BAB PERTAMA
PENDAHULUAN

1.0

Pengenalan
Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa sub-bab, iaitu latar belakang

penyelidikan, pernyataan masalah, objektif dan kepentingan kajian, batasan dan
bidang kajian, tinjauan kajian berkaitan, metodologi kajian, rangka kajian dan
penutup.

1.1

Persoalan Kajian
Dalam sebuah teks, jarang sekali satu kata muncul sendirian. Pada umumnya

ia muncul disertai kata lainnya dan penyertaannya itu bukanlah sebarang penyertaan
melainkan mengikuti aturan tertentu sehingga kombinasi kedua-dua kata – atau lebih
– itu menghasilkan sebuah makna. Terkadang, makna satu kata ketika muncul
sendirian, maknanya akan berbeza manakala ia berkombinasi dengan sebuah kata
atau lebih. Makna kata

ِ ﺻـ
ﺎﺣﺐ
َ

/¡±¥ib/ misalnya, bergantung pada kata yang

berkombinasi dengannya. Ia akan bermakna ‘pemilik’ dalam kolokasi:

(1)

ِﺻ
ﺔﺎﺣﺐ ذَاﻛَِﺮة ﻗَ ِﻮﻳ
َ

/¡±¥ib z±kirah qawiyyat/
'pemilik ingatan yang kuat'

(2)

ِﺻ
ﺪار ﺎﺣﺐ اﻟ
َ

/¡±¥ib al-d±r/
'pemilik rumah'
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Namun gabungan kata itu dengan kata yang lain merupakan gelar kehormatan
seperti dalam kolokasi yang dipergunakan untuk raja atau kepala negara, seperti:

(3)

ِﺻ
اﳉَﻼَﻟَﺔ
ْ ﺎﺣﺐ
َ

/¡±¥ib al-jal±lat/
'Yang Di-Pertuan Agong'

(4)

ِﺻ
ﺎﺣﺐ اﻟْ َﻌﻈَ َﻤﺔ
َ

/¡±¥ib al-`a§amat/
'Yang Di-Pertuan Agong'

(5)

ِﺻ
ﺎﺣﺐ اﻟْ َﻔ َﺨ َﺎﻣﺔ
َ

/¡±¥ib al-fakh±mat/
'Yang Mulia'

Dan gabungan kata tersebut juga akan bermakna yang berbeza lagi seperti dalam
kolokasi:

(6)

ِ
ﺼﻠَ َﺤﺔ
َ
ْ ﺻﺎﺣﺐ اﻟْ َﻤ

/¡±¥ib al-ma¡la¥at/
'orang yang berkepentingan'

(7)

ِﺻ
ﻖ َاﳊ
ْ ﺎﺣﺐ
َ

/¡±¥ib al-¥aqq/
'yang berhak'

(¦ass±n, 1985: 324).

Terdapat kata yang hanya berkombinasi dengan kata tertentu dan tidak
dengan yang lainnya meskipun dengan kata yang bersinonim dengannya. Kata
/All±h/ ‘Allah’, misalnya, hanya berkombinasi dengan kata adjektif (KA)

اﷲ

 اَﻟْ َﻌ ِﻈـْﻴﻢ/al-

‘a§³m/ ‘Yang Maha Agung’ dalam ungkapan:
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(8)

ﺻ َﺪ َق اﷲُ اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴﻢ
َ

/¡adaqa all±h al-‘a§³m/
'Maha Benar Allah Yang Maha Agung'

ِ  اَﻟْﻌ/al-‘a§³m/ bersinonim dengan KA  اَﻟْ َﻜﺒِـﲑ/al-kab³r/ ‘Yang
Walaupun KA ﻈـْﻴﻢ
ْ
َ
Maha Besar’, kita tidak pernah mendengar ada ungkapan berbunyi:

(9)

* ﺻ َﺪ َق اﷲُ اﻟْ َﻜﺒِ ْﲑ
َ

/¡adaqa all±h al-kab³r/.
* Maha benar Allah Yang Maha Besar

Dalam konteks lain, kata

 اﷲ/all±h/ ‘Allah’ hanya berkombinasi dengan KA

 أَ ْﻛـ َﱪ/akbar/ ‘Yang Maha Besar’ dalam ungkapan takbir  اَﷲُ أَ ْﻛـ َﱪ/all±hu akbar/ dan
tidak pernah kita mendengar seseorang mengatakan ﻋﻈَـﻢ
ْ َ اَﷲُ أ/all±hu a‘§am/
meskipun kedua-dua KA ﻛـ َﱪ
ْ َ أdan  أَ ْﻋﻈَـﻢitu bersinonim dan dilihat dari segi semantik
pun maknanya sahih.
Fenomena seperti ini juga terdapat dalam bahasa Inggeris, seperti ungkapan
dalam sapaan. Para penutur bahasa Inggeris dapat mengatakan good day, good
morning, atau good evening, dan mereka tidak pernah mengatakan *excellent day,
*bad day, *reasonable day, atau *fair day dalam sapaan. Menurut Pinchuck (1977:
59), "there is no logical reason for this, it is simply a custom that good goes with day
in a greeting, while other adjectives do not".
Kemampuan mengenal pasti kolokasi dalam suatu teks mempunyai peranan
yang sangat besar dalam proses penterjemahannya. Sebagaimana dalam beberapa
contoh di atas, banyak kata yang bermakna unik manakala berkombinasi dengan
kata-kata tertentu. Maka ketika suatu terjemahan dikritik sebagai terjemahan yang
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salah atau tidak sesuai dalam konteks tertentu, kritikan tersebut merujuk pada
ketidakmampuan penterjemah dalam mengidentifikasi pola-pola kolokasi yang
bermaka unik dan berbeza daripada sejumlah makna elemen-elemennya secara
individual. Oleh itu, apabila ada seorang penterjemah memahami ungkapan

ِ ْ اﻟْ َﻌـ
ﺮأْ ِسﲔ َواﻟـ

َﻋﻠَـﻰ

/‘al± al-‘ayn wa al-ra’s/ yang secara harfiah berarti ‘di atas mata dan

kepala’ seperti dalam ayat:

(10)

ِ ِ َﻤﺎ ﻃَﻠُﻛﻠ
ِ ْ ﺎﻫﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ
ﺮأْ ِسﲔ َواﻟ
َ َ ﻗ،ًﺐ ﻣْﻨﻪُ ﺧ ْﺪ َﻣﺔ
َﻀ
َ
َ

/kullam± ¯alaba minhu khidmatan, qa«±h± `al± al-`ayn wa al-ra’s/

sama seperti memahami ayat:
(11)

ﻲ ﺲ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻜ ْﺮِﺳ
َ ََﺟﻠ

/jalasa `al±
al-kursiy/
'ia duduk di atas kerusi',

maka penerjemah tersebut akan memberi padanan yang tidak akan difahami pembaca
bahasa target (BT). Mungkin ia akan menterjemahkan ayat (10) di atas menjadi
‘setiap kali ia meminta perkhidmatan, ia melakukannya di atas mata dan kepala’.
Penterjemahan harfiah kombinasi antara kata sendi nama (KSN) ﻋﻠَـﻰ
َ /‘al±/ ‘di atas’+

ﺮأْس اَﻟْ َﻌـ ْﲔ َواﻟـ/al-‘ayn wa al-ra’s/ ‘mata dan kepala’ seperti ini sangat
ِ
ِ
berbeza jauh dari makna yang dimaksud iaitu ﻏﺒـ ٍﺔ وﺣـﺐ
ّ ُ ُ َ ْ  ﺑَﺮ،ﻞ ُﺳـ ُﺮْور  ﺑ ُﻜ/bi kulli sur−r, bi
kata nama (KN)

raghbat wa ¥ubb/ 'dengan senang hati' (¢³n³y et al, 1996: 89). Sehingga contoh (10) di

atas, jika diterjemahkan dengan benar akan berbunyi 'setiap kali ia meminta
perkhidmatan, ia akan melakukannya dengan senang hati'.
Betapa susahnya menterjemahkan kolokasi diakui oleh Smadja and
McKeown (1994: 152) yang mengatakan "Collocations are notoriously difficult for
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non-native speakers to translate, primarily because they are opaque and cannot be
translated on a word by word basis".
KN dalam bahasa Arab cukup berpengaruh dalam menentukan makna sebuah
kata, bahkan dapat menimbulkan makna yang berlawanan sebagaimana yang
diberikan oleh KSN  ﻋﻠـﻰ/‘al±/ dan

 ﻟ ـ/li/ yang tidak selamanya bermakna 'di atas' dan

'untuk'. Seorang linguis Arab yang terkenal, Ibn Jinn³y (t.t., 2/271) menyatakan
bahawa KSN

 َﻋﻠَـﻰ/‘al±/

 ﻟ ـ/li/

digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan, sedangkan KSN

untuk kebalikannya. Seorang penterjemah yang tidak menyadari makna

yang berada di balik kata-kata yang berkombinasi dengan kedua-dua KSN tersebut
tidak mustahil akan menterjemahkan secara harfiah. Maka doa yang biasa diucapkan
kepada pengantin :

(12)

ﺑَ َﺎرَك اﷲُ ﻟَ ُﻜ َﻤﺎ َو َﻋﻠَْﻴ ُﻜ َﻤﺎ

/b±raka all±h lakum± wa ‘alaykum±/

mungkin akan diterjemahkannya secara harfiah menjadi

'Semoga Allah

melimpahkan berkah untukmu dan atasmu'. Padahal apabila mengikuti teori yang
diajukan oleh Ibn Jinn³ di atas, terjemahan tersebut akan lebih bermakna iaitu
'Semoga Allah melimpahkan berkah untukmu sama ada di kala senang atau susah'.
Maka memperlakukan kombinasi kata seperti dalam ungkapan-ungkapan di
atas sebagai sebuah kolokasi adalah sangat penting dalam langkah awal proses
penterjemahan daripada mencari padanan leksikal untuk setiap kata secara terpisah.
Namun, dalam praktiknya, bukanlah merupakan perkara yang mudah bagi
seorang penterjemah, khususnya bagi yang tidak berpengalaman, untuk mengenal
pasti dan menterjemahkan makna kata ketika berkombinasi dengan kata lainnya.
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Terkadang kemusykilan ini disebabkan oleh adanya beberapa makna kata ketika
berkombinasi dengan suatu kata, seperti tampak dalam berbagai makna yang berbeza

ِ ﺻـ
ﺎﺣﺐ
َ

daripada kata
tersebut

bukan

/¡±¥ib/ di atas. Maka makna-makna yang berbeza-beza

mustahil

akan

menipu

seorang

penterjemah

yang

tidak

berpengalaman yang tidak mampu mengenal pasti kolokasi dengan maknanya yang
bermacam-macam yang berbeza daripada makna kata-kata tersebut manakala muncul
sendiri-sendiri.
Sebab lain daripada kemusykilan yang muncul dalam proses penterjemahan
kolokasi adalah adanya makna kiasan (metafora) dalam sebuah kolokasi. Kata
/b±l/ yang makna asalnya adalah

ﺑـﺎَل

ـﺄْنﺎل َواﻟﺸ
ُ  اَ ْﳊَـ/al-¥±l wa al-sya’n/ ‘keadaan’ seperti

dalam firman Allah:

 (13)

 }| { 
/sayahd³him wa yu¡li¥u b±lahum/
'Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki
keadaan mereka’.
Surah Mu¥ammad 47:5.

Makna asal ini tidak tampak lagi dalam ungkapan-ungkapan sepeti:

اﻟْﺒَـﺎل

/masygh−lu al-b±l/ 'gundah';

َﺧـ ِﺎﱄ اﻟْﺒَـﺎل

/kh±liyu al-b±l/ 'tenang';

ذُ ْو ﺑـﺎَل

َﻣ ْﺸـﻐُ ْﻮ ُل
/©− b±l/

 َﻏْﻴـ ُﺮ ِذ ْي/ghayru ©³ b±l/ 'tidak penting'; اﺣﺔُ اﻟْﺒَـﺎل
َ  َر/r±¥atu al-b±l/ 'senang';
 ﻧﺎﻋﻢ اﻟﺒﺎل/ﻲ اﻟْﺒَﺎل  َرِﺧ/rakhiyy al-b±l (n±‘imu al-b±l)/ 'hidup senang, hati tenang'; ﻃَ ِﻮﻳْ ُﻞ
 اﻟْﺒَﺎل/¯aw³lu al-b±l/ 'bersabar'.
'penting'; ﺑﺎَل

Kitab Suci al-Quran merupakan sumber yang kaya bagi metafora yang dapat
menjadi masalah yang serius bagi sebahagian penterjemah, tak terkecuali
penterjemah profesional. Untuk menjelaskan metafora bahasa Arab, berikut beberapa
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metafora yang dikutip dari al-Quran beserta terjemahannya dalam bahasa Inggeris
oleh Ali (1989):

(14)

 ONM L K J I HG F E D C B A 
'On the night of the fasts, you are allowed to approach your wives. They
are your garments and you are their garment'.
Surah al-Baqarat 2:187

(15)

  º¹¸ ¶ µ ´ ³ ² 

'Your wives are as a tilth for you, so approach your tilth how you
will'.
Surah al-Baqarat 2:223

(16)

 O Hwv u t s r q p o n m 
"How shall I have a son, given that no man has touched me, and I am
not unchaste?".
Surah Maryam 19:20

(17)

 O Z Y X W V U T SR Q P O 
Nor speak ill of each other behind their backs. Would any of you like to eat
the flesh of his dead brother?
Surah al-¦ujur±t 49:20

Tentang terjemahan ini, Al-Hasnawi (2007) memberikan komen:
As can be seen, the literal English translations for the above verses do not work
as equivalents for the Arabic euphemistic areas of sex and related matters; that
is because the question of sexual intercourse is always delicate to handle in the
Arabic culture. Witness the Qur'anic euphemisms and their English counterparts
in (14), (15), and (16) above. In (15), 'sexual intercourse' in the SL is compared
to a husband's tilth, where a husband sows the seed in order to reap the harvest;
he chooses his own time and mode of cultivation. He does not sow out of season
nor cultivate in a manner which will exhaust the soil. However, this image
cannot be reproduced in the TL. Likewise, 'sexual intercourse' is
euphemistically referred to as 'approaching' in (14) and 'touching' in (16), but
this translation is inadequate due to the absence of identical cognitive mapping
of the SL expressions in the TL on behalf of the translator. In a similar way, in
the Arabic SL text in (17), the back-biting is likened to eating the flesh of a dead
brother in terms of abomination; however, the English translation does not seem
to reproduce plausible counterpart metaphors when the general meaning of the
Arabic words is given.

