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Bab 1 Pendahuluan  
  

Yang menjadi masalah utama dalam proses penerjemahan adalah 

mencari padanan. Biasanya penerjemahan yang baik itu sangat bergantung 

pada beberapa faktor di luar teks, misalnya: 1) Penulis teks (Authors), yaitu 

pihak yang menghasilkan tulisan. Teks asli atau teks sumber yang akan 

diterjemahkan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan penulisnya, 

bacaan yang dia baca dan faktor-faktor lainnya yang secara signifikan dapat 

mempengaruhi tulisannya, 2) Penerjemah (Translators), yaitu pihak yang 

mengalih bahasakan teks sumber ke dalam teks sasaran. Dalam proses 

penerjemahan, seorang penerjemah  memiliki peranan penting karena dia 

memiliki kontribusi besar dalam menransfer pesan atau informasi dari 

penulis teks kepada pembaca teks terjemahan. Dialah yang menentukan 

keputusan apakah harus menjatuhkan pilihannya untuk condong pada bahasa 

sumber atau pada bahasa sasaran. Jika dia cenderung mempertahankan 

bentuk dan gaya tulisan bahasa sumber, maka dia cenderung untuk 

berideologi forenisasi, sebaliknya jika dia lebih mengutamakan pembaca teks 

sasaran dengan dengan segala implikasinya, maka dia cenderung untuk 

berideologi domestikasi  (Hoed, 2003; Xianbin, 2005; Ordudadri, 2008), 3) 

Pembaca teks terjemahan (Readership), yaitu pihak yang berposisi sebagai 

pembaca teks terjemahan, dewan pembaca, atau penikmat hasil terjemahan 

yang mempunyai berbagai macam tafsiran tentang teks yang dibacanya, 4) 

Norma (Norms), yaitu segala macam aturan yang berlaku dalam bahasa 

sasaran dan bahasa sumber, 5) Kebudayaan (Cultures), yaitu berbagai 

macam benda, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, situasi, dan kondisi yang 

melatari bahasa sasaran,  6) Hal yang dibicarakan (Discourses), yaitu isi 

yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks yang bisa dipahami 

secara berbeda-beda oleh penulis teks sumber dan penerjemah, serta 

kelompok pembaca (Hoed dalam Taryadi, 2007).  

Pada saat ini banyak karya tulis baik karya sastra maupun non-sastra, 

tulisan ilmiah maupun non-ilmiah dalam bentuk buku, e-books, artikel jurnal, 

majalah, surat kabar, novel, kumpulan puisi, dan bahkan lagu telah 

diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kita melihat 

banyak karya tulis baik sebagai bacaan baik untuk anak-anak, dewasa, 

maupun orang tua yang sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam 

bahasa Indonesia yang jumlahnya melampaui karya asli para penulis 

Indonesia. Namun apakah aspek kuantitas ini juga disertai kualitas 

terjemahan yang memadai? Kita tahu bahwa kualitas terjemahan di 

Indonesia sering digugat. Memang tidak sedikit karya terjemahan di 

Indonesia yang membuat pembacanya berkerut kening karena ia harus 

menerka-nerka maksud tulisan yang ada di hadapannya. Kadang-kadang 
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suatu naskah terjemahan baru dapat dipahami apabila kita membaca naskah 

aslinya (Setiadi dalam Taryadi: 2007). Menerjemahkan karya tulis baik itu 

karya sastra maupun non-sastra dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang 

lain adalah suatu pekerjaan yang tidak hanya sekadar mengalihbahasakan 

suatu karya (Toer, 2003). 

Novel, sebagai bentuk karya sastra yang lengkap dan luas, banyak 

diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Menerjemahkan novel tampaknya 

tidak semudah menerjemahkan teks biasa. Banyak penerjemah novel yang 

menghadapi kesulitan pada saat menerjemahkannya. Kesulitan-kesulitan 

tersebut meliputi berbagai macam aspek, di antaranya aspek linguistik, aspek 

budaya, dan aspek sastra. Hal ini sejalan dengan pendapat Robinson (1977) 

dan Newmark (1988) yang dikemukakan oleh Suparman (2003) dalam 

Hartono (2014) bahwa secara garis besar kesulitan-kesulitan itu mencakup 

aspek kultural seperti pengaruh budaya, aspek bahasa dan juga tujuan moral 

yang tersirat dalam karya sastra itu (p. 3). 

Menurut Hartono (2014), kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan 

aspek linguistik adalah kesulitan penerjemah ketika dia memahami struktur 

kalimat dan alinea yang sangat panjang serta tata bahasa yang rumit (p. 3). 

Selanjutnya kesulitan-kesulitan dalam aspek budaya terjadi ketika 

penerjemah bermasalah untuk mencari padanan istilah yang berkaitan 

dengan budaya materi, peristiwa budaya dan kebiasaan serta pemahaman 

sosiokultural yang muncul dalam cerita. Kemudian kesulitan-kesulitan dalam 

aspek sastra muncul ketika penerjemah, misalnya, menerjemahkan ungkapan 

Idiomatis, gaya bahasa (metafora, kiasan, personifikasi, dan lain-lain), 

rangkaian kata yang mengandung aliterasi atau asonansi, istilah-istilah yang 

berkaitan dengan latar dan atmosfir dalam cerita, dan nama-nama pemilik 

karakter (proper names). 

Setiadi dalam Taryadi (2007) menambahkan bahwa ada beberapa 

persoalan lain dalam penerjemahan novel misalnya, pertama persoalan yang 

menyangkut cara menerjemahkan judul yang tidak lazim. Kedua adalah 

menyangkut pemilihan kata ganti orang. Penerjemahan kata ganti orang atau 

pronomina dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia memerlukan 

kecermatan. Penerjemah harus mampu melihat rujukan sesuai dengan teks 

(eksofora atau endofora) dan konteks (tingkatan, kedudukan dan status 

sosial). Misalnya, pronominal ‖you‖  dapat diterjemahkan bervariasi sesuai 

dengan rujukannya. Contoh: 

 

1. (Tsu) Hilmi : Nisa, where will you go tomorrow? 

(Tsa) Hilmi : Nisa, besok kamu mau ke mana?  

2. (Tsu) Dini : Are you Mrs. Smith, Maddam? 

(Tsa) Dini : Apakah Anda Nyonya Smith, Bu? 
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3.   (Tsu) Jim : Have you met me before, Sir? 

      (Tsa) Jim : Apakah Saudara pernah berjumpa dengan saya  

                          sebelumnya, Tuan? 

 

Dari tiga contoh kasus di atas, dapat dijelaskan bahwa pronomina you 

dapat diterjemahkan secara variatif sesuai dengan rujukan kata ganti 

orangnya. Pada kalimat ke-1, pronomina you diterjemahkan menjadi kamu 

karena rujukan teman sebaya antara Hilmi dan Nisa. Pada kalimat ke-2, kata 

ganti orang you diterjemahkan menjadi Anda karena rujukan status atau 

kedudukan. Andi sebagai anak muda harus menempatkan Nyonya Smith 

pada posisi yang lebih tinggi atau terhormat, sehingga kata ganti orang you 

lebih tepat diterjemahkan Anda atau Ibu. Pada kalimat ke-3, kata ganti 

orang you diterjemahkan Saudara karena rujukan status sesama orang 

dewasa yang lebih hormat, apalagi jika sapaan antara orang yang belum 

saling mengenal. Berdasarkan kasus penerjemahan di atas, maka seorang 

penerjemah harus mampu memilih kata ganti orang secara tepat dan cocok 

untuk diterjemahkan, yang sesuai dengan rujukan teks maupun konteks 

bahasa sumber dan bahasa sasaranya karena secara kontekstual kasus 

penerjemahan pronomina ini sangat erat kaitannya dengan norma dan budaya 

yang berlaku pada kedua bahasa tersebut (Hartono, 2014, p. 4).  

Adapun persoalan yang ketiga adalah persoalan yang berkaitan dengan 

penerjemahan idiom dan gaya bahasa (misalnya, metafora, kiasan, 

personifikasi, aliterasi, dan asonansi). Persoalan ini banyak sekali ditemukan 

dalam penerjemahan novel yang sulit diterjemahkan. Masalahnya adalah 

bahwa penerjemahan idiom dan gaya bahasa ini memerlukan tingkat 

kesepadanan yang harus akurat, tingkat kewajaran yang harus berterima 

dalam bahasa sasaran serta konteks budaya masyarakat pengguna, dan 

tingkat keterbacaan yang cukup tinggi oleh pembaca teks sasaran. Berikut 

adalah beberapa contohnya: 

 
1. Penerjemahan Idiom 

Tsu : Let us give them a hand. 

Tsa : Mari kita tolong mereka. 

2. Penerjemahan Metafora 

 Tsu : You are the sunshine of my life. 

     Tsa : Kau adalah pelita hidupku. 

3. Penerjemahan Kiasan 

Tsu : A man cannot live as free as a bird. 

Tsa : Manusia tidak bisa hidup sebebas burung. 

4. Penerjemahan Personifikasi 

Tsu : Let the rain kiss you.  

Tsa : Biarkan hujan menciummu. 
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5. Penerjemahan Aliterasi 

Tsu : The sweet smell of success. 

Tsa : Semerbak sedap suasana sukses. 

6. Penerjemahan Asonansi 

Tsu : Hear the mellow wedding bells. 

Tsa : Dengarlah dayuan gamelan perkawinan itu. 

 

Idiom di atas tidak diterjemahkan secara harfiah tetapi diganti dengan 

ungkapan idiom yang sepadan, sehingga idiom tersebut tidak diterjemahkan 

menjadi ‘memberikan tangan‘. Selanjutnya penerjemahan metafora ‘You are 

the sunshine of my life‘ diterjemahkan menjadi ‗Kau adalah pelita hidupku‘.  

Metafora tersebut diterjemahkan hampir secara harfiah walaupun di sini 

frase ‗the sunshine‘ dicarikan padanannya yang lebih konotatif, yaitu ‗pelita‘ 

bukan makna denotatif ‗sinar matahari‘. Itulah padanan metafora yang 

dianggap tepat sebagai penerjemahan dari perbandingan langsung. Kemudian 

kiasan ‗A man cannot live as free as a bird‘ diterjemahkan menjadi ‘Manusia 

tidak bisa hidup sebebas burung‘. Majas perbandingan ini menggunakan kata 

as ... as (=se) sebagai kopula untuk membandingkan secara tidak langsung 

antara ‘manusia‘ dengan ‘seekor burung‘. Seekor burung  yang bebas 

terbang diatributkan pada diri seorang manusia yang tidak memiliki ciri-ciri 

seperti seekor burung yang bersayap bisa terbang bebas. Selanjutnya 

personifikasi ‘Let the rain kiss you‘ yang mempersonakan hujan seperti 

manusia yang bisa mencium diterjemahkan menjadi ‘Biarkan hujan itu 

menciummu‘. Penerjemahan ini diterjemahkan secara literal karena 

kesepadanan makna dan tata bahasanya hampir sama, sehingga dapat 

berterima. Pada umumnya personifikasi diterjemahkan secara linear agar 

pesan asli dari teks sumber dapat disampaikan secara utuh ke dalam teks 

sasaran dengan penyesuaian gramatika yang berterima. Kemudian, jika 

dibandingkan dengan gaya bahasa sebelumnya, aliterasi dan asonansi lebih 

sulit diterjemahkan karena pola bunyi konsonan dan vokal gaya bahasa 

aliterasi dan asonansi yang ada dalam bahasa sumber itu tidak selamanya 

dapat diganti dengan pola yang sama di dalam bahasa sasaran. Padahal 

keunikan aliterasi dan asonansi itu terdapat pada keindahan bunyi suaranya. 

Para penulis karya sastra menggunakan kedua majas ini untuk menguatkan 

makna kata (Dowling, 2008). Dalam terjemahan aliterasi di atas kata The 

sweet smell of success yang berpola bunyi konsonan [s] dapat diterjemahkan 

ke dalam teks sasaran dengan cara memperhatikan pola bunyi konsonannya 

yang seimbang menjadi ‘Semerbak sedap suasana sukses‘. Jika dibandingkan 

pola bunyi konsonannya, maka akan diperoleh terjemahan aliterasi sebagai 

berikut: sweet [s] → semerbak [s], smell [s] → sedap [s], dan success [s] → 

suasana sukses [s] itu pola bunyinya diterjemahkan secara sepadan.  

Demikian halnya dengan kata-kata yang berpola bunyi vokal dalam asonansi 



 

  
5 

di atas ‘Hear the mellow wedding bells‘ diterjemahkan secara sepadan 

mengikuti pola bunyi vokal menjadi ‘Dengarlah dayuan gamelan perkawinan 

itu‘. Jika dibandingkan pola bunyi vokalnya, maka akan diperoleh 

terjemahan asonansi sebagai berikut: mellow [ᶓ] → dayuan [ᴧ], wedding [ᶓ] 

→ perkawinan [ᴧ], dan bells [ᶓ] → gamelan [ᴧ]. 

Berikut adalah beberapa contoh idiom dan gaya bahasa metafora, 

kiasan, personifikasi, aliterasi, dan asonansi dalam bahasa Inggris. Silakan 

cari padanannya dalam bahasa Indonesia. 
 

1) Idiom (http://www.englishindo.com) 

a. I paid all my bills and now I‘m broke. 

b. Mrs. Baker is in charge of the family‘s finances. 

c. He is out of shape because he doesn‘t exercise. 

d. It was touch and go, but the plane landed safely. 

e. An actor must learn his lines by heart. 

2) Metafora (http://www.ereadingworksheets.com) 

a. Kisses are the flowers of love in bloom. 

b. The job interview was a rope ladder dropped from heaven. 

c. Laughter is the music of the soul. 

d. Her hope was a fragile seed. 

e. Words are the weapons with which we wound. 

3) Kiasan (http://examples.yourdictionary.com) 

a. My love is like a red, red rose. 

b. She is as cute as a kitten. 

c. He is as busy as a bee. 

d. You were as as brave as a lion. 

e. They fought like cats and dogs. 

4) Personifikasi (http://examples.yourdictionary.com) 

a. The stars danced playfully in the moonlit sky. 

b. The first rays of morning tiptoed through the meadow. 

c. She did not realize that opportunity was knocking at her door. 

d. My computer throws a fit every time I try to use it. 

e. The thunder grumbled like an old man. 

5) Aliterasi (http://examples.yourdictionary.com) 

a. Boil the butter and bring it by the bank. 

b. Kim comes to cut colorful kites. 

c. Lazy lizards lying like lumps! 

d. Please put your pen away and play the piano. 

6) Asonansi (http://literarydevices.net/assonance) 

a. Men sell the wedding bells. 

b. We light fire on the mountain. 

c. So old it is that no man knows how and why the first poems came. 

d. I feel depressed and restless. 

  

http://www.englishindo.com/
http://www.ereadingworksheets.com/
http://examples.yourdictionary.com/
http://examples.yourdictionary.com/
http://examples.yourdictionary.com/
http://literarydevices.net/assonance
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Bab 2 

Definisi 
Penerjemahan/Terjemahan 

 

Setiap pakar penerjemahan memiliki versi yang berbeda-beda tentang 

definisi penerjemahan. Nida (1969) menyatakan bahwa menerjemahkan ialah 

mereproduksi padanan yang wajar dan paling dekat dengan pesan bahasa 

sumber (BSu) ke dalam bahasa sasaran (BSa), pertama yang berhubungan 

dengan arti dan kedua yang berhubungan dengan gaya. ―Translation consists 

of reproducing in the receptor language the closest natural equivalence of 

the source language message, first in terms of meaning and secondly in 

terms of style‖ (p. 2).  

Definisi ini tampaknya terkesan bebas dalam memaknai konsep 

penerjemahan. Dalam hal ini yang penting adalah bahwa pesan dari teks 

sumber (TSu) tersampaikan ke teks sasaran (TSa) secara lentur. Definisi ini 

mengusung padanan alamiah dalam cakupan makna dan gaya. Benarkah 

penerjemahan hanya sekedar menyampaikan pesan yang berpadanan 

alamiah? Bagaimana dengan kedudukan gramatika yang berterima pada 

konteks sosio-budaya pengguna bahasa sasaran?  

Selanjutnya Catford (1978) mengemukakan bahwa penerjemahan 

adalah penggantian material teks bahasa sumber dengan material teks bahasa 

sasaran yang sepadan (p. 20). Dia mengatakan: ―Translation is the 

replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual 

material in another language (TL).‖ Definisi yang kedua ini lebih sederhana 

daripada definisi yang dikemukakan oleh Nida di atas. Karena sederhananya 

itu, maka penulis tidak memperoleh keterangan secara jelas tentang apa saja 

yang harus diganti dalam proses replacement itu. Namun dari frase 

equivalent textual material ini dapat dipahami bahwa yang diganti atau 

ditempatkan kembali (replaced) itu adalah informasinya. Jadi dalam hal ini 

seorang penerjemah harus mampu mengganti atau menempatkan kembali 

informasi teks sumber (TSu) dengan informasi yang sepadan pada teks 

sasaran (TSa). 

Kemudian Larson (1984) menambahkan: ―Translation is transferring 

the meaning of the source language into the receptor language. This is done 

by going from the form of the first language to the form of a second language 

by way of semantic structure. It is meaning which is being transferred and 

must be held constant‖ (p. 3). Penulis setuju dengan definisi yang ketiga ini. 

Dalam definisi ini, Larson (1984) memunculkan sebuah kelengkapan dan 

keharmonisan antara bentuk bahasa dan struktur makna. Inilah sebuah 

kemasan yang mampu menghantarkan pemahaman berupa makna yang 

dikandung oleh TSu yang harus mampu ditransfer ke TSa dengan penuh 

tanggungjawab. 
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Selain daripada itu Newmark (1988) menyatakan: ―Translation is 

rendering the meaning of a text into another language in the way that the 

author intended the text‖ (p. 5). Definisi ini tampak lebih sederhana, namun 

mengandung keluasan jangkauan karena ada konsep yang sama sekali 

dilupakan oleh para penulis definisi yang terdahulu, yaitu the author 

intended the text. Konsep ini mengandung pemahaman bahwa maksud 

penulis teks sumber (TSu) merupakan unsur utama yang harus diperhatikan 

oleh seorang penerjemah pada saat dia membaca TSu. Pada saat membaca 

TSu, seorang penerjemah otomatis adalah seorang pembaca TSu, sehingga 

dia yang harus memahami isi hati dan maksud penulis teks sumber (TSu). 

Jadi penerjemah adalah jembatan yang menghubungkan tali batin antara 

penulis asli dengan penerima pesan yang berbahasa sasaran. Yang lebih unik 

lagi adalah bahwa dalam hal ini Newmark menggunakan kata rendering 

untuk mengganti istilah transferring, replacement, dan reproducing. Apa 

keunikannya? Apakah kata rendering padanannya sama dengan kata-kata di 

atas? Ternyata kata rendering bermakna sama dengan translating 

(=menerjemahkan). Newmark (1988) juga lebih cenderung mengusung 

makna (meaning) dalam konsep penerjemahannya, sehingga wajar apabila 

dia menganggap bahwa metode yang dapat dikatakan sebagai penghasil 

terjemahan adalah metode penerjemahan semantik (semantic translation), 

penerjemahan Idiomatis (idiomatic translation), dan penerjemahan 

komunikatif (communicative translation). Mengapa demikian? Karena ketiga 

metode tersebut mewakili penerjemahan makna yang dia utamakan itu. 

Kemudian Hawkes dalam Basnett-McGuire (1991) 

mengemukakan:―Translation involves the transfer of ‗meaning‘ contained in 

one set of language signs into another set of language through competent 

use of the dictionary and grammar, the process involves a whole set of 

extralinguistic criteria also‖ (p. 13). Definisi kelima ini tampaknya sangat 

rumit dan tidak mudah untuk dipahami secara langsung. Kita ditarik pada 

sebuah pemetaan konsep makna, diksi dan gramatika, serta semesta kriteria 

ekstra-linguistik dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Yang paling 

sulit untuk dijabarkan adalah unsur semesta ekstra-linguistik, yang mungkin 

jarang sekali diketahui secara pasti dalam wujud atau bentuk apa saja,  

sehingga definisi di atas seharusnya memberi keterangan rinci seputar ektra-

linguistik yang dimaksud. 

Selanjutnya Sperber and Wilson dalam Bell (1991) mengutarakan: 

―Translation is the replacement of a representation of a text in one language 

by a representation of an equivalent text in a second language‖ (p. 6). Apa 

yang terjadi dalam definisi keenam ini tampaknya memiliki kesamaan yang 

hampir mirip dengan pendapat Catford pada definisi kedua. Bedanya adalah 

bahwa Sperber dan Wilson memunculkan konsep representasi teks yang 

sepadan (representation of an equivalent text), sedangkan Catford 
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menyebutnya dengan informasi tekstual (textual material). Yang pertama 

lebih condong pada sajian teks, sedangkan yang kedua pada informasi 

tekstual. 

Kemudian Toury dalam James (2000) menyebutkan: ―Translation is a 

kind of activity which inevitably involves at least two languages and two 

cultural traditions.‖ Apa yang ada dalam definisi ketujuh ini juga kurang 

begitu jelas. Toury (2000) tidak menyebutkan jenis kegiatan apa yang 

dimaksud dengan a kind of activity itu, walaupun di sana tersurat inevitably 

yang artinya ‖tidak bisa dihindarkan‖. Jadi kegiatan yang dimaksud kurang 

jelas apakah memindahkan makna, menyampaikan pesan atau memahami 

bahasa dan budaya sumber, dan lain-lain. Di samping itu definisi ini terlalu  

sederhana dan umum yang hanya menyitir pelibatan dua bahasa dan dua 

tradisi kultural. Bagaimana dengan aspek stilistik dari dua kutub yang 

berbeda? 

Definisi yang dinyatakan oleh Toury dalam James (2000)  ini memiliki  

kelengkapan dan kepaduan, yaitu bahasa dan tradisi kultural yang menjadi 

sumber utama sebuah pesan. Dalam hal ini Toury lebih menyoroti dua aspek 

penting yang tidak bisa disepelekan dalam proses penerjemahan, terlebih 

warna tradisi kultural yang tersurat dalam bentuk kata, frase, maupun 

kalimat, sehingga penerjemah diharapkan mampu menerjemahkan 

ungkapan-ungkapan tradisi kultural yang seringkali menimbulkan masalah 

dalam penerjemahan, misalnya ungkapan-ungkapan stereotip, peristiwa 

budaya, bangunan tradisional, kekerabatan, kata ganti, dan undha-usuk basa 

(Soemarno, 2003, p. 31).  

Selanjutnya Steiner dalam Choliludin (2006) menjelaskan: 

―Translation can be seen as (co) generation of texts under specific 

constraints that is relative stability of some situational factors and, 

therefore, register, and classically, change of language and (context of) 

culture‖ (p. 5). Definisi yang terakhir ini menurut hemat penulis, tampak 

lebih mengusung format moderen karena Steiner mengangkat hasil 

terjemahan sebagai teks generasi kedua yang memperhatikan sosiolinguistik 

dan konteks kultural. Steiner lebih memandang kondisi kekinian yang sarat 

dengan kompleksitas register yang ada dalam masyarakat dewasa ini, 

sehingga dengan definisinya dia lebih dahulu mengantisipasi permasalahan 

leksis dan perubahan bahasa yang bisa muncul setiap saat. 
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Bab 3 

Jenis-jenis 
Penerjemahan 

 

Banyak pakar penerjemahan yang memiliki beragam sudut pandang 

dan pendapat tentang jenis penerjemahan. Di antara mereka ada yang 

memasukkan jenis penerjemahan ke dalam metode penerjemahan sedangkan 

prosedur penerjemahan ke dalam teknik penerjemahan. Misalnya, Newmark 

(1988:45) memasukkan penerjemahan harfiah dan Idiomatis ke dalam 

metode penerjemahan (translation method), sedangkan Larson (1991) 

memasukkannya ke dalam jenis penerjemahan (kinds of translation) (pp. 16-

17). Adapun Molina dan Albir (2002) dan Moentaha (2006) memasukkan 

penerjemahan harfiah ke dalam teknik penerjemahan, sedangkan Vinay dan 

Darbelnet (2002) dalam Molina dan Albir (2002) mengelompokkannya ke 

dalam prosedur penerjemahan (translation procedure) (p. 499). Berikut 

adalah jenis-jenis penerjemahan yang berada di luar pengelompokan yang 

termasuk ke dalam metode, prosedur dan teknik. 

