1999), bahwa strategi penuturan yang paling langsung tergo-long 
memiliki kesantunan rendah, sedangkan strategi penuturan yang paling ti-
dak langsung tergolong memiliki kesantunan tinggi. Sependapat dengan 
Kuntarto, Rahardi (2000) menyatakan bahwa ketidaklangsungan tindak 
tutur menandakan bahwa bahasa yang digunakan memiliki tingkat kesan-
tunan  tinggi. Dalam konteks penelitian ini, kesantunan TBITA pada tin-
dak mengecam, memerintah, menghina, meremehkan, memutuskan hara-
pan, mengingkari, menganggap mustahil, menolak, menyangkal dan lain-
lainnya tidak disampaikan secara langsung melainkan dikemas dalam ben-
tuk pertanyaan.  

Berkaitan dengan kesantunan dalam bahasa Alquran, Ismail, et. al., 
(1972) menyatakan bahwa susunan bahasa dalam Alquran sangat indah 
mengagumkan, di samping nilai bahasanya yang sangat halus (santun) 
dan tinggi. Kesantunan bahasa Alquran bukan saja terletak pada ragam 
kalimatnya, tetapi juga terletak pada pilihan katanya (Shihab (2001).  Se-
lain halus (santun) baik dalam ragam kalimatnya maupun pilihan katanya, 
ia juga menggunakan pilihan kata yang seimbang dan serasi.  

Sehubungan dengan bahasa Alquran, Shihab (1977a) mengemukakan 
hasil kajian yang dilakukan oleh Abdurrazaq Nawfal tentang keseim-
bangan yang serasi antara kata-kata yang digunakan dalam Alquran. Ke-
seimbangan yang dimaksud di antaranya adalah: (a) keseimbangan antara 
jumlah bilangan kata dengan antonimnya, di antara contohnya kata al-
haya:h (hidup) dan al-maut (mati) masing-masing sebanyak 145 kali, (b) 
keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, di antara 
contohnya kata al-jahr  dan al- ala:niyah (nyata) masing-masing 16 kali, 
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(c) keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang 
menunjuk kepada akibatnya, di antara contohnya kata az-zakaah (za-
kat/penyucian) dengan kata al-barokah (kebajikan yang banyak) masing-
masing 32 kali, (d) keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan 
kata penyebabnya, di antara contohnya kata al-asraa (tawanan) dengan 
kata al-harb (perang) masing-masing 6 kali, (e) keseimbangan khusus, 
misalnya kata yaum (hari) dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali seban-
yak jumlah hari dalam setahun, kata hari yang menunjuk pada bentuk plu-
ral (ayya:m) atau dual (yaumaini) jumlah seluruhnya 30 sama dengan 
jumlah hari dalam sebulan, dan kata syahr (bulan) terdapat dua belas kali 
sama dengan jumlah bulan dalam setahun. 

Temuan mengenai variasi fungsi pertanyaan dalam penelitian ini  
mendukung pandangan  Leech (1983) dan Levinson (1983) yang menya-
takan bahwa suatu bentuk tuturan dapat digunakan untuk menyampaikan 
berbagai fungsi atau jenis tindak. Demikian pula, suatu fungsi atau tindak 
dapat disampaikan dengan menggunakan berbagai bentuk tuturan. Selain 
itu, temuan ini juga memperkuat suatu pandangan, bahwa cara pengung-
kapan maksud atas dua katagori (langsung dan tidak langsung) merupakan 
ciri universal penggunaan bahasa (Suparno, 2000).  

Sebaliknya, temuan ini sekaligus sebagai sangkalan terhadap pan-
dangan tatabahasa tradisional (traditional grammar)  yang membagi kali-
mat menjadi tiga, yaitu indikatif, imperatif dan interogatif (Cooper, 1979). 
Sementara itu, realitas sosial membuktikan bahwa kalimat atau wacana itu 
tidaklah terbatas digunakan untuk menyatakan sesuatu (indikatif), perintah 
(imperatif) atau untuk bertanya (interogatif). Akan tetapi, dapat digunakan 
untuk fungsi lainnya sesuai dengan konteksnya. Dengan ungkapan lain, 
temuan dalam penelitian ini mempertegas suatu pendapat, bahwa konteks 
(situasi maupun budaya) sangat mempengaruhi makna suatu tuturan 
(Brown dan Yule, 1985).  