Kata  ﻟِﺒـﺎس/lib±s/ dalam contoh (14) di atas yang mendapat padanan 'garment'

َ

dalam bahasa Inggeris, merupakan contoh penggunaan metafora dalam bahasa Arab.
Penterjemahan ke bahasa Inggeris dilakukan secara harfiah, seperti halnya
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penterjemahan ke bahasa Melayu, iaitu diberi padanan ‘pakaian’. Untuk memahami
apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut, mengikut al-°abariy (2000: III/489),
ada dua kemungkinan, iaitu:

1.

Setiap orang dari suami-isteri itu diumpamakan sebagai pakaian bagi
pasangannya kerana mereka berdua ketika tidur berkumpul dalam satu
pakaian, tubuh mereka melekat menjadi satu, sebagaimana pakaian
melekat pada tubuh.

2.

Masing-masing dari pasangan suami-isteri itu dijadikan pakaian bagi
yang lainnya, kerana masing-masing merasakan ketenangan berada di
samping pasangannya. Makna kata

 ﻟِﺒَـﺎس/lib±s/

digunakan dalam surah al-Furq±n ayat 47

on….1

sebagai ketenangan

 … m l k j 

Demikian halnya, seorang isteri merupakan sumber

ketenangan bagi suaminya, sebagaimana dikatakan dalam surah al-A‘r±f
ayat 189:   

…kj i h g…

'Dia menciptakan isterinya,

agar dia merasa senang kepadanya…'

¦ass±n (2005: II/68-69) berpendapat bahawa penggunaan kata

ﻟِﺒـﺎَس

/lib±s/

dalam surah al-Baqarat ayat 187, adalah sama dengan penggunaannya dalam surah alA‘r±f ayat 26:

1

2

… rqp o n …2.

Sekali lagi, kata

Kesamaan yang dimaksud

 ﻟِﺒَـﺎس/lib±s/ di sini diterjemahkan secara harfiah ke bahasa Melayu ‘…menjadikan

untukmu malam (sebagai) pakaian’. Al-°abar³y menyebutkan Surah al-Furq±n ayat 47 ini bagi
membuktikan bahawa makna lain dari kata  ﻟِﺒَﺎس/lib±s/ adalah 'ketenangan', bukan hanya 'pakaian'.

Terjemahan Melayunya ‘dan pakaian takwa, itulah yang paling baik’, dengan nota kaki, bahawa
yang dimaksud dengan pakaian takwa adalah "selalu bertakwa kepada Allah", dan versi yang
lainnya "dan pakaian yang berupa taqwa itulah yang sebaik-baiknya".
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adalah wujudnya apa yang ia sebut dengan

ـﺔاَﻟْ ُﻤ َﻔ َﺎرﻗَـﺔُ اﻟْ ُﻤ ْﻌ َﺠ ِﻤﻴ

/al-muf±raqat al-

mu‘jamiyyat/ 'jarak leksikal', iaitu bahawa takwa itu tidak memiliki pakaian dan

seorang yang bertakwa tidak disyaratkan memakai pakaian tertentu. Dengan kata
lain, ketika kata

 ﻟِﺒـﺎَس/lib±s/ 'pakaian' berkombinasi dengan kata ـ ْﻘـ َﻮى اَﻟﺘ/al-taqw±/

'takwa', maknanya bukan lagi makna asal, iaitu 'pakaian'. Oleh itu, pencarian
maknanya menjadi bergantung pada hubungan leksikal yang dapat diterima antara
kedua perkataan itu. Apabila kita mencari hubungan yang dapat diterima dari
berkombinasinya kedua-dua perkataan itu, ditemui bahawa kata

ﻟِﺒـﺎَس

/lib±s/ tidak

hanya digunakan untuk makna 'pakaian' sahaja, tetapi ia juga sebagai infinitif dari

ِ
ِ
َ َ ُ َ - ًﺲ – ﻟﺒﺎَﺳـﺎ
ُ ﺲ – ﻳُﻼَﺑـ
َ َ ﻻَﺑـ/l±basa – yul±bisu – lib±san – wa
yang bermakna ﻂ وَزاو َل
َ َ َ َ َﺧ ـﺎﻟ/kh±la¯a wa z±wala/ 'mencampuri,

kata kerja (KK) ًوﻣﻼَﺑﺴـﺔ
mul±basatan/

menggauli, dan mempraktikan, melaksanakan'. Maka bila kedua-dua perkataan itu
kita ikat dengan makna ini, makna kombinasi kedua-dua perkataan itu pun akan
menjadi lurus, iaitu "mempraktikkan takwa adalah lebih baik". Dan makna

ﻟِﺒـﺎَس

/lib±s/ dalam surah al-Baqarat ayat 187 adalah "menggauli mereka".
Kesulitan lain dalam menterjemahkan kombinasi kata-kata adalah adanya
faktor kebudayaan tertentu. Beberapa kata yang muncul dalam sebuah ayat ada yang
menggambarkan unsur kebudayaan. Faktor kebudayaan ini diduga akan menjadi
penyebab timbulnya kemusykilan dalam proses penterjemahannya kerana makna
kebudayaan kata dalam sebuah BT tidak selamanya memperolehi makna yang
sepadan dalam bahasa sumber (BS). Mengikut pendapat Bugarski:

It is well known that cultural elements and systems ranging from food, clothing,
leisure, and sports to economy, politics, religion, law and philosopy, frequently
do not match between any two cultures, expressed by their respective languages.
This, of course, poses considerable problem in field of translation, and it is
surely no exaggeration to say that translation is not only an interlinguistics but
also an intercultural operation (Bugarski, 1985: 159-63).
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Banyak contoh yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya
ungkapan:

(18)

ﻲ ُﺣﻨَـ ْﲔ
ْ َﻋ َﺎد ﲞُﻔ

/±da

bi
khuffay ¥unayn/
3
ia telah kembali dengan dua kasut ¦unayn

'Ia kembali sia-sia'
(19)

ِﻣ ْﺴﻤﺎر ُﺟ َﺤﻰ

/mism±r ju¥±/
'paku Ju¥±'

(20)

ﻤﺎر َِﺟَﺰاءُ ِﺳﻨ

/jaz±’ sinimm±r/.
'balasan Sinimm±r'

Kata-kata yang berkombinasi tetap dan telah menjadi peribahasa ini tidak
mudah untuk diterjemahkan ke bahasa Melayu kerana adanya perbezaan budaya
antara kedua bahasa. Beberapa di antara peribahasa tersebut mungkin akan mendapat
padanan peribahasa serupa dalam bahasa Melayu setelah kita mengetahui makna

3

Asal mula kisahnya adalah bahawa ¦unayn, seorang penjual kasut yang marah terhadap seorang
Arab badwi yang menawar dengan perkataan yang menyakitkan hatinya. Setelah si Arab badwi ini
pergi, ¦unayn pun berniat untuk membalas dendam dengan membawa sepasang kasut yang
ditawar si Arab badwi tersebut, lalu ia mencampakkannya sebelah di satu tempat dan sebelah lagi
di tempat yang berasingan. Ketika si Arab badwi tersebut melewati sebuah kasut yang
dilemparkan ¦unayn, ia memungutnya dan berkata dalam hatinya, “Sungguh, kasut ini seperti
kepunyaan ¦unayn. Sayang, hanya sebelah. Andaikata ada sebelah lagi, aku akan mengambilnya”.
Lalu ia mencampakkan sebelah kasut tersebut dan ia pun melanjutkan perjalannya. Tidak berapa
lama, si Arab badwi ini menemui sebelah kasut lagi dan ia pun berhenti. “Ah, cuba kalau yang
sebelah tadi aku bawa, sekarang aku temui pasangannya”. Si Arab badwi itu menyesal. Sementara
itu, ¦unayn yang mengikuti perjalanan si Arab badwi ini, telah menyembunyikan kasut pertama
yang tadi ditemui si Arab badwi tersebut. Kerana keinginannya yang sangat kuat untuk memiliki
kasut tersebut, si Arab badwi kembali ke arah di mana ia menemui sebelah kasut dan
meninggalkan haiwan tunggangannya. Melihat kesempatan ini, ¦unayn menghampiri haiwan
tersebut dan membawanya lari beserta seluruh apa yang berada di atasnya. Ketika si Arab badwi
kembali ke kampungnya, orang-orang bertanya, “Engkau kembali membawa apa dari
perjalananmu?”. Ia menjawab, “Aku datang membawa sepasang kasut ¦unayn. Maka setelah itu,
ungkapan ini menjadi peribahasa di kalangan masyarakat Arab (Mun³r, 2001).
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yang dimaksudkan. Misalnya, contoh (18) yang bermakna ‘Ia kembali sia-sia’ dalam
bahasa Melayu dikenal dengan ungkapan ‘Ia kembali dengan tangan hampa’.
Sementara contoh (19) hanya dapat dimengerti dengan penjelasan dan tidak ada
padanannya dalam bahasa Melayu 4. Sedangkan contoh (20) dalam peribahasa
Melayu dikenal dengan peribahasa Air susu dibalas dengan air tuba. 5
Maka bertolak dari adanya masalah seperti dijelaskan dalam contoh-contoh di
atas, kajian ini perlu dilakukan dengan anggapan bahawa jenis dan makna kolokasi
dalam bahasa Arab yang bermacam-macam itu dapat menimbulkan masalah dalam
proses penterjemahan.

4

5

Ju¥± di kalangan masyarakat Arab dikenal sebagai tokoh jenaka yang mahir mengakali orang lain.
Asal kisah Paku Ju¥± adalah ketika Ju¥± hendak menjual rumahnya dengan harga yang sangat

murah. Ketika seseorang mengetahui hal itu, tanpa fikir panjang ia mengutarakan kehendaknya
untuk membeli rumah Ju¥± tersebut. “Betul, rumah ini saya jual dengan harga yang sangat murah,
tetapi dengan satu syarat”. Kata Ju¥±, “Rumah ini boleh engkau beli kecuali sebuah paku yang
tertancap di dinding salah satu bilik”. Demikian, Ju¥± menjelaskan. “Apalah arti sebuah paku”,
fikir si pembeli tanpa curiga terhadap akal bulus Ju¥± dan ia pun langsung membayar harga rumah
tersebut. Namun, beberapa hari kemudian, ia dikejutkan oleh kedatangan Ju¥±. Kepada si pemilik
rumah ia menjelaskan bahawa maksud kedatangannya itu sekadar memastikan bahwa paku yang
tertancap di dinding salah satu bilik rumah tersebut masih ada. Maka si pemilik rumah yang baru
ini mempersilakannya masuk dan memperlakukannya sebagaimana layaknya kepada seorang
tetamu bahkan ia dijamu makan dan minum. Setelah makan minum, si pemilik rumah mengira
bahawa Ju¥± akan berpamitan, namun dugaannya itu meleset sehingga ia pun menjadi kesal
kerananya. Dan kekesalannya itu semakin bertambah bercampur kaget manakala Ju¥± melepaskan
jubahnya dan membentangkannya di atas lantai dan bersiap untuk tidur. Melihat hal seperti itu,
pemilik rumah kehilangan kesabarannya dan ia pun berkata, “Apa yang hendak kamu lakukan,
Ju¥±?”. Dengan tenang Ju¥± menjawab, “Saya akan tidur di bawah naungan pakuku”. Perbuatan
Ju¥± seperti ini berulang dari satu hari ke hari lainnya dan kedatangannya tersebut selalu
disesuaikan dengan waktu makan si pemilik rumah. Tak tahan dengan perbuatan Ju¥± tersebut,
akhirnya si pemilik rumah meninggalkan rumah yang telah ia beli dengan harga murah tersebut
(Mun³r, 2001). Padanan yang paling dekat dalam bahasa Melayu adalah peribahasa Abu Nawas
yang
diertikan
sebagai
orang
yang
pandai
membuat
helah
(http://books.google.com/books?id=wjoqNM19h_gC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=akal+abu+nawas+
peribahasa&source=bl&ots=rv8pB5ikNE&sig=Xj1-kryHwlGZd_dYAxYCtT7IYA&hl=en&ei=qAAxSvyvOqPqsgPjkpz4Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7)
Sinimm±r adalah seorang pakar bangunan berkebangsaan Romawi. Ia membangun sebuah istana
untuk al-Nu‘m±n bin Imr al-Qays di Kufah, Iraq. Setelah selesai membangun, Sinimm±r bukannya
mendapatkan upah, malahan ia dicampakkan dari bahagian atas istana sehingga terjatuh dan
langsung mati. Alasan al-Nu‘man membunuhnya adalah agar Sinimm±r tidak membangun istana
yang serupa bagi orang lain (Al-Kh−yiy, 2000: 141).
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1.2