 

1. Penerjemahan Dinamik 

Nababan (2003) menyatakan bahwa penerjemahan dinamik disebut 

juga penerjemahan wajar (pp. 33-34). Dalam prosesnya, amanat Bsu 

dialihkan dan diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang lazim dalam 

bahasa sasaran. Segala sesuatu yang berbau asing atau kurang bersifat alami, 

baik berkaitan dengan konteks budaya maupun pengungkapannya sedapat 

mungkin dihindari dalam Bsa. Berikut adalah contoh penerjemahan dinamik. 
Tsu : The author has organized this book since 1995. 

Tsa1: Penulis telah mengorganisasi buku ini sejak 1995. 

 (Terjemahannya tidak lazim karena masih berbau asing dengan 

menggunakan kata mengorganisasi) 

Tsa2: Penulis telah menyusun buku ini sejak 1995.  

          (Terjemahannya lazim) 
 

2.  Penerjemahan Pragmatik 

Soemarno (1983) mengemukakan bahwa fokus penerjemahan 

pragmatik terletak pada ketepatan informasi yang disampaikan oleh Tsu (pp. 

25-26). Penerjemahan ini tidak begitu memperhatikan aspek-aspek 

kebahasaan Tsu. Contoh dari terjemahan pragmatik ini dapat kita jumpai 

dalam bentuk dokumen-dokumen teknik. Dokumen-dokumen teknik ini 

berguna bagi para ahli mesin untuk dibaca sebagai instruksi manual, 

misalnya pada saat mereka akan merakit mesin. 

Di samping itu Nababan (2003) menambahkan bahwa penerjemahan 

pragmatik mengacu pada pengalihan amanat dengan mementingkan 
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ketepatan penyampaian informasi dalam Bsa yang sesuai dengan informasi 

dalam Bsu (p. 34). Penerjemahan ini tidak begitu memperhatikan aspek 

bahasa dan estetik Bsu. Contoh terjemahannya dapat kita lihat dalam 

terjemahan dokumen-dokumen teknik dan niaga yang lebih mengutamakan 

informasi dan fakta. Berikut adalah contoh terjemahan pragmatik dari 

sampul iklan sabun anak. 
 

Tsu : Master Kids Shower Gel formulated with Triclosan,    

               Aloe Vera Extract, D-Panthenol and Vitamin E to    

               make your skin clean, fresh, soft, and stay healthy.   

               Lather onto wet body, rinse well. Use under adult  

               supervision. Store in a cool & dry place. No direct   

               sunlight. 

Tsa :  Sabun Mandi Master Kids yang diformulasikan  

               dengan Triclosan, Ekstrak Aloe Vera, D-Panthenol  

               dan Vitamin E. Kulitmu jadi bersih, harum, lembut,  

               dan tetap sehat. Usapkan pada tubuh hingga  

               berbusa, bilas hingga bersih. Ajarilah anak Anda  

               untuk menggunakannya dengan benar. Simpan di  

               tempat kering dan tidak terkena sinar matahari  

               langsung. 
Setelah dianalisis, dari kata ‘Sabun‘ hingga ‘sehat‘ bukanlah kalimat 

yang baik dan benar karena rangkaian itu belum menjadi kalimat majemuk 

yang utuh. Maka dari itu sebaiknya pada Tsa disisipkan kata kerja 

‘menjadikan‘ atau ‘membuat‘ di antara ‘Vitamin E‘ dan ‘Kulitmu‘, sehingga 

menjadi kalimat majemuk bertingkat yang benar: ‘Sabun Mandi Master Kids 

yang diformulasikan dengan Triclosan, Ekstrak Aloe Vera, D-Panthenol dan 

Vitamin E membuat kulitmu jadi bersih, harum, lembut, dan tetap sehat. 

 

3. Penerjemahan Aestetik-poitik 

Soemarno (1983) berpendapat bahwa penerjemahan estetik-puitik 

(aesthetic-poetic translation) adalah penerjemahan yang sangat 

memperhatikan aspek-aspek keindahan, aspek-aspek perasaan, emosi, 

perasaan haru, dan sebagainya (pp. 25-26). Seorang penerjemah estetik-

puitik harus mampu mengungkapkan kembali aspek-aspek tadi dari Tsu ke 

dalam Tsa. Jenis penerjemahan  ini dapat kita temui pada terjemahan karya-

karya sastra. Seorang penerjemah karya sastra harus berusaha tidak hanya 

mempertahankan isi tetapi juga aspek-aspek keindahannya. Itulah sebabnya 

penerjemahan estetik-puitik disebut juga penerjemahan sastra, misalnya 

penerjemahan puisi, prosa dan drama yang sangat menekankan konotasi 

emosi dan gaya bahasa. Berikut ini adalah contoh penerjemahan estetik-

puitik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris: 

 



 

  
13 

Tsu :  Di luar salju terus. Hampir pagi. 

  Tubuhmu terbit dari berahi. 

  Angin menembus. Hilang lagi. 

  Nafasmu membayang dalam dingin.  

                Mencari. 

(Bagian dari sajak Gunawan Muhamad, berjudul Ranjang 

Pengantin Kopenhagen  dalam Machali (2000:80)). 

  Tsa : Outside snow falls. Almost morning. 

    Your body shaped in sensual feeling. 

    The wind pierces. And is clearing. 

    Your breath a shadow in the cold. Searching. 

(Terjemahan Harry Aveling dalam Machali, 2000, 81). 
Jika kita analisis, penerjemahan di atas sangat memperhatikan 

keindahan bahasa. Penerjemah berusaha mempertahankan rima Tsu yang 

memiliki rima a-a-a-a dengan bunyi [ɪ] ke dalam Tsa yang memiliki rima a-

a-a-a dengan bunyi [ŋ]. Aspek perasaan dan emosi pun tampak dalam pilihan 

kata yang memiliki padanan serasi antara Tsu dan Tsa, misalnya frase 

‘berahi‘ diterjemahkan sensual feeling dan ‘angin menembus‘ diterjemahkan 

menjadi the wind pierces. 

 

4. Penerjemahan Etnografik 

Soemarno (1983) mengemukakan bahwa tujuan penerjemahan 

etnografik adalah menjelaskan konteks-konteks budaya dari Bsu dan Bsa. 

Penerjemah harus peka terhadap perbedaan pemakaian kata-kata yang 

mempunyai bentuk dan arti yang mirip dalam suatu bahasa (p. 26). Dia harus 

menemukan kata-kata yang cocok dalam Bsa untuk mengungkapkan 

masalah-masalah kebudayaan yang terbatas dalam Bsu. Nababan (2003) 

memberi contoh tentang penggunaan yang berbeda-beda antara kata yes dan 

yea dalam bahasa Inggris Amerika (pp. 33-34). Penerjemah harus mampu 

menemukan padanannya dalam Bsa. Hal ini akan sukar dilakukan apabila 

suatu kata Bsu ternyata belum atau tidak mempunyai padanan dalam Bsa, 

yang disebabkan oleh berbedanya budaya pemakai kedua bahasa. Kata 

‘delman‘ dan ‘bemo‘ itu tetap ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian 

penerjemah memberi keterangan dalam bentuk catatan kaki (footnotes) 

tentang arti dari kata tersebut, misalnya untuk kata ‘delman‘ diberi 

keterangan two-wheeled buggy, ‘bemo‘ diberi keterangan small motorized 

vehicle used for public transportation. Cara ini dianggap paling tepat dalam 

mengatasi ketiadaan padanan kata Bsu dalam Bsa yang disebabkan oleh 

budaya kedua bahasa itu berbeda satu sama lain. 
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5. Penerjemahan Linguistik 

Nababan (2003) berpendapat bahwa penerjemahan linguistik adalah 

penerjemahan yang hanya berisi informasi linguistik yang implisit dalam 

Bsu yang dijadikan eksplisit dalam Bsa (p. 37). Hal ini terjadi karena sebuah 

kalimat misalnya, berbentuk kalimat taksa (ambiguous sentence) yang 

memiliki struktur lahir (surface structure) yang sama namun struktur 

batinnya (deep structure) berbeda. Sebelum diterjemahkan, kalimat tersebut 

harus ditransformasi balik atau dianalisis komponennya terlebih dahulu, 

sehingga kalimat tersebut dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah 

contoh dua kalimat taksa yang memiliki struktur lahir yang sama tetapi 

mempunyai struktur batin yang berbeda. Dalam bentuk struktur lahir kedua 

kalimat tersebut adalah:  
1. John is willing to help.   

2. John is difficult to help.  
Jika dilihat secara sekilas, John pada kedua kalimat tampak seperti 

memiliki peranan yang sama, padahal jika dianalisis secara linguistik John 

pada kalimat ke-1 adalah pelaku (doer) aktivitas untuk kata kerja to help, 

sedangkan John pada kalimat ke-2 adalah  penderita (patient) untuk kata 

kerja to help, sehingga jika ditransformasi ke dalam struktur batin kedua 

kalimat tersebut menjadi: 
1. John is willing to help someone.  

2. John is difficult for someone to help. 
Jika kedua kalimat tersebut sudah ditransformasi, maka penerjemah 

akan mudah menerjemahkannya. Beberapa kemungkinan hasil 

terjemahannya adalah sebagai berikut: 
1. a. John rela menolong seseorang (struktur batin). 

    b. John rela menolong (struktur lahir). 

2. a. John sulit bagi seseorang untuk menolong (struktur batin). 

    b. John sulit ditolong seseorang (struktur batin). 

    c. John sulit ditolong (struktur lahir). 
Setelah diamati dari beberapa jenis penerjemahan di atas, jenis 

penerjemahan yang selama ini banyak muncul dalam penerjemahan karya-

karya sastra, diantaranya novel, adalah jenis penerjemahan estetik-puitik 

karena jenis penerjemahan ini lebih mengutamakan keindahan dan rasa 

bahasa. Jenis penerjemahan ini memperhatikan penerjemahan aspek stilitik 

dan sosiobudaya dalam Bsu dan Bsa. Gaya-gaya bahasa seperti metafora dan 

personifikasi diterjemahkan dari Tsu dengan cara mencari bentuk yang 

sepadan dalam Tsa. Demikian pula istilah-istilah yang berkaitan dengan 

sosiobudaya seperti idiom dan nama diri diterjemahkan dengan istilah-istilah 

yang sepadan dalam kedua bahasa itu. 
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Bab 4 Metode Penerjemahan 
 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah metode 

diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan (2005:740). Berkaitan dengan batasan istilah metode 

penerjemahan (Translation Method), Molina dan Albir (2002:507) 

menyatakan bahwa metode penerjemahan lebih cenderung pada sebuah cara 

yang digunakan oleh penerjemah dalam proses penerjemahan sesuai dengan 

tujuannya yang menyangkut keseluruhan teks. Di samping itu metode 

penerjemahan merupakan justifikasi global atau penilaian umum dari 

seorang penilai hasil terjemahan terhadap keseluruhan teks yang 

diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. 

‖A translation method refers to the way of a particular translation 

process that is carried out in terms of the translator‘s objective, i.e., a 

global option that affects the whole texts‖. 

Secara praktis metode penerjemahan sangat mempengaruhi hasil 

terjemahan. Hasil terjemahan sebuah teks sangat ditentukan oleh metode 

penerjemahan yang dianut oleh penerjemah karena maksud, tujuan dan 

kehendak penerjemah akan berpengaruh terhadap hasil terjemahan teks 

secara keseluruhan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Newmark dalam 

Ordudary (2007) yang menyatakan bahwa metode penerjemahan sangat 

berkaitan dengan keseluruhan teks, sedangkan prosedur penerjemahan lebih 

cenderung digunakan untuk menerjemahkan kalimat atau unit bahasa terkecil 

(p. 1). 

―[w]hile translation methods relate to whole texts, translation 

procedures are used for sentences and the smaller units of language‖.  

Kaitannya dengan pengelompokan metode penerjemahan, Newmark 

(1988) telah mengelompokkannya ke dalam dua kelompok besar. Empat 

metode pertama lebih cenderung digunakan untuk menerjemahkan yang 

lebih berpihak pada bahasa sumber (Source Text), yaitu word-for-word 

translation, literal translation, faithful translation, dan semantic translation, 

sedangkan empat metode berikutnya lebih berpihak pada bahasa sasaran 

(Target Text), yaitu adaptation, free translation, idiomatic translation, dan 

communicative translation (p. 45). 
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1. Metode Kata-demi-kata (Word-for-Word Translation) 

Newmark (1988) berpendapat bahwa dalam metode penerjemahan 

kata-demi-kata (word-for-word translation), kata-kata dalam teks sasaran 

(Target Text) biasanya langsung diletakkan di bawah versi teks sumbernya 

(Source Text), sehingga metode penerjemahan ini sering disebut dengan 

metode penerjemahan antar baris (interlinear translation) (p. 45). Metode 

penerjemahan ini sangat terikat pada tataran kata, sehingga susunan kata 

sangat dipertahankan. Dalam melakukan tugasnya, penerjemah hanya 

mencari padanan kata dari bahasa sumber (Source Language) ke dalam 

bahasa sasaran (Target Language). Susunan kata dalam kalimat terjemahan 

sama persis dengan susunan kata dalam kalimat bahasa sumber. Setiap kata 

diterjemahkan satu per satu berdasarkan makna umum atau di luar konteks, 

sedangkan kata-kata yang berkaitan dengan budaya diterjemahkan secara 

harfiah. Metode penerjemahan ini umumnya digunakan oleh penerjemah 

pada tahapan proses prapenerjemahan, yaitu ketika penerjemah pada saat 

menerjemahkan teks mengalami kesukaran atau ketika penerjemah perlu 

untuk memahami mekanisme bahasa sumber terlebih dahulu. Metode 

penerjemahan ini juga biasanya digunakan  pada tahap analisis teks sumber 

atau tahap awal pengalih bahasaan. 

Di bawah ini adalah beberapa contoh hasil terjemahan yang 

menggunakan metode penerjemahan kata-demi-kata. Pada analisis teks 

terjemahan di bawah, digunakan istilah Tsu (Teks sumber), Tsa (Teks 

sasaran), Bsu (Bahasa sumber), dan Bsa (Bahasa sasaran). 

 

1) Tsu : This oil contains low fats but high calories. 

    Tsa : *Ini minyak mengandung rendah lemak tetapi tinggi kalori. 
Jika dianalisis, teks sumber (Tsu) di atas diterjemahkan kata-demi-kata 

ke dalam teks sasaran (Tsa). Setiap kata pada teks sumber diterjemahkan 

lurus antar baris (Interlinear). Kata ‗This‘ diterjemahkan ‗Ini‘, kata ‗oil‘ 

diterjemahkan ‗minyak‘, yang seharusnya secara harfiah bisa diterjemahkan 

‗Minyak ini‘ bukan ‗Ini minyak‘. Selanjutnya kata kerja ‗contains‘ 

diterjemahkan menjadi ‗mengandung‘, frase ‗low fat‘ diterjemahkan ‗rendah 

lemak‘, seharusnya ‗lemak rendah‘, dan frase ‗high calories‘ diterjemahkan 

menjadi ‗tinggi kalori‘, seharusnya ‗kalori tinggi‘. 

Berdasarkan hasil terjemahan di atas, kalimat teks sasaran (Tsa) yang 

dihasilkan sangatlah rancu dan janggal karena susunan frasenya banyak yang 

tidak berterima dalam tata bahasa Indonesia dan maknanya kurang tepat. 

Alternatif terjemahan dari kalimat di atas yang lebih berterima adalah 

sebagai berikut: ‗Minyak ini mengandung kadar lemak yang rendah tetapi 

berkalori tinggi.‘ 
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2) Tsu : She likes this traditional food. 

Tsa : *Dia menyukai ini tradisional makanan. 

Kalimat Tsu diterjemahkan kata-demi-kata. ‘She‘ diterjemahkan ‘Dia 

(perempuan)‘, ‘likes‘ diterjemahkan ‘menyukai‘ dan yang paling rancu 

adalah frase ‘this traditional food‘ diterjemahkan menjadi ini tradisional 

makanan‘. Hasil terjemahan seperti di atas tidak berterima dalam bahasa 

Indonesia karena susunan katanya tidak benar dan maknanya tidak berterima, 

seharusnya terjemahan tersebut:‘ Dia menyukai makanan tradional ini‘. 

3) Tsu : They will arrive in London tomorrow morning. 

    Tsa : Mereka akan tiba di London besok pagi. 
Kalimat ke-3 diterjemahkan secara kata per kata, akan tetapi hasil 

terjemahannya masih berterima karena sesuai dengan tata bahasa Indonesia. 

Demikian pula maknanya dapat dimengerti dan berterima dalam bahasa 

sasaran. 

4) Tsu : Mr. Smith has two sons and three daugthers. 

    Tsa : Tuan Smith punya dua anak laki-laki dan tiga anak 

perempuan. 
Kalimat ke-4 pun demikian, semua kata dalam teks sumber 

diterjemahkan secara interlinear (antar baris) dan hasil terjemahannya dapat 

dipahami dengan baik dan struktur kalimatnya pun tepat sesuai dengan 

struktur kalimat sasaran. Namun demikian, jika dianalisis sebenarnya masih 

terdapat kejanggalan makna dalam terjemahan dua frase, yaitu ‗two sons‘ 

dan ‗three daughters‘. Seharusnya frase yang pertama diterjemahkan 

menjadi ‗dua orang anak laki-laki‘ dan frase yang kedua ‗dua orang anak 

perempuan‘.  

 

2. Metode Harfiah (Literal Translation) 

Penerjemahan harfiah (literal translation) atau disebut juga 

penerjemahan lurus (linear translation) berada di antara penerjemahan kata-

demi-kata dan penerjemahan bebas (Newmark, 1988, p. 46). Dalam proses 

penerjemahannya, penerjemah mencari konstruksi gramatikal bahasa sumber 

(Bsu) yang sepadan atau dekat dengan bahasa sasaran (Bsa). Metode 

penerjemahan harfiah ini terlepas dari konteks. Penerjemah biasanya mula-

mula menerjemahkan teks sumber seperti cara menerjemahkan kata-demi-

kata, tetapi dia kemudian menyesuaikan susunan kata-katanya dengan tata 

bahasa sasaran. Berikut adalah beberapa contoh dari hasil terjemahan 

harfiah: 

1) Tsu : This oil contains low fats but high calories. 

    Tsa : Minyak ini mengandung lemak rendah tetapi berkalori tinggi. 
Frase ‗This oil‘ sudah diterjemahkan sesuai dengan struktur bahasa 

Indonesia menjadi ‗Minyak ini‘ dan frase ‗low fats‘ sudah diterjemahkan 

menjadi ‗lemak rendah‘ dengan cukup baik dan berterima, walaupun 
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sebenarnya kata ‗yang‘ bisa disisipkan, sehingga terjemahannya menjadi 

‗lemak yang rendah‘. Demikian pula dengan frase ‗high calories‘ yang sudah 

diterjemahkan secara harfiah sesuai dengan struktur frase dalam bahasa 

Indonesia menjadi ‗berkalori tinggi‘. Awalan ‗ber-‗ sebenarnya memiliki 

makna ‗mengandung‘ yang selaras dengan kata kerja ‗contains‘ dalam teks 

sumber. 

2) Tsu : It’s raining cats and dogs. 

    Tsa : Hujan kucing dan anjing. 

Kalimat ke-2 ini sudah diterjemahkan secara literal, akan tetapi 

maknanya keluar dari konteks karena makna sesungguhnya dari ungkapan 

tersebut adalah ‗Hujan lebat‘ atau ‗Hujan deras‘ yang diibaratkan besarnya 

sebesar kucing dan anjing atau ributnya seribut perkelahian kucing dan 

anjing. Biasanya jika hujan lebat atau deras, di samping curah hujannya yang 

begitu besar, sering pula diselingi suara geledek atau halilintar, sehingga 

konteks semacam ini di dalam budaya barat sering dinyatakan dengan 

ungkapan ―Bagaikan hujan kucing dan anjing‘. Di Indonesia kita tidak 

mengenal istilah seperti itu, sehingga secara bebas, terjemahanya itu bisa 

dimaknai dengan ―Hujan lebat‘ atau ―Hujan deras‘. 

3) Tsu : They stay in a new house now. 

    Tsa : Mereka tinggal di sebuah rumah baru sekarang. 
Teks sumber pada kalimat ke-3 ini sudah diterjemahkan secara literal. 

Frase ‘a new house‘, misalnya, diterjemahkan dengan tepat sesuai struktur 

frase bahasa Indonesia menjadi frase ‘sebuah rumah baru‘. Walaupun 

sebenarnya kalimat tersebut bisa diterjemahkan lebih baik menjadi ‘Sekarang 

mereka tinggal di sebuah rumah baru‘. Kata keterangan waktu ‘now‘ 

(=sekarang) bisa diletakkan di depan kalimat dengan teknik transposisi 

tempat dari belakang ke depan, sehingga hasil terjemahannya terasa lebih 

alamiah. 

4) Tsu : The sooner the better. 

Tsa : Lebih cepat lebih baik. 
Ungkapan pada teks ke-4 ini telah diterjemahkan secara literal dengan 

menggunakan makna denotatif atau menurut arti kamusnya serta sesuai 

dengan tata bahasanya, yaitu tingkat perbandingan (Degree of Comparison). 

 

3.  Metode Setia (Faithful Translation) 

Metode penerjemahan setia (faithful translation) digunakan oleh 

penerjemah ketika dia berusaha mereproduksi makna kontekstual dari teks 

asli dengan tepat dalam batasan-batasan struktur gramatikal teks sasaran 

(Newmark, 1988, p. 46). Dalam proses penerjemahannya, kata-kata yang 

bermuatan nilai budaya diterjemahkan berdasarkan kontekstual dengan cara 

memelihara keaslian pesannya, akan tetapi masih terdapat penyimpangan 

tata bahasa yang dibiarkan dan pilihan kata yang tidak luwes. Metode 
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penerjemahan ini berpegang teguh pada maksud dan tujuan teks sumber, 

sehingga hasil terjemahannya kadang-kadang masih terasa kaku dan 

seringkali terasa asing.  

Dengan menggunakan metode penerjemahan ini, penerjemah sangat 

mempertahankan aspek format (dalam teks hukum), aspek bentuk (dalam 

teks puisi), bentuk metafora (dalam penerjemahan teks sastra), dan bentuk 

istilah (dalam teks informatika), sehingga pembaca secara lengkap masih 

melihat kesetiaan pada segi bentuknya dalam bahasa sasaran, meskipun hasil 

terjemahannya tidak lazim atau tidak dikenal. Penerjemahan ini sering 

disebut dengan ‖translationese‖ (Hoed, 2006, p. 57).  Perhatikan beberapa 

contoh terjemahan dengan menggunakan metode setia yang sudah 

dimodifikasi (Newmark, 1988, p. 46; Machali, 2000, p. 51; Hartono, 2009, p. 

21; Hartono, 2013, p. 18) sebagai berikut: 

1) Tsu: Jack is too well aware that he is naughty. 

    Tsa: Jack menyadari terlalu baik bahwa ia nakal. 

Kalimat ke-1 ini diterjemahkan secara setia. Dalam hal ini penerjemah 

secara setia mempertahankan frase ‘too well aware‘ ini dengan 

menerjemahkan menjadi ‘menyadari terlalu baik‘ walaupun terjemahannya 

terasa janggal. Akan lebih tampak wajar, jika kalimat tersebut diterjemahkan 

menjadi ‘Jack sangat sadar bahwa ia nakal‘. 

2) Tsu: The local government opened a bonded zone. 

    Tsa: Pemerintah daerah sudah membuka sebuah kawasan berikat. 
Yang menjadi fokus perhatian penerjemahan setia (faithful translation) 

pada kalimat ke-2 di atas adalah penerjemahan frase ‗bonded zone‘. Frase 

tersebut diterjemahkan menjadi ‗kawasan berikat‘. Istilah tersebut telah 

diterjemahkan dengan benar dengan mempertahankan bentuk istilahnya, 

akan tetapi maknanya tidak begitu lazim dan seolah-olah dipaksakan. Namun 

demikian cara seperti terkadang menjadi upaya kreatif bagi para penerjemah 

untuk memperkenalkan istilah baru, sehingga istilah tersebut lambat laun 

akan dikenal dan digunakan banyak orang. Istilah ‗kawasan berikat‘ belum 

lumrah didengar oleh telinga orang Indonesia, akan tetapi istilah ‗bonded 

zone‘ ini sudah menjadi istilah lazim dalam dunia ekonomi, yaitu sebuah 

gedung, tempat, atau wilayah tertentu yang digunakan untuk menyimpan 

persediaan barang tertentu yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. 