Selain itu, temuan mengenai variasi fungsi pertanyaan dalam TBITA 
dapat dijadikan sebagai bukti empiris untuk mengoreksi kebuntuan se-
mantik, termasuk teori semantik kondisi kebenaran dalam menafsirkan 
makna kalimat. Traski sebagai pencetus teori semantik kondisi kebenaran 
mengemukakan sebuah postulat, bahwa makna suatu pernyataan dapat 
diperikan dengan kondisi kebenaran. Sebuah pernyataan mempunyai arti 
bila ada kondisi kebenaran yang menjamin kebenaran pernyataan itu. Jika 
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kondisi kebenaran itu tidak ada, maka pernyataan itu tidak bermakna apa-
apa (Wahab, 1999). Dalam melogikakan teorinya, Traski menggunakan 
rumus, S benar, jika dan hanya jika P . S adalah makna kalimat dan P 
merupakan kondisi yang dapat menjamin kebenaran kalimat itu 
(Kempson, 1977 dan Davidson, 2001). Rumus lain yang digunakan oleh 
Traski adalah (T) X is true if, and only if, p. (Traski, 2001). Contoh klasik 
yang dijadikan ilustrasi oleh Traski dalam menjelaskan rumusnya adalah 
Snow is white benar jika dan hanya jika salju itu putih.  

Formula atau postulat yang dikemukakan oleh Traski tersebut diang-
gap memiliki kelemahan. Di antara kelemahannya adalah pendeka-tan 
Traski dipengaruhi oleh aliran positivisme yang menyatakan Either p or 
not p model Rudlof Carnaf. Dalam konsepnya, dia menyatakan bahwa  
pernyataan dianggap bermakna jika ada data sense-nya. Akan tetapi, apa-
bila pernyataan itu tidak dijamin oleh bukti-bukti yang dapat dipersepsi 
dengan indra, maka pernyataan itu dianggap tidak bermakna (Wahab, 
1999). Sisi lain dari kelemahan teori semantik kondisi kebenaran adalah 
bahwa teori ini gagal dalam menjelaskan kalimat-kalimat non-deklaratif 
(Kempson, 1977).  

Dalam konteks mengkaji ayat-ayat Alquran (terjemahan), tidak akan 
mencapai pemahaman yang optimal hanya dengan menggunakan 
pendekatan semantik atau pendekatan struktural. Kedua pendekatan ini 
hanya mampu untuk mengungkap makna internal dari suatu teks Alquran 
dan  tidak mampu menjangkau makna esksternalnya. Sementara itu, suatu  
teks menurut Ast terdiri dari dua aspek, yaitu aspek luar dan aspek dalam. 
Aspek luar sebuah karya (teks) adalah aspek tata bahasa dan kekhasan 
linguistik lainnya, sedangkan aspek dalamnya adalah jiwa nya (Sumary-
ono, 1993).   

Dari aspek SP-nya, hasil penelitian menunjukkan bahwa SP dalam 
TBITA ada yang bersifat langsung dan ada yang tidak langsung. Temuan 
ini membuktikan bahwa Alquran (terjemahan) memang sebagai media in-
teraksi antara Tuhan dan hamba-Nya (Qardhawi, 1977) dan interaksi yang 
terjadi tidak bersifat ekslusif. Ini berarti, bahwa SP dalam TBITA bukan 
ditujukan hanya kepada Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu, tetapi 
juga kepada manusia seluruhnya (Qardhawi, 1997) sesuai dengan kom-
pleksitas peristiwa yang terjadi atau dalam bahasa Alquran disebut hudan 
linnas (petunjuk bagi umat manusia).  Pernyataan ini diperkuat oleh Amal 
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dan Panggabean (1990), bahwa Alquran secara konstan dan terkadang ek-
splisit merespon berbagai situasi kesejarahan yang dihadapi Nabi Mu-
hammad, menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan para pen-
gikut dan penentang Nabi, dan mengomentari berbagai peristiwa yang ter-
jadi sebelum dan pada masa pewahyuannya. Sependapat dengan Amal dan 
Panggabean, Shihab (1997b) menyatakan bahwa ayat Alquran pada mu-
lanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi karena ia berdialog den-
gan semua orang, maka ia ditujukan pula kepada setiap orang. Secara 
singkat Madjid (1997) menyatakan bahwa Alquran adalah sebuah kitab 
suci yang berfungsi sebagai sebuah kompendium manusia yang kompre-
hensif (periksa Bin Nabi, tanpa tahun). 