Pernyataan Masalah
Penggunaan kolokasi terdapat dalam banyak bahasa termasuklah bahasa

Arab. Penggunaannya yang tepat akan memberikan terjemahan yang baik kepada
pembaca. Selain itu, kolokasi juga berpengaruh dalam makna kontekstual dan sosial.
Apabila kolokasi Bahasa Arab diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu,
kemungkinan wujud masalah kerana tidak mempunyai padanan yang sesuai. Hal ini
berlaku kerana terdapat banyak kitab-kitab agama berbahasa Arab yang
diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu yang tidak berkualiti serta mengandungi
kesalahan makna. Oleh itu, penyelidik berpendapat bahawa kajian kolakasi dalam
kedua-dua bahasa ini amat penting. Persoalan utama penulis ialah, apakah jenis
kolokasi yang terdapat dalam Bahasa Arab dan apakah strategi yang digunakan oleh
penterjemah ketika memindahkannya ke dalam bahasa Melayu?
Justeru, kajian ini akan menumpukan kepada Kitab Tafsir F³ ¨il±l al-Qur’±n
serta strategi penerjemahannya ke dalam bahasa Melayu, sama ada Melayu-Malaysia
mahupun Melayu- Indonesia.
Kajian ini akan menjawab soalan ini dengan memberikan jawaban terhadap
soal-soalan berikut:

1.

Apakah jenis kolokasi yang terdapat dalam Tafsir F³ ¨il±l Al-Qur’±n?

2.

Bagaimana penterjemahan kolokasi itu dilakukan ke bahasa Melayu,
sama ada Melayu-Malaysia atau Melayu-Indonesia6.

6

Istilah “Melayu-Indonesia” penulis berpedoman kepada penggunaannya oleh linguis Indonesia,
Harimurti Kridalaksana dalam Kushartanti et al (ed.) (2005: 140) dan kenyataan sejarah bahawa asal
bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu (Asmah Haji Omar, 1993a: 17 dan 1993b: 36)
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1.3

Objektif kajian
Kajian ini bertujuan:
1. Mengenal pasti kolokasi bahasa Arab dalam buku yang diterjemahkan ke
bahasa Melayu.
2. Mengklasifikasikan

jenis-jenis

kolokasi

bahasa

Arab

yang

telah

diterjemahkan ke bahasa Melayu.
3. Menganalisis makna-makna kolokasi bahasa Arab yang telah diterjemahkan
ke bahasa Melayu.
4. Membincangkan metodologi yang digunakan oleh penterjemah Kitab F³ ¨il±l
al-Qur’±n.

5. Menganalisis/ mengenal pasti kesalahan yang dilakukan penterjemah ketika
memindahkan makna kolokasi tersebut.
6. Mengenal gaya penterjemahan ke Melayu-Malaysia dan Melayu-Indonesia

1.4

Kepentingan Kajian
Kadar kepentingan kolokasi dapat dilihat dari sekurang-kurangnya dua segi,

iaitu segi pembelajaran bahasa asing dan segi penterjemahan. Jika bahasa Arab kita
sejajarkan dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa asing bagi penutur Melayu, maka
apa yang dikemukakan oleh Hill dalam tulisannya yang bertajuk “Revising priorities:
from grammatical failure to collocational success” (Hill dalam Lewis (ed.), 2000:
47-69).

kiranya patut kita perhatikan. Ia mencadangkan bahawa lebih

memperhatikan leksis dari nahu dalam pengajaran bahasa bukan saja merupakan
sebuah perubahan yang sederhana, tetapi merupakan sebuah revolusi (2000: 47).
Menurut Simatupang, ayat yang dianggap benar menurut nahu belum tentu wajar,
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misalnya *kill the lamp sebagai terjemahan dari ujaran Melayu Indonesia “matikan
lampu”. Dalam bahasa Melayu Indonesia, KK "mematikan" boleh berkombinasi
dengan KN "lampu", tetapi tidak demikian dalam bahasa Inggeris. KK kill tidak
pernah berkombinasi dengan KN lamp (Simatupang, 1993: 38). Contoh yang sangat
popular diberikan oleh Chomsky (1957: 15) "colourless green ideas sleep furiously".
Secara nahu, ayat ini betul kerana subjek green ideas adalah KN jamak sehingga
predikatnya menyesuaikan diri. Keterangan furiously pun merupakan bentuk yang
benar kerana mempunyai akhiran -ly. Akan tetapi ayat ini secara logik ganjil atau
tidak betul, kerana gabungan ideas dengan green, apalagi dengan colourless dan
dengan predikat sleep, merupakan gabungan yang tidak masuk akal. Selain itu, KK
ini diberi keterangan furiously. Kombinasi *to sleep furiously merupakan kombinasi
yang bercanggahan secara semantik. Perbuatan sleep ’tidur’ berlaku dalam kondisi
tidak aktif, sedangkan adverba furiously ’dengan meradang; sangat marah’ tidak
mungkin dilakukan dalam kondisi seperti itu. Pendek kata, ayat ini secara nahu betul,
tetapi secara semantis tidak dapat diterima.
Oleh itulah Brown (1974) berpendapat bahawa dalam mengajarkan bahasa
asing, pengajaran tidak difokuskan pada sekadar pengenalan kata-kata baru atau
sejumlah kosa kata, kerana "Learning vocabulary by learning lists of words
translated into the mother tongue is both dull and has some dangers from the point of
view of concept formation and usage" (ms. 2). Menurutnya, para penulis buku kursus
dan pengajar yang sedar terhadap bahaya ini membiasakan pelajar berbicara dan
menulis dalam ayat sempurna, melatih pelajar mengisi tempat kosong dengan ayat
sempurna, memadankan dua bahagian daripada ayat, atau mengganti kata-kata dalam
sebuah ayat, atau menulis ayat dengan menggunakan perkataan tertentu.
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Sependapat dengan Brown, Hill (2000: 53) melihat bahawa kolokasi adalah
penting dalam bidang pedagogi. Alasan pertama dan yang paling nyata adalah kerana
"the way words combine in collocations is fundamental to all language use".
Menurut Hill, leksikon tidak arbitrari. Bahasa yang kita gunakan dalam bercakap
atau menulis bukanlah sekadar senarai kosa kata yang dapat bertukar-ganti bagi
mengisi slot dalam struktur nahu. Pemilihan kosa kata dapat diramalkan. Ketika
seorang penutur berfikir tentang minuman, ia dapat menggunakan KK umum seperti
have. Pendengar meramalkan sejumlah besar kemungkinan yang dapat berkombinasi
dengan KK have, seperti tea, coffee, milk, mineral water, orange juice, bahkan
tequila sunrise, dan sama sekali tidak akan meramalkan kata-kata seperti engine oil,
shampoo, sulphuric acid. Demikian pula dalam bahasa Arab. Ketika seseorang
mengucapkan kata-kata

ب
َ أُ ِرﻳْـ ُﺪ أَ ْن أَ ْﺷـَﺮ

/ur³d an asyraba…/ 'saya ingin minum…',

maka yang diharapkan oleh pendengar, kata-kata yang berkombinasi dengan kata
kerja

ب
َ َﺷـ ِﺮ

/syariba/ adalah sebagaimana dalam bahasa Inggeris di atas. Kata-kata

yang boleh berkombinasi adalah seperti

ﺸــﺎي اﻟ

/al-sy±y/ ‘teh’,

اﻟ َﻘ ْﻬـ َـﻮة

/al-qahwat/

 اﳊَﻠِْﻴﺐ/al-¥al³b/ ‘susu’, ﺔ اﻟْ ِﻤﻴَﺎﻩ اﻟْ َﻤ ْﻌ َﺪﻧِﻴ/al-miy±h al-ma`daniyyat/ ‘air mineral’,
ِ  ﻋ/`a¡³r al-burtuq±l/ ‘jus oren’ dan bukannya kata-kata seperti َزﻳـﺖ
atau ﺼ ْـﲑ اﻟْﺒـﺮﺗُـ َﻘـﺎل
َ
ُ ْ
ُْ
ﺮك اﻟْ ُﻤ َﺤـ/zayt al-mmuharrik/ ‘minyak mesin’, ﺸـ ْﺎﻣﺒُﻮ  اﻟ/al-shamb−/ ‘syampu’, atau
 َﺣ ِﺎﻣﺾ اﻟْ ِﻜ ِْﱪﻳْﺘِْﻴﻚ/¥±mid al-kibr³t³k/ ‘asid sulfurik’.
‘kopi’,

Kolokasi, masih menurut Hill, selain dapat diramalkan, jumlahnya cukup
banyak dalam suatu tuturan. Dua, tiga, empat bahkan lima kolokasi kata dapat
membuat sejumlah peratusan besar tulisan, tuturan atau teks yang wajar.
Menurutnya, lebih dari 70% dari yang kita ucapkan, kita dengar, kita baca atau kita
tulis mengandungi ungkapan tetap.
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Masih dari segi pedagogi, kolokasi juga membuat kita berfikir lebih cepat dan
berkomunikasi lebih efisyen. Penutur asli dapat bertutur dengan kecepatan yang ia
lakukan semata-mata kerana memanggil sejumlah besar himpunan dari bahasa yang
telah jadi yang secara langsung diperoleh dari leksikon mental mereka. Sama halnya,
mereka dapat mendengar dan membaca dengan cepat kerana mereka secara terus
menerus dapat mengenali unit-unit multi-kata dan bukannya memproses segala
sesuatu kata demi kata. Menurut Hill (2000: 54-55), salah satu alasan utama mengapa
pelajar bahasa asing mendapatkan kesulitan dalam mendengar dan membaca
bukannya kerana adanya sejumlah besar kata-kata baru, tetapi kerana adanya
sejumlah kolokasi yang tidak dikenal.
Dalam masalah penterjemahan, sebagaimana telah dikatakan di atas,
kemampuan mengenal pasti kolokasi merupakan hal yang sangat penting bagi
penterjemah. Ketidakmampuan mengenal pasti kolokasi akan menyebabkan
penterjemah melakukan penerjemahan harfiah yang dapat berakibat fatal dalam
menyampaikan pesan BS ke pembaca BT. Untuk ini, penyelidikan ini akan
mengemukakan senarai kolokasi bahasa Arab disertai padanannya dalam bahasa
Melayu. Penulis berkeyakinan bahawa kolokasi banyak terdapat dalam buku bahasa
Arab yang diterjemahkan ke bahasa Melayu yang setakat ini – sejauh pengetahuan
penulis – belum banyak dikaji orang. Senarai kolokasi ini diharapkan akan menjadi
bahan mentah yang dapat dirujuk siapa pun yang hendak membuat kamus
dwibahasa. Senarai ini juga bermanfaat untuk pelajar dan pengajar bahasa Arab
sebagai bahasa asing. Dengan demikian, senarai ini sangat diperlukan manakala
seorang pengajar atau penterjemah hendak menterjemahkan ungkapan bahasa
Melayu ke bahasa Arab yang hendak mengesahkan apakah bahasa Arab yang
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digunakannya itu secara wajar atau tidak. Misalnya, seorang pelajar hendak
menterjemahkan frasa “lima puluh ekor lembu” ia akan menghindari kata

ذَﻳْـﻞ

sebagai padanan kata “ekor” sehingga ia tidak menterjemahkannya menjadi:

(21)

* ﲬَْ ُﺴ ْﻮ َن ذَﻳْﻼً ِﻣ َﻦ اﻟْﺒَـ َﻘﺮ

/khams−na zaylan min al-baqar/
* 'lima puluh ekor dari lembu'

tetapi akan menggunakan ungkapan bahasa Arab yang wajar iaitu:

(22)

ﲬَْ ُﺴ ْﻮ َن َرأْﺳﺎً ِﻣ َﻦ اﻟْﺒَـ َﻘﺮ

/khams−na ra’san min al-baqar/
lima puluh kepala dari lembu
'lima puluh ekor lembu'

Kajian ini juga penting kerana akan mengemukakan strategi yang digunakan
penterjemah ketika berhadapan dengan masalah dalam menterjemahkan kolokasi.
Strategi ini sangat berguna bagi orang-orang yang akan melakukan penterjemahan
ketika mereka berhadapan dengan masalah serupa.
Dengan demikian, penyelidikan ini akan memberikan sumbangan dalam
menambah senarai rujukan dalam dua bidang, iaitu bidang pengajaran bahasa Arab
dan dalam bidang penterjemahan.