Mungkin kita lebih akrab dengan istilah ‗gudang penyimpanan barang-

barang import‘ daripada ‗kawasan berikat‘. Bonded zone is a building, place, 

or area that meets certain requirements, which is used to stockpile goods 

with a specific purpose to get a suspension of import duties.  
(http://www.indonesia-investments.com). 

  

http://www.indonesia-investments.com/
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3) Tsu: I have quite a few friends. 

    Tsa: Saya mempunyai sama sekali tidak banyak teman. 
Pada kalimat ke-3 ini hasil terjemahannya masih terasa janggal karena 

penerjemah terlalu berpegang teguh pada pesan teks sumber. Terjemahannya 

rancu dan perlu diperbaiki, namun itulah ciri dari penerjemahan setia, 

khususnya pada penerjemahan kata keterangan ‘quite‘ dan frase ‘a few 

friends‘. Kata keterangan ‘quite‘ sebenarnya dapat diterjemahkan ‘sungguh‘ 

atau ‘benar-benar‘ selain ‘sama sekali‘ dan frase ‘a few friends‘ dapat 

diterjemahkan ‘sedikit teman‘, sehingga kalimat di atas itu maksudnya 

adalah: 1) Saya mempunyai sangat sedikit teman, 2) Saya hanya mempunyai 

sedikit teman, 3) Teman saya hanya sedikit, 4) Sungguh teman saya hanya 

sedikit, 5) Saya benar-benar hanya mempunyai sedikit teman. 

4) Tsu: He was sent to a normal school in a small town. 

    Tsa: Dia dikirimkan ke sekolah normal di sebuah kota kecil. 
Yang menjadi fokus dari contoh penerjemahan setia pada kalimat ke-4 

adalah penerjemahan frase ‘normal school‘ dan kata kerja pasif ‘was sent‘. 

Frase ‘normal school‘ diterjemahkan secara setia oleh penerjemah menjadi 

‘sekolah normal‘, padahal istilah ‘normal school‘ itu bukan ‘sekolah normal‘ 

tetapi sejenis ‘sekolah guru‘. Normal school is also called teachers college 

or teacher-traning college, institution for the training of teachers 

(www.britannica.com/topic/normal-school). Di Indonesia jaman dahulu ada jenis 

sekolah yang sama istilahnya dengan ‗Normal School‘ yaitu Sekolah 

Pendidikan Guru (SPG)‘. Yang kedua, kata kerja pasif ‗was sent‘ 

diterjemahkan menjadi ‗dikirim‘, padahal maksudnya adalah ‗disekolahkan‘. 

Maka dari itu kalimat ke-4 di atas sebenarnya dapat diterjemahkan menjadi: 

1) Dia dikirim ke sekolah guru di sebuah kota kecil, 2) Dia dikirim ke SPG 

di sebuah kota kecil, 3) Dia disekolahkan ke SPG di sebuah kota kecil. 

 

4.  Metode Semantis (Semantic Translation) 

Penerjemahan semantis (semantic translation) lebih luwes daripada 

penerjemahan setia. Penerjemahan setia lebih kaku dan tidak kompromi 

dengan kaidah bahasa sasaran atau lebih terikat dengan bahasa sumber, 

sedangkan penerjemahan semantis lebih fleksibel dengan bahasa sasaran 

(Newmark, 1988, p. 46; Machali, 2000, p. 52). Berbeda dengan 

penerjemahan setia, penerjemahan semantis harus mempertimbangkan unsur 

estetik teks bahasa sumber dengan cara mengompromikan makna selama 

masih  dalam batas kewajaran.  Perhatikan contoh berikut:  

1) Tsu : He is a book-worm. 

Tsa : Dia seorang kutu buku. 
Pada kalimat ke-1 ini frase book-worm diterjemahkan secara fleksibel 

sesuai dengan konteks budaya dan batasan fungsional yang berterima dalam 

bahasa sasaran. Makna dari ungkapan di atas adalah bahwa Dia (laki-laki) 

http://www.britannica.com/topic/normal-school
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adalah seorang yang sangat suka membaca (bookaholic). Orang yang gila 

membaca dalam budaya masyarakat barat dikenal dengan ‘a book-worm‘, 

sedangkan dalam budaya masyarakat timur, misalnya di Indonesia, orang 

yang hobinya membaca itu disebut ‗kutu buku‘. Kata ‗worm‘ yang bermakna 

‗cacing‘ dalam konteks budaya barat sepadan dengan kata ‗kutu‘ dalam 

konteks budaya timur karena dua kata yang berbeda itu merujuk pada benda 

yang maknanya sama, yaitu seekor binatang kecil sejenis ulat yang hidup 

dalam buku dan memakan kertas sehingga membentuk lubang-lubang kertas. 

2) Tsu : Keep off the grass. 

Tsa : Jauhi rumput ini. 
Ungkapan peringatan pada kalimat ke-2 ‘Keep off the grass‘ ini sering 

kita lihat di taman-taman kota atau perkantoran. Kita semua sudah sangat 

faham dengan maksud tulisan tersebut yang menginformasikan kepada 

orang-orang yang berada di sekita taman itu agar tidak menginjak rumput. 

Ungkapan tersebut memiliki padanan makna yang sangat beragam dalam 

konteks budaya masyarakat Indonesia, sehingga tanda peringatan memiliki 

padanan komunikatif sebagai: 1) Hindari rumput, 2) Jangan menginjak 

rumput, 3) Dilarang menginjak rumput, 4) Jaga jarak dengan rumput, 5) 

Jauhkan dari rumput, 6) Jangan injak rumput tersebut, dan 7) Dilarang 

berjalan di atas rumput ini. 

3) Tsu : He is wearing a heavy jacket. 

Tsa : Dia memakai sebuah jaket tebal.  
Kalimat ke-3 ini diterjemahkan dengan mempertahankan struktur 

semantis dan sintaksis serta gaya bahasa dari teks bahasa sumber. Secara 

semantis kata ‘heavy‘ itu berarti ‘tebal‘ sesuai dengan sifat dari jaket yang 

tidak mungkin diartikan secara harfiah atau mengikuti arti berdasarkan 

kamus, yaitu ‘berat‘. Dalam sehari-hari kita tidak pernah mengatakan ‘jaket 

berat‘ tetapi ‘jaket tebal‘ walaupun memang jaket yang tebal itu biasanya 

terasa berat. 

 

5. Metode Saduran (Adaptation) 

Newmark (1988) menyatakan bahwa metode saduran atau metode 

adaptasi ini disebut dengan metode penerjemahan yang paling bebas (the 

freest form of translation) dan paling dekat dengan bahasa sasaran (p. 46). 

Istilah ‖saduran‖ dapat diterima jika penyadurannya itu tidak mengorbankan 

tema, karakter atau alur cerita teks sumber. Metode penerjemahan adaptasi 

ini banyak digunakan untuk menerjemahkan puisi dan drama. Dalam proses 

penerjemahan adaptasi ini terjadi peralihan budaya bahasa sumber ke bahasa 

sasaran dan teks sumber itu ditulis kembali, kemudian diadaptasikan ke 

dalam teks sasaran. Jika seorang penyair menyadur atau mengadaptasi 

sebuah naskah drama untuk dimainkan, maka dia harus mempertahankan 

semua karakter dalam naskah asli dan alur ceritanya harus tetap 
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dipertahankan. Salah satu contoh saduran yang terkenal adalah drama karya 

Shakespeare yang berjudul ‖Machbeth‖ yang telah diadaptasi oleh penyair 

W.S. Rendra. Dalam karya saduran ini beliau tetap mempertahankan semua 

karakter cerita dalam naskah aslinya dan alur ceritanya, tetapi dialognya 

sudah beliau sadur dan sesuaikan dengan budaya Indonesia (Machali, 2000, 

p. 53). 

Selanjutnya Hoed (2006) menambahkan bahwa dalam metode 

adaptasi, unsur budaya dalam bahasa sumber disulih dengan unsur budaya 

dalam bahasa sasaran.  Dalam cerita binatang atau fabel, misalnya, tema, 

alur, dan moralnya dipertahankan, namun tokoh-tokohnya disulih dengan 

tokoh-tokoh lokal, seperti rubah disulih menjadi kancil (Hartono, 2014, p. 

22). 

Berikut adalah contoh lain daari metode saduran yang diambil dari 

sebuah bait lirik lagu karya The Beatles tahun 1968 yang berjudul Hey Jude 

yang disadur dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia (Baladewa, 

2010). 

Tsu: Hey Jude, don‘t make it bad 

Take a sad song and make it better 

Remember to let her into your heart 

Then you can start to make it better 

Tsa:  Kasih, dimanakah 

Mengapa kau tinggalkan aku 

Ingatlah-ingatlah kau padaku 

Janji setiamu tak kan kulupa 

 

Perhatikan bahwa teks sumber diterjemahkan secara bebas sekali ke 

dalam teks sasaran. Ungkapan ‗Hey Jude‘ diterjemahkan menjadi ‗Kasih‘ 

tanpa memperhatikan struktur maupun tata bahasa, tetapi langsung fokus 

pada maknanya. Penerjemah dengan bebas sekali menerjemahkan maksud si 

penulis teks sumber dan dia mencari padanan bebas menurut penafsiran dia 

sendiri. Dalam hal ini terjadi transposisi dan modulasi yang sangat ekstrim. 

Kemudian, kalimat don‘t make it bad diterjemahkan menjadi kata tanya 

‗dimanakah‘. Ini benar-benar penerjemahan yang sangat bebas. Penerjemah 

tidak lagi memperhatikan struktur kalimat dan tata bahasa yang ada, yang 

penting maksudnya dapat ditransfer ke dalam bahasa sasaran dengan baik. 

Kasus yang sama terjadi pada semua kalimat yang ada dalam semua baris 

puisi itu, misalnya kalimat majemuk setara ‗Take a sad song and make it 

better‘ yang berbentuk perintah diterjemahkan menjadi sebuah kalimat 

bernuansa tanya ‗Mengapa kau tinggalkan aku‘. Berikutnya kalimat 

‗Remember to let her into your heart‘ diterjemahkan jauh sekali. Dalam hal 

ini terjadi pergeseran kata ganti orang ketiga tunggal her (=dia perempuan) 

menjadi kata ganti pertama ‗ku‘, frase ‗into your hearth‘ diterjemahkan 
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menjadi frase berpreposisi ‗padaku‘. Demikian pula dengan kalimat terakhir 

‗Then you can start to make it better‘ yang benar-benar diterjemahkan 

dengan sangat bebas menjadi ‗Janji setiamu tak kan kulupa‘ tanpa 

memperhatikan struktur kalimat dan tata bahasa sedikit pun. Dalam hal ini 

sungguh penerjemah menerjemahkan teks sumber ke dalam teks sasaran itu 

dengan bebas sekali (Hartono, 2014, p. 23). 

Contoh saduran yang lainnya adalah cerita kanak-kanak karya Merari 

Siregar yang berjudul Si Jamin dan Si Johan. Cerita ini disadur dari Jan 

Smess karya penulis Belanda Justus van Maurik yang ber-setting-kan 

Belanda, tetapi karya Merari Siregar ber-setting-kan Jakarta dan 

menggunakan nama Indonesia bagi tokoh pelakunya 
(https://nahulinguistik.wordpress.com/) 

 

6. Metode Bebas (Free Translation) 

Metode penerjemahan bebas (free translation) merupakan 

penerjemahan yang lebih mengutamakan isi dari pada bentuk teks sumber 

(Newmark, 1988 dan Machali, 2009 dalam Hartono, 2014, p. 23). Hasil 

terjemahan dengan metode ini biasanya berbentuk parafrase yang lebih 

panjang daripada bentuk  aslinya. Hal ini ditujukan agar isi atau pesan dari 

penulis teks sumber akan lebih jelas diterima oleh pengguna bahasa sasaran, 

sehingga terjemahannya bertele-tele dan panjang lebar, bahkan hasil 

terjemahannya tampak seperti bukan terjemahan.  Perhatikan terjemahan 

berikut ini sebagai perbandingan antara terjemahan kata-per-kata, harfiah, 

dan bebas. 

1) Tsu : It’s raining cats and dogs. 

Tsa 1 : Ini hujan kucing-kucing dan anjing-anjing. (Kata-per-kata) 

Tsa 2 : Hujan kucing dan anjing. (Harfiah) 

Tsa 3 : Hujan yang sangat lebat. (Bebas) 

Hasil terjemahan bebas seperti data di atas, benar-benar merupakan 

hasil eksplorasi gagasan dan tambahan informasi serta penjelasan yang lebih 

bebas dan alamiah. Dalam hal ini penerjemah mencari padanan yang 

memungkinkan bisa lebih detail dan lengkap serta lebih berterima di 

masyarakat pembaca teks sasaran. 

Soemarno (2001) dalam Hartono (2014) juga memberi contoh 

terjemahan bebas seperti berikut ini: 

2) Tsu : The flowers in the garden. 

     Tsa : Bunga-bunga yang tumbuh di kebun. 
Kasus penerjemahan bebas itu berbeda dengan kasus penerjemahan 

saduran. Contohnya dalam hal ini penerjemah masih menerjemahkan teks 

sumber ke dalam teks sasaran secara wajar. Artinya penerjemah itu tetap 

memperhatikan struktur kalimat dan tata bahasa teks sasaran, walaupun 

masih menyisipkan atau menambah unsur kalimat lain dalam teks 

https://nahulinguistik.wordpress.com/
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sararannya. Klausa ‘yang tumbuh‘, misalnya, muncul sebagai teknik 

amplifikasi untuk memperjelas subyek kalimat ‘Bunga-bunga‘. Dengan kata 

lain, terjemahan pada kalimat ke-2 ini telah mengalami pergeseran makna 

yang disebut dengan shunt up atau langsir ke atas karena frase preposisi ‘in 

the garden‘ menjadi klausa ‘yang tumbuh di kebun‘. Dalam hal ini 

penerjemah menyisipkan bagian kalimat ‘yang tumbuh‘ yang secara eksplisit 

itu tidak ada pada teks sumber. 

3) Tsu : How they live on what he makes? 

     Tsa : Bagaimana mereka dapat hidup dengan penghasilannya? 

Dalam kasus ini terjadi penambahan modalitas ‘dapat‘ dalam Tsa yang 

tidak muncul dalam Tsu. Klausa on what he makes diterjemahkan menjadi 

frase ‘dengan penghasilannya‘. Ini artinya bahwa pada contoh nomor 2 telah 

terjadi pergeseran yang disebut dengan shunt down (langsir ke bawah). 

Walaupun demikian, Tsu yang berbentuk kalimat tanya masih diterjemahkan 

menjadi Tsa kalimat tanya.  

4) Tsu : Tatik is growing with happiness. 

     Tsa : Tatik, hatinya, berbunga-bunga. 
Pada contoh nomor 3 ini telah terjadi pergeseran kalimat tunggal 

verbal Tatik is growing with happiness menjadi kalimat nominal ‘Tatik 

berbunga-bunga‘ yang beraposisi ‘hatinya‘. 

 

7. Metode Idiomatis (Idiomatic) 

Larson dalam Choliludin (2006) mengatakan bahwa terjemahan 

Idiomatis (idiomatic translation) menggunakan bentuk alamiah dalam teks 

Bsa-nya, sesuai dengan konstruksi gramatikalnya dan pilihan leksikalnya. 

Terjemahan yang benar-benar Idiomatis tidak tampak seperti hasil 

terjemahan. Hasil terjemahannya seolah-olah seperti hasil tulisan langsung 

dari penutur asli. Maka seorang penerjemah yang baik akan mencoba 

menerjemahkan teks secara Idiomatis. Newmark (1988:47) menambahkan 

bahwa penerjemahan Idiomatis mereproduksi pesan dalam teks Bsa dengan 

ungkapan yang lebih alamiah dan akrab daripada teks Bsu (p. 47).  

Choliludin (2006) memberi beberapa contoh terjemahan Idiomatis 

sebagai berikut: 

1) Tsu : Excuse me, Salina! 

     Tsa : Permisi, Salina! 

Ungkapan excuse me diterjemahkan secara idiom menjadi ‗permisi‘. 

Ungkapan Tsu dan Tsa tersebut kedua-duanya adalah ungkapan idiomatis 

yang saling mengganti. Hasil terjemahan ini tampak lebih alamiah dan 

mudah dimengerti. Kata ‗Permisi‘ tampak seperti bukan terjemahan dari 

ungkapan excuse me. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan dalam budaya 

masyarakat pengguna bahasa sasaran (Bsa). 
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2) Tsu : I can relate to that. 

Tsa : Aku mengerti maksudnya. 

Tsu dan Tsa saling melengkapi dan mengganti karena keduanya 

merupakan ungkapan yang sepadan. Frase can relate to that diungkapkan 

secara idiom menjadi ‗mengerti maksudnya‘. Ungkapan tersebut maknanya 

sama dengan ‗nyambung‘ atau ‗bisa nyambung‘. Maka dari itu hasil 

terjemahannya bisa menjadi ‗Aku bisa nyambung‘ (=Aku paham). 

3) Tsu : You’re cheery mood. 

     Tsa : Kamu kelihatan ceria. 

Frase cheery mood yang mengandung arti ‗suasana hati yang ceria‘ 

atau ‗riang gembira‘ diterjemahkan secara idiomatis dengan ungkapan lain, 

yaitu ‗kelihatan ceria‘ atau ‗tampak riang gembira‘.   

4) Tsu : Tell me, I am not in a cage now. 

     Tsa : Ayo, berilah aku semangat bahwa aku orang bebas. 

Kalimat  I am not in a cage mengandung makna ‘Aku sudah tidak 

berada dalam sangkar lagi‘. Ungkapan tersebut sama maksudnya dengan 

‘aku orang bebas‘. Terjemahan ini secara idiomatis sangat tepat sesuai 

dengan konteks budaya masyarakat pengguna bahasa sasaran (Bsa) dan 

mudah dipahami. 

5) Tsu : Excuse me? 

     Tsa : Maaf, apa maksud Anda? 

Ungkapan excuse me pada nomor 5 ini berbeda konteksnya dengan 

nomor 1 di atas. Pada nomor 1 konteksnya adalah seseorang meminta izin 

untuk melakukan sesuatu karena dia khawatir mengganggu, sedangkan pada 

konteks nomor 5 seseorang ingin mengklarifikasi maksud orang lain sebagai 

lawan bicaranya. 

 

8. Metode Komunikatif (Communicative) 

Menurut Newmark (1988), penerjemahan komunikatif (communicative 

translation) berupaya untuk menerjemahkan makna kontekstual dalam teks 

Bsu, baik aspek kebahasaan maupun aspek isinya, agar dapat diterima dan 

dimengerti oleh pembaca bahasa sasaran (Bsa) (p. 47). Machali (2009) 

menambahkan bahwa metode ini memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi, 

yaitu mimbar pembaca dan tujuan penerjemahan (p. 55). Contoh dari metode 

penerjemahan ini adalah penerjemahan kata spine dalam frase thorns spines 

in old reef sediments. Jika kata tersebut diterjemahkan oleh seorang ahli 

biologi, maka padanannya adalah spina (istilah teknis Latin), tetapi jika 

diterjemahkan untuk mimbar pembaca yang lebih umum, maka kata itu 

diterjemahkan menjadi ‘duri‘.  

Di samping itu Nababan (2003) menjelaskan bahwa penerjemahan 

komunikatif pada dasarnya menekankan pengalihan pesan (p. 41). Metode 

ini sangat memperhatikan pembaca atau pendengar Bsa yang tidak 
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mengharapkan adanya kesulitan-kesulitan dan ketidakjelasan dalam teks 

terjemahan. Metode ini juga sangat memperhatikan keefektifan bahasa 

terjemahan. Kalimat ‘Awas Anjing Galak‘ dapat diterjemahkan menjadi 

Beware of the dog! daripada Beware of the vicious dog! Karena 

bagaimanapun juga kalimat terjemahan ke-1 sudah mengisyaratkan bahwa 

anjing itu galak (vicious).  
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Bab 5 Teknik Penerjemahan 
 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005), teknik 

adalah cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni 

(p. 1158). Berdasarkan definisi tersebut, teknik itu berbeda dengan metode. 

Sudah dikatakan dalam bahasan sebelumnya, metode penerjemahan 

mempengaruhi keseluruhan teks hasil terjemahan, sedangkan teknik adalah 

cara praktis untuk menganalisis dan mengklasifikasi bagaimana proses 

pencarian padanan itu dilakukan (Molina dan Albir, 2002, p. 509). Dalam hal 

ini Molina dan Albir menjelaskan lima karakteristik dasar dari teknik 

penerjemahan: 

a) Teknik penerjemahan berpengaruh terhadap hasil terjemahan. 

b) Teknik penerjemahan membandingkan Bsu dengan Bsa. 

c) Teknik penerjemahan berpengaruh terhadap satuan-satuan teks terkecil, 

misalnya kata, frase, dan kalimat. 

d) Teknik penerjemahan bersifat diskursif (logis) alamiah dan kontekstual. 

e) Teknik penerjemahan itu fungsional. 

Walapun demikian teknik-teknik penerjemahan itu bukanlah satu-

satunya sebagai serentetan kategori yang tersedia untuk menganalisis teks 

terjemahan, karena masih ada kategori-kategori alternatif lainnya yang dapat 

mempengaruhi proses analisis dalam penerjemahan, misalnya koherensi 

(tautan makna kalimat dalam teks), kohesi (paduan gramatikal dan/atau 

leksikal antara unsur-unsur sebuah teks), dan  progresi tematik (alur tema 

berdasarkan maksud si pengarang).  

Dalam prakteknya, seorang penerjemah dapat menggunakan satu, dua, 

tiga atau empat teknik sekaligus dalam menerjemahkan satu tuturan. 

Newmark (1988) menggambarkan ―You can describe them as two or more 

bites at one cherry‖ (p. 91). Jika penerjemah hanya menggunakan satu teknik 

saja dalam menerjemahkan satu tuturan atau kalimat, maka sudah lazim 

disebut teknik tunggal. Jika dia menggabungkan dua teknik sekaligus, maka 

disebut teknik duplet (couplet), dan jika menggabungkan tiga teknik, maka 

disebut teknik triplet, sedangkan empat teknik penerjemahan disebut teknik 

kuadruplet (quadruplet). 

Dalam teknik tunggal, seorang penerjemahan hanya menggunakan satu 

teknik penerjemahan dalam menerjemahkan satu tuturan, apakah itu 

menggunakan teknik literal, peminjaman murni, transposisi, modulasi dan 

lain-lain. Berikut adalah penerjemahan dengan menggunakan teknik tunggal: 

Tsu: He bought pizza yesterday. 

Tsa: Dia membeli pizza kemarin. 
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Dari kasus penerjemahan di atas, penggunaan kata ―pizza‖ pada teks 

sasaran (Tsu) merupakan contoh dari teknik tunggal karena penerjemah 

hanya menggunakan satu teknik saja yaitu teknik peminjaman murni.  

Duplet atau couplet adalah cara yang digunakan oleh penerjemah untuk 

menggunakan dua teknik yang berbeda dalam menerjemahkan satu tuturan 

atau kalimat (Ordudary, 2007, p. 5). Berikut adalah contoh penggunaan 

teknik duplet dalam penerjemahan frase idiomatis: 

Tsu: tooth and nail 

Tsa: ‗mati-matian‘ 

Dari contoh di atas dapat dianalisis bahwa dalam menerjemahkan frase 

tooth and nail menjadi ‗mati-matian‘, penerjemah menggunakan pendekatan 

duplet, yaitu menggabungkan teknik transposisi dan modulasi. Pertama, 

penerjemah menggunakan teknik transposisi (transposition), yaitu 

menerjemahkan frase tooth and nail yang bersatus sebagai kata benda 

(nomina) menjadi frase ‗mati-matian‘ yang bertatus sebagai kata keterangan 

(adverbial). Kedua, penerjemah menggunakan teknik modulasi (modulation), 

yaitu menggeser makna frase tooth and nail (= gigi dan kuku) secara bebas 

dan idiomatis menjadi frase ‗mati-matian‘. 

Triplet adalah upaya yang dilakukan oleh penerjemah untuk 

menggabungkan tiga teknik yang berbeda dalam menerjemahkan satu tuturan 

atau kalimat. Contohnya adalah sebagai berikut: 

Tsu: We were far too old to settle an argument with a fist-fight. 

Tsa: ‗Karena kami sudah terlalu besar untuk membereskan perselisihan  

         melalui adu tinju. 