Keanekaragaman SP dalam TBITA juga berkaitan dengan dimensi 
waktu yang  direspon oleh Alquran. Alquran (terjemahan)  sebagai media 
interaksi, bukan saja merespon (memberitakan) peristiwa saat itu (dimensi 
waktu sekarang), melainkan juga memberitakan peristiwa masa lalu dan 
masa datang (Shihab, 1998b dan Hamka, I, 1982). Pemberitaan masa lalu 
misalnya berita tentang kasus kriminal Qabil, kaum Ad, kaum Tsamud, 
kaum Luth, dan berita tentang tenggelam dan selamatnya badan Fir aun 
(periksa QS Yunus 92). Sementara itu, pemberitaan masa datang misalnya 
pemberitaan tentang kemenangan Romawi yang beragama Kristen atas 
Persi penyembah api. Sejarahwan menginformasikan  bahwa pada tahun 
614 M terjadi peperangan antara kedua adikuasa ini yang berakhir dengan 
kekalahan Romawi. Ketika itu kaum Musyrik Mekah mengejek kaum 
Muslim yang cenderung mengharapkan kemenangan Romawi. Pada saat 
ini turunlah ayat 1-5 surat Ar-Rum untuk menghibur kaum Muslimin den-
gan dua hal. Pertama ayat tersebut menyatakan bahwa Romawi akan 
menang atas Persia, kedua saat kemenangan itu tiba, kaum Muslimin akan 
bergembira. Pada tahun 622 M terjadilah peperangan antara keduanya dan 
peperangan itu dimenangkan oleh tentara Romawi (Shihab, 1998). 

Dari aspek tipe (jenis) pertanyaan, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa  ada persamaan dan perbedaan antara karakteristik Pertanyaan Re-
toris (PR) dan Pertanyaan Aretoris (PA) dalam TBITA. Persamaannya 
adalah bahwa n dan t baik dalam PR maupun PA sesama manusia dan 
keduanya memiliki fungsi pragmatis. Sementara itu, perbedaannya (kek-
hasannya) adalah (a) PR hanya berfungsi pragmatis sedangkan PA ber-
fungsi pragmatis dan semantis, (b) dalam PR Tuhan sebagai n sedang-kan 
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hamba sebagai t, sebaliknya dalam PA Tuhan sebagai t sedangkan hamba 
sebagai n, seandainya Tuhan sebagai n, maka penjawabnya juga Tuhan 
sendiri, atau seandainya Tuhan sebagai n dan ada jawaban dari t, maka 
jawaban yang diberikan oleh t tersebut sebagai suatu pengakuan atau 
pembenaran atas pertanyaan (tindak ilokusi) yang disampaikan oleh n 
(Tuhan), dan (c) pertanyaan dalam PR sebagai jawaban. 

Temuan yang menunjukkan pertanyaan dalam PR hanya berfungsi 
pragmatik membuktikan bahwa PR memang bukanlah suatu pertanyaan 
yang dimaksudkan untuk meminta informasi atau untuk memperoleh 
jawaban. Hal ini karena n berasumsi bahwa t sudah mengetahui atau 
dianggap sudah mengetahui jawabannya (Keraf, 1984) atau pertanyaan itu 
oleh n dimaksudkan sebagai tindak ilokusi. Kalau memang demikian hal-
nya, sudah barang tentu yang diharapkan oleh n bukanlah sekedar jawa-
ban, melainkan tindakan yang dalam teori tindak tutur disebut tindak per-
lokusi. Dalam kaitannya dengan  pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan, 
terutama dalam PR, sudah barang tentu pertanyaan yang disampai-kan itu 
bukannya bertujuan memperoleh jawaban, karena Dia Maha Mengetahui 
(Shihab, 1997a). 

Sementara itu, PA di samping memiliki fungsi semantis juga 
memiliki fungsi pragmatik. Temuan ini membuktikan bahwa PA memiliki 
fungsi yang lebih luas daripada PR. PA dapat dilihat dari fungsi dasarnya, 
yaitu untuk meminta informasi, klarifikasi dan konfirmasi (Rofi uddin, 
1994)  dan juga  dapat dilihat dari sisi fungsi pragmtiknya, yaitu untuk 
memerintah, melarang, memuji, mengecam, mengejek, dan lain-lainnya.  