1.5

Batasan kajian
Kajian ini dibatasi pada teori padanan penterjemahan tertentu dengan maksud

untuk mengaplikasikan teori ini dalam menganalisis kolokasi. Penulis bersandar pada
teori yang menyatakan kemungkinan adanya padanan penterjemahan antara bahasa
Arab dan bahasa Melayu, khususnya yang berkaitan dengan kolokasi. Teori ini
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adalah yang dikenal dengan penterjemahan padanan dinamis yang diperkenalkan
oleh Nida iaitu penterjemahan yang memfokuskan perhatiannya pada mesej BS dan
bukannya pada bentuknya. Penterjemahan padanan dinamis ini didefinisikan sebagai
“the closest natural equivalent to the source-language message”, (Nida, 1964: 166).
iaitu padanan wajar yang terdekat dengan pesan BS. Definisi ini mengandungi tiga
istilah yang sangat penting: (1) padanan, yang mengacu pada pesan BS, (2) wajar,
yang mengacu pada BT, dan (3) terdekat yang mengikat kedua orientasi secara
bersamaan berdasarkan kadar yang paling mendekati ketepatan mutlak.
Penterjemahan padanan dinamis ini juga dikenal sebagai penterjemahan
idiomatis sebagaimana yang diperkenalkan oleh Beekman dan Callow. Dalam
penterjemahan idiomatis, penterjemah berusaha menyampaikan makna teks asli
kepada pembaca bahasa penerima dengan menggunakan bentuk tatabahasa dan kosa
kata bahasa penerima yang wajar (Beekman and Callow, 1974: 24).
Selain itu, kajian tentang penterjemahan kolokasi bahasa Arab ini akan
menumpukan kepada buku F³ ¨il±l al-Qur’±n karangan Sayyid Qutb dan
terjemahannya dalam bahasa Melayu-Malaysia dan Melayu-Indonesia
Kedua-dua versi terjemahan ini sengaja digunakan bagi mengetahui gaya
penterjemahan masing-masing dan sejauh mana ketepatan penterjemahan kolokasi ke
kedua-dua bahasa tersebut.

1.6

Bidang kajian
Kajian tentang masalah penterjemahan kolokasi bahasa Arab ke bahasa

Melayu akan mencakupi bidang-bidang yang berkaitan dengan dua pokok persoalan
iaitu kolokasi dan penterjemahan. Bidang yang dicakupi oleh kolokasi adalah leksis
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yang terdiri atas partikel, kata, frasa dan ayat, manakala bidang penterjemahan
mencakupi semantik.

1.7

Tinjauan Kajian Berkaitan
Bahagian ini akan menghuraikan secara ringkas kajian-kajian lepas yang

berkaitan dengan kolokasi bahasa Arab dn kajian berkaitan dengan terjemahan Tafsir
F³ ¨il±l al-Qur’±n.

Kajian tentang kolokasi bahasa Arab dapat dibagi sama ada secara umum
mahupun secara khas.

1.7.1

Kajian Kolokasi Bahasa Arab Secara Umum
Yang dimaksud dengan sub-bab ini adalah kajian beberapa pakar bahasa

Arab yang membincangkan kolokasi bahasa Arab dalam beberapa buku yang mereka
tulis bukan khas berkaitan dengan kolokasi. Misalnya al-Sakk±k³y (wafat 1228) yang
menulis buku bertajuk

ِ
ـﺎح اﻟْﻌُﻠُ ْـﻮم
ُ َ ﻣ ْﻔﺘ/mift±¥ al-‘ul−m/ (1937). Menurut Izwaini (2004:

15) buku ini merupakan rujukan kolokasi bahasa Arab paling awal. Dalam bukunya
ini al-Sakk±k³y di antaranya mengatakan:

ﺪ ﻳـَْﻨﺘَ ِﻬ ـ ْﻲ إِﻟَْﻴ ـ ِﻪ اﻟْ َﻜ ـﻼَ ُم ﻞ َﺣ ـ ﻞ َﻛﻠِ َﻤ ـ ٍﺔ َﻣ ـ َﻊ ﺻ ـﺎَ ِﺣﺒَﺘِ َﻬﺎ َﻣ َﻘ ـ ٌﺎم َوﻟِ ُﻜ ـ ﺖ ِ ْﰲ اﻟْ َﻜ ـﻼَِم ﻓَﻠِ ُﻜ ـ
َ إِ َذا َﺷ ـَﺮ ْﻋ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ ﻣ َﻘـ ٌﺎم وارﺗَِﻔـﺎعُ َﺷـﺄْ ِن اﻟْ َﻜـﻼَِم ِﰲ ﺑـ
ِ ﻚ ِﲝَﺴـ
ﺼـ َﺎدﻓَِﺔ
ْ ﺎب
َ ﺐ ُﻣ
َْ َ
َْ
ْ َ اﳊُ ْﺴـ ِﻦ َواﻟْ َﻘﺒُ ـ ْﻮل َو ْاﳓﻄَﺎﻃـﻪ ْﰲ َذﻟـ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
.اﳊَ ِﺎل
ْ ﻀﻰ
َ َﻤْﻴﻪ ُﻣ ْﻘﺘ ﺬ ْي ﻧُ َﺴاﻟْ َﻜﻼَِم ﻟ َﻤﺎ ﻳَﻠْﻴ ُﻖ ﺑِﻪ َوُﻫ َﻮ اﻟ
"Apabila anda mulakan berbicara, maka setiap perkataan bila wujud bersama
perkataan lainnya adalah merupakan sebuah konteks, had di mana sebuah
perkataan berakhir adalah juga merupakan konteks. Tinggi dan rendahnya
kedudukan perkataan ditinjau dari segi keelokan dan kebolehannya diterima
berdasarkan pada kesesuaian perkataan dengan konteksnya, maka itulah yang
disebut dengan اﳊَــﺎل
ْ ﻀــﻰ
َ َ ُﻣ ْﻘﺘ/muqta«± al-¥±l/ 'sesuai dengan konteks' (alSakk±kiy, 1937: 74)
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Apa yang dikemukakan oleh ini dapat dilihat dalam penggunaan ungkapan
penghormatan atau doa yang biasa digunakan setelah nama diri Allah, Rasul-Nya
Muhammad, dan para sahabat Rasulullah SAW. Jika nama Allah disebut, biasanya
diikuti ungkapan Subhanahuwataala (biasa dipendekkan menjadi SWT) atau
Azzawajalla. Manakala nama Muhammad disebut ungkapan yang sentiasa
menyertainya adalah Sallallahualaihiwasallam yang biasa dipendekkan menjadi
SAW, dan manakala nama seorang sahabat disebut pada umumnya ungkapan
radiallahuanhu menyertainya 7. Ungkapan terakhir ini meskipun maknanya baik, iaitu
‘moga-moga Allah memberi keredaan kepadanya’ (Noresah bt. Baharom, et al, 2005:
1265) tidak akan pernah ditemui muncul setelah nama Rasulullah Muhammad kerana
tidak sesuai dengan اﳊَﺎل
ْ

ﻀﻰ
َ َ ُﻣ ْﻘﺘ/muqta«± al-¥±l/.

Sama halnya dengan al-Sakk±k³y, al-J±¥i§ dalam bukunya yang bertajuk

اﳋﺼــﺎﺋﺺ

/al-kha¡±i¡/ (1968: I,18) juga membincangkan fenomena kolokasi. Ia

melihat bahawa penggunaan sebuah perkataan bergantung pada konteks. Ia
menjelaskan, bahawa Allah SWT. dalam al-Quran tidak menggunakan perkataan

 اَ ْﳉُ ْـﻮع/al-j−‘/ ‘lapar’ kecuali dalam konteks hukuman, kefakiran yang merendahkan
diri, dan kelemahan yang nyata. Sementara manusia, menurut sasterawan Arab yang
hidup pada tahun 159-255 H ini , menggunakan perkataan tersebut dalam keadaan
mampu dan sihat. Menurutnya, perkataan yang tepat untuk keadaan seperti ini adalah

ﺴ ْﻐﺐ  اَﻟ/al-saghb/ yang juga bererti ‘lapar’.
 ^  ] \ [ Z Y X W V U T S R


7

 i  hg f e  d c b a ` _

Huraian lebih lanjut sila rujuk sub-bab 6.1.2.4 tentang Kolokasi Ungkapan Am.
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"dan (berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar) Allah memberikan satu contoh:
sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya, yang mewah
dari tiap-tiap tempat, kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu,
maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya
disebabkan apa yang mereka telah lakukan".
Surah al-Na¥l 112.
.

Al-J±¥i§ juga melihat bahawa perkataan

terbitannya

أ َْﻣﻄَـ َـﺮ

اَﻟْ َﻤﻄَــﺮ

/al-ma¯ar/ 'hujan' dan KK

/am¯ara/ 'menghujani' sentiasa muncul dalam konteks keadaan

negatif atau hukuman sebagaimana tampak dalam kutipan ayat-ayat al-Quran
berikut8:

 w v u  t s r q p  o   n m l k j   ....


     ba  ` _ ~ } |{ z yx

"…dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing, jika kamu
dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit. dan
hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah
menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina.
Surah al-Nis±' 102

... sr q p o    n m l k
"dan demi sesungguhnya, mereka (yang menentangmu wahai Muhammad) telah
melalui bandar yang telah dihujani (dengan) azab yang buruk, …".
Surah al-Fur±n 40

       ~ } | {z y x
"dan Kami hujani mereka dengan hujan (azab yang membinasakan); maka amatlah
buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran".
Surah al-Syu‘ar±' 173

Linguis Arab Ibn F±ris (Wafat 395 H) (1947) telah membahas fenomena
kolokasi yang ia namakan

اَ ِﻹﺗْـﺒَــﺎعُ َواﻟْ ُﻤَﺰ َاو َﺟــﺔ

/al-itb±‘ wa al-muz±wajat/. Yang

ِ َ ا/al-itb±‘/ yang secara harfiah bererti ‘mengikutkan’, iaitu
dimaksudkan dengan ُﻹﺗْـﺒـﺎع
َ

satu kata diikuti oleh kata yang lain yang seirama sehingga menimbulkan bunyi yang

8

Al-J±¥i§ tidak mengutip ayat-ayat al-Quran seperti di atas. Kutipan dilakukan oleh penulis.
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elok dari segi kata dan memperkuatnya dari segi makna. Misalnya kolokasi antara
dua kata

ِ
ِ
ﺲ
ّ  ﺣ/hiss/ dan  ﺟ ْﺮس/jirs/

(23)

dalam ungkapan:

ِ
ﺴﺎ َوﻻَ ِﺟ ْﺮ ًﺳﺎ ﺖ ﻟَﻪُ ِﺣ
ُ َوَﻣﺎ َﲰ ْﻌ

/wa m± sami‘tu lahu ¥issan wa l± jirsan/
'Saya tidak mendengar suara apa pun'.

Sedangkan yang dimaksud dengan  اَﻟْﻤ َﺰاوﺟـﺔ/al-muz±wajat/ yang secara harfiah

ََ ُ

bererti ’menjadikan berpasangan’ adalah dengan mengubah salah satu dari kedua-dua
kata agar sesuai dalam baris dan polanya seperti dalam hadis:

(24)

ﺖ
َ ﺖ َوﻻَ ﺗَـﻠَْﻴ
َ ْﻻَ َد َرﻳ

/l± darayta wa l± talayta/

'Kamu tidak dapat dan tidak dapat'

ـﺖ
َ  ﺗَـﻠَ ْـﻮ/talawta/ kemudian huruf w±w-nya diubah
َ  ﺗَـﻠَْﻴ/talayta/ asalnya ت
menjadi huruf y±’ sehingga berbunyi ـﺖ
َ  ﺗَـﻠَْﻴ/talayta/. Ibn F±ris membagi  اَ ِﻹﺗْـﺒَـﺎع/alitb±‘/ menjadi dua jenis. Pertama,  اَﻹﺗْـﺒـﺎع/al-itb±‘/ yang memiliki unsur leksikal yang
َ
Kata

diikuti oleh unsur leksikal yang bermakna penuh dan sama-sama berakar tiga huruf

 ﻟَْﻴ ٌـﻞ ﻻَﺋِـﻞ/laylun l±’il/ dan ﺻـ ِﺪﻳْ ٌﻖ
َ
ِ
ِ
ﺻ ُـﺪ ْوق
َ /¡ad³q ¡ad−q/. Dalam contoh pertama, unsur leksikal diikuti oleh ا ْﺳ ٌـﻢ ﻓَﺎﻋـﻞ
/ism f±‘il/ 'active participle'  ﻻَﺋِـﻞ/l±’il/ yang berasal dari akar yang sama ل-ي- ل/l-yasal tetapi dengan bentuk yang berbeza. Misalnya,

l/ yang secara harfiah ertinya 'malam yang malam', dan yang dimaksud adalah

'sebuah malam yang panjang'. Dalam contoh kedua, unsur leksikal diikuti oleh kata
yang juga berasal dari akar yang sama

ق-د- ص/¡-d-q/, yang secara harfiah bererti

'sahabat yang sangat mesra' dan yang dimaksud adalah 'sahabat setia'.
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Fenomena

 اَ ِﻹﺗْـﺒَـﺎع/al-itb±‘/ ini melakukan dua fungsi: ia menegaskan makna

unsur leksikal pertama, dan menciptakan resonansi musik yang indah yang
dihasilkan dari pengulangan akar kata yang sama. Dalam jenis