Data terjemahan di atas menggambarkan bahwa penerjemah 

menggunakan teknik triplet, yaitu: pertama, dia menggunakan teknik 

penambahan (addition) dengan cara menambahkan kata ‗Karena‘ pada awal 

kalimat teks sasaran (Tsa), padahal pada teks sumber (Tsu) tidak ada. Kedua, 

dia menggunakan teknik modulasi (modulation) untuk menggeser makna 

‗terlalu tua‘ (= too old) menjadi ‗terlalu besar‘ dan ‗pendapat‘ (= argument), 

yang seharusnya ‗silang pendapat‘ menjadi ‗perselisihan‘. Ketiga, dia 

menggunakan teknik penghilangan (reduction/deletion) pada dua buah kata 

sandang an dan a pada an argument dan a fist-fight, padahal dua kata 

sandang itu masih dapat dipakai atau dimunculkan dengan padanan kata 

‗sebuah‘. 

Dalam teknik kuadruplet (quadruplet), penerjemah menggunakan 

empat teknik yang berbeda dalam menerjemahkan satu tuturan atau kalimat 

(Newmark, 1988, p. 91) dan (Liu dan Wang, 2010, p. 300). 

Berikut adalah contoh dari penggunaan kuadruplet: 

Tsu: Mrs. Smith called a bakery shop for an order of pizza. 

Tsa: ‗Bu Smith menelfon toko kue untuk memesan seporsi pizza.‘  
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Dari contoh di atas, kita dapat menganalisis bahwa penerjemah telah 

menggunakan empat teknik sekaligus. Pertama, dia menggunakan teknik 

reduksi (reduction) karena menghilangkan kata sandang a pada bakery shop 

dan menerjemahkannya menjadi ‗toko kue‘ tanpa kata sandang ‗sebuah‘. 

Kedua, dia menggunakan teknik transposisi (transposition) untuk 

menerjemahkan frase for an order (=untuk sebuah pesanan) yang berstatus 

sebagai frase nomina, menjadi frase verba ‗untuk memesan‘. Ketiga, dia 

menggunakan teknik adisi (addition), yaitu menambahkan kata ‗seporsi‘ 

dalam Tsa, yang tidak muncul dalam Tsu. Keempat, dia menggunakan teknik 

peminjaman murni (pure borrowing), yaitu menggunakan kata pizza dalam 

Tsa. 

Teknik-teknik penerjemahan yang digunakan dalam kajian ini diambil 

dari pendapat Molina dan Albir (2002), Hatim dan Munday (2004), dan 

Bosco (2008). 

 

1. Teknik Langsung 

a. Teknik Peminjaman 

Menurut Molina dan Albir (2002), peminjaman (borrowing) adalah 

teknik penerjemahan dengan cara mengambil kata atau ungkapan langsung 

dari bahasa lain (p. 510). Biasanya kata atau ungkapan yang dipinjam 

tersebut bersifat murni atau tanpa perubahan, misalnya kata lobby dari 

bahasa Inggris dipinjam oleh bahasa Spanyol. Contoh beberapa kata bahasa 

Spanyol yang telah mengalami naturalisasi yang dipinjam dari bahasa 

Inggris, seperti kata gol dari goal, kata fútbal dari football, kata lider dari 

leader, kata mitin dari meeting. Teknik borrowing ini sama dengan prosedur 

naturalisasinya Newmark (1988). 

Richards (1992:40) menambahkan borrowing adalah kata atau frase 

yang diambil dari sebuah bahasa dan digunakan dalam bahasa lain, misalnya 

bahasa Inggris mengambil kata garage (walaupun pengucapannya berbeda) 

dari bahasa Perancis, al fresco dari bahasa Italia, moccasin dari bahasa 

Indian Amerika (p. 40). Selanjutnya dia mengatakan bahwa jika kata 

pinjamannya itu berbentuk kata tunggal maka disebut dengan loan word. 

Contoh kata-kata pinjaman bahasa Indonesia dari bahasa Inggris adalah 

anus,  urine, horizon, diameter, stereo, neutron, dan lain-lain dapat dilihat 

dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah (2006). 

Istilah lain yang hampir sama dengan peminjaman adalah naturalisasi 

(naturalization). Menurut Newmark (1988) naturalisasi ini adalah sebuah 

prosedur penerjemahan yang menransfer dan mengadaptasi kata Bsu terlebih 

dahulu ke dalam pengucapan yang normal (the normal pronunciation), 

kemudian menransfer dan mengadaptasikannya ke dalam bentukan-bentukan 

kata yang normal (the normal morphology/word-forms), misalnya kata 

performance (Ing) dinaturalisasikan ke dalam bahasa Jerman menjadi 
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performanz (Jr) (p. 82). Contoh lain dalam bahasa Indonesia ada kata ‗estat‘ 

yang merupakan hasil naturalisasi dari kata bahasa Inggris estate, kata ‗polis‘ 

dalam bahasa Malaysia dinaturalisasi dari kata bahasa Inggris police. 

Menurut Nida (1982) konsep ini disebut dengan borrowing, misalnya kata 

bahasa Inggris performance itu dipinjam dari kata bahasa Jerman 

performanz. Adapun Molina dan Albir (2002) mengelompokkannya ke 

dalam teknik penerjemahan dengan sebutan peminjaman murni (pure 

borrowing), contohnya kata bahasa Inggris lobby dipinjam langsung secara 

murni oleh bahasa Spanyol menjadi lobby, sedangkan jika kata bahasa 

Inggris meeting menjadi kata bahasa Spanyol mitin, mereka sebut dengan 

naturalisasi (p. 501). 

b. Teknik Calque 

Menurut Richards (1992), Calque atau Kalke termasuk ke dalam jenis 

loan translation atau peminjaman, yaitu teknik penerjemahan yang 

menerjemahkan morfem atau kata suatu bahasa ke dalam morfem atau kata 

bahasa lain yang ekuivalen (p. 44). Contohnya kata bahasa Inggris almighty 

adalah calque dari bahasa Latin omnipotens: omni = all dan potens = mighty, 

jadi omnipotens menjadi almighty, beer garden dari bahasa Jerman 

biergarten dan academic freedom dari akademische Freiheit.  

Adapun Molina dan Albir (2002) menegaskan bahwa calque adalah 

teknik penerjemahan yang secara harfiah menerjemahkan sebuah kata atau 

frase asing, baik secara leksikal maupun struktural misalnya terjemahan 

Normal School dari bahasa Perancis École normale (p. 510). 

c. Teknik Literal 

Penerjemahan harfiah  oleh Molina dan Albir (2002) dikategorikan ke 

dalam teknik penerjemahan. Teknik penerjemahan ini mencoba 

menerjemahkan sebuah kata atau ungkapan secara kata-demi-kata.―Literal 

translation is to translate a word or an expression word for word‖ (p. 510). 

Yang dimaksud dengan kata-demi-kata ini bukan berarti 

menerjemahkan satu kata untuk kata yang lainnya, tetapi lebih cenderung 

kepada menerjemahkan kata-per-kata berdasarkan fungsi dan maknanya 

dalam tataran kalimat. Berikut adalah contohnya (Bosco, 2008, p. 1): 

Tsu (Sp) : ―El equipo experimentado está trabajando para terminar el  

    informe.‘ 

Tsa (E)  : ‗The experienced team is working to finish the report.‘ 

Dalam contoh di atas penerjemahan frase equipo experimentado 

diterjemahkan sesuai dengan fungsi dan makna masing-masing kata sesuai 

dengan struktur frasenya Tsu masing-masing, misalnya menjadi experienced 

team tidak team experienced karena struktur frase bahasa Inggris itu 

Menerangkan Diterangkan (MD) yang berlawanan dengan struktur frase 

bahasa Spanyol yang berstruktur frase Diterangkan Menerangkan (DM). 

Struktur frase tersebut sama dengan struktur frase bahasa Indonesia, 
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sehingga frase equipo experimentado dapat diterjemahkan menjadi ‗tim yang 

berpengalaman‘ karena equipo = team = tim dan experimentado = 

experienced = berpengalaman. 

 

2. Teknik Tidak Langsung 

a. Teknik Transposisi 

Transposisi dalam hal ini adalah teknik penerjemahan yang mencoba 

mengubah sebuah kategori gramatikal. 

―Transposition is to change a grammatical category.‖ (Molina dan 

Albir, 2002, p. 510) 

Contohnya adalah penerjemahan kalimat bahasa Inggris ‗He will soon 

be back‘ diterjemahkan ke dalam bahasa Sanyol menjadi ‗No tardará en 

veir, yang mengubah adverbia ‗soon‘ menjadi kata kerja ‗tardar‘ yang 

berarti ‗take a long time‘ dari pada tetap menerjemahkannya ke dalam 

bentuk adverbia dan menerjemahkan menjadi ‗Estará de vulelta pronto‘. 

Pergeseran bentuk (transposition) menurut Catford (1965) disebut 

dengan istilah shift, adalah teknik penerjemahan yang melibatkan 

pengubahan bentuk gramatikal dari Bsu ke Bsa (p. 73). Menurut Machali 

(2009) ada empat jenis pergeseran bentuk (pp. 93-98): 

1) Pergeseran bentuk wajib dan otomatis yang disebabkan oleh sistem dan 

kaidah bahasa. Dalam hal ini, penerjemah tidak punya pilihan lain, ia 

wajib melakukan transposisi itu, misalnya: 

a) Penerjemahan pronomina jamak dalam bahasa Inggris menjadi 

nomina tunggal dalam bahasa Indonesia. 

 Tsu: a pair of glasses 

 Tsa: sepasang kacamata 

b) Pengulangan adjektif dalam bahasa Indonesia dari adverbia yang 

menerangkan subjek berpronomina jamak dalam bahasa Inggris. 

 Tsu : The houses in Jakarta are built beautifully. 

 Tsa : Rumah di Jakarta bagus-bagus. 

c) Adjektif + nomina menjadi nomina + adjektif 

 Tsu : beautiful woman 

 Tsa : wanita (yang) cantik 

2) Pergeseran struktur gramatikal dalam Bsu yang tidak ada dalam Bsa. 

a) Peletakan objek di depan kalimat bahasa Indonesia yang tidak lazim 

dalam konsep struktur gramatikal bahasa Inggris, kecuali dalam 

kalimat pasif, sehingga struktur kalimatnya tetap berbentuk kalimat 

berita biasa. 

Tsu : We must bring the book. 

Tsa : Buku itu harus kita bawa. 
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b) Peletakan verba di latar depan dalam bahasa Indonesia yang tidak 

lazim dalam struktur bahasa Inggris, kecuali dalam kalimat imperatif. 

Maka padanannya memakai struktur kalimat berita biasa. 

Tsu : Its usage has been approved. 

Tsa : Telah disahkan penggunaannya. 

3) Pergeseran karena alasan kewajaran ungkapan, padanan Bsu tidak wajar 

atau kaku dalam Bsa. 

a) Nomina/frase nomina dalam Bsu menjadi verba dalam Bsa. 

Tsu   : to train intellectual men for the pursuits of an intellectual  

             life 

Tsa    : untuk melatih para intelektual untuk mengejar kehidupan  

  intelektual 

b) Adjektif + nomina/frase nomina dalam Bsu menjadi nomina + 

nomina dalam Bsa. 

Tsu : medical student  

Tsa : mahasiswa kedokteran 

c) Klausa dalam bentuk participal dalam Bsu dinyatakan secara penuh 

dan eksplisit dalam Bsa. 

Tsu : The approval signed by the doctor is valid. 

Tsa : Persetujuan yang ditandatangani oleh dokter itu shahih. 

d) Adjektif + nomina menjadi nomina + klausa 

Tsu : lending bank 

Tsa : bank yang memberikan pinjaman 

e) Pergeseran kelas kata 

i) nomina  → verba 

Tsu : It was an arduous climb up the mountain. 

Tsa : Sunguh sukar mendaki gunung itu. 

ii)  Adjektif → verba 

Tsu : The neighbours were hostile to the family. 

Tsa : Para tetangga itu memusuhi keluarga tersebut. 

4) Pergeseran unit misalnya kata menjadi frase yang sering kita jumpai 

dalam penerjemahan kata-kata lepas (Machali, 2009, p. 98), misalnya: 

a) Tsu : adept 

Tsa : sangat terampil 

b) Tsu : amenity 

Tsa : sikap ramah tamah 

c) Tsu : deliberate 

Tsa : tenang dan berhati-hati 

d) Tsu : interchangeability 

Tsa : keadaan dapat saling dipertukarkan 
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b. Teknik Modulasi 

Modulasi dalam batasan ini adalah mengubah sudut pandang, fokus 

atau kategori kognitif yang ada dalam Tsu baik secara leksikal maupun 

struktural, contohnya dalam penerjemahan kalimat bahasa Arab ستصيرأبا 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi ‗you are going to have a 

child‘ daripada diterjemahkan ‗you are going to be a father.‘ Padahal 

memang kata أبا itu berarti ‗father‘=seorang ayah, tetapi dalam kasus ini kata 

tersebut diterjemahkan menjadi ‗child‘ = seorang anak. Itulah yang terjadi 

dalam teknik modulasi karena kasus pengubahan sudut pandang antara orang 

Arab dan Inggris berbeda secara kultur walaupun memang logikanya jika 

kalimat ‗Kamu akan memiliki anak‘ pada intinya sama dengan ‗Kamu akan 

menjadi seorang ayah‘. 

Pergeseran makna (modulation) dibagi menjadi dua, yaitu modulasi 

wajib dan modulasi bebas (Newmark dalam Machali, 2000, p. 69).  

1) Modulasi wajib dilakukan apabila suatu kata atau frase Bsu tidak ada 

padanannya dalam Bsa, sehingga perlu dimunculkan. Contoh-contohnya 

adalah sebagai berikut: 

a) Struktur aktif dalam Bsu menjadi pasif dalam Bsa dan sebaliknya. 

i) Infinitive of purpose  dalam bahasa Inggris. 

 Tsu : The problem is hard to solve. 

 Tsa : Masalah itu sukar (untuk) dipecahkan. 

ii) Konstruksi pasif nol dalam bahasa Indonesia menjadi konstruksi 

aktif dalam bahasa Inggris 

 Tsu (Ind) : Laporan itu akan saya sampaikan besok pagi. 

 Tsa (Ing) : I will submit the report tomorrow morning. 

b) Kata yang bernuansa khusus dalam Bsu diterjemahkan menjadi kata 

yang bernuansa umum dalam Bsa. 

Tsu : society  

Tsa : masyarakat (hubungan sosialnya)  

2) Modulasi bebas adalah teknik penerjemahan yang dilakukan karena 

alasan nonlinguistik, misalnya untuk memperjelas makna, menimbulkan 

pertalian arti dalam Bsa, mencari padanan yang terasa alami dalam Bsa, 

dan sebagainya.  

a) Menyatakan secara tersurat dalam Bsa apa yang tersirat dalam Bsu. 

Tsu : environmental degradation 

Tsa : penurunan mutu lingkungan 

b) Frase preposisi sebab-akibat dalam BSu menjadi klausa sebab-akibat 

dalam BSa. 

Tsu : We all suffer from the consequences of environmental  

degradation. 

Tsa : Kita semua menderita karena (adanya) penurunan  

              mutu lingkungan. 
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c) Bentuk positif dalam Bsu menjadi negatif ganda dalam Bsa. 

Tsu : Conflicts are bound to occur. 

Tsa : Konflik militer tak urung terjadi juga. (urung = tidak jadi) 

c. Teknik Kompensasi 

Molina dan Albir (2002) mengatakan: 

―Compensation is used to introduce a Source Text (ST) element of 

information or stylistic effect in another place in the Target Text (TT) 

because it cannot be replaced in the same place as in the Source Text 

(ST)‖ (p. 510). 

Definisi di atas menyatakan bahwa kompensasi digunakan untuk 

memperkenalkan unsur informasi atau efek stilistik Tsu terhadap Tsa karena 

unsur atau efek tersebut tidak dapat digantikan atau tidak ada padanannya 

dalam Tsa. Contohnya kata ganti orang ‗thee‘ dalam bahasa Inggris kuno 

diganti dengan bentuk penyeru ‗O‘  dalam bahasa Perancis. 

Tsu (E) : I was seeking thee, Flathead. 

Tsa (F) : En vérité, c‘est bien toi que je cherche, O Tête-Plate.  

Unsur informasi atau efek stilistik yang ada dalam bentuk kata ganti 

bahasa Inggris ‘thee‘ yang bernilai padanan kuno (archaic equivalent) tidak 

dapat digantikan dengan bentuk kata ganti bahasa Perancis (tu, te, toi). Maka 

dari itu penerjemah mencari penggantinya dengan bentuk penyeru (vocative) 

‗O‘ dalam bagian kalimat tersebut karena bentuk penyeru tersebut memiliki 

rasa bahasa yang sama yaitu bernuansa archaic.   

Menurut Moentaha (2006), kompensasi (compensation) adalah teknik 

penerjemahan yang sangat menarik, karena adanya ketidakmungkinan 

penyampaian informasi yang terkandung dalam satuan Bsu pada satuan Bsa, 

sehingga penerjemah melakukan kompensasi (p. 66). Contohnya 

penerjemahan satuan bahasa Me menjadi ‘Apa‘ atau ‘Apaan‘ dalam kalimat 

berikut: 

Tsu     :  (A) ―Why don‘t you write a good thrilling detective  

                     story?‖ she asked. 

               (B) ―Me?‖ exclaimed Mrs. Albert Forrester, for the first    

                     time in her life regardless of grammar. 

Tsa     :  (A) ―Mengapa Anda tidak menulis roman detektif yang  

                       menegangkan saja?‖ tanyanya. 

            (B) ‖Apa?‖ teriak Ny. Albert Forrester, untuk  

                      pertama kali dalam hidupnya lupa pada tata bahasa. 

Untuk kasus di atas ini, Ny. Forrester menjawab ‖Me‖ daripada ‖I‖, 

sehingga dikatakan dia sudah lupa dengan tata bahasa yang benar. Jika 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata ‖Me?‖ dalam kasus di atas 

dengan teknik kompensasi diterjemahkan menjadi ‘Apa?‘ atau ‘Apaan?‘ atau 

dalam makna lain ‗Maksudmu Aku?‘ ‗Apa, Gue?‘. Mengapa demikian? 
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Karena bahasa Indonesia tidak memiliki padanan untuk satuan bahasa 

(ragam pronomina cakapan) yang sama seperti kasus ‖Aku?‖ di atas. 

Di samping itu Bosco (2008) mengatakan: ―In general terms 

compensation can be used when something cannot be translated, and the 

meaning that is lost is expressed somewhere else in the translated text‖ (p. 

1). Definisi tersebut menyebutkan bahwa pada umumnya kompensasi itu 

digunakan jika sesuatu (unsur informasi atau efek stilistik yang ada pada 

Tsu) tidak dapat diterjemahkan, serta maknanya yang hilang dicoba untuk 

diungkapkan dengan sesuatu yang lain pada Tsa. Bosco juga menyitir 

pendapat Fawcett (1997) yang mendefinisikan kompensasi sebagai berikut: 

―…making good in one part of the text something that could not be 

translated in another‖. 

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Bosco (2008) itu 

sendiri. Definisi yang dikemukakan oleh Fawcett (1997) ini menyatakan 

bahwa kompensasi adalah sebuah teknik penerjemahan yang mencoba 

menciptakan sebuah unsur yang tepat sebagai bagian dari teks sumber (Tsu)  

yang tidak dapat diterjemahkan dalam teks sasaran (Tsa). Salah satu contoh 

yang dikemukan oleh Fawcet (1997) adalah masalah penerjemahan nuansa 

formalitas dari suatu bahasa misalnya mengganti kata ganti orang informal tú 

dan kata ganti formal usted dalam bahasa Spanyol dengan kata ganti orang tu 

dan vous dalam bahasa Perancis, dan kata ganti du dan sie dalam bahasa 

Jerman dengan hanya satu kata ganti yaitu ‘you‘ dalam bahasa Inggris. 

Sehubungan dengan pokok bahasan ini, Hervey dan Higgins (1992) 

mengelompokkan kompensasi ke dalam empat jenis: 

1) Kompensasi dalam jenis 

Kompensasi dalam jenis (Compensation in kind) adalah sebuah teknik 

penerjemahan yang berusaha memperbaiki jenis efek tekstual dalam teks 

sumber (Tsu) dengan jenis yang lain dalam teks sasaran (Tsa) (Hervey dan 

Higgins, 1992, p. 35-39). 

‖Compensation in kind refers to making up for one type of textual 

effect in the source text (ST) by another type in the target text (TT). 

Wilayah tempat kompensasi dalam jenis (Compensation in kind) ini 

sering dikaitkan dengan perbedaan antara kala naratif (narrative tenses) 

dalam bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Misalnya, perbedaan mencolok 

antara past tense dan perfect tense yang tidak dapat diterjemahkan secara 

harfiah. 

Selanjutnya, Compensation in kind ini secara lebih jelas dapat dibagi 

ke dalam tiga bentuk yang khas. Pertama, makna harfiah dalam Tsu dapat 

dikompensasi dengan makna konotatif dalam Tsa, misalnya teks sumber ‘tu‘ 

secara eksplisit berdenotasi dengan ‘familiar addressee‘ (=si alamat umum 

yang dikenal), sedangkan dalam teks sasaran ‘old man‘ berkonotasi dengan 

‘familiarity‘ (=keakraban). Kedua, makna konotatif dalam Tsu dapat 
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dikompensai dengan makna harfiah, misalnya makna implisit dari kata 

Almighty akan hilang jika ‘elle-même‘ diterjemahkan menjadi ‘itself‘. 

Hilangnya konotasi tersebut dapat dikompensai dengan menyisipkan rujukan 

yang memiliki efek sejenis, yaitu kata ‘God‘. Ketiga, efek humor dalam teks 

sumber dapat dikompensasi dengan humor sejenis dari sumber lainnya, 

seperti jenis puns (=permainan kata-kata) atau wordplay, misalnya dalam 

buku-buku dongeng Astérix, frase Astérix en Corse  dikompensasi dengan 

Astérix in Corsica. 

2) Kompensasi di tempat 

Dalam hal ini mereka menyatakan bahwa kompensasi di tempat 

(Compensation in place) merupakan sebuah teknik penerjemahan yang 

berupaya menampilkan suatu efek yang hilang pada bagian tertentu dalam 

Tsu dengan cara menciptakan ulang sebuah efek yang sesuai, baik itu 

terletak pada posisi awal maupun akhir (suatu frase atau kalimat) dalam Tsa 

(Hervey dan Higgins, 1992, p. 37).  

―Compensation in place consists in making up for the lost of a 

particular effect found at a given place in the ST by re-creating a 

corresponding effect at an earlier or later in the TT.‖ 

Contoh dari Compensation in place adalah penerjemahan aliterasi pola 

bunyi konsonan [v] dalam bahasa Perancis menjadi pola bunyi konsonan [n] 

dalam bahasa Inggris serta asonansi pola bunyi vokal [i] dalam bahasa 

Perancis menjadi pola bunyi diftong [ou] dalam bahasa Inggris sebagaimana 

dalam contoh berikut: 

Tsu (F): Voilà ce que veulent dire less viriles acclamations de nos villes  

             et de nos villages, purgés enfin de l‘ennemi. 

Tsa (E): This is what the cheering means, resounding through our  

             towns and villages cleansed at last of the enemy. 

 

3) Kompensasi dengan cara menggabung 

Kompensasi dengan cara menggabung (Compensation by merging) 

adalah teknik penerjemahan dengan cara memadatkan atau meringkas ciri-

ciri Tsu dalam bentangan yang relatif panjang (misalnya, sebuah frase 

komplek) ke dalam sebuah bentangan Tsa yang relatif pendek (misalnya, 

sebuah kata tunggal atau frase tunggal) (Hervey dan Higgins, 1992, p. 38).  
 

―The technique of compensation by merging is to condense ST features 

carried over a relatively long stretch of text (say, a complex phrase) 

into a relatively short stretch of the TT (say, a simple word or a simple 

phrase).‖ 
 

Contoh dari Compensation by merging ini adalah penerjemahan frase 

yang relatif panjang yaitu, cette marque infamante qui désigne dengan cara 
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dipadatkan atau diringkas menjadi sebuah frase yang relatif pendek yaitu 

brands … as seperti dalam contoh berikut: 

Tsu (F): Le péché, cette marque infamante qui désigne la  

              méchante, la damnée. 

Tsa (E): Sin, which brands a woman as evil, wicked and damned. 