Temuan yang berkaitan dengan fungsi pragmatik baik dalam PR 
maupun PA dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai data empiris un-
tuk mengoreksi pembagian jenis pertanyaan yang dikemukakan oleh 
Keraf (1984). Dia mengemukakan pembagian jenis pertanyaan menjadi 
tiga, yaitu PR, PA dan pertanyaan yang senilai dengan perintah. Dalam 
pandangan peneliti, memasukkan pertanyaan yang senilai dengan perintah 
sebagai salah satu jenis pertanyaan yang sejajar dengan PR dan PA kurang 
representatif. Bersdasarkan hasil penelitian terbukti, bahwa suatu pertan-
yaan baik itu PR maupun PA mempunyai makna yang bervariasi (tidak 
hanya bermakna atau bernilai perintah) tergantung pada konteks-nya. 
Dengan demikian, dari aspek jawabannya, pertanyaan itu cukup 
dikelompkkan menjadi dua, yaitu PR dan PA. Sementara itu, apakah per-
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tanyaan itu bernilai perintah ataukah bernilai larangan bukan dilihat dari 
sisi dibutuhkan atau tidak dibutuhkan suatu jawaban,  melainkan dilihat 
dari aspek fungsionalnya. 

Temuan adanya perbedaan lain antara PR dan PA dapat dilihat dari 
sisi n dan t. Dalam PR ada kecenderungan, bahwa n-nya adalah Tuhan, 
sementara itu, dalam PA, posisi Tuhan cenderung sebagai t, sedangkan n-
nya cenderung diperankan oleh hamba-Nya. Temuan ini membuktikan 
bahwa posisi Tuhan sebagai pemilik firman (inisiator dalam berinteraksi) 
mempunyai otoritas dalam mengungkapkan ide-ide-Nya atau menjawab 
pertanyaan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Konsekuensinya, domina-
si Tuhan sebagai n dan sekaligus sebagai t yang aktif memberi jawaban 
lebih tampak daripada pihak lain. Berbeda dengan posisi hamba-Nya se-
bagai t dalam PR yang tampak pasif.  

Dominasi Tuhan sebagai inisiator (baik sebagai n maupun sebagai t) 
juga tampak pada salah satu ciri PA, yaitu n dan t dalam suatu pertanyaan 
adalah Tuhan. Artinya, Dia sebagai n (penanya) dan sekaligus sebagai t 
(pemberi jawaban). Temuan ini juga membuktikan bahwa bahasa kekua-
saan atau bahasa yang menunjukkan adanya kekuasaan baik secara terang-
terangan atau terselubung memang terdapat dalam berbagai wacana (Kar-
tomihardjo, 2000), termasuk teks suci Alquran. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan bahasannya, simpulan dalam 
penelitian ini sebagai berikut. Dari aspek bentuk, pertanyaan dalam 
TBITA dapat dikelompokkan menjadi pertanyaan perihal (wh-question) 
dan pertanyaan ya-tidak (yes-no question). Dari aspek fungsi, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa fungsi pertanyaan dalam TBITA dapat 
dikelompokkan menjadi tiga katagori tindak, yaitu tindak asertif, direk-
tif, dan tindak ekspresif.  

Dari aspek sasaran pertanyaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pertanyaan dalam TBITA memiliki sasaran langsung dan tidak langsung. 
Dari aspek tipe (jenis) pertanyaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa  
pertanyaan dalam TBITA ada yang bersifat retoris dan aretoris dan 
keduanya memiliki persamaan dan perbedaan karakteristik.  

Temuan mengenai variasi fungsi pertanyaan dalam penelitian ini  
mendukung pandangan Leech (1983), dan Levinson (1983) yang men-
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yatakan bahwa suatu bentuk tuturan dapat digunakan untuk menyam-
paikan berbagai fungsi atau jenis tindak. Demikian pula, suatu fungsi atau 
tindak dapat disampaikan dengan menggunakan berbagai bentuk tuturan. 
Selain itu, temuan ini juga memperkuat suatu pandangan bahwa cara pen-
gungkapan maksud atas dua katagori (langsung dan tidak langsung) me-
rupakan ciri universal penggunaan bahasa (Suparno, 2000). Dengan kata 
lain, temuan dalam penelitian ini mempertegas suatu pendapat bahwa kon-
teks (situasi maupun budaya) sangat mempengaruhi makna suatu tuturan 
(Brown dan Yule, 1985). 
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