 اﻹﺗْﺒـﺎَع/al-itb±‘/ yang

kedua, unsur leksikal yang kedua boleh jadi tidak bermakna. Ia digunakan sematamata untuk menimbulkan kesan musik. Misalnya,

َﺷ ْـﻴﻄَﺎن ﻟَْﻴﻄَـﺎن

/syay¯±n lay¯±n/

'setan', di mana unsur leksikal yang kedua tidak mengandung erti, semata-mata hanya
bagi menimbulkan rima seperti unsur leksikal yang pertama yang sama-sama
berakhiran

 ﻃَـﺎن/–¯±n/. Ibn F±ris membuat senarai contoh dari kedua jenis  اَﻹﺗْـﺒَـﺎع/al-

itb±‘/ ini dan menggarisbawahkan bahawa nahu boleh menjelaskan kemunculan

unsur-unsur leksikal secara bersamaan dalam pola-pola kolokasi tertentu.
Linguis Arab sesudahnya mengkaji kolokasi dengan berbagai istilah seperti

ﺻـﻒ
ْ ﺮ اَﻟ/al-ra¡f/ atau ﻈْﻢ اَﻟـﻨ/al-na§m/ yang digunakan oleh ‘Umar (1982: 74) dalam
ِ
bukunya ﺪﻻَﻟَـﺔ ﻋ ْﻠـﻢ اﻟ
ُ /‘ilm al-dil±lat/ 'semantik' yang juga digunakan oleh Qadd−r dan
ia menambahkan istilah lain iaitu ﺴــﺎوق اَﻟﺘ/al-tas±wuq/ (Qadd−r, 1996: 300),
ُ َ
ِ  ْﻔ اَﻟْﻤﺼ ـﺎﺣﺒﺎت اﻟﻠ/al-mu¡±¥ab±t alِ ‘Abd menggunakan istilah ــﺔﻈﻴ
sementara ◌ِ ◌alُ ََ َ ُ
laf§iyyat/ (al-‘Abd, 1988: 103), ‘Abd al-‘Az³z menggunakan istilah

ـﺎﺣﺒَﺔ
َ اَﻟْ ُﻤ
َ ﺼـ

/al-

mu¡±¥abat/ (‘Abd al-‘Az³z, 1990).

‘Umar membahas kolokasi dalam kaitannya dengan teori konteks yang ia
anggap sebagai salah satu jenis konteks bahasa bahkan merupakan pengembangan
dari teori konteks. Oleh kerana itu, ia berpendapat bahawa ada linguis yang
menganggapnya sebagai teori tersendiri yang dikenal dengan nama “collocational
theory”, dan mengutip pendapat Coseriu (1974), teori ini juga dinamakan
“distributional method”. ‘Umar berpendapat bahawa hubungan konteks dalam dua
bahasa jarang sekali bersesuaian, kecuali dengan cara penterjemahan harfiah. KK

23

ب
ُ  ﻳَ ْﺸ َـﺮ/yashrab/ ‘minum’ misalnya dalam bahasa Arab ‘±miyah

9

berkolokasi dengan

kata-kata seperti dalam ungkapan:

(25)
(26)
(27)
(28)

KK

ب َﻣ ْﻘﻠَﺐ
ُ  ﻳَ ْﺸ َﺮ/yashrabu maqlab/ ‘minum tempat pembuangan sampah’
ب ِﺳْﻴ َﺠ َﺎرة
ُ  ﻳَ ْﺸ َﺮ/yashrabu s³j±rat/ ‘minum sigaret: merokok'
ب ِﻣﻦ اﻟْﺒَ ْﺤﺮ
ُ  ﻳَ ْﺸ َﺮ/yashrabu min al-ba¥r/ ‘minum dari laut’
ب ِﻣ ْﻦ ﻛِْﻴـ َﻌﺎﻧِﻪ
ُ  ﻳَ ْﺸ َﺮ/yashrabu min k³‘anihi/ ‘minum dari sikunya’
ب
ُ ﻳَ ْﺸـ َـﺮ

/yasyrabu/ yang secara leksikal bermakna ‘minum’ boleh

berkolokasi dengan sejumlah kata dan frasa seperti dalam contoh-contoh di atas
meskipun antara kedua-dua unsur bahasa tersebut tidak bersesuaian. Penutur asli
bahasa Arab akan memahami apa yang dimaksud, sementara yang bukan penutur asli
akan menerjemahkannya secara harfiah sebagaimana tertulis di atas.
Mengikut definisi yang dikemukakan oleh F±yid (2007: 266), ungkapan

ِ
ع
َ  ا ْﳔَ َـﺪ/inkhada‘a/ ‘tertipu’, dan ungkapan dalam contoh
ِ ﺪ َ اِ ْﺷـﺘ،ًــﺰ َﻏﻴﻈـﺎ َﲤَﻴ، ﻣـﺎت ﺑِﻐَﻴ ِﻈ ِـﻪ/m±ta bi ghay§ihi, tamayyaza ghay§an,
(27) bererti ُﺿـْﻴـ ُﻘﻪ
ْ َ
ْ َ َ

dalam contoh (25) bererti

isytadda «iquhu/ ‘sangat marah, sangat kesal’. Penjelasan ungkapan dalam contoh

(28), penulis peroleh setelah menanyakannya kepada penutur asli, melalui forum
Word Arab Translator's Association (WATA) http://www.arabswata.org/forums.
Salah seorang ahli forum, F±yid (2007), professor dialektologi dan kajian bahasa di
Universiti Kaherah memberikan penjelasan bahawa

ب )ﻓُـﻼَ ٌن( ِﻣـ ْـﻦ ﻛِ َﻴﻌﺎﻧـِ ِـﻪ
َ َﺷـ ِﺮ

/syariba

(ful±n) min k³‘±nihi/ harfiah 'seseorang minum dari sikunya', maksudnya 'menderita,

menghadapi kesukaran hidup yang sangat berat'. Contoh penggunaannya dalam ayat:
9

Iaitu bahasa Arab percakapan dalam dialek semasa.
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ِِ ِ ِ  َﺷ ِﺮ، ﺎب ﻣ َﻜﺎﻓِﺢ ﺻﺒـﻮر
ِ
.ُﱴ أَ ْﻛ َﻤ َﻞ ﺗَـ ْﻌﻠِْﻴ َﻤﻪ
 ب ﻣ ْﻦ ﻛْﻴﻌﺎَﻧﻪ َﺣ
َ
ٌ ْ ُ َ ٌ ُ  ﻪُ َﺷ إﻧ-

/innahu sy±bbun muk±fi¥ ¡ab−r, syariba min k³‘±nihi ¥att± akmala
ta‘l³mahu/
'ia pemuda yang berjuang dengan sabar, hidup menderita penuh kesukaran
hingga menyelesaikan pelajarannya'.

‘Umar melihat beberapa manfaat dari penerapan teori kolokasi ini, di
antaranya teori ini memberikan kriteria untuk membezakan homonimi dari satuan
leksikal yang mempunyai makna yang terbatas. Homonimi adalah kata-kata yang
ucapannya sama tetapi maknanya berbeza. Kolokasi memudahkan dalam mengetahui
perbezaan makna tersebut. Misalnya, 10

(29)

ﺴﺎﺋِ ُﻞ ِ ْﰲ اﻟْﺒُـ ُﺮْوَدة
 َْﳚ ُﻤ ُﺪ اﻟ

/yajmudu al-s±’il f³ al-bur−dat/
'benda cecair membeku dalam suhu sejuk'

(30)

ﺴﺎﺋِ َﻞ
 ﻻَ ﺗَـْﻨـ َﻬ ِﺮ اﻟ

/l± tanhar al-s±’ila/
'Janganlah menghardik peminta sedekah'

(31)

ِ أ َِﺟ
ﻚ
 ﺐ اﻟ
ْ ِﻀﻠ
ْ َﺴﺎﺋِ َﻞ ِﻣ ْﻦ ﻓ

/ajib al-s±’i a min fa«lik/
'tolong, jawablah orang yang bertanya'

Dalam contoh (29), (30) dan (31) di atas terdapat kata-kata yang
berhomonimi yaitu

ﺴــﺎﺋِﻞ اﻟ

/al-s±’il/ yang berbeza maknanya antara satu dengan

lainnya. Yang membezakan makna tersebut adalah kata-kata yang berkolokasi
dengannya. Dalam contoh (29) kata
/yajmudu/
10

ﺴـﺎﺋِﻞ  اﻟ/al-s±’il/

berkolokasi dengan KK

‘membeku’, dalam contoh (30) dengan KK perintah

ﺗَـْﻨـ َﻬـ ْـﺮ

َْﳚ ُﻤ ُـﺪ

/tanhar/

Contoh-contoh nombor (29) hingga (31) bukan berasal dari ‘Umar, melainkan dari penulis.
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‘menghardik’, dan dalam contoh (31) dengan KK perintah

ِ
ـﺐ
ْ  أَﺟ/ajib/ ‘jawablah’.

Ketiga-tiga KK inilah yang menjadikan kata ﺴﺎﺋِﻞ
  اﻟ/al-s±’il/ berbeza-beda maknanya.

Selain itu, teori kolokasi juga membantu dalam memberikan batasan pada
ungkapan. Manakala sebuah kata kemunculannya selalu didampingi kata tertentu,
maka besar kemungkinan kemunculannya yang selalu bersamaan itu sebagai kriteria
untuk menganggap kebersamaannya itu sebagai satu kosa kata (ungkapan). Contoh:

(32)

ْﻔ ُﻞ ﻗِﻄﺎب اﻟﻄ
َ
َ ﺿ َﺮ

/«araba al-¯iflu qi¯¯an/
'Budak kecil itu memukul seekor kucing'

(33)

ِ ب اﻟْ ُﻤ َﺴﺎﻓُِﺮ ِ ْﰲ اﻷ َْر
ض
َ
َ ﺿ َﺮ

/«araba al-mus±firu f³ al-ar«i/
'Musafir itu melakukan perjalanan'

(34)

ﺎل َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻌ َﻤ ِﻞ
ُ ﻤ ُب اﻟﻌ
َ
َ ﺿ َﺮ

/«araba al-‘umm±lu ‘an al-‘amal/
'Para pekerja itu mogok kerja'

(35)

ًﻠَﺒَ ِﺔ َﻣﺜَﻼس ﻟِﻠﻄ
َ
َ ﺿ َﺮ
ُ ر ب اﻟْ ُﻤ َﺪ

/«araba al-mudarrisu li al-¯alabati mathalan/
'Guru itu membuat sebuah perumpamaan bagi para pelajar'

Dalam keempat contoh di atas terdapat KK

ب
َ /«araba/. Dalam contoh
َ ﺿ َـﺮ

(32) KK tersebut mengandungi makna asal yaitu ‘memukul’, sementara dalam
contoh berikutnya, maknanya menjadi berbeza sesuai dengan kata-kata yang sentiasa
berkolokasi dengannya. Dalam contoh (33) KK tersebut berkolokasi dengan FS

ِﰲ

ِ  اﻷ َْر/f³ al-ar«i/ 'di bumi'. Kolokasi kata-kata ini telah menjadi satu kesatuan yang
ض
tak terpisahkan untuk memberikan satu ungkapan yang bermakna 'melakukan
perjalanan'. Demikian pula halnya kolokasi KK tersebut dengan KSN ﻋـﻦ
َ /‘an/ dalam

ْ
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contoh (34) sehingga bermakna 'mogok' dan dengan KN

ًَﻣــﺜَﻼ

/mathalan/

'perumpamaan' dalam contoh (35).
Kolokasi – masih lagi mengikut pendapat ‘Umar -- juga memberikan batasan
ruang lingkup keterkaitan setiap kata, yang bererti batasan penggunaan kata tersebut
dalam bahasa. Pembatasan ruang lingkup ini membantu menyingkap perbezaan
antara yang dianggap sebagai sinonim dalam bahasa. Hal itu kerana kata-kata yang
dianggap bersinonim dalam bahasa lain jarang muncul dalam konteks atau kolokasi
yang sama dan ini merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang hendak
menggunakan bahasa atau hendak mempelajarinya atau melakukan penterjemahan
dari satu bahasa ke bahasa lain. Misalnya sebagaimana telah dikemukakan dalam
penjelasan contoh (8) dan (9) dalam bab pertama, iaitu kata
Maha Agung’ yang bersinonim dengan kata

 اَﻟْ َﻌ ِﻈ ْـﻴﻢ/al-‘a§³m/ ‘Yang

 اَﻟْ َﻜﺒِ ْـﲑ/al-kab³r/ ‘Yang Maha Besar’ di

mana kedua-dua kata tersebut tidak dapat saling menggantikan dalam konteks yang
sama. Ungkapan yang sentiasa kita dengar adalah

ﺻ َـﺪ َق اﷲُ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْـﻴﻢ
َ /¡adaqa all±h al-

‘a§³m/ ‘Maha Benar Allah Yang Maha Agung’ dan kita tidak akan pernah mendengar

ﺻ َـﺪ َق اﷲُ اﻟْ َﻜﺒِ ْـﲑ
َ /¡adaqa all±h al-kab³r/, meskipun dari segi makna dapat
kita terima. Demikian halnya ungkapan takbir yang sentiasa kita dengar adalah ُاَﷲ
 أَ ْﻛ َـﱪ/all±hu akbar/ dan tidak pernah kita mendengar seseorang mengatakan اَﷲُ أ َْﻋﻈَـﻢ

ungkapan *

/all±hu a‘§am/ meskipun kedua-dua KA ﻛ َﱪ
ْ َ أdan  أ َْﻋﻈَﻢitu bersinonim.