Frase cette marque infamante qui désigne yang panjang ini bermakna 

‗that ignominious stigma/brand which designates‘ yang artinya ‗noda/cap 

jahat itu yang menandakan‘ diterjemahkan menjadi sebuah frase brands … 

as yang pendek yang bermakna ‗describe … as‘ yang artinya 

‗menggambarkan‘ seseorang/sesuatu ‗sebagai‘. 

 

4) Kompensasi dengan cara memecah 

Kompensasi dengan cara memecah (Compensation by splitting) adalah 

teknik penerjemahan dengan cara memecah suatu unsur informasi atau efek 

stilistik tunggal dalam Tsu menjadi dua unsur informasi atau efek stilistik 

yang mewakili dalam Tsa. Hal tersebut dipilih jika tidak ada kata tunggal 

dalam Tsa yang tidak memiliki cakupan makna dalam Tsu (Hervey dan 

Higgins, 1992, p. 39).  

―Compensation by spiltting may be resorted to, if the context allows, in 

cases where there is no single TL word that covers the same range of 

meaning as a given ST word.‖ 

Contohnya adalah memecah kata benda ‘Les papilons‘ dalam bahasa 

Perancis (F) menjadi dua kata benda bahasa Inggris (E) yang mewakili yaitu 

‘Moths and Butterflies‘. Contoh lainnya adalah kata benda bahasa Perancis 

‘comble‘ yang berarti to fill (a gap/lack) dalam bahasa Inggris dipecah 

menjadi soothe or heal‘(E) dan ‗approfondit‘ yang berarti ‘to go 

deeper/further into‘ dipecah menjadi ‘open and probes‘ (E). 

Tsu (F): La poésie ne comble pas mais au contraire approfondit  

              toujours davantage le manque et le tourment qui la  

              suscitent. 

Tsa (E): Poetry does not soothe or heal the lack and the torment  

             that prompt it, but opens and probes them ever more  

             deeply. 

d. Teknik Adaptasi 

Adaptasi (adaptation) sebagai metode penerjemahan menurut 

Newmark (1988), berbeda dengan adaptasi sebagai teknik penerjemahan 

(Molina dan Albir, 2002, p. 509). Adaptasi sebagai metode mengarah kepada 

penerjemahan yang menghasilkan keseluruhan teks menjadi sebuah saduran, 

sedangkan adaptasi sebagai teknik lebih cenderung kepada upaya mengganti 

sebuah unsur kultural dalam Bsu dengan sebuah unsur kultural yang sesuai 

dengan pengguna Bsa atau unsur budaya sasaran, contohnya mengganti kata 

bahasa Inggris baseball dengan kata bahasa Spanyol fútbal. Konsep adaptasi 
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di atas selaras dengan pendapat Vinay dan Darbelnet (1977) dan Margot 

(1979). Jadi teknik adaptasi belum tentu mengubah seluruh teks menjadi 

sebuah saduran, karena teknik ini hanya menerjemahkan unsur-unsur teks 

saja, kecuali memang semua unsur dalam teks diadaptasi secara keseluruhan. 

Kalau dalam terjemahan Inggris ke Indonesia kita menjumpai terjemahan 

frase Dear sir menjadi ‘Yang terhormat‘ atau frase Sincerely yours 

diterjemahkan menjadi ‘Hormat saya‘. Teknik penerjemahan ini disesuaikan 

dengan budaya sasaran dalam bahasa Indonesia. 

e. Teknik Deskripsi 

Deskripsi adalah teknik penerjemahan dengan cara mengganti sebuah 

istilah atau ungkapan dengan sebuah deskripsi bentuk dan/atau fungsinya. 

―Description is to replace a term or expression with a description of 

its form or/and function‖ (Molina dan Albir, 2002, p. 510). 

Contoh dari deskripsi adalah penerjemahan kata bahasa Italia Panetto 

menjadi sebuah deskripsi dalam bahasa Inggris ‗Traditional Italian cake 

eaten on New Year‘s Eve‘.  Mengapa demikian? Karena dalam bahasa 

Inggris tidak dikenal istilah atau jenis makanan Panetto, sehingga dianggap 

untuk menggantikan kata benda itu dengan sebuah deskripsi yang 

menggambarkan jenis makanan tersebut. 

Menurut Moentaha (2006), penerjemahan deskripsi adalah 

penyampaian makna dari Tsu ke dalam Tsa dengan menggunakan kombinasi 

kata-kata bebas, yaitu menjelaskan satuan-satuan leksikal yang 

mencerminkan realitas spesifik negara yang satu dengan negara lainnya, 

karena satuan-satuan seperti itu tidak mempunyai ekuivalensi (satuan-satuan 

leksikal tanpa ekuivalensi) (pp. 77-78). Berikut ini adalah beberapa contoh 

dari teknik penerjemahan deskripsi: 

1) Tsu : ‗cow-creamer‘ 

     Tsa : ‗poci yang berbentuk sapi untuk tempat susu‘ 

Frase cow-creamer dideskripsikan dengan frase ‗poci yang 

berbentuk sapi untuk tempat susu‘. 

2) Tsu : ‗nasi tumpeng‘ 

    Tsa : ‗boiled rice, designed in the shape of cone‘ 

Frase ‗nasi tumpeng‘ dideskripsikan dengan frase boiled rice,  

designed in the shape of cone.  

3. Tsu : ‗celengan‘ 

    Tsa : ‗a box made of soil, designed in the form of wild boar for  

               saving money‘. Kata ‗celengan‘ dideskripsikan dengan a box made  

   of soil, designed in the form of wild boar for saving money‘. 

4. Tsu : ‗pagar betis‘ 

    Tsa : ‗volunteer guard against attact or escape of criminals by  

               blocking way without weapons‘ (Echols dan Shadily, 2001, p. 402). 
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Frase ‗pagar betis‘ dideskripsikan dengan volunteer guard against 

attact or escape of criminals by blocking way without weapons. 

f. Teknik Kreasi Diskursif 

Kreasi diskursif (discursive creation) adalah teknik penerjemahan yang 

berupaya untuk menentukan atau menciptakan sebuah padanan sementara 

yang benar-benar di luar konteks yang tak terprediksi.  

―To establish a temporary equivalence that is totally unpredictable out 

of contex‖ (Molina dan Albir, 2002, p. 510). 

Contohnya penerjemahan judul film ‗Rumble fish‘ dalam bahasa 

Inggris menjadi ‗La ley de la calle‘ dalam bahasa Spanyol. Sebenarnya, frase 

―Rumble fish‘ itu sendiri tidak memiliki kesinambungan makna dengan frase 

‗La ley de la calle‘ = ‗Line of the street‘ = ‗jalur/lintasan jalan (yang ramai) 

sedangkan ‗Rumble fish‘ = ‗Ikan gemuruh‘. 

Di samping itu Delisle (dalam Molina dan Albir, 2002, p. 505) 

menambahkan bahwa: 

―Discursive creation is an operation in the cognitive process of 

translating by which a non-lexical equivalence is established that only 

works in context.‖ 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kreasi diskursif merupakan 

sebuah upaya aktivitas dalam proses kognitif penerjemahan yang 

menentukan atau menciptakan sebuah padanan non-leksikal yang hanya 

berfungsi dalam konteks. Misalnya kalimat ‗Ideas become cross-fertilized‘ 

dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi ‗Le choc des idées se révèle 

fécond‘ dalam bahasa Perancis. 

g. Teknik Kesepadanan Lazim 

Kesepadanan lazim (established equivalent) adalah teknik 

penerjemahan yang berupaya menggunakan sebuah istilah atau ungkapan 

yang dikenal (dalam kamus atau aturan bahasa sebagaimana mestinya) 

sebagai sebuah padanan dalam Tsa.  

―Established equivalent is to use a term or expression recognized (by 

dictionary or language in use) as an equivalent in the TL‖ (Molina dan 

Albir, 2002, p. 510).  

Contoh dari kasus teknik penerjemahan kesepadanan lazim ini adalah 

penerjemahan ungkapan bahasa Inggris (E) ‗They are as like as two peas‘ ke 

dalam bahasa Spanyol (Sp) menjadi ‗Se parecer como dos gotas de agua‘. 

Teknik ini hampir sama dengan penerjemahan harfiah (literal translation).  

Tsu (E)    : They are as like as two peas = Mereka sangat mirip. 

Tsa (Sp)  : Se parecer como dos gotas de agua  = Mereka sama  

                  persis seperti dua tetes air. 
 

Jika dianalisis secara literal, kedua kalimat tersebut  diterjemahkan 

secara mantap mengikuti pola struktur kalimatnya. 
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TSu (E) : They are as like as two peas. 

                  S      V         Complement 

Tsa (Sp): Se parecer como dos gotas de agua. 

                 S       V            Complement 

Kata kerja bantu ‗are‘ (E) adalah linking verb (to be) memiliki 

kesamaan kategori dengan kata kerja bantu paracer (Sp) yaitu sebagai 

linking verb (look). 

h. Teknik Generalisasi 

Generalisasi adalah teknik penerjemahan yang menggunakan istilah 

yang lebih umum atau netral. 

―Generalization is to use a more general or neutral term‖ (Molina dan 

Albir, 2002, p. 510) 

Contoh dari teknik penerjemahan generalisasi ini adalah kasus 

penerjemahan ‗quichet‘, ‗fenêtre‘ atau ‗devanture‘ dalam bahasa Perancis 

yang lebih khusus menjadi ‗window‘ dalam bahasa Inggris yang lebih umum. 

Misalnya ‗devanture‘ sebenarnya berarti ‗shop window‘ = ‗jendela toko‘ 

bukan ‗window‘= ‗jendela‘, tetapi dalam kasus ini akhirnya diambil istilah 

yang lebih umum atau netral saja yaitu ‗window‘ = ‗jendela‘.  

Moentaha (2006) menambahkan bahwa generalisasi adalah 

penggantian kata dalam Tsu yang maknanya sempit dengan kata Tsa yang 

maknanya lebih luas (p. 62). Berikut adalah contohnya: 

1. Tsu : She was letting her temper go by inches. 

    Tsa : Dia sedikit demi sedikit kehilangan kesabarannya. 

2. Tsu : When shot, she was apparently taking a walk. 

    Tsa : Tampaknya dia terbunuh pada saat jalan-jalan. 

Frase pada contoh ke-1 ‘go by inches‘ tidak diterjemahkan menjadi 

‘inci demi inci‘ karena di dalam bahasa Indonesia tidak dikenal ungkapan 

metafora semacam itu, tetapi diganti dengan ungkapan yang lebih umum 

yaitu ‘sedikit demi sedikit‘. Kata ‘shot‘ pada contoh ke-2 tidak 

diterjemahkan ‘tertembak‘ tetapi diterjemahkan dengan istilah yang lebih 

umum yaitu ‘terbunuh‘. 

i. Teknik Partikularisasi 

Partikularisasi adalah teknik penerjemahan yang mencoba 

menggunakan sebuah istilah yang lebih tepat dan kongkrit. 

―Particularization is to use a more precise or conrete term‖ (Molina 

dan Albir, 2002, p. 510) 

Contoh dari teknik penerjemahan ini adalah penerjemahan kata bahasa 

Inggris ‗window‘ menjadi ‗quichet‘ = ‗jendela toko‘ dalam bahasa Perancis. 

Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik penerjemahan generalization. 

Dari contoh tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teknik penerjemahan 

partikularisasi itu mencoba menerjemahkan satu istilah dengan cara mencari 

padanannya yang lebih spesifik atau khusus. 
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j. Teknik Reduksi 

Molina dan Albir (2002) mengatakan bahwa reduction (pengurangan) 

adalah sebuah teknik penerjemahan yang mengurangi sebuah item informasi 

dalam Tsa, misalnya penghilangan frase the month of fasting untuk 

penerjemahan kata benda Ramadhan ke dalam bahasa Inggris, karena kata 

itu dalam bahasa Arab sudah mengandung makna the month of fasting atau 

‘bulan puasa‘ sehingga tidak usah disebutkan lagi (p. 510). Teknik 

pengurangan (reduction) ini sama dengan konsep Omission-nya Vázquez 

Ayora dan Delisle (dalam Molina dan Albir, 2002, p. 505). Mereka 

menyebutkan bahwa ‖Ommision is the unjustifiable supression of elements 

in the source text.‖ Artinya bahwa pengurangan adalah pelarangan 

penggunaan unsur-unsur yang tidak benar dalam Tsu. Jadi jika ada unsur 

yang berlebihan, maka harus dihindari. Teknik ini merupakan teknik 

kebalikan dari penambahan. Teknik penerjemahan ini adalah membuang kata 

yang berlimpah atau  menurut Lyons (dalam Moentaha, 2006, p. 70) disebut 

kelimpahan semantis (semantic redundancy). Dalam hal ini tanpa bantuan 

kata yang melimpah itu, isi informasi  dalam Tsu dapat disampaikan ke 

dalam Tsa secara utuh. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

1. Tsu :  just and equitable treatment 

 Tsa : hubungan yang adil 

Kata just and tidak diterjemahkan atau dihilangkan karena sudah 

cukup jelas dengan terjemahan kata equitable yang sepadan dengan kata 

‘adil‘, ‘wajar‘, ‘pantas‘ atau ‘patut‘. 

2. Tsu : The treaty was proclaimed nul and avoid. 

Tsa : Perjanjian itu dinyatakan tidak berlaku.  

Kata nul dan avoid memiliki konteks makna negatif yang sama, 

sehingga cukup diterjemahkan ke dalam satu satuan makna saja, yaitu ‗tidak 

berlaku‘.  

3. Tsu : The proposal was rejected and repudiated. 

 Tsa : Usulnya ditolak. 

 

Kata rejected dan repudiated memiliki konteks makna negatif yang 

sama yaitu ‗ditolak‘ dan ‗ditanggalkan‘, sehingga jika dua-duanya dipakai 

akan muncul semantic redundancy. Maka dari itu cukup diterjemahkan 

dengan satu leksikal saja yaitu ‗ditolak‘. 

k. Teknik Subsitusi 

Teknik penerjemahan substitusi, baik substitusi linguistik maupun 

substitusi paralinguistik, adalah teknik penerjemahan yang mencoba 

mengubah unsur-unsur linguistik dengan unsur-unsur paralinguistik, 

misalnya intonasi (intonation) dengan gerak tubuh (gestures) dan sebaliknya. 
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―Substitution (linguistic, paralinguistic) is to change linguistic 

elements for paralinguistic elements (intonation, gestures) or vice 

versa‖ (Molina dan Albir, 2002, p. 510) 

Contohnya adalah untuk menerjemahkan paralinguistik gerak tubuh 

dalam konteks budaya Arab (Arab gestures), yaitu meletakkan tangan di 

dada dapat diterjemahkan ke dalam sebuah tuturan ucapan terima kasih, 

yaitu ‗Thank you‘. Kasus ini memang sering terjadi dalam interpreting. 

l. Teknik Variasi 

Variasi adalah teknik penerjemahan yang mencoba mengubah unsur-

unsur linguistik atau para linguistik (intonasi dan gerak tubuh) yang dapat 

memberi dampak pada aspek-aspek variasi bahasa, misalnya mengubah nada 

tekstual, gaya, dialek sosial, dialek geografis, dan lain-lain. 

―Variation is to change linguistic or paralinguistic elements 

(intonation, gestures) that effect aspects of linguistic variation: 

changes of textual tone, style, social, social dialect, geographical 

dialec, etc.‖ (Molina dan Albir, 2002, p. 510). 

Contoh dari teknik penerjemahan variasi adalah memperkenalkan atau 

mengubah indikator-indikator dialektikal dari karakter-karakter atau lakon 

dalam suatu cerita ketika seseorang akan menerjemahkan sebuah novel 

menjadi sebuah pertunjukkan drama untuk anak-anak. Dalam hal ini 

penerjemah harus mampu mengadaptasi novel ke dalam cerita teater itu 

dengan cara, misalnya, mengubah nada (tone) ceritanya, yang bernada 

indikator karakter dewasa menjadi indikator karakter yang bernada anak-

anak. Nada (tone) dalam hal ini adalah cara menyampaikan pikiran atau 

perasaan. 
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Bab 6 

Prosedur 
Penerjemahan 

 

Menurut KBBI (2005), prosedur adalah tahap kegiatan untuk 

menyelesaikan suatu aktivitas (p. 899). Adapun yang dimaksud dengan 

prosedur penerjemahan adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan 

penerjemahan. Perbedaan antara metode dan prosedur terletak pada satuan 

penerapannya. Metode penerjemahan berkenaan dengan keseluruhan teks, 

sedangkan prosedur penerjemahan berlaku untuk kalimat dan satuan-satuan 

bahasa yang lebih kecil (textual micro-units) seperti klausa, frase, kata, dan 

lain-lain (Machali, 2000, p. 62). Molina dan Albir (2002) berpendapat bahwa 

prosedur sama dengan strategi yang digunakan oleh para penerjemah untuk 

memecahkan masalah-masalah dalam proses penerjemahan berdasarkan 

tujuan penerjemah itu sendiri (p. 508).  

 Berkaitan dengan prosedur penerjemahan, Newmark (1988) 

menyodorkan beberapa prosedur penerjemahan, namun tidak semua prosedur 

penerjemahan yang dia sodorkan digunakan oleh para penerjemah Indonesia 

yang menerjemahkan teks berbahasa Inggris ke dalam teks bahasa Indonesia 

(pp. 81-92). Prosedur-prosedur penerjemahan tersebut adalah pergeseran 

bentuk, pergeseran makna, naturalisasi, pemadanan berkonteks, dan 

pemadanan bercatatan (Machali, 2000, pp. 63-77).  

  

1. Pergeseran Bentuk 

Pergeseran bentuk (transposition) menurut Catford (1965) disebut 

dengan istilah shift, adalah suatu prosedur penerjemahan yang melibatkan 

pengubahan bentuk gramatikal dari Bsu ke Bsa (p. 73). Ada empat jenis 

pergeseran bentuk: 

1) Pergeseran bentuk wajib dan otomatis yang disebabkan oleh sistem dan 

kaidah bahasa. Dalam hal ini, penerjemah tidak punya pilihan lain, ia 

wajib melakukan transposisi itu, misalnya: 

1. Penerjemahan pronomina jamak dalam bahasa Inggris menjadi nomina 

tunggal dalam bahasa Indonesia. 

Tsu : a pair of shoes 

Tsa : sepasang sepatu 

2. Pengulangan ajektiva dalam bahasa Indonesia dari adverbia yang 

menerangkan subjek berpronomina jamak dalam bahasa Inggris. 

 Tsu : The cars in the showroom are expensive. 

 Tsa : Mobil di ruang pajang bagus-bagus. 
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3. Ajektiva + nomina menjadi nomina + ajektiva. 

  Tsu : handsome man 

  Tsa :  pria (yang) tampan 

2) Pergeseran karena suatu struktur gramatikal dalam Bsu tidak ada dalam 

Bsa. 

1. Peletakan objek di latar depan dalam bahasa Indonesia yang tidak ada 

dalam konsep struktur gramatikal bahasa Inggris, kecuali dalam 

kalimat pasif, sehingga struktur kalimatnya tetap berbentuk kalimat 

berita biasa. 

Tsu : We must bring the dictionary. 

Tsa : Kamus itu harus kita bawa. 

2. Peletakan verba di latar depan dalam bahasa Indonesia yang tidak 

lazim dalam struktur bahasa Inggris, kecuali dalam kalimat imperatif. 

Maka padanannya memakai struktur kalimat berita biasa. 

Tsu : Its system has been legalized. 

Tsa : Telah disahkan sistemnya. 

3) Pergeseran karena alasan kewajaran ungkapan, padanan Bsu tidak wajar 

atau kaku dalam Bsa. 

1. Nomina/frase nomina dalam Bsu menjadi verba dalam Bsa. 

Tsu : to train students for the pursuits of an intellectual life 

Tsa : untuk melatih para siswa mengejar kehidupan intelektualnya 

2. Ajektiva + nomina/frase nomina dalam Bsu menjadi nomina + nomina 

dalam Bsa. 

Tsu : electrical engineering  

Tsa : teknik listrik/perlistrikan 

3. Klausa dalam bentuk participal dalam Bsu dinyatakan secara penuh 

dan eksplisit dalam Bsa. 

Tsu : The document signed by the dean is valid. 

Tsa : Naskah yang ditandatangani oleh dekan itu shahih. 

4. Ajektiva + nomina menjadi nomina + klausa 

Tsu : singing bird 

Tsa : burung yang sedang bernyanyi 

5. Pergeseran kelas kata 

i. nomina  → verba 

Tsu : It‘s a 45-minute climb to the mountain from here. 

Tsa : Butuh 45 menit untuk mendaki gunung itu dari sini. 

ii. ajektiva → verba 

Tsu : They are hostile one another. 

Tsa : Mereka saling bermusuhan/memusuhi satu sama lain. 
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4) Pergeseran unit misalnya kata menjadi frase dan frase menjadi klausa 

yang sering kita jumpai dalam penerjemahan kata-kata lepas. 

 

1. Kata menjadi frase 

Tsu : proficient 

Tsa : sangat mahir melakukan sesuatu 

2. Frase menjadi klausa 

Tsu : The man with black jacket is Mr. Smith. 

Tsa : Laki-laki yang memakai jaket hitam itu Tuan Smith. 

 

2. Pergeseran Makna 

 Pergeseran makna (modulation) dibagi menjadi dua, yaitu modulasi 

wajib dan modulasi bebas (Newmark dalam Machali, 2000, p. 69).  

1) Modulasi wajib dilakukan apabila suatu kata atau frase Bsu tidak ada 

padanannya dalam Bsa, sehingga perlu dimunculkan. Contoh-contohnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Struktur aktif dalam Bsu menjadi pasif dalam Bsa dan sebaliknya. 

i. Infinitive of purpose  dalam bahasa Inggris. 

Tsu : The problem is hard to solve. 

Tsa : Masalah itu sukar (untuk) dipecahkan. 

ii. Konstruksi pasif nol dalam bahasa Indonesia menjadi konstruksi 

aktif dalam bahasa Inggris 

Tsu (Ind) : Laporan itu akan saya sampaikan besok pagi. 

Tsa (Ing) : I will submit the report tomorrow morning. 

b. Kata yang bernuansa khusus dalam Bsu diterjemahkan menjadi kata 

yang bernuansa umum dalam Bsa. 

Tsu : society  

Tsa : masyarakat (hubungan sosialnya)  

2) Modulasi bebas adalah prosedur penerjemahan yang dilakukan karena 

alasan nonlinguistik, misalnya untuk memperjelas makna, menimbulkan 

pertalian arti dalam Bsa, mencari padanan yang terasa alami dalam Bsa, 

dan sebagainya.  

a. Menyatakan secara tersurat dalam Bsa apa yang tersirat dalam Bsu. 

Tsu : environmental degradation 

Tsa : penurunan mutu lingkungan 

b. Frase preposisional sebab-akibat dalam BSu menjadi klausa sebab-

akibat dalam BSa. 

Tsu : We all suffer from the consequences of environmental  

degradation. 

Tsa : Kita semua menderita karena (adanya) penurunan mutu  

    lingkungan. 
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c. Bentuk positif dalam Bsu menjadi negatif ganda dalam Bsa. 

Tsu : Conflicts are bound to occur. 

Tsa : Konflik militer tak urung terjadi juga. (urung = tidak jadi) 

 

3. Naturalisasi 

Naturalisasi (naturalization) adalah sebuah prosedur penerjemahan 

yang melakukan proses dengan cara pertama menransfer dan mengadaptasi 

kata Bsu terlebih dahulu ke dalam pengucapan yang normal (the normal 

pronunciation), kemudian  menransfer dan mengadaptasikannya ke dalam 

bentukan-bentukan kata yang normal (the normal morphology/word-forms), 

misalnya kata performance (Ing) dinaturalisasikan ke dalam bahasa Jerman 

menjadi performanz (Jr). Contoh lain dalam bahasa Indonesia ada kata 

‗estat‘ yang merupakan hasil naturalisasi dari kata bahasa Inggris estate, kata 

‗polis‘ dalam bahasa Malaysia dinaturalisasi dari kata bahasa Inggris  police. 

Konsep naturalisasi Newmark menurut Nida disebut dengan borrowing, 

yang memberi penjelasan bahwa kata bahasa Inggris performance itu 

dipinjam dari kata bahasa Jerman performanz. Pendapat ini diperkuat oleh 

Vinay dan Darbelnet (1977) yang mengelompokkan naturalisasi Newmark 

ini ke dalam prosedur penerjemahan, contohnya kata bahasa Inggris 

bulldozer dipinjam langsung ke dalam bahasa Perancis menjadi bulldozer. 