Teori kolokasi ini, sebagaimana digunakan untuk menyingkap perbezaan
antara kosa kata dalam berbagai bahasa, juga digunakan untuk membezakan kosa
kata dalam satu bahasa berdasarkan penjelasan distribusi masing-masing. Misalnya,
KK ب
َ /«araba/ dalam contoh (32) hingga (35) di atas.
َ ﺿﺮ

َ
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Terakhir, ‘Umar melihat bahawa teori kolokasi ini bersifat praktikal, detil dan
objektif. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengikut aliran Firth, kriteria formal
kolokasi dianggap sebagai kriteria yang tegas kerana lebih objektif, lebih cermat dan
dapat diperhatikan. Hal itu seperti telah kita lihat bagaimana kolokasi dapat
membezakan makna satu kata yang berkolokasi dengan kata-kata lain seperti yang
telah dijelaskan dalam contoh-contoh di atas.
Sementara itu Qadd−r berpendapat bahawa konsep kolokasi dikemukakan
oleh Halliday pada tahun enam puluhan berdasarkan pada pendapat bahawa makna
kata terbentuk dari kemunculannya beserta sejumlah kata lain. Maka untuk
memperoleh makna yang cermat, seseorang harus memperhatikan dengan baik
unsur-unsur yang menyertai kata tersebut dalam konteks bahasa yang diterima oleh
penutur bahasa itu. Dalam bahasa Arab, misalnya, Qadd−r memberikan contoh KK

أَﻃْﻠَ َـﻖ

/a¯laqa/ yang makna dasarnya adalah ‘melepaskan’ tetapi bila digunakan dalam

berbagai konteks, maknanya tentu berbeza dari satu konteks ke konteks lainnya,
bergantung pada unsur ayat yang berkolokasi dengannya, seperti:

(36)

ِ
ُأَﻃْﻠَ َﻖ ﳊْﻴَﺘَﻪ

/a¯laqa li¥yata-hu/
harfiah
: 'ia melepaskan janggutnya'
maksudnya: 'Ia memanjangkan (memelihara) janggutnya'

(37)

أَﻃْﻠَ َﻖ ﻳَ َﺪﻩُ ِ ْﰲ اﻷ َْﻣ ِﺮ

/a¯laqa yadahu fi al-amr/
harfiah
: 'ia melepaskan tangannya dalam perkara'
maksudnya : 'ia ikut campur'

(38)

اﲰًﺎ
ْ أَﻃْﻠَ َﻖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ

/a¯laqa‘alayhi isman/
harfiah : 'ia melepaskan nama atasnya'
maksudnya: 'Ia memberi nama padanya'
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(39)

ﺮﻳْﺢأَﻃْﻠَ َﻖ َﺳﺎﻗَـْﻴ ِﻪ ﻟِﻠ

/a¯laqa s±qayhi li al-r³h/
harfiah
: 'ia melepaskan kedua betisnya bagi angin'
maksudnya: 'ia pergi'

(40)

ﺮﺻﺎَصأَﻃْﻠَ َﻖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟ

/a¯laqa ‘alay-hi al-ra¡±¡/
harfiah : 'ia melepaskan timah atasnya'
maksudnya: 'ia menembaknya'

(41)

ﺻ ُﺎرْو ًﺧﺎ
َ أَﻃْﻠَ َﻖ

/a¯laqa ¡±r−khan/
harfiah
: 'ia melepaskan roket'
maksudnya: 'ia melepaskan roket'

(42)

ُاﺣﻪ
َ أَﻃْﻠَ َﻖ َﺳَﺮ

/a¯laqa sara¥ahu/
harfiah
: 'ia melepaskan pembebasannya'
maksudnya: 'ia membebaskannya'

 أَﻃْﻠَ َـﻖ/a¯laqa/ ini tidak pernah
muncul dalam konteks-konteks seperti: * ًﺎﺿـﺮة
ْ  أَﻃْﻠَ َـﻖ اﻷ/a¯laqa al-ust±dhu
َ َ َُﺳــﺘَﺎذُ ُﳏ
ِ
mu¥±«aratan/ *'guru itu melepaskan syarahan'; * ﻌـﺎمﻋﻠَـﻰ اﻟﻄ
َ ﺮ ُﺟ ُـﻞ اﻟْﻤ ْﻠ َﺢ أَﻃْﻠَ َـﻖ اﻟ/a¯laqa
َ
Selain itu Qadd−r menyatakan bahawa KK

al-rajulu al-mil¥a ‘ala al ¯a‘±m/ 'lelaki itu melepaskan garam atas makanan'; *

ِ اﻟْﻌـ
ــﺎسـﺎﱂُ ِﻋ ْﻠ َﻤــﻪُ َﻋﻠَــﻰ اﻟﻨ
َ

أَﻃْﻠَ َـﻖ

/a¯laqa al-‘±limu ‘ilmahu ‘ala al-n±s/ 'orang berilmu itu

melepaskan ilmunya atas orang-orang'.
Oleh itu, dengan penempatan KK tersebut dalam berbagai konteks, berbagai
maknanya yang berbeza-beza dapat diketahui dengan jelas. Hal ini mempertegas apa
yang dikemukakan oleh ‘Umar di atas.
Al-‘Abd menganggap kolokasi sebagai makna struktur kata dan merupakan

masalah yang sangat penting dalam semantik moden. Di antara manfaat yang ia
temui dari kolokasi ini adalah peranannya yang cukup besar dalam menyingkap ciri29

ciri khas bahasa sastera dan memberikan penjelasan tentang perubahan yang terjadi
dalam bahasa tersebut dalam berbagai zaman, selain juga menyingkap keberadaan
kolokasi baik dalam bentuk puisi ataupun prosa. Al-‘Abd mengkaji puisi Jahili yang
dianggapnya sebagai rujukan yang sangat kaya dengan kolokasi. Dari kajiannya itu,
ia membagi kolokasi menjadi dua jenis, iaitu (1) ﺮة اَﻟْﻤﺴـﺘَ ِﻤ

َ  اَﻟْ ُﻤ/al-mu¡±¥abat alَ ﺼ
ْ ُ ـﺎﺣﺒَﺔ

mustamirrat/ 'kolokasi yang berterusan', iaitu yang masih berlaku hingga sekarang,

ِ اَﻟْﻤْﻨـ َﻘ
dan (2) ﻄ َﻌـﺔ

َ  اَﻟْ ُﻤ/al-mu¡±¥abat al-munqa¯i‘at/ 'kolokasi yang terputus', iaitu
َ ﺼ
ُ ـﺎﺣﺒَﺔ

yang tidak lagi digunakan sekarang. Untuk jenis pertama, al-‘Abd memberi contoh,
berkolokasinya KK

أَﻓْ َﺸـﻰ

/afsy±/ ‘menyebarkan’ dengan KB

ﻟﺴ ّـﺮ
 َا

/al-sirr/ ‘rahsia’

dalam bait Imr al-Qays:

(43)

ِ ﺎ ﻟَ َـﺪي اﻟْﺒـﻴﺶ ِﻣﻨ
ِ َوَﱂْ ﻳَـ ْﻔ
ﺮﺖ ِﺳ
َْ

ِ ِ
ـﺢ
ٌ َوَﱂْ ﻳـَﺮﻧَﺎ َﻛﺎﻟ ٌـﻲ ﻛﺎَﺷ

/wa lam yaran± kaliyun k±syi¥un wa lam yafsyu minn± laday al-bayt
sirrun/
'tak seorang pengawal pun yang pembenci melihat kita dan rahsia pun tidak
tersebar di rumah'

Dan berkolokasinya KK

ﺾ
  َﻏـ/gha««a/ ‘memejamkan’ dengan KN  ْـﺮف اَﻟﻄ/al-¯arf/

‘mata’ seperti dalam bait puisi al-A‘sy±’:

(44)

ِ زوى ﺑـﲔ ﻋﻴـﻨـﻴ ِﻪ ﻋﻠَﻲ اﻟْﻤﺤ
ﺎﺟﻢ
َ َ  َ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ

ﳕَﺎَ َﻛﺄ، ف ُد ْوِﱐ
 ُﻳَِﺰﻳْﺪ ﻳَـﻐ
َ ْﺮﺾ اﻟﻄ

/yaz³d yaghu««u al-¯arfa d−n³ ka’annam± zaw± bayna ‘aynayhi ‘alayya
al-ma¥±jimu/
'Yazid memejamkan matanya dariku, seakan-akan ia menyembunyikan alat
bekam di hadapan kedua matanya daripadaku'

‘Abd al-Az³z berpendapat bahawa sebahagian sasterawan dan linguis Arab

telah memberikan perhatiannya terhadap fenomena kolokasi ini meskipun mereka
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tidak menamakannya dengan nama kolokasi. Ia mengatakan bahawa al-J±hi§ melalui
pandangannya yang tajam dan intuisinya yang peka telah memberikan batasan
bahawa sebagian kata hanya dapat berkolokasi dengan kata tertentu dan tidak dengan
yang lainnya. Menurutnya, Qud±mah bin Ja‘far, al- Hamazaniy, al-Isk±fiy dan alTha‘±labiy telah membuat senarai kata yang dapat dijadikan referensi tentang

fenomena kolokasi bagi para penyelidik. Contoh kolokasi yang diberikan oleh ‘Abd
al-Az³z adalah, dalam bahasa Arab orang mengatakan:

ﻗَ ِﻄْﻴ ٌـﻊ ِﻣ َـﻦ اﻟْﻐَـﻨَﻢ

/qa¯³‘un min al-

 ْـﲑﻗَ ِﻄْﻴ ٌـﻊ ِﻣ َـﻦ اﻟﻄ
ِ
/qa¯³‘un min al-¯ayr/ 'sekelompok burung', tetapi orang mengatakan:  ْـﲑب ِﻣـﻦ اﻟﻄ
َ ٌ ِس◌ ْر
ghanam/ ‘sekelompok domba’, dan tidak pernah orang mengatakan: *

/sirbun min al-¯ayr/ 'sekawanan burung'.
Kemudian ia melontarkan pertanyaan, mengapa pembicara menerima satu
ujaran dan menolak ujaran lainnya? Menurutnya, sebabnya adalah kerana diterima
dan ditolaknya ujarannya tersebut bergantung pada kesesuaian antara makna kedua
kata yang berkolokasi. Oleh kerana itu, KA yang diramalkan orang yang dapat
berkolokasi dengan KN

ﺑَـ َﻘ َـﺮة

/baqarat/ 'lembu betina', misalnya, adalah KA

ﺻـ ْﻔَﺮاء
َ

/¡afr±’/ 'kuning', kerana sifat inilah yang umum dalam dunia emperis dalam
lingkungan tertentu. Kerananya, orang tidak pernah mendengar

ﻀ َـﺮاء
ْ  ﺑَـ َﻘ َـﺮةٌ َﺧ/baqarat

khadr±’/ 'lembu betina hijau'. Menurut ‘Abd al-Az³z, diterima dan ditolaknya kolokasi

semata-mata kerana kebiasaan saja dan tidak ada hubungan yang kuat dengan dunia
emperis. Untuk itu, ia memberi contoh kata bahasa Inggeris white yang berkolokasi
dengan kata lain tanpa merujuk kepada warna kata tersebut, maka orang Inggeris
mengatakan white coffee, padahal warna kopi tersebut bukanlah putih. Demikian
juga orang Inggeris mengatakan flock of sheep dan herd of cows, padahal tidak ada
bedanya antara makna flock dan herd – merujuk pada pendapat Palmer – selain
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kerana yang satu biasa digunakan dengan domba dan yang lainnya biasa digunakan
dengan lembu11.
‘Abd al-Az³z tidak menyinggung masalah padanan penterjemahan kolokasi

selain menyatakan adanya problem yang sangat rumit berkaitan dengan
penterjemahan kolokasi, iaitu dalam memilih kata A, B, atau C. Oleh kerana itu ia
mengesyorkan adanya senarai kata-kata berkolokasi yang dapat dirujuk oleh para
pelajar atau penterjemah.

1.7.2

Kajian kolokasi bahasa Arab secara khusus
Kajian kolokasi secara khusus dalam bahasa Arab bermula pada pertengahan

tahun 1960-an dan itu pun sebagai pengaruh dari teori "meaning by collocation"
Firth (1957). Berbeza dari kajian-kajian awal, kajian-kajian moden berupaya
mencipta istilah bahasa Arab bagi menamai fenomena linguistik ini.
Menurut ‘Abd al-‘Az³z (1990: 60), Ab− al-Faraj (1966: 111) adalah pakar
bahasa Arab yang pertama mengenalkan istilah

ـﺎﺣﺒَﺔ
َ  اَﻟْ ُﻤ/al-mu¡±¥abat/ 'kolokasi'
َ ﺼ

kepada pembaca Arab. Memperhatikan kenyataan yang ada bahawa entri dalam
kamus-kamus ekabahasa Arab memberikan contoh-contoh dengan menyenaraikan
unsur-unsur leksikal yang berkolokasi yang dibahas, Ab− al-Faraj meminjam teori
Firth "meaning by collocation" dan berargumentasi bahawa makna unsur leksikal
ditandai oleh kolokasi. Argumentasi yang sama juga dikemukakan oleh ‘Izzat (1970,
1971). Ia menggunakan istilah

ـﺔﻐَ ِﻮﻳـﺎﺣﺒَﺔ اَﻟﻠ
َ  اَﻟْ ُﻤ/al-mu¡±¥abat al-lughawiyyat/ yang
َ ﺼ

secara harfiah bererti 'pertemanan bahasa' (1971: 95) bagi merujuk pada fenomena

11

Inilah yang dimaksud dengan sifat arbitrari yang menjadi salah satu ciri khas kolokasi bahasa Arab
(lihat 6.4.4), bahawa tidak ada alasan yang logik atau semantik mengapa leksem A boleh
berkombinasi dengan leksem B.
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suatu unsur leksikal yang muncul ditemani unsur leksikal lainnya. Kedua-dua unsur
leksikal menjadi begitu kuat berhubungan di dalam minda pengguna iaitu ketika
salah satu dari kedua-dua unsur leksikal tersebut disebut, unsur leksikal yang disebut
itu memanggil unsur leksikal lainnya dalam minda pembaca. Misalnya, sebuah unsur
leksikal

 اَ ْﳉُ ُﻤ َﻌـﺔ/al-jumu‘at/

'Jumaat', seorang penutur asli dapat membuat senarai

unsur leksikal yang boleh berkolokasi dengannya, misalnya ﺻـﻼَة
َ /¡alat/ 'salat' seperti
dalam

اﳉُ ُﻤ َﻌــﺔ
ْ ُﺻـﻼَة
َ

/sal±t al-jumu‘at/ 'Salat Jumaat'. ‘Izzat juga mengemukakan

bahawa pola kolokasi dalam sebuah bahasa berbeza dari yang ada di bahasa lainnya

 َﻋ ِﺎدﻳَـﺔ/‘±diyyat/ 'biasa',
ِ
iaitu kolokasi yang mesra dan dikenal oleh pembaca, dan ﺎدﻳـﺔ
َ  َﻏْﻴـ ُـﺮ َﻋ/ghayr ‘±diyyat/

(1970: 29). Ia membagi kolokasi berdasarkan gaya menjadi

'luar biasa', iaitu kolokasi yang penuh dengan gaya bahasa yang lazim digunakan
oleh para penyair dan penulis-penulis kontemporari sehingga menjadi ungkapan
metafora yang tidak mudah difahami oleh pembaca awam (1971: 95).
El-Hassan (1982: 273) melakukan kajian yang mengupayakan bagi membuat
asas semantik untuk kolokasi. Ia menciptakan istilah

ﻼَُزماَﻟ ـﺘ

/at-tal±zum/ bagi

menandakan kolokasi sebagai sebuah fenomena linguistik. Sebagaimana halnya Ab−
al-Faraj (1966) dan ‘Izzat (1970, 1971), El-Hassan berkeyakinan bahawa nahu tidak

memberikan pengaruh pada kolokasi. Baginya, kolokasi sebahagian bersifat arbitrari
dan sebagian lainnya bersifat semantik.
Setelah mengkaji pola-pola kolokasi dalam al-Quran, ia menemui tiga
hubungan semantik berkenaan dengan kata-kata yang berkolokasi. Pertama,
hubungan oposisi yang menghubungkan sebuah KK seperti
'menghidupkan' dengan kata yang beroposisi dengannya
atau 'mematikan' seperti dalam

ِ
ـﺖ
ُ ُْﳛـ ِﻲ َوُﳝْﻴـ

ُْﳛ ـ ِﻲ

/yu¥y³/

 ُﳝِْﻴـﺖ/yum³t/ 'menidurkan'

/yu¥y³ wa yum³t/. Kedua, hubungan
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sinonimi di mana makna dari salah satu kata yang berkolokasi tersebut bersinonim
dengan kata yang lainnya seperti dalam

ﺮ َواﻟْ َﻤ َﻘـﺎم اَﻟْ ُﻤ ْﺴـﺘَـ َﻘ/al-mustaqarr wa al-muq±m/

'tempat menetap'. Ketiga, hubungan saling melengkapi, di mana makna salah satu
unsur leksikal melengkapi makna kata yang berkolokasi dengannya. Misalnya,

ﺴـ َـﻤﺎءُ َواﻷ َْرض اَﻟ

/al-sam±’ wa al-ar«/ 'langit dan bumi'. Kata

merupakan pelengkap bagi kata َرض
ْ  اَﻷ/ al-ar«/.

ﺴ ـ َﻤﺎء اﻟ

/al-sam±'/

Para ahli bahasa tersebut telah membuat kesimpulan bahawa kolokasi itu
sama ada bersifat arbitrari mahupun ditentukan oleh hubungan semantik. Mereka
semua bersetuju bahawa nahu tidak selalu memberikan pengaruh pada fenomena
linguistik ini. Bagaimana pun, beberapa kajian berupaya menunjukkan bahawa nahu
menentukan kolokasi.
Faktor nahu berkembang lebih lanjut sehingga menjadi sebuah peraturan atau

ِ
apa yang dinamakan oleh ¦ass±n (1986, 2005) dengan istilah اﻻﻧْﺘِ َﻘـﺎء

 ﻗُـﻴُـ ْـﻮُد/quy−d al-

intiq±'/ 'Pengehadan pilihan' merujuk kepada istilah yang digunakan oleh Chomsky

(1965) "selection restrictions". ¦ass±n (1986: 308; 2005: I,136) menggunakan istilah

 ﺗَـ َـﻮ ُارد/taw±rud/ 'berturut-turut' dan  ُﻣﻼَءَ َﻣـﺔ/mul±’amah/ 'kesesuaian', bagi merujuk ke
unsur-unsur leksikal yang secara nahu dan semantik munasabah dan muncul secara
bersamaan dalam pola-pola kolokasi,

sementara

ُﻣﻼَءَ َﻣـﺔ

/mul±’amah/ terdiri dari

peraturan-peraturan nahu dan logik.
Peraturan yang disebut sebagai

ِ  ﻗُـﻴــﻮد/quy−d al-intiq±’/ ini
اﻻﻧْﺘِ َﻘـﺎء
ُْ

berfungsi

sebagai "constraints on word combinations" (Lehrer, 1974: 183) yang menentukan
unsur leksikal mana yang patut muncul bersama bagi membentuk ayat yang
bermakna penuh. Peraturan nahu yang dibuat ¦ass±n serupa dengan peraturan yang
dibuat Ibn F±ris (1947) dalam bukunya

 ا ِﻹﺗْـﺒَـﺎع َواﻟْ ُﻤَﺰ َاو َﺟـﺔ/al-itb±‘ wa al-muz±wajat/.
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Peraturan nahu Arab tentang

َﻣ ْﻔﻌُــﻮل ُﻣﻄْﻠَــﻖ

/maf‘−l mu¯laq/ 'cognate accusative',

misalnya, mengharuskan sebuah KK diikuti oleh

ﺼ َـﺪر
ْ  َﻣ/ma¡dar/ 'infinitive verbal

ـﺎر َﺳـْﻴـًﺮا
َ  َﺳ/s±ra sayran/ yang
secara harfiah 'ia berjalan perjalanan', di mana  ﻣ ْﻔﻌُـﻮل ﻣﻄْﻠَـﻖ/maf‘−l mu¯laq/ (dalam
ُ ْ َ
contoh ini adalah  ﺳـْﻴـﺮا/ sayran/) berasal dari akar tiga huruf (triradical root) -ي-س
ًَ

noun' dari akar tiga huruf yang sama, seperti dalam

 ر/s-y-r/.

ِ ﻟَْﻔ
Peraturan nahu lainnya adalah ﻈـﻲ

 ﺗَـ ْﻮﻛِْﻴـﺪ/tawk³d laf§iy/ 'penegasan verbal', di

mana unsur leksikal diikuti oleh unsur leksikal yang sama bagi menegaskan
maknanya seperti dalam

ـﺎك
َ َﺧـ
َ َﺧـ
َ ـﺎك أ
َأ

/akh±ka akh±ka/ 'saudaramu-saudaramu'

(Hass±n, 1986: 309).
Pendekatan semantik (atau logik) terhadap kajian kolokasi menentukan
adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian konstituen klausa (Ibid: 314-417). Klausa
nama (nominal clause) yang bermula dengan

 اَﻟْ ُﻤْﺒﺘَ َـﺪأ/al-mubtada’/ 'topik, subjek' dari

ayat nama (nominal sentence) secara munasabah mengharapkan adanya

اَ ْﳋَ َـﱪ

/al-

khabar/ 'predikat'. Di sisi lain, klausa KK (verbal clause) yang dimulai dengan KK

ِ  اَﻟْ َﻔ/al-f±`il/ 'agent, subjek' dari ayat KK
secara munasabah mengharapkan adanya ﺎﻋـﻞ
(verbal sentence). Selain itu, tindakan dalam klausa yang bermakna penuh secara
nahu harus disesuaikan dengan agent secara munasabah. Klausa verbal yang dimulai

ـﺎر
َ  َﺳ/s±ra/ 'ia berjalan' diharapkan diikuti oleh agent yang berupa KN
manusia berjantina lelaki. Misalnya ﺮﺟـﻞ  ﺳـﺎر اﻟ/s±ra al-rajulu/ 'lelaki itu berjalan'. Jika
ُ ََ
kata kerja tersebut diikuti oleh KN yang tidak bernyawa seperti ـﺪة
َ ِ اَﻟْ َﻤﺎﺋ/al-m±’idah/
ِ  ﺳـﺎر/ s±rat al-m±’idah/ 'meja itu berjalan',
'meja', sehingga hasilnya menjadi ـﺪة
َ ِت اﻟْ َﻤﺎﺋ
ََ
dengan KK

secara nahu dapat diterima, tetapi secara semantik tidak dapat diterima. Hass±n
(1986) adalah pakar bahasa pertama yang mengenalkan dan memformulasikan
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peraturan pengehadan pilihan untuk kolokasi dalam bahasa Arab (El-Gemei, 2006:
436).
Konsep Pengehadan pilihan dalam kolokasi mendapat dorongan baru dari ElGemei (1998). Dalam sebuah kajian kontrastif tentang kolokasi wacana khusus
dalam Bahasa Arab Standard Moden dengan Bahasa Inggeris Amerika, El-Gemei
(1998: 17) menunjukkan peringkat lain dari pengehadan kemunculan unsur leksikal
secara bersamaan, iaitu peringkat konseptual. Medan makna tertentu seperti
/irh±b/ 'keganasan' dan

ﻓَـْﻴ ـ ُـﺮْوس ُﻛ ْﻤﺒِﻴُ ـ ْـﻮﺗَﺮ/fayr−s

إِْرَﻫـﺎب

kumby−tar/ 'virus komputer'

terkonsepsi sebagai 'musuh' atau 'penyakit'. Konsep ini menjelaskan mengapa unsur
leksikal

 إِْرَﻫـﺎب/irh±b/ 'keganasan' muncul secara bersamaan dengan unsur leksikal

yang termasuk medan makna yang berkenaan dengan tentera seperti
'serangan',

َﺟْﺒـ َﻬــﺔ

 ُﻫ ُﺠ ْـﻮم/huj−m/

/jabhat/ 'barisan depan, medan pertempuran', dan

ُﻣﻜﺎَﻓَ َﺤــﺔ

/muk±fa¥at/ 'membanteras, memerangi' seperti dalam pola-pola kolokasi berikut:

ُﻫ ُﺠ ْـﻮم إِْرَﻫـ ِﺎﰊ

/huj−m irh±biy/ 'serangan keganasan',

'barisan depan keganasan', dan

ُﻣ َﻜﺎﻓَ َﺤـﺔُ ا ِﻹ ْرَﻫــﺎب

 َﺟْﺒـ َﻬـﺔُ ا ِﻹ ْرَﻫــﺎب/jabhat

al-irh±b/

/muk±fa¥at al-’irh±b/ 'memerangi

keganasan'. Hal ini juga berpengaruh pada kemunculan

ﻓَـْﻴـ ُـﺮْوس ُﻛ ْﻤﺒِﻴُـ ْـﻮﺗَﺮ

/fayr−s

kumby−tar/ 'virus komputer' dengan unsur leksikal yang berkaitan dengan medan

makna yang berhubungan dengan tentera, seperti
dalam

ﻀـ ِﺮب
ْ َ ﻳ/ya«rib/ 'menyerang' seperti

ﻀـ ِﺮب
ْ َ اَﻟْ َﻔْﻴـ ُـﺮْوس َﺳﻴ/al-fayr−s sa-ya«ribu/ 'virus komputer akan menyerang', dan

unsur leksikal ﻀﺎد
َ  ﻣ/mu«±««/ 'anti-/ seperti dalam

ُ

ﻀـﺎد ﻓَـْﻴـ ُـﺮْوس
َ  ُﻣ/mu«±d fayr−s/ 'anti-

virus'.
Di samping pengehadan secara semantik, nahu, dan yang bersifat arbitrari,
kajian El-Gemei memberi peringkat konseptual sebagai peringkat keempat dari
pengehadan kemunculan unsur-unsur leksikal secara bersamaan.
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Kajian terkini tentang kolokasi bahasa Arab yang diperoleh penulis adalah
karya ¦am±dat Mu¥ammad `Abd al-Fatt±h al-¦usayniy (2007) dalam bentuk tesis
PhD di Universiti Al Azhar Kaherah bertajuk