Adapun Molina dan Albir (2002) mengelompokkannya ke dalam teknik 

penerjemahan dengan sebutan pinjaman murni (pure borrowing), contohnya 

kata bahasa Inggris lobby dipinjam langsung secara murni  oleh bahasa 

Spanyol menjadi lobby, sedangkan jika kata bahasa Inggris meeting menjadi 

kata bahasa Spanyol mitin, mereka sebut dengan naturalisasi. Pendapat ini 

sama dengan pendapat Newmark (Molina dan Albir, 2002, p. 501). 

 

4. Pemadanan Berkonteks 

 Padanan berkonteks (contextual conditioning) adalah penempatan 

suatu informasi dalam konteks, agar maknanya jelas bagi penerima 

informasi. Contoh prosedur penerjemahan ini adalah penerjemahan 

ungkapan bahasa Inggris good evening dan good night ke dalam konteks 

bahasa Indonesia atau sebaliknya. Konteks good evening dalam bahasa 

Inggris sepadan dengan konteks ‗selamat malam‘ untuk situasi di Indonesia 

ketika orang bertemu di malam hari, sedangkan konteks good night 

diterjemahkan ke dalam konteks ‗selamat malam‘ untuk situasi ketika orang 

berpisah di malam hari, sehingga terjemahannya bisa menjadi ‗selamat 

berpisah‘ atau ‗selamat tidur‘ yang sangat berbeda dengan ‗selamat malam‘-

nya good evening.  

Contoh lain adalah penerjemahan kata bahasa Inggris the mustang 

yang membutuhkan penjelas konteks dengan kata tambahan ‗kuda‘ sehingga 
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kata the mustang itu adalah jenis kuda mustang (Machali, 2000, p. 72). 

Perhatikan contoh berikut: 

Tsu : The mustang was the fastest in the race. 

Tsa : Kuda mustang itu adalah yang tercepat dalam pertandingan tersebut.   

(=Dalam pertandingan tersebut yang paling cepat adalah kuda mustang.) 

 

5. Pemadanan Bercatatan 
Pemadanan bercatatan adalah prosedur penerjemahan yang digunakan 

jika penerjemah menerjemahkan kata atau ungkapan yang padanan 

leksikalnya sama sekali tidak ada dalam Bsa, seperti kata sarung, batik, 

gado-gado dalam bahasa Indonesia tidak memiliki padanan dalam bahasa 

Inggris, sehingga jika penerjemah akan menerjemahkan kata-kata tersebut, 

dia harus membuat catatan kaki atau footnotes atau notes (Newmark, 1988, 

pp. 91-92; Machali, 2000, pp. 72-73; Albir, 2002, p. 504). Prosedur 

penerjemahan ini dilakukan jika penerjemah melakukan penerjemahan 

etnografik. Perhatikan contoh berikut: 

1. Tsu : Doodgerido is a traditional musical instrument used by the  

   Aborigines. 

    Tsa : Doodgerido adalah alat musik tradisional yang digunakan oleh  

       orang Aborijin. 

Catatan kaki: Dodgerido adalah alat musik yang bentuknya seperti 

seruling panjang, dengan ujung yang melengkung dan mengeluarkan bunyi 

seperti sirine kapal laut yang akan berangkat (Machali, 2000, p. 73). 

2. Tsu : ―Well, it‘s ten acres,‖ said George. 

    Tsa : ―Baik. Lebarnya sepuluh acre,‖ kata George. 

   Catatan kaki: 1 acre kurang lebih setara dengan 1 hektar 

   (Toer, 2003, p. 59). 

3. Tsu : Wati membeli gado-gado kemarin. 

    Tsa : Wati bought gado-gado yesterday.  

   Catatan kaki (Footnotes): Gado-gado is salad which is eaten with  

   peanut sauce. 
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Bab 7 

Penilaian Kualitas 
Terjemahan 

 

A. Tujuan Penilaian Kualitas Terjemahan 

Menurut Larson (1991), paling tidak ada tiga alasan menilai 

terjemahan (p. 532). Pertama, penerjemah ingin meyakini bahwa 

terjemahannya itu akurat (accurate). Artinya bahwa apakah terjemahannya 

itu sudah mengomunikasikan makna yang sama dengan makna yang ada 

dalam Tsu atau belum, apakah makna yang ditangkap pembaca Tsu itu sama 

dengan makna yang ditangkap pembaca Tsa atau tidak. Kemudian ia ingin 

yakin apakah tidak terjadi penyimpangan atau distorsi makna dalam teks 

terjemahannya. Selanjutnya dia perlu meyakini bahwa dalam terjemahannya 

tidak terjadi penambahan, penghilangan, atau perubahan informasi atau 

pesan. Dalam usahanya menangkap dan mengalihkan makna Tsu ke Tsa, ia 

bukan tidak mungkin secara tidak sadar menambah, mengurangi, atau 

menghilangkan pesan penting. Di samping itu kadang-kadang kekeliruan 

dilakukan pada saat menganalisis makna Tsu atau dalam proses pengalihan. 

Oleh karena itu, penilaian terhadap tingkat keakuratan (accuracy) perlu 

dilakukan.   

Kedua, penerjemah ingin mengetahui apakah hasil terjemahannya itu 

jelas (clear) atau tidak. Artinya bahwa pembaca sasaran (target reader) 

dapat memahami terjemahan itu dengan baik. Dengan istilah lain clarity atau 

kejelasan ini sama dengan readability yaitu suatu keadaan dapat dibaca. 

Artinya teks terjemahan tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Dalam hal 

ini Bsa yang digunakan adalah bahasa yang elegan, sederhana, dan mudah 

dipahami. Untuk meyakini bahwa terjemahannya dapat dipahami dengan 

baik, penerjemah perlu meminta penutur Bsa untuk membaca naskah 

terjemahannya agar dapat memberitahukan isi naskah/informasi/pesan yang 

disampaikan dalam terjemahan itu. Penerjemah perlu mendapatkan informasi 

mengenai bagian naskah yang sulit dipahami, sehingga jika ada bagian 

naskah yang sulit dibaca atau dipahami itu artinya terjemahannya belum 

mencapai tingkat kejelasan (clarity) yang diharapkan. Maka dari itu 

pengecekan ulang harus dilakukan.  

Ketiga, penerjemah ingin mengetahui apakah terjemahannya wajar 

(natural) atau tidak. Artinya apakah terjemahannya itu mudah dibaca dan 

menggunakan tata bahasa dan gaya yang wajar atau lazim sesuai dengan tata 

bahasa atau gaya yang digunakan oleh penutur Bsa. Artinya apakah hasil 

terjemahannya itu alami atau kaku. Penerjemah perlu mengetahui bahwa 

terjemahannya terasa wajar sehingga pembaca sasaran seolah-seolah 

membaca karangan yang bukan hasil terjemahan. Maka dari itu terjemahan 

harus diuji apakah telah menggunakan bahasa yang wajar atau lumrah atau 
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belum. Jika terjemahan itu tidak mencapai tingkat kewajaran (naturalness) 

wajar, maka revisi harus dilakukan. Sadtono (1985:9) menambahkan bahwa 

hasil terjemahan itu hendaklah wajar. Artinya bahwa terjemahan yang baik 

adalah terjemahan yang tidak menyadur sifat-sifat bahasa asal ke dalam 

bahasa pertama. Maksudnya, terjemahan itu janganlah mengandung ‖bahasa 

saduran‖, yakni terlalu mempertahankan bentuk bahasa sumber, sehingga isi 

dan kesan berita menjadi rusak. 

Jadi ketepatan, kejelasan, dan kewajaran atau kealamiahan adalah tiga 

pokok penting yang harus dijadikan bidikan dalam evaluasi terjemahan. 

 

B. Jenis-jenis Penilaian Kualitas Terjemahan 

Banyak para pakar penerjemahan yang mengemukakan tentang strategi 

penilaian kualitas terjemahan. Dalam kajian ini akan dipaparkan beberapa 

strategi penilaian kualitas terjemahan yang dapat digunakan secara terpadu 

atau terpisah sesuai dengan jenis teks yang diterjemahkan atau maksud 

penerjemahan. Walaupun hampir semua strategi tersebut banyak digunakan 

untuk mengevaluasi hasil terjemahan teks non-sastra. Akan tetapi beberapa 

di antaranya dapat digunakan juga untuk mengevaluasi hasil terjemahan 

karya sastra, khususnya prosa, walaupun kriteria penilaian kualitas 

terjemahan karya sastra itu disediakan secara tersendiri. Berikut adalah 

beberapa strategi penilaian kualitas terjemahan yang dimaksud: 

1) Uji keakuratan (Accuracy test) 

Uji keakuratan (accuracy test) berarti mengecek apakah makna yang 

dipindahkan dari Tsu itu sama dengan yang ada di Tsa. Tujuan penerjemah 

adalah mengomunikasikan makna secara akurat. Penerjemah tidak boleh 

mengabaikan, menambah atau mengurangi pesan yang terkandung dalam 

Tsu karena terpengaruh oleh bentuk formal BSa. Untuk menyatakan makna 

secara akurat, penerjemah boleh melakukan perubahan bentuk atau struktur 

gramatika. Nida dan Taber (1982) menegaskan bahwa pesan harus 

diutamakan karena isi pesanlah yang terpenting (p. 13). Ini berarti bahwa 

penyimpangan tertentu yang agak radikal dari struktur formal itu 

diperbolehkan atau bahkan diperlukan. 

Larson (1984) mengemukakan tujuan utama dari uji keakuratan 

sebagai berikut (p. 490): 

1. Mengecek kesepadanan isi informasi. Pengecekan ini dilakukan untuk 

meyakini bahwa semua informasi disampaikan, tidak ada yang tertinggal, 

tidak ada yang bertambah, dan tidak ada yang berbeda.  

2. Setelah semua informasi diyakini telah ada, penerjemah perlu mencari 

masalah lainnya dengan cara membandingkan Tsu dan Tsa. Dia perlu 

mencatat hal-hal yang perlu dipertimbangkan ulang. Dia harus 

seobjektif-objektifnya menilai pekerjaannya secara kritis. Pada saat yang 
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sama, dia harus berhati-hati, jangan sampai dia mengganti sesuatu yang 

seharusnya tidak perlu diganti.  

Teknik yang terbaik dilakukan dalam hal uji keakuratan adalah 

mengetik draf dengan dua spasi dan dengan margin lebar, sehingga ada 

ruang yang dapat digunakan untuk menulis perbaikan-perbaikan. Maksud uji 

untuk mengecek apakah makna dan dinamika Tsu itu benar-benar telah 

dikomunikasikan dalam terjemahan atau tidak.  

Mempertahankan dinamika Tsu berarti terjemahan yang disajikan 

mengundang respon pembaca Tsa sama dengan respon pembaca Tsu 

(Larson,1984, p. 6).  Penerjemah harus setia pada Tsu. Untuk melakukan hal 

ini, dia harus mengomunikasikan bukan hanya informasi yang sama, tetapi 

juga respon emosional yang sama dengan naskah asli. 

Untuk menghasilkan terjemahan yang memiliki dinamika yang sama 

dengan naskah aslinya, terjemahan itu haruslah wajar dan mudah dimengerti, 

sehingga pembaca mudah menangkap pesannya, termasuk informasi dan 

pengaruh emosional yang dimaksudkan oleh penulis naskah BSu (Larson,  

1984, p. 33). 

2) Uji keterbacaan (Readability test) 

Larson (1984) mengemukakan bahwa uji keterbacaan (readability test) 

dimaksudkan untuk menyatakan derajat kemudahan apakah sebuah 

terjemahan itu mudah dipahami maksudnya atau tidak (pp. 499-500). Tulisan 

yang tinggi keterbacaannya lebih mudah dipahami daripada yang rendah. 

Sebaliknya, tulisan yang lebih rendah keterbacaannya lebih sukar untuk 

dibaca. Keterbacaan ini meliputi pilihan kata (diction), bangun kalimat 

(sentence construction), susunan paragraph (paragraph organization), dan 

unsur ketatabahasaan (grammatical elements), jenis huruf (size of type), 

tanda baca (punctuation), ejaan (spelling), spasi antarbaris (spaces between 

lines), dan ukuran marjin (size of margin).  

Uji keterbacaan dilakukan dengan cara meminta seseorang membaca 

sebagian naskah terjemahan itu dengan keras. Begitu dia membaca, penilai 

memperhatikan di mana letak pembaca merasa bimbang. Kalau dia berhenti 

dan membaca ulang kalimat itu, maka penguji harus mencatat bahwa ada 

masalah keterbacaan. Kadang-kadang pembaca tampak berhenti dan 

bertanya-tanya mengapa bacaannya demikian.  

Uji keterbacaan menurut Larson (1984) di atas secara praktis sama 

dengan Teknik Membaca dengan Suara Nyaring (Reading-Aloud 

Technique)-nya Nida dan Taber (dalam Nababan, 2004b, p. 56). 

3) Uji kewajaran (Naturalness test) 

Larson (1984) menyatakan bahwa tujuan penerjemahan di antaranya 

adalah menghasilkan terjemahan Idiomatis, yaitu terjemahan yang maknanya 

sama dengan bahasa sumber yang dinyatakan dalam bentuk yang wajar 

dalam Bsa (p. 10). Maka dari itu tujuan dari uji kewajaran (naturalness test) 
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itu sendiri adalah melihat apakah bentuk terjemahannya itu alamiah atau 

sudah tepat dengan gaya bahasa Bsa atau belum.  

Selanjutnya Larson (1984) mengemukakan bahwa terjemahan itu 

dinilai wajar jika: 

1. Makna dalam Tsu dikomunikasikan dengan akurat. 

2. Makna yang dikomunikasikan ke dalam BSa menggunakan bentuk tata 

bahasa dan kosa kata yang lumrah atau wajar. 

3. Terjemahan itu mencerminkan tindakan komunikasi yang lazim ditemui 

dalam konteks dan antar komunikan dalam Bsa (p. 497). 

Uji kewajaran harus dilakukan oleh penilai yang sudah membaca 

seluruh terjemahan dan membuat komentar dan saran-saran yang diperlukan. 

Penilai harus terfokus pada tingkat kewajaran serta berupaya bagaimana 

meningkatkan kewajaran dan gaya bahasa dalam terjemahan. 

4) Uji keterpahaman (Comprehension testing) 

Newmark (1988) mengemukakan bahwa uji keterpahaman 

(comprehension testing) dilakukan untuk mengetahui apakah terjemahan 

yang dihasilkan itu dapat dimengerti dengan benar oleh penutur BSa atau 

tidak (p. 198). Uji keterpahaman ini terkait erat dengan masalah kesalahan 

referensial yang mungkin dilakukan oleh penerjemah. Kesalahan referensial 

adalah kesalahan yang menyangkut fakta, dunia nyata, dan proposisi, bukan 

menyangkut  kata-kata.  

Berikut adalah ulasan yang dikemukakan oleh Larson (1984). Uji 

keterpahaman ini dilakukan dengan meminta orang menceritakan ulang isi 

terjemahan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai 

terjemahan itu (pp. 493-497). Uji keterpahaman menyangkut pengujian 

terhadap Tsu, bukan pengujian terhadap responden. Para responden perlu 

diberitahukan bahwa tes itu bukan untuk mengetes kemampuannya, tetapi 

untuk mengetes keterpahaman terjemahannya. Tes itu bukan tes kemampuan, 

bukan pula menguji ingatan responden. Tes itu semata-mata untuk melihat 

apakah terjemahan itu dapat dipahami oleh pembaca sasaran atau tidak.  

Langkah yang ditempuh dalam uji ini meliputi dua hal. Pertama yaitu 

memberi tinjauan ulang. Dalam hal ini responden diminta untuk 

menceritakan ulang atau memberi ringkasan isi naskah yang dibacanya. 

Tujuan meminta menceritakan ulang adalah untuk melihat apakah alur utama 

kejadian atau alur tema jelas. Jika mereka dapat menceritakan dengan benar, 

maka jelas bahwa terjemahan itu mengomunikasikan pesan secara umum. 

Jika mereka sulit menceritakan ulang temanya, mungkin diperlukan revisi 

struktur wacana terjemahan. 

Penilai sebaiknya tidak menginterupsi responden pada saat 

menceritakan ulang isi naskah terjemahan. Tetapi, dia cukup mencatat apa 

yang diceritakan atau merekamnya dengan kaset. Dia tidak boleh 

mengganggu alur pikiran responden, seperti membenarkan atau 
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menyalahkan. Selain dalam bentuk lisan, responden dapat juga diminta 

menceritakan ulang isi terjemahan itu dalam bentuk tulis. Responden 

menceritakannya dengan kata-katanya sendiri. Jadi, dia melakukan semacam 

parafrase.   

Langkah kedua untuk menguji keterpahaman adalah membuat 

pertanyaan mengenai naskah yang diterjemahkan. Pertanyaan itu harus 

disiapkan lebih dahulu, tidak dilakukan secara tiba-tiba. Hal ini dapat 

memberikan waktu penilai untuk memikirkan hal-hal yang diharapkan 

responden pahami dan menentukan dengan tepat hal-hal yang dia ingin cek. 

Dengan cara ini dia dapat merumuskan pertanyaan dengan cermat, sehingga 

ia dapat memperoleh informasi yang dia cari. 

Ada beberapa jenis pertanyaan. Setiap jenis memiliki maksud yang 

berbeda. Pertanyaan bisa diarahkan untuk memberi informasi tentang gaya 

wacana, atau tentang tema naskah, atau pertanyaan rinci. 

Pertanyaan gaya menyangkut genre dan gaya naskah. Tujuannya 

adalah untuk melihat bahwa naskah disampaikan secara tepat dan terampil. 

Pertanyaan yang dapat diajukan seperti (a) Cerita jenis apa ini?, (b) Apakah 

orang yang bercerita muda atau tua, pria atau wanita?, (c) Apakah ia 

bercerita kepada anak-anak atau kepada orang tua? Pertanyaan tema 

menyangkut subjek pembahasan secara keseluruhan. Pertanyaan yang dapat 

diajukan seperti: ―Masalah apa yang dibahas dalam tulisan itu?‖. Pertanyaan 

rinci menanyakan tentang informasi tertentu dalam teks terjemahan. 

Pertanyaan, misalnya, dapat dimulai dengan kata siapa, kapan, apa, di mana, 

mengapa, dan bagaimana atau bergantung pada tujuan penilai.  

5) Uji keajegan (Consistency Check) 

Uji keajegan (consistency check) sangat diperlukan dalam hal-hal yang 

bersifat teknis. Duff (1981) menegaskan bahwa tidak ada aturan baku 

mengenai bagaimana cara yang terbaik menyatakan ungkapan BSu. Namun, 

dapat dicatat bahwa ada beberapa kelemahan yang harus dihindari. Salah 

satu kelemahan itu adalah ketidakajegan (inconsistency) (p. 47). 

Larson (1984) menyatakan bahwa Tsu biasanya memiliki istilah kunci 

yang digunakan secara berulang-ulang (pp. 500-501). Jika Tsu panjang atau  

proses penyelesaian terjemahan memakan waktu lama, maka ada 

kemungkinan terjadinya ketidakajegan penggunaan padanan kata untuk 

istilah kunci itu. Maka dari itu pada akhir penerjemahan penerjemah perlu 

melakukan pengecekan terhadap ketidakajegan itu. Hal ini biasanya terjadi 

pada penerjemahan atau terjemahan dokumen politik, teknik, ekonomi, 

hukum, pendidikan, atau agama.  

Keajegan juga merupakan target yang dicapai dalam pengeditan yang 

harus membutuhkan perhatian yang cermat. Misalnya, keajegan dalam hal 

ejaan nama orang dan tempat amat diperlukan. Kata-kata asing yang 

dipinjam dan digunakan beberapa kali harus diperiksa keajegannya ejaannya. 
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Penggunaan tanda baca, huruf kapital harus diperiksa secara cermat. Apakah 

penggunaan tanda tanya (?), koma (,), kurung ( ), titik dua (:), titik koma (;), 

tanda seru (!) atau tanda baca lainnya digunakan secara ajeg. 

Pada pengecekan terakhir, format naskah dan materi pelengkap lainnya 

seperti catatan kaki, glosarium, indeks, atau daftar isi harus diperiksa secara 

cermat. Jika penerjemah tidak yakin bagaimana cara mengedit yang benar, 

dia perlu membaca buku panduan yang menyangkut ejaan, tanda baca, dan 

sebagainya. 

6) Terjemahan balik (Back-translation) 

Soemarno (1988:33-34) menyatakan bahwa terjemahan balik (back-

translation) terjadi ketika suatu teks dalam bahasa A diterjemahkan ke dalam 

bahasa B. Hasil terjemahan dalam bahasa B diterjemahkan kembali ke dalam 

A1. Untuk menilai hasil terjemahan itu, terjemahan A1 dibandingkan dengan 

teks asli A. Semakin dekat terjemahan A1 terhadap teks asli A, semakin 

tinggi nilainya. Terjemahan A1 memang tidak akan sama dengan teks asli A 

(pp. 33-34) 

Demikian halnya Nababan (2004a) mengemukakan penjelasan yang 

sama bahwa strategi lain yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas 

terjemahan adalah terjemahan balik (back-translation) (p. 48). Secara 

praktis, teks bahasa Inggris (Teks A), misalnya, diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia (Teks B). Kemudian Teks B diterjemahkan kembali ke 

Teks A1. Semakin sama pesan Teks A1 dengan pesan Teks A, maka semakin 

akurat pesan Teks B. Perhatikan skema berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: (Nababan, 2004a, p. 58) 

 

Gambar 7.1 Skema Terjemahan Balik 
 

Pada prakteknya terjemahan balik ini malah menimbulkan banyak 

persoalan dan menjadi perdebatan perihal siapa yang layak menilai 

terjemahan dengan teknik ini, apakah penerjemah pertama, penilai sendiri, 

ataukan penerjemah lainnya, dan apakah orang yang ditugasi untuk 

melakukan terjemahan balik itu harus mempunyai kemampuan yang sama 

dengan penerjemah pertama. Di samping itu hasil penilaian dengan teknik ini 

dapat menggiring penilai pada kesimpulan yang salah terhadap hasil 

terjemahan (Teks B) jika kedua teks bahasa Inggris (Teks A dan A1) 

sepadan. 

 

 
 

Teks 
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Diterjemah-

kan ke  

 

 
 

Teks 

B 

Diterjemah-

kan 

kembali ke 

 

 
 

Teks 

A1 
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7) Teknik cloze (Cloze technique) 

Bagaimana halnya dengan teknik cloze? Nida dan Taber (1969) (dalam 

House, 1977, p.11) menganjurkan teknik cloze (cloze technique) untuk 

menilai kualitas terjemahan. Teknik ini menggunakan tingkat keterpahaman 

pembaca terhadap teks sasaran sebagai indikator kualitas terjemahan.  

Bagaimana teknik ini dilakukan? Mula-mula penilai secara sengaja 

menghapus setiap kata yang ke-5 kata dari teks terjemahan, artinya setiap 

lima kata berikutnya dihapus. Kemudian dia meminta pembaca untuk 

memprediksi kata-kata yang dihilangkan atau dihapuskan tersebut. Dari 

hasilnya dapat diasumsikan, ‖semakin banyak jumlah kata yang dapat 

ditebak dengan benar, semakin mudah teks terjemahan itu dipahami pada 

tingkat prediktibilitasnya‖. 

Namun demikian teknik ini memiliki beberapa kelemahan misalnya: 

1. Tidak mengukur seberapa akurat pesan Tsu dialihkan ke dalam Tsa. 

2. Tidak mempertimbangkan latar belakang pengetahuan pembaca terhadap 

pokok bahasan terjemahan dan kompetensi membaca para pembaca yang 

dapat mempengaruhi mereka dalam menebak kata-kata tersebut. 

Di samping itu, jika seandainya pembaca dapat menebak kata-kata 

dengan benar, itu belum bisa dijadikan indikator bahwa teks terjemahan itu 

sudah akurat. 

8) Uji pengetahuan (Knowledge test) 

Uji pengetahuan (knowledge test) ini digunakan untuk menilai kualitas 

terjemahan teks teknik. Teknik ini dilakukan melalui pengujian pengetahuan 

pembaca tentang isi teks Bsa. Pembaca teks Bsa diminta membaca teks 

terjemahan dan menjawab pertanyaan dalam kuesioner yang telah 

dipersiapkan oleh penilai. Jika pembaca teks terjemahan dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar sebanyak pertanyaan yang dijawab 

dengan benar oleh pembaca teks Bsu, itu merupakan indikasi bahwa pesan 

teks terjemahan sudah sama dengan teks Bsa (Brislin dalam Nababan, 2004a, 

p. 48). 

Namun demikian tetap, bahwa teknik ini pun melahirkan simpulan 

yang keliru perihal kualitas terjemahan, karena alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Diasumsikan bahwa pembaca diperkenankan untuk membaca teks 

terjemahan ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, 

sehingga kemampuan dan ketidakmampuan pembaca dalam menjawab 

pertanyaan itu belum bisa dikatakan sebagai  indikator bahwa suatu hasil 

terjemahan itu akurat atau tidak akurat. 
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2. Meskipun uji pengetahuan ini menghendaki penilai untuk 

membandingkan tanggapan pembaca teks Bsa dengan tanggapan 

pembaca teks Bsu, pendekatan tersebut tidak mempertimbangkan bahwa 

interpretasi pembaca terhadap teks sangat terikat oleh latar belakang 

budaya dan kompetensi membaca para pembaca, sehingga ada 

kemungkinan bahwa dua pembaca teks Bsa yang mempunyai latar 

belakang budaya yang sama itu akan menginterpretasikan teks secara 

berbeda. 

9) Uji performansi (Performance test) 

Uji performansi (performance test) pada umumnya digunakan untuk 

menilai kualitas terjemahan dokumen-dokumen teknik. Brislin (dalam 

Nababan, 2004a, p. 48) mengatakan bahwa dengan uji performansi, penilai 

dapat menentukan kualitas teks terjemahan melalui pengujian performansi 

teknisi yang harus menggunakan teks terjemahan untuk memperbaiki atau 

menyetel bagian dari suatu peralatan. 

Uji performansi ini masih memiliki beberapa kelemahan-kelamahan. 

Diantaranya, pertama, uji performansi tidak mampu menilai kualitas 

terjemahan non-teknik (misalnya teks sastra). Kedua,  hasil terjemahannya 

tidak selalu mencerminkan pesan secara akurat. Ada kemungkinan bahwa 

terjemahan yang dibaca oleh teknisi yang bersangkutan sebenarnya tidak 

berkualitas, namun dia dapat memperbaiki suatu peralatan itu karena 

sebelumnya dia telah membaca teks terjemahan atau dia sudah mempunyai 

pengalaman untuk memperbaikinya. 

 

C. Kriteria Penilaian Kualitas Terjemahan 

Berkaitan dengan kriteria penilaian hasil terjemahan, Albir (2001) 

mengusulkan empat prinsip dasar yang harus diperhatikan: 

1. Penguji (evaluator) harus setia terhadap kriteria yang ditetapkan dan 

yang diuji (evaluaee) harus sadar terhadap kriteria yang ada. 

2. Kriteria penilaian bergantung pada konteks (jenis teks yang 

diterjemahkan) dan fungsi penilaian (jenis test yang digunakan), 

sehingga harus dipertimbangkan mengapa, untuk apa dan untuk siapa 

penilaian itu dilakukan. 

3. Objek penilaian (apa yang sedang dinilai). Dalam hal ini penilai juga 

seharusnya mempertimbangkan apa yang seharusnya dia evaluasi dan 

apa yang dapat dia evaluasi. 

4. Penilai atau penguji hasil terjemahan seharusnya mempertimbangkan 

beberapa indikator agar dia mampu mengenali apakah yang diuji 

(evaluee) itu mempunyai kompetensi teruji (p. 283). 

Machali (2003) menyodorkan kriteria penilaian hasil terjemahan yang 

berdasarkan segi dan aspek terjemahan. Kriteria tersebut tersaji dalam bentuk 

tabel yang masih memerlukan penjelasan yang cukup rinci (pp. 116-117). 
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Tabel 7.1 Kriteria Penilaian Kualitas Terjemahan 
Segi dan Aspek Kriteria 

A. Ketepatan reproduksi makna 

     1. Aspek linguistis 

          (a) transposisi 

          (b) modulasi 

          (c) leksikon (kosakata) 

          (d) idiom 

 

 

     2. Aspek semantis 

          (a) makna referensial 

          (b) makna interpersonal 

                (i)  gaya bahasa 

                (ii) aspek interpersonal lain, 

                      misalnya konotatif,  

                      denotatif 

     3. Aspek pragmatis 

         (a) pemadanan jenis teks  

              (termasuk maksud penulis 

         (b) keruntutan makna pada  

               tataran kalimat dengan  

               tataran teks 

 

 

 

       Benar, jelas,  

       wajar 

 

 

       

       

      Menyimpang? 

      (lokal/total) 

       

      Berubah? 

      (lokal/total)      

 

 

     Menyimpang? 

     (lokal/total) 

 

     Tidak runtut? 

     (lokal/total) 

B. Kewajaran ungkapan 

     (dalam arti kaku) 

     Wajar dan/atau     

     harfiah 

C. Peristilahan 
     Benar, baku,  

     jelas 

D. Ejaan benar, baku      Benar, baku 

 

Dari tabel di atas perlu dijelaskan bahwa: 

a) ―lokal‖ maksudnya menyangkut beberapa kalimat dalam 

perbandingannya dengan jumlah kalimat seluruh teks (presentasi); 

b) ―total‖ maksudnya menyangkut 75% atau lebih bila dibandingkan 

dengan jumlah kalimat seluruh teks; 

c) ‖runtut‖ maksudnya sesuai/cocok dalam hal makna; 

d) ‖wajar‖ artinya alami, tidak kaku (suatu penerjemahan yang harfiah bisa 

kaku/wajar bisa juga tidak); 

e) ‖penyimpangan‖ selalu menyiratkan kesalahan, dan tidak demikian 

halnya untuk ‖perubahan‖ (misalnya perubahan gaya). 

 

4. Skala Penilaian Kualitas Terjemahan 

Machali (2003) mengemukanan dua cara penilaian, yaitu cara umum 

dan cara khusus (dijelaskan secara terpisah untuk penerjemahan novel) (pp. 

117-118). Cara umum adalah penilaian yang secara relatif dapat diterapkan 

pada segala jenis terjemahan, tetapi cara khusus hanya diterapkan pada teks 

tertentu, misalnya pada teks hukum, teks sastra, dan lain-lain. 
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Kriteria yang sudah ditetapkan itu dapat diterapkan pada suatu skala 

penilaian umum kompetensi. Maka dari itu penting untuk diingat di sini 

bahwa dalam penggolongannya, kita berangkat dari asumsi berikut: 

1. Tidak ada penerjemahan sempurna, tetapi  ‖hampir sempurna‖, 

2. Penerjemahan semantik dan komunikatif adalah reproduksi pesan umum, 

wajar dan alami dalam Bsa, 

3. Penilaian penerjemahan di sini adalah penilaian umum dan relatif. 

Cara penilaian ini tidak akan lengkap jika tidak disertakan skala 

penilaian. Berikut adalah rambu-rambu penilaian terjemahan dengan skala 

penilaian untuk terjemahan umum, namun sebenarnya rambu-rambu dan 

skala penilaian itu dapat diadaptasikan untuk menilai kualitas terjemahan 

karya sastra, misalnya prosa fiksi atau novel. 

 

Tabel 7.2 Skala Penilaian Kualitas Terjemahan 
Kategori Nilai Indikator 

Terjemahan 

hampir 

sempurna 

86-90 

(A) 

Tidak ada distorsi makna; penyampaian wajar; hampir tidak seperti 

terjemahan; tidak ada kesalahan ejaan; tidak ada 

kesalahan/penyimpangan tata bahasa; tidak ada kekeliruan 

penggunaan istilah. 

Terjemahan 

sangat bagus 

76-85 

(B) 

Tidak ada distorsi makna; tidak ada terjemahan harfiah yang kaku; 

tidak ada kekeliruan penggunaan istilah; ada satu-dua kesalahan tata 

bahasa/ejaan. 

Terjemahan baik 
61-75 

(C) 

Tidak ada distorsi makna; ada terjemahan harfiah yang kaku, tetapi 

relatif tidak lebih dari 15% dari keseluruhan teks, sehingga tidak 

terasa seperti terjemahan; kesalahan tata bahasa dan idiom relatif 

tidak lebih dari 15% dari keseluruhan teks; ada satu-dua penggunaan 

istilah yang tidak baku/umum; ada satu-dua kesalahan tata ejaan. 

Terjemahan 

cukup 

46-60 

(D) 

Terasa sebagai terjemahan; ada beberapa terjemahan harfiah yang 

kaku, tetapi relatif tidak lebih dari 25%; ada beberapa kesalahan 

idiom dan/atau tata bahasa, tetapi relatif tidak lebih dari 25% dari 

keseluruhan teks. Ada satu-dua penggunaan istilah yang tidak 

baku/tidak umum dan/atau kurang jelas. 

Terjemahan 

buruk 

20-45 

(E) 

Sangat terasa sebagai terjemahan; terlalu banyak terjemahan harfiah 

yang kaku (relatif lebih dari 25% dari keseluruhan teks); distorsi 

makna dan kekeliruan penggunaan istilah lebih dari 25% 

keseluruhan teks. 

Di samping itu Nababan (2004b) menambahkan bahwa kita dapat 

menggunakan dua instrumen untuk menilai kualitas terjemahan (pp. 61-62). 

Instrumen yang pertama adalah Accuracy-rating intsrument. Instrumen ini 

digunakan untuk menilai tingkat akurasi suatu terjemahan, khususnya tataran 

kalimat. Berikut adalah skala penilaian hasil terjemahan yang diadaptasi dari 

Nagao, Tsujii dan Nakamura (1988). 
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Tabel 7.3 Skala Penilaian Tingkat Keakuratan 
Skala Indikator 

1 
Isi kalimat sumber tersampaikan secara akurat ke dalam kalimat sasaran. Kalimat 

terjemahan jelas bagi penilai dan tidak perlu ditulis ulang. 

2 

Isi kalimat sumber tersampaikan secara akurat ke dalam kalimat sasaran. Kalimat 

terjemahan dapat dipahami secara jelas oleh penguji, namun beberapa perlu 

ditulis ulang serta susunan kata perlu diubah. 

3 

Isi kalimat sumber tidak tersampaikan secara akurat ke dalam kalimat sasaran. 

Terdapat beberapa masalah dengan pilihan kata dan dengan hubungan antara 

frase, klausa dan unsur-unsur kalimat. 

4 
Kalimat sumber tidak diterjemahkan sama sekali ke dalam kalimat sasaran, 

bahkan dihilangkan. 

 

Instrumen kedua adalah Readability-rating instrument, yaitu 

instrument yang digunakan untuk menilai tingkat keterbacaan teks 

terjemahan dan memuat dua tipe pertanyaan: pertanyaan tertutup dan 

pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup terkait dengan skala penilaian 

tingkat keterbacaan teks terjemahan yaitu 1-4, dengan rincian sebagai 

berikut: Sangat mudah (skala 1), mudah (skala 2), sulit (skala 3), sangat sulit 

(skala 4). Sedangkan pertanyaan terbuka menghendaki penilai (pembaca teks 

Bsa) untuk menyatakan alasan-alasan mendasari mengapa teks sulit atau 

sangat sulit untuk dipahami.  

Penilaian tingkat keterbacaan diarahkan pada satuan paragraf. Paragraf 

sebagai satuan terjemahan akan dinilai dari segi keterbacaan karena paragraf 

pada umumnya dibangun dari beberapa kalimat yang terkait satu sama lain 

dan memuat satu pikiran utuh. Melalui cara ini penilaian akan lebih mudah 

dilakukan terutama pada teks-teks yang panjang. Berikut adalah contoh 

Readability-rating Instrument: 

 

1. Pertanyaan tertutup 

Isilah tabel berikut dengan membubuhkan tanda tick () pada setiap 

kolom yang telah disediakan sesuai dengan paragraf yang telah Anda baca. 

 

Tabel 7.4 Instrumen Skala Penilaian Tingkat Keterbacaan 

Paragraf 

Tingkat Keterbacaan 

1 

Sangat 

Mudah 

2 

Mudah 

3 

Sulit 

4 

Sangat  

Sulit 

I     

II     

III     

dst     
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2. Pertanyaan terbuka 

Jika Anda memilih jawaban Sulit atau Sangat sulit, jelaskan alasan 

Anda atau sebutkan faktor-faktor penyebabnya. Tulislah alasannya di bawah 

ini. 

 

Paragraf I: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Paragraf II: 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 Paragraf III: 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Paragraf IV: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

Paragraf V: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

dan paragraf seterusnya. 
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Bab 8 

Problematika 
Penerjemahan 

 

A. Kesulitan-kesulitan dalam Penerjemahan 

Soemarno (1988) mengutarakan bahwa seorang penerjemah, di dalam 

tugasnya, akan menghadapi berbagai macam kesulitan, misalnya kesulitan-

kesulitan yang berkaitan dengan makna, seperti makna leksikal, makna 

gramatikal, makna kontekstual atau situasional, makna tekstual, dan makna 

sosio-kultural. Makna-makna itu sendiri ada yang secara mudah dapat 

diterjemahkan (translatable) dan ada yang sulit sekali bahkan mungkin tidak 

dapat diterjemahkan (untranslatable) (pp. 19-21). Makna-makna yang sulit 

diterjemahkan biasanya makna-makna yang berkaitan dengan sosio-kultural. 

Di samping kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan makna, penerjemah 

mungkin dihadapkan pula dengan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan 

materi-materi yang diterjemahkan, misalnya materi-materi yang 

berhubungan dengan teks-teks sastra. Misalnya, kesulitan menerjemahkan 

lelucon, peribahasa, dan beberapa gaya bahasa (figurative languages) yang 

berkaitan dengan sosio-kultural tertentu. Sehingga tidak jarang, nilai dan rasa 

keindahan dalam Tsu itu hilang dalam Tsa atau paling tidak muncul rasa 

kaku dan hambar dalam hasil terjemahannya. 

 

B. Kesilapan-kesilapan dalam Penerjemahan 

Kesilapan (errors) dapat dibedakan dengan kesalahan (mistake). 

Menurut kamus umum elektronik  Longman Active Study Dictionary (2002), 

‖Error is a mistake you made in something you are doing, that can cause 

problems.‖  Dari batasan di atas, kesilapan adalah kesalahan yang dibuat 

oleh seseorang tatkala ia sedang mengerjakan atau melakukan sesuatu, 

sehingga dari kecerobohannya itu menimbulkan masalah. Sedangkan 

menurut kamus umum elektronik   Microsoft Encarta (2005), ―Error is 

something unintentionally done wrong, for example, as a result of poor 

judgment or lack of care.‖ Dari definisi di atas dinyatakan bahwa kesilapan 

adalah sesuatu yang dikerjakan dengan  salah secara tidak disadari atau tanpa 

di sengaja. 

Selanjutnya dalam kamus umum elektronik  Longman Active Study 

Dictionary (2002), ―Mistake is something that you do by accident, or is the 

result of a bad judgment.‖ Batasan tersebut menyatakan bahwa kesalahan 

atau kekeliruan adalah sesuatu yang dilakukan secara tidak sengaja atau 

sebagai akibat dari pertimbangan yang buruk atau salah. Sedangkan kamus 

umum elektronik Microsoft Encarta (2005), ―Mistake is an incorrect, 

unwise, or unfortunate act or decision caused by bad judgment or a lack of 

information or care.‖ Kesalahan adalah suatu tindakan atau keputusan yang 
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salah atau tidak bijaksana, yang disebabkan oleh pertimbangan yang buruk 

atau kurang informasi atau kurang teliti.  

Bagaimana kesilapan atau kesalahan jika dikaitkan dengan 

penerjemahan? Yang akan diangkat pembahasan ini lebih fokus pada konsep 

kesilapan (errors). Menurut Corder (dalam Soemarno, 1988, p. 61), 

kesilapan itu bersifat sistematik. Kesilapan ini dapat berwujud salah ucap 

dan salah tulis. Schumann dan Stension (dalam Soemarno, 1988, p. 64) 

membagi kesilapan dalam penerjemahan ke dalam tiga kategori. 

1) Kesilapan-kesilapan yang disebabkan oleh terjadinya kekurang-

sempurnaan pemerolehan gramatikal Bsu dan Bsa. 

2) Kesilapan-kesilapan yang dihubungkan dengan situasi mengajar dan 

belajar. 

3) Kesilapan-kesilapan yang bersumber pada masalah kemampuan 

atau kinerja. 

Adapun Selinker (dalam Soemarno, 1988, p. 64) menyebutkan bahwa 

ada lima proses yang dianggap sebagai sumber kesilapan, terutama bagi para 

pembelajar bahasa pertama (L1) dan bahasa kedua (L2) atau bahasa asing 

(FL). 

1) transfer kebahasaan 

2) transfer pemberian latihan 

3) strategi belajar L2/FL 

4) strategi untuk berkomunikasi dengan L2 

5) peng-overgeneralisasian materi linguistik Bsa 

Berbeda dengan Schuman dan Stension, Brown (dalam Soemarno, 

1988, pp. 64-65) menyoroti kesilapan yang dilakukan oleh seorang 

penerjemah itu adalah karena ia tidak menguasai teori-teori penerjemahan 

dan pengetahuan-pengetahuan penunjang lainnya seperti pengetahuan 

umum, sosiologi, kebudayaan, filsafat, dan pengetahuan tentang isi materi 

(content) yang sedang diterjemahkannya.  

Berkaitan dengan kesilapan (errors), Albir (2001) mengemukakan 

bahwa kesilapan dalam penerjemahan (translation errors) dapat dibagi ke 

dalam empat tipologi kesilapan (typology of errors) (p. 281): 

1) Perbedaan antara kesilapan yang berkaitan dengan Tsu (opposite 

sense, nonsense, addition, suppression) dan kesilapan yang 

berkaitan dengan Tsa (spelling, vocabulary, syntax, coherence, 

cohesion) (Kupsch-Losereit, 1985; Delisle, 1993; Hurtado Albir, 

1995, 1999). 

2) Perbedaan antara kesilapan fungsional (functional errors) dan 

kesilapan mutlak (absolute errors). Kesilapan fungsional berkaitan 

dengan pelanggaran aspek-aspek fungsional kebahasaan dalam teks 

yang diterjemahkan, sedangkan kesilapan mutlak berkaitan dengan 
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pelanggaran aturan-aturan linguistik atau kultural yang digunakan 

dalam teks terjemahan (Gouadec, 1989; Nord, 1996). 

3) Perbedaan antara kesilapan-kesilapan sistematik (systematic errors) 

yang terus berulang atau kumat dalam diri penerjemah dan 

kesilapan-kesilapan non-sistematik  (random errors) yang 

diakibatkan oleh kondisi psikologis penerjemah (Spilka, 1989). 

4) Perbedaan antara kesilapan-kesilapan dalam produk terjemahan dan 

kesilapan-kesilapan dalam proses penerjemahan. 

Selanjutnya Gile (dalam Hurtado Albir, 2001) membedakan tiga buah 

penyebab kesilapan (three causes of errors) yang sering dimiliki oleh 

penerjemah adalah karena: 

1) kurang pengetahuan (lack of knowledge) tentang ekstralinguistik 

dalam Tsu dan Tsa 

2) kurang menguasai metodologi (lack of methodology) 

3) kurang memiliki motivasi (lack of motivation) (p. 282) 

 

C. Masalah-masalah Linguistik dalam Penerjemahan 

Dalam penelitian ini fokus kajian tentang masalah linguistik adalah 

hanya pada dua kategori, yaitu kategori gramatikal dan kategori leksikal.  

 

1) Kategori Gramatikal 

Moentaha (2006) memaparkan beberapa masalah penerjemahan yang 

berkaitan dengan kategori gramatikal, diantaranya yang menyangkut bentuk-

bentuk tunggal dan jamak (singular dan plural nouns), aspek (aspects), dan 

genus (gender) (pp.15-22). 

a. Masalah bentuk tunggal dan jamak 

Yang menjadi kesulitan bahasa dalam penerjemahan juga adalah 

perbedaan sistem gramatikal yang berkaitan dengan kata benda tunggal dan 

jamak. Sistem tata bahasa dari bentuk kata benda tunggal dan jamak dalam 

bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris memiliki 

indikator-indikator jamak, misalnya morfem -s (indikator jamak) dalam kata 

benda chairs dan books atau -es (indikator jamak) seperti pada kata benda 

box-boxes dan houses yang berasal dari bentuk tunggalnya chair (tunggal) 

yang tidak memiliki indikator atau berindikator nol (zero indicator), morfem 

–en pada kata benda oxen (jamak) yang berasal dari kata benda tunggalnya 

ox, perubahan vokal a (indikator tunggal) menjadi e (indikator jamak) seperti 

dalam man-men; woman-women, dan fonem  –oo– (indikator tunggal) seperti 

dalam kata benda tooth dan foot menjadi –ee– (indikator jamak) seperti 

dalam kata benda teeth dan feet.  

b. Masalah aspek 

Aspek adalah kategori verba yang menyatakan berlangsungnya suatu 

perbuatan, misalnya aspek perfektif (perfective aspect) yang menyatakan 
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bahwa perbuatan itu telah dilakukan atau baru saja selesai dilakukan dan 

aspek progresif (progressive aspect). Dalam hal ini Richards (1992) 

menyatakan bahwa aspek adalah kategori gramatikal yang menerangkan 

bagaimana suatu kejadian, kegiatan atau peristiwa itu digambarkan oleh 

sebuah kata kerjanya, misalnya apakah kata kerja itu menggambarkan 

kejadiannya sedang berlangsung (progress), kegiatannya sebagai suatu 

kebiasaan (habitual), peristiwanya selalu berulang (repeated) atau hanya 

sebentar saja (momentary). Aspek itu sendiri biasanya ditandai oleh awalan 

(prefixes) atau akhiran (suffixes) atau perubahan lainnya pada kata kerja atau 

ditunjukan dengan kata kerja-kata kerja bantu (auxiliary verbs) (p. 22).  

Bahasa Inggris hanya memiliki dua aspek, yaitu progressive 

(continuous) dan perfect. Progresif adalah aspek gramatikal yang 

menunjukkan aksi yang belum lengkap atau masih berlangung. Aspek 

progresif dalam bahasa Inggris ini dibentuk dari kata kerja bantu BE dan 

bentuk kata kerja –ing misalnya dalam kalimat: She is wearing contact 

lenses dan Thee were crossing the road when the accident occured. Aspek 

progresif ini dapat divariasikan dengan beberapa tenses, misalnya dengan 

present menjadi present continuous tense seperti dalam kalimat Today I am 

wearing glasses; dengan past tense menjadi past continuous tense seperti 

dalam kalimat I was wearing glasses; dengan present tense dan aspek perfect 

menjadi present perfect continuous tense seperti dalam I have been wearing 

glasses for six years (Richards, 1992, p. 294). 

Yang berikutnya adalah aspek perfektif (perfect). Perfektif (perfect) 

adalah aspek gramatikal yang menunjukkan hubungan antara satu kegiatan; 

peristiwa atau waktu dengan kegiatan; peristiwa atau waktu yang lainnya. 

Dalam bahasa Inggris aspek perfektif ini dibentuk dari kata kerja bantu 

(auxiliary verb) HAVE dan past participle. Contohnya: I have finished. She 

has always loved animals. Kata kerja bantu HAVE itu dapat divariasikan 

dengan present tense menjadi present perfect tense seperti dalam kalimat 

They have eaten; dengan past tense menjadi past perfect tense seperti dalam 

kalimat They had finished; dan future tense, walaupun dalam bahasa Inggris 

jarang digunakan, seperti dalam kalimat They will have finished (Richards, 

1992, p. 269). 

Bagaimana jika semua kalimat bahasa Inggris yang memiliki konsep 

aspek progresif dan aspek perfektif itu diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia? Nuansa makna aspek-aspek dalam bahasa Inggris tersebut baik 

ada  keterangan waktu (time signal; adverb of time) atau tidak, dapat 

diterjemahkan dengan bantuan leksikal, misalnya kata bantu ‗sedang‘, 

‗masih‘, ‗telah (tuntas)‘, ‗dulu telah (tuntas)‘. Perhatikan contoh berikut: 

1. Tsu : I am writing a letter. 

    Tsa :  Saya sedang menulis sepucuk surat. 
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2. Tsu : I was writing a letter yesterday. 

    Tsa : Saya sedang menulis sepucuk surat kemarin. 

3. Tsu : I have been writing a letter for two hours. 

    Tsa : Saya masih menulis sepucuk surat selama dua jam. 

4. Tsu : I have written a letter. 

    Tsa 1: Saya telah menulis sepucuk surat selama dua jam. 

    Tsa 2: Saya tuntas menulis sepucuk surat selama dua jam. 

5. Tsu : I had written a letter. 

    Tsa : Saya dulu telah (tuntas) menulis sepucuk surat. 

              (Sebaiknya kalimat  seperti ini harus disertai anak  

              kalimat yang berkata depan before atau before clause.) 

c. Masalah genus 

Masalah yang dapat dikategorikan sulit untuk diterjemahkan dari bahasa 

Inggris ke dalam bahasa Indonesia adalah kategori genus (gender) atau 

jenis kelamin. Kategori genus (masculine-feminine) bahasa Inggris 

berbeda dengan kategori jenis kelamin dalam bahasa Indonesia. Bahasa 

Inggris memiliki  beberapa indikator genus dengan pola yang beragam, 

misalnya: 

Tabel 8.1  Indikator Genus 

Masculine Feminine 

zero indicator: hero suffix –ine: heroine 

suffix –or: aviator suffix –rix: aviatrix 

zero indicator: tiger suffix –ess: tigress 

billy-: billy goat nanny-: nanny goat 

buck: buck rabbit doe: doe rabbit 

jack: jack ass jenny: jenny ass 

He: he bear she: she bear 

tom: tom cat tabby: tabby cat 

 

Jika kategori jenis kelamin ini diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia, maka banyak pilihan indikator jenis kelamin yang dapat 

digunakan, misalnya –wan dan –wati; -a– dan –i–; pria–wanita; jantan–

betina. Jadi semua kata dan frase di atas dapat diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi: 

1. hero-herione → ‘pahlawan pria‘– ‘pahlawan wanita‘ 

2. aviator-aviatrix → ‘pilot pria‘ – ‘pilot wanita‘ 

3. tiger-tigress → ‘harimau jantan‘ – ‘harimau betina‘ 

4. billy goat-nanny goat → ‘kambing jantan‘ – ‘kambing betina‘ 

5. jack ass-jenny ass → ‘keledai jantan‘ – ‘keledai betina‘ 

6. buck rabbit-doe rabbit → ‘kelinci jantan‘ – ‘kelinci betina‘ 

7. he bear-she bear → ‘beruang jantan‘ – ‘berung betina‘ 

8. tom cat-tabby cat → ‘kucing jantan‘ –‘kucing betina‘ 
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2) Kategori Leksikal 

Masalah-masalah penerjemahan yang berkaitan dengan kategori 

leksikal menyangkut aneka makna, diferensial dan nondiferensial, dan 

medan semantis (Moentaha, 2006, pp. 13-14). 

a. Aneka Makna 

Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki aneka makna 

(polysemous meaning) yang berbeda, sehingga hal tersebut kadang-kadang 

menyulitkan penerjemah untuk memilih kata yang tepat. Berikut adalah 

contoh aneka makna dalam bahasa Inggris dan kasus penerjemahan ke dalam 

bahasa Indonesia. Kata house dalam bahasa Inggris memiliki arti ‘rumah‘ 

dalam bahasa Indonesia karena merujuk kepada ‘gedung tempat tinggal‘ 

(dwelling), sedangkan kata house itu sendiri mempunyai aneka makna yang 

lain, yaitu ‘dinasti‘ (dynasty) seperti the House of Smiths yang berarti 

‘Dinasti Smith‘. Di samping itu kata house berarti ‘teater‘ atau ‘para 

penonton di gedung pertunjukan‘ (an appreciative house), ‗bisnis‘ (a 

publishing house), dan lain-lain.  

Begitu pula dalam bahasa Indonesia, kata ‘rumah‘ itu tidak mempunyai 

hubungan dengan kata house, namun memiliki aneka makna, misalnya 

‘rumah sakit‘ (hospital), ‘rumah sakit jiwa (lunatic asylum), ‘rumah makan‘ 

(restaurant), ‘rumah yatim piatu‘ (orphanage), dan lain-lain.  

Jadi dalam hal ini seorang penerjemah harus pandai menentukan 

kategori leksikal dalam proses penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam 

bahasa Indonesia. 

b. Diferensial/Nondiferensial 

Yang dimaksud dengan nondiferensial adalah satu kata yang 

mengandung pengertian lebih luas, misalnya kata rice mengandung 

pengertian lebih dari satu dalam bahasa Indonesia, sehingga dapat 

dipadankan dengan kata ‘padi‘, ‘beras‘, atau ‘nasi‘ bergantung makna 

gramatikalnya dan konteks kalimatnya. Misalnya dalam kalimat Every day 

we eat rice. Kata rice di dalam kalimat itu berpadanan dengan ‘nasi‘, 

sedangkan dalam kalimat Yesterday I bought rice in the grocery shop. Kata 

rice dalam kalimat ini berarti ‘beras‘, adapun dalam kalimat They work in the 

rice field from sunup to sundown. Dalam kalimat tersebut kata rice bermakna 

‗padi‘ (rice field=ladang padi atau sawah).  

Sebaliknya diferensial adalah satu kata yang mengandung pengertian 

sempit. Seperti contoh di atas, kata ‘padi‘, ‘nasi‘, dan ‘beras‘ itu sendiri 

termasuk ke dalam kata yang diferensial karena mengandung pengertian 

sempit, artinya sudah tidak bisa dicarikan padanannya lagi secara luas, 

sehingga tatkala akan diterjemahkan, penerjemah harus memberi gambaran 

atau catatan kaki tentang kata-kata tersebut, karena sudah memiliki makna 

yang lebih spesifik sesuai dengan konteks sosio-kultural tertentu. Kata ‘kaki‘ 

dalam bahasa Indonesia mempunyai arti luas jika diterjemahkan ke dalam 
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bahasa Inggris. Kata tersebut bisa mengandung pengertian leg yang 

menyangkut ‘kursi‘ (the legs of a chair= kaki-kaki kursi), kemudian berarti 

foot yang menyangkut ‘gunung‘ (the foot of a mountain=kaki gunung). 

Sebaliknya, kata leg dan foot itu sendiri memiliki pengertian yang sempit, 

artinya kedua kata tersebut sudah dalam kategori kata-kata yang spesifik atau 

memiliki pengertian yang sempit. 

c. Medan Semantis 

Medan semantis (semantic field atau lexical field) termasuk ke dalam 

kategori leksikal yang menjadi masalah linguistik dalam penerjemahan. 

Rihards (1992) memberi batasan bahwa medan semantis adalah 

pengorganisasian kata yang saling berkaitan dalam sebuah sistem yang 

saling berhubungan (p. 211). Contohnya kata-kata dalam kelompok kinship 

(kekerabatan) seperti father, mother, brother, sister, uncle, dan aunt 

termasuk ke dalam medan semantis karena ciri-ciri relevan menyatakan 

hubungan keturunan atau anggota keluarga. Di samping itu Moentaha (2006) 

menambahkan bahwa medan semantis ialah kelompok kata yang maknanya 

mengandung komponen semantis umum (p. 257). Misalnya, medan semantis  

yang menyatakan waktu: hari, minggu, bulan, tahun; yang menyatakan 

ruang: pekarangan, kamar, jalanan; yang menyatakan sensasi emosional: 

sedih, gembira; yang menyatakan sensasi jasmani: sakit kepala, sakit 

pinggang, dan lain-lain. 

Pemahaman terhadap medan semantis ini sangat penting bagi para 

penerjemah karena ia harus menerjemahkan suatu kata dari Bsu itu ke dalam 

Bsa yang memiliki kategori medan semantis yang sama, misalnya kalimat 

yang mengandung kata kerja persepsi harus diterjemahkan ke dalam kalimat 

yang memiliki kata kerja persepsi yang sama, seperti She hears a song 

diterjemahkan menjadi ‘Dia (perempuan) mendengar sebuah lagu‘. Kalimat 

persepsional dalam Tsa seyogyanya diterjemahkan ke dalam Tsa dengan 

kalimat yang menyatakan medan semantis yang sama.  

 

D. Masalah-masalah Stilistik dalam Penerjemahan 

Menurut KBBI (2005), tuturan adalah sesuatu yang dituturkan; ucapan; 

ujaran (cerita) dan sebagainya (p. 1231). Dalam istilah linguistik, tuturan itu 

dikenal dengan istilah utterance. Tuturan adalah sebuah kata atau sederetan 

kata yang diucapkan. Pada tingkatan yang paling sederhana, ucapan kata 

‖Oh‖ ketika seseorang menyentuh sebuah benda yang panas, sudah dapat 

dikatakan sebuah tuturan, walaupun tuturan tersebut tidak dimaksudkan 

untuk mengomunikasikan makna kepada lawan bicara 

(http:www.rdillman.com/HFCL/TUTOR/Relation/relate2.html).  

Richards (1992) mengemukakan bahwa tuturan adalah apa saja yang 

diucapkan oleh seseorang sebelum atau sesudah orang lain berbicara (p. 

395). Berikut adalah contoh dari tuturan dalam  bentuk dialog: 
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1) tuturan satu kata (a word) 

A: Have you done your homework? 

B: Yeah. 

Tuturan yang ke-1 ini termasuk ke dalam tuturan biasa. Jika 

diterjemahkan, maka akan menjadi: 

A: Apakah kamu sudah mengerjakan PR-mu? 

B: Ya, sudah. 

2) tuturan satu kalimat (one sentence) 

A: What‘s the time? 

B: It‘s half past five. 

Tuturan yang ke-2 ini pun termasuk ke dalam tuturan biasa. Jika 

diterjemahkan, maka hasilnya: 

A: Pukul berapa sekarang? 

B: Pukul 05:30. 

3) tuturan lebih dari satu kalimat (more than one sentence) 

A: Look, I‘m really fed up. I‘ve told you several times to wash  

     your hands before a meal. Why don‘t you do as you‘re told? 

B: But Mum, listen .... 

Tuturan yang ke-3 ini termasuk ke dalam Idiomatis karena mengandung 

unsur idiom yaitu I‘m really fed up yang artinya ‗Saya sudah muak‘. To 

be fed up termasuk ke dalam logat moderen (slang) yang terkadang 

bernada kasar. Tuturan Idiomatis to be fed up  itu sendiri dapat bermakna 

‗mual‘, ‗muak‘, dan ‗bosan‘ (Echols dan Shadily, 2001, p. 236). Akan 

tetapi sebenarnya kata Look itu sendiri dapat bermakna Idiomatis, yaitu 

‗Coba perhatikan‘ atau ‗Begini‘ bukan ‗Lihatlah‘. Sehingga jika tuturan 

ke-3 tersebut diterjemahkan, maka akan menjadi: 

A: Coba perhatikan, Aku sudah muak. Sudah aku katakan  

     beberapa kali agar kamu mencuci tangan sebelum makan.  

     Mengapa kamu tidak nurut? 

B: Tapi Bu, dengarlah ... 

 

Bagaimana dengan tuturan-tuturan idiomatis, metaforik, dan kiasan 

lainnnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Tentunya tuturan-

tuturan itu sangat sulit dicarikan padanannya. 

Sebenarnya sebuah tuturan itu memiliki makna tuturan (utterance 

meaning) yang bergantung pada maksud si penutur dan situasi dan konteks 

tuturan. Contohnya, sebuah tuturan kalimat My watch has stopped again 

memiliki beberapa makna sebagai berikut:  

a. I can‘t tell you the time. 

b. This is the reason for my being late. 

c. I really have to get it repaired. 

d. What about buying me another one? 
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Problematika stilistik atau variasi gaya dalam penerjemahan 

merupakan bagian dari permasalahan yang sulit karena menyangkut aspek 

susastra yang memiliki keunikan tersendiri. Jika semuanya menjadi bagian 

dari proses penerjemahan dan produk terjemahan, maka seorang penerjemah 

yang menerjemahkan teks yang mengandung stilistik ini perlu melakuan 

metode, teknik, dan prosedur penerjemahan tertentu supaya hasil 

terjemahannya berterima. Crystal dan Davy dalam Leech (1997) 

mengutarakan tiga dimensi utama stilistik atau variasi gaya (p. 18), yaitu: 

1. Bentuk gaya yang relatif permanen 

a) Individualitas (bahasa Pak A, Bu B, atau Nona C, dan seterusnya) 

b) Dialek (bahasa wilayah geografis atau kelas sosial) 

c) Waktu (bahasa abad XVIII dan sebagainya) 

2. Penyampaian gagasan atau wacana 

a) Sarana atau ragam (pidato, tulisan, dan sebagainya) 

b) Partisipasi atau cara berbahasa (monolog, dialog, dan sebagainya) 

3. Bentuk gaya yang relatif temporer 

a) Ragam bahasa (bahasa hukum, ilmiah, iklan, dan sebagainya) 

b) Status (bahasa sopan, santai, slang, dan sebagainya) 

c) Modalitas (bahasa catatan, kuliah, lelucon, dan sebagainya) 

d) Perorangan (gaya Dickens, Hemingway, dan sebagainya) 

 

Semua dimensi stilistik di atas terwujud dalam beberapa karya tulis 

maupun lisan. Penerjemah teks yang mengandung stilistik ini harus mampu 

menganalisis setiap kata, frase, kalimat, serta wacana yang muncul dalam 

teks sumber yang dia terjemahkan. Dalam teks novel, misalnya, banyak 

ungkapan yang digunakan oleh setiap karakter. Penerjemah harus mampu 

menganalis makna ungkapan yang muncul dari setiap individu karakter 

tersebut. Contoh lain, penerjemah harus mampu memahami makna dialek 

yang digunakan oleh masing-masing karakter yang ada dalam novel tersebut. 

Jika tidak, maka setiap kekhasan bahasa yang dimiliki oleh setiap lakon 

cerita itu tidak mencapai bahasa sasaran yang berterima. Kasus-kasus sejenis 

juga akan muncul pada variasi gaya lainnya, misalnya pada teks pidato, 

bahasa hukum, bahasa ekonomi, bahasa teknik, bahasa iklan, dan lain-lain.  
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Bab 9 

Penerjemahan Karya 
Sastra Prosa Fiksi 

 

A. Karya Sastra  

Watkins dalam Hu (2000) mengatakan bahwa karya sastra terbagi ke 

dalam beberapa kategori atau jenis, yaitu puisi, drama dan prosa fiksi (p. 3). 

Prosa fiksi adalah sebuah cerita khayalan atau tidak nyata. Bahasa yang 

digunakan dalam prosa fiksi ini berbeda dengan bahasa yang digunakan di 

dalam puisi yang berprinsip pada rima, ritme, atau matra. Prosa fiksi adalah 

karya sastra yang dapat dibaca dalam bentuk novel atau cerita pendek. Selain 

daripada itu, karya sastra ini dapat ditayangkan dalam bentuk film atau 

sinetron. Ceritanya berbentuk alur yang padat dengan gambaran ragam 

peristiwa yang biasanya dinarasikan oleh seorang narator.  

1. Novel 

Novel adalah salah satu bentuk dari prosa fiksi. Berkaitan dengan itu, 

Davies (1989) dan Klarer (1999) mengemukakan bahwa novel adalah sebuah 

bentuk prosa atau cerita panjang yang memiliki unsur tema, tokoh cerita, alur 

cerita, sudut pandang, dan latar waktu dan tempat. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Koesnosoebroto (1988) yang menyatakan bahwa unsur-unsur novel 

atau prosa fiksi adalah ―plot, character and characterization, theme, dan 

scene and background or setting‖ (pp. 28-103). Holman dan Harmon (1992) 

dan Frye (1985) menyatakan bahwa novel adalah sebuah jenis karya sastra 

yang digunakan untuk mendesain cerita fiksi yang luas dan panjang yang 

menggambarkan moralitas karakter. 

Dari batasan di atas dapat disimpulkan bahwa novel adalah sebuah 

bentuk karya fiksi yang memiliki unsur tema, tokoh dan penokohan, alur 

cerita, sudut pandang dan latar untuk menggambarkan sebuah kehidupan 

yang sarat dengan makna dan pesan moral bagi pembaca. Sebuah novel 

ditulis untuk tujuan menghibur. Dengan imajinasi yang luar biasa dan 

khayalannya yang tinggi, si pengarang mampu berkreasi menciptakan sebuah 

karya yang merefleksikan sebuah kehidupan yang mengandung nilai moral 

dan sosial. Novel itu sendiri bisa dikatakan sebagai gambaran mini sebuah 

kehidupan. Bahasa yang digunakan di dalamnya penuh gaya, sarat makna 

dan membutuhkan daya nalar tinggi serta kedalaman apresiasi. 

2. Kekhasan Bahasa dalam Novel 

Bahasa yang digunakan dalam karya sastra, diantaranya dalam novel, 

memiliki kekhasan. Kekhasan bahasa ini ditunjukan dengan ragam bahasa 

yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan dalam 

novel dikemas dengan gaya (style) tertentu. Gaya (style) itu sendiri adalah 

unsur bahasa yang berupa kata, frase, kalimat, dan lain-lain baik mekanik 
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maupun retorik yang merepresentasikan originalitas penulis dalam karya 

tulisnya (Koesnosoebroto, 1988, p. 124). Jadi gaya (style) adalah bahasa 

yang digunakan oleh penulis. Gaya ini dapat meliputi kompleksitas sintaksis 

(syntax), pilihan kata (diction), dan gaya bahasa (figures of speech). 

Hu (2000) menambahkan bahwa novel sebagai prosa fiksi memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Teknik naratif (narrative technique), yaitu semua informasi yang 

berkaitan dengan perilaku dan perbuatan karakter dalam cerita. 

b. Karakterisasi (characterization), yaitu informasi tentang bagaimana kita 

mempelajari dan memahami karakter dalam cerita; yakni berbagai macam 

perubahan penting dalam diri karakter. 

c. Tema (theme), yaitu isu-isu moral yang dimunculkan dalam cerita yang 

berguna bagi pembaca. 

d. Plot (plot), yaitu alur peristiwa atau aksi yang tertata dalam sebuah 

rangkaian yang teratur. 

e. Gaya (style), yaitu ciri yang paling penting dari sebuah prosa fiksi.  

Konsep gaya ini berbeda-beda sesuai dengan tujuan analisis dari gaya 

itu sendiri. Secara garis besar gaya itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu gaya 

penulisan karya (authorial style) dan gaya teks (text style). Gaya yang 

pertama adalah gaya yang berkaitan dengan makna secara umum. Gaya jenis 

ini dapat dikatakan juga sebagai gaya tulisan dari si pengarang atau cara si 

pengarang menulis atau memaparkan isi, makna atau maksud dari cerita itu. 

Misalnya si pengarang banyak menggunakan gaya bahasa menyindir, 

memuji atau gaya-gaya yang berbau romantis. Jenis gaya yang kedua  adalah 

gaya yang berkaitan dengan teks. Gaya teks (text style) adalah gaya 

pemaparan bahasa atau linguistik. Gaya teks ini mencakup area leksikal dan 

gramatikal yang digunakan dalam cerita, koherensi dan kohesi dalam wacana 

hingga mekanisme penulisan tanda baca seperti koma yang mengandung 

makna penting untuk ditafsirkan. 

Kenney (1988) mengatakan ‖Style is the expression through a 

characteristic use of language of the author‘s mind and personality ... or 

everything the author does with words, including the way the author 

arranges words into such larger units as sentences‖ (p. 68). Berdasarkan 

batasan tersebut dapat dikatakan bahwa gaya itu merupakan ungkapan 

gagasan dan pemikiran pengarang dalam wujud kata-kata. Dalam hal ini 

Kenney (1988) juga membagi gaya ke dalam tiga pokok bahasan utama, 

yaitu diksi (diction), perumpamaan (imagery), dan sintaksis (syntax).  

3. Diksi 

Kenney (1988) membagi diksi ke dalam denotasi (denotation) and 

konotasi (connotation) (p. 69). Denotasi dan konotasi ini banyak dijumpai di 

dalam karya sastra, khususnya prosa fiksi atau novel yang digunakan oleh 

pengarang untuk mengungkapkan suasana perasaan, asosiasi dan emosi 
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lainnya (Chapman, 1984:23). Denotasi adalah makna kata atau frase yang 

berkaitan dengan fenomena dalam dunia nyata atau dalam dunia fiksi 

(Richards, Platt dan Platt, 1992, p. 110). Contoh dari denotasi adalah kata 

bahasa Inggris ‖bird‖ yang memiliki makna yang sebenarnya, bird is a two-

legged, winged, egg-laying, warm-blooded creature with a beak (=binatang 

berkaki dua, bersayap, bertelur, berdarah panas, yang memiliki paruh). 

Dalam sistem makna, makna denotatif ( denotative meaning) dianggap 

sebagai makna sentral (central meaning) atau makna inti (core meaning) dari 

sebuah unsur leksikal, sehingga tidak jarang disebut dengan makna yang 

berdasarkan arti kamus. Makna denotatif ini juga sering disamakan dengan 

makna referensial, makna kognitif, dan makna konseptual. Menurut 

Kridalaksana (2008), denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang 

didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau 

didasarkan atas konvensi tertentu yang sifatnya objektif (p. 46).  

Sebaliknya, konotasi (connotation) adalah makna kata atau frase yang 

berada di balik makna sentralnya. Makna-maknanya sering menunjukkan 

perasaan dan sikap manusia terhadap benda yang dirujuknya. Contoh dari 

denotasi ini adalah kata bahasa Inggris ‖child‖ dikonotasikan dengan 

affectionate (=tersayang), amusing (=yang menghibur), lovable 

(=menimbulkan rasa sayang), sweet (=manis, yang disukai), mischievous 

(=nakal), noisy (=ribut), irritating (=menjengkelkan), grubby (=kotor; jorok). 

Dalam sistem makna, konotasi ini sering dikaitkan dengan makna afektif, 

makna konotatif, atau makna emotif (Richards, Platt dan Platt, 1992, p. 78). 

Menurut Kridalaksana (2008), konotasi adalah aspek makna sebuah atau 

sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan ataau pikiran yanng timbul 

atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca) (p. 

132). 

4. Perumpamaan 

Menurut Koesnosoebroto (1988), perumpamaan (imagery) pada 

umumnya sering dikaitkan dengan puisi, walaupun pada kenyataannya 

banyak digunakan pulam dalam prosa fiksi (p. 136). Perumpamaan 

(imagery) adalah perkataan yang digunakan untuk menyampaikan 

pengalaman batin, menerjemahkan mental, dan mengungkapkan perasaan 

dengan cara menarik panca indra pembaca atau pendengar, baik indra lihat, 

dengar, sentuh, rasa, dan cium (Frye, 1985, p. 235). Perumpamaan itu sendiri 

adalah kreasi gaya bahasa (figures of speech), misalnya metafora, kiasan, dan 

personifikasi.  

Metafora termasuk majas perbandingan, yaitu pengungkapan 

perbandingan analogis dengan menghilangkan kata ‘like (=bagaikan, 

layaknya) dan lain-lain. Gaya bahasa ini membandingkan suatu benda 

tertentu dengan benda lain yang mempunyai sifat sama, contohnya: ‘Jantung 

hatinya hilang tiada berita‘ (=kekasih), ‘Raja siang telah pergi ke 
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peraduannya‘ (=Matahari). Majas ini adalah majas perbandingan langsung 

(Haq, 2008). Contoh lain metafora bahasa Inggris: ‘Time is money (=Waktu 

adalah uang), ‘The clouds are cottonballs in the sky‘ (=Awan adalah bola 

kapas di atas langit).  

Kiasan adalah majas perbandingan tidak langsung yang menggunakan 

kata ‘like‘ (=bagaikan, layaknya) dan lain-lain. Majas ini juga disebut 

dengan gaya bahasa asosiasi, yaitu gaya bahasa yang memperbandingkan 

sesuatu dengan keadaan lain yang sesuai dengan gambaran, keadaan dan 

sifatnya. Berikut adalah beberapa contoh dari gaya bahasa asosiasi: 

‘Wajahnya muram bagaikan bulan kesiangan‘, ‘Pikirannya kusut bagaikan 

benang dilanda ayam‘ (Haq, 2008). Contoh majas kiasan bahasa Inggris 

adalah ‘The warrior fought like a lion‘ (=Prajurit berkelahi bagaikan seekor 

singa), ‘He is hungry as a horse (=Dia lapar bagaikan seekor kuda). 

Personifikasi adalah penggambaran benda mati yang seolah-olah 

hidup, misalnya ‘Daun melambai-lambai‘ (Kridalaksana, 2008, p. 190). Jadi 

majas ini adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati sebagai 

makhluk hidup. Contoh-contoh lainnya adalah ‘Hujan itu menari-nari di atas 

genting‘, ‘Bulan tersenyum padaku