ﺪﻻَﻟَـﺔ ﺔ َوأَﺛـَ ُﺮَﻫﺎ ِﰲ َْﲢ ِﺪﻳْ ِﺪ اﻟﻐَ ِﻮﻳﺎﺣﺒَﺔ اﻟﻠ
َ اَﻟْ ُﻤ
َ ﺼ

ِ  ِﰲ اﻟْ ُﻘﺮ/al-mu¡±¥abat al-lughawiyyat wa atharuh± f³ ta¥d³d
ـﺔﺔ ﺗَﻄْﺒِْﻴ ِﻘﻴ ِد َر َﺳﺔ ﻧَﻈَ ِﺮﻳ:آن اﻟْ َﻜ ِﺮْﱘ
ْ

al-dil±lat f³ al-qur’±n al-kar³m: dir±sat na§ariyyat ta¯bq³yyat/ ’kolokasi dan kesannya

dalam pengehadan makna dalam al-Quran al-karim: kajian teori dan aplikasi’.
Antara hasil temuannya adalah bahawa kolokasi sangat berfungsi dalam

ﺎب اﻟْﻴَ ِﻤﲔ
ْ /as¥±b alُ أﺻ َﺤ
ِ
yam³n/ ’puak kanan’, ﻤﺎلأﺻﺤﺎب اﻟﺸ
َ ُ َ ْ /as¥±b al-syim±l/ ’puak kiri’, ﺳ ْﺪ َرةُ اﻟْ ُﻤْﻨﺘَـ َﻬﻰ
/sidratu al-muntah±/ ’Sidratu-Muntaha’, اﳊﺮام
ََْ  اﻟْ َﻤ ْﺸ َﻌﺮ/al-masy`ar al-¥ar±m/ ‘AlMasy`ar al-Haram/ Muzdalifah‘,  ﻳـﻮم اﻟْ ِﻘﻴﺎﻣﺔ/yawm al-qiy±mat/ ’Hari Kiamat’, dsb.
َ َ َْ
membuat banyak istilah Islam dalam al-Quran, seperti

Temuan lainnya adalah bahawa kolokasi berkesan mengisbatkan perbezaan
makna antara kata-kata yang bersinonim dalam al-Quran.
Kajian lebih lanjut tentang kolokasi dihuraikan dalam Bab Kedua.

1.7.3

Kajian tentang Terjemahan Tafsir F³ ¨il±l al-Qur’±n
Kajian terjemahan Tafsir F³ ¨il±l al-Qur’±n pernah dilakukan oleh Mohd.

Asmadi bin Yakob pada tahun 2002 dalam bentuk disertasi Ijazah Sarjana
Usuluddin, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Kajiannya itu bertajuk
“Terjemahan Tafsir F³ ¨il±l al-Qur’±n oleh Yusoff Zaky Yacob: Suatu Kajian dari
Aspek Metodologi”. Seperti tampak dari tajuk, kajian yang dilakukan pelajar pada
Jabatan al-Quran dan al-Hadith Bahagian Pengajian Usuluddin ini menitikberatkan
pada aspek metodologi penterjemahan. Mohd. Asmadi bin Yakob menilai bahawa
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penterjemahan yang dilakukan oleh Yusoff Zaky Haji Yacob “boleh digolongkan
dalam penterjemahan dinamis” (2002: 118).

1.8

Metodologi Kajian
Penyelidikan ini merupakan kajian teks berdasar korpus (corpus-based

linguistic analysis). Area utama dari analisis ini akan mencakupi:
(1) "Style and authorship studies", iaitu penyelidikan ini akan mencuba
mengenal pasti ciri-ciri khas dari tulisan pengarang tertentu, yang dalam
penyelidikan ini adalah buku F³ ¨il±l al-Qur’±n karangan Sayyid Qu¯b;
(2) "Lexis", di mana penyelidikan ini akan mengkaji kekerapan partikel, kata
atau frasa dan maknanya dalam jenis teks yang berbeza dan perilaku kolokasinya,
iaitu pola-pola kombinasi dengan unsur-unsur leksikalnya; dan yang terakhir adalah:
(3) "Translation studies", kerana penyelidikan ini akan menganalisis jenisjenis kolokasi dalam buku F³ ¨il±l al-Qur’±n karangan Sayyid Qu¯b dan terjemahannya
dalam bahasa Melayu-Malaysia dan Melayu-Indonesia (lihat Parlington, 1998:2-3).
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Parlington juga (1998: 9), bahawa
kebanyakan analisis linguistik menggunakan "computerised corpora", maka
penyelidikan ini pun menggunakan hal yang sama iaitu teks buku F³ ¨il±l al-Qur’±n
dalam format .doc, dan guna mengetahui kekerapan kemunculan jenis-jenis kolokasi
dalam korpus tersebut maka penulis menggunakan program aConcorde. Pencarian
dengan bantuan program ini berdasarkan dua konsep, iaitu:
(1) "frequency" (a factor of (past) observation) dan
(2) "probability" (a factor of (future) predictability).
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Dengan kata lain, apabila sesuatu kombinasi kata tertentu kerap muncul,
maka hal ini dapat dijadikan dasar "how other, as yet unanalysed, chunks of
language will behave, and, in the end, for hypothsising a description of how the
entire universe of discourse under study (whether it be a register, dialect or other
subset of language) is constructed" (Ibid, 1998: 9).
Misalnya, untuk mengetahui kekerapan kemunculan KN ﻏﻢ
ْ ﺮ اَﻟـ/al-raghm/ serta
unsur bahasa yang berada disekitarnya adalah sebagai berikut:

Rajah 1.1:

Contoh hasil pencarian aConcorde terhadap kolokasi kata ﺮ ْﻏﻢ  اَﻟ/al-raghm/

Hasil pencarian kata

dengan menggunakan program aConcorde ini

menunjuk-kan bahawa KN tersebut dalam teks muncul 11 kali dan selalu muncul di
antara dua KSN, iaitu

 َﻋﻠَـﻰ/‘al±/ dan  ِﻣـ ْﻦ/min/. Namun, adakalanya kombinasi kata39

kata tertentu hanya muncul sekali atau dua kali sahaja. Kemunculan yang jarang ini
belum tentu menunjukkan bahawa kombinasi itu bukan merupakan kolokasi.
Kombinasi tersebut boleh jadi digunakan oleh penulis lain dalam teks yang berbeza.
Untuk itu penulis menggunakan mesin pencari Google. Misalnya, untuk mencari
penggunaan kombinasi antara kata

ﻗَ ِﺮﻳْـﺮ

/qar³r/ dan

ـ ْﻔﺲاَﻟـﻨ

/al-nafs/, maka hasil

pencariannya sebagai berikut:

(Rajah ٢: Contoh hasil pencarian Google terhadap kolokasi kata  ﻗﺮﻳﺮ/qar³r /dan  اﻟﻨﻔﺲ/al-nafs/

Rajah 1.2: Contoh hasil pencarian Google terhadap kolokasi kata kata  ﻗَ ِﺮﻳْﺮ/qar³r/ dan ـ ْﻔﺲ اَﻟﻨ/al-nafs/

Hasil temuan Google ini tentunya tidak boleh langsung dijadikan pedoman.
Langkah selanjutnya adalah membuka laman-laman web yang ditunjukkan oleh
Google tersebut dan memilih tulisan yang memang bersumber dari laman-laman web
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yang patut diandalkan. Selain itu, langkah yang diambil untuk mengesahkan
penggunaan kombinasi itu, penulis merujuk silang kepada sejumlah kamus khusus
kolokasi dan idiom seperti

ِ ِ ِ  اَﻟْﻤ ْﻌ َﺠــﻢ
ﺔاﻻﺻـ ِـﻄﻼَ ِﺣﻴ
ْ ـﲑات
ُ
َ ﻌﺒـْ اﻟﺴــﻴَﺎﻗﻲ ﻟﻠﺘـ

‘A Contextual

Dictionary of Idioms Arabic-Arabic’ karangan Mahmoud E. Sieny, Mokhtar A.
Hussin, dan Sayyed A. A. Al-Doush (1996),

ِ ـﺎﺣﺒ
ِ َاﳊـﺎﻓِﻆ ﻟِْﻠﻤﺘ
ـﺔﺎت اﻟْ َﻌَﺮﺑِﻴ
َ ُ
َ ﺼ
َْ ُﻣ ْﻌ َﺠ ُـﻢ

‘Al-

Hafiz Arabic Collocations Dictionary’ karangan Al-Tahir A. Hafiz (2004), atau

ِ
ِ ﺎﺻــﺮة َﻋ ـ ِﺮ
ِ ِ ِ ِ ْ ﻌــﺎﺑِْﲑ
 َﻋ ـَﺮِﰊ-ب
َ ُﻣ ْﻌ َﺠــﻢ اﻟﺘـ
َ ــﺔ اﻟْ ُﻤ َﻌﺔ ﰲ اﻟْ َﻌَﺮﺑﻴاﻻﺻــﻄﻼَﺣﻴ
i¡¯il±¥iyyat

f³

al-‘arabiyyat

al-mu‘±¡irat/

/mu‘jam al-ta‘±b³r al-

‘kamus idiom dalam bahasa Arab

kontemporari’, karangan Waf±’ K±mil F±yid (2007).

1.9

Rangka Kajian
Kajian ini terdiri daripada tujuh bab. Bab Pertama, akan membahas

pengenalan yang mencakupi latar belakang penyelidikan, pernyataan masalah,
objektif dan kepentingan kajian, batasan dan bidang kajian, tinjauan kajian berkaitan
serta metodologi kajian.
Bab Kedua akan membahas pengertian kolokasi dalam bahasa Arab, idiom
dan peribahasa, di samping pembahasan tentang klasifikasi kolokasi bahasa Arab,
pengehadan dan sumbernya.
Bab Ketiga membahas kolokasi dan penterjemahan yang mencakup metode
dan prosedur penterjemahan, gangguan dalam penterjemahan, pembahasan kolokasi
sebagai masalah dalam penterjemahannya serta strategi yang biasa digunakan para
penterjemah dalam menterjemahkan kolokasi yang berbentuk idiom, ungkapan tetap
dan peribahasa.
Dalam Bab Keempat, akan dibahas tentang sejarah singkat Sayyid Qu¯b dan
karyanya, termasuk tentang terjemahan mahakaryanya, iaitu Tafsir F³ ¨il±l al-Qur’±n.
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Bab Kelima akan membahas pengumpulan korpus dan alat pengolahannya,
termasuk penjelasan tentang sumber korpus penyelidikan dan cara pengumpulannya.
Juga dikemukakan

tentang

penyiapan

data,

penjelasan

ukuran

data

dan

penyuntingannya, dan program yang digunakan untuk pengolahannya.
Bab Keenam merupakan bahagian utama dari penyelidikan ini, kerana bab ini
mengemukakan analisis data tentang kolokasi bahasa Arab dan penterjemahannya ke
bahasa Melayu. Dalam bab ini juga akan dilakukan pengkajian terhadap had, kriteria
dan ciri-ciri kolokasi bahasa Arab berdasarkan pada data yang diperoleh dari Tafsir
F³ ¨il±l al-Qur’±n.

Terakhir, Bab Ketujuh yang mengemukakan, kesimpulan yang diambil dari
pengkajian kolokasi bahasa Arab dan masalah penterjemahannya ke bahasa Melayu,
sumbangan pengkajian ini dan saranan.

1.10

Penutup
Dari huraian di atas dapatlah kiranya kita ambil kesimpulan bahawa

pengkajian tentang kolokasi dalam bahasa Arab sangatlah penting. Ia akan
memberikan manfaat yang besar dalam bidang pengajaran bahasa Arab dan dalam
bidang penterjemahan. Fenomena kolokasi bukan hal yang baru dalam bahasa dan
sastera Arab. Sejak dahulu para linguis Arab telah menggunakannya tanpa
menamakannya sebagai kolokasi. Sikap masyarakat Arab terhadap kolokasi mungkin
dapat diumpamakan dengan sikap mereka terhadap bahasa Arab itu sendiri. Sejak
zaman Jahiliah mereka mahir menggunakan bahasa Arab dan sasteranya, tetapi Ilmu
Nahu baru muncul kemudian, setelah banyak kesalahan berbahasa yang dilakukan
oleh orang-orang yang bukan penutur asli bahasa Arab. Mengikut Al-°an¯±w³y (1995:
27), Ilmu Nahu diasas oleh Ab− al-Aswad al-Du’al³y yang lahir pada tahun 672 H dan
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meninggal pada tahun 723 H (‘Abd al-¦am³d, t.t.: 2), sedangkan bahasa Arab itu
sendiri telah digunakan sejak zaman Jahiliah.
Kajian terkini tentang kolokasi bahasa Arab memang telah pun dilakukan dan
memang berkaitan dengan penerjemahan, tetapi bukan dengan bahasa Melayu.
Bahasa yang menjadi BT penerjemahan sejumlah besar adalah buku-buku berbahasa
Arab. Padanan yang diberikan dalam kajian tersebut adalah dalam bahasa Inggeris.
Untuk itu, kajian ini akan memberikan sumbangan yang cukup penting bagi dunia
penterjemahan khususnya dari bahasa Arab ke Melayu.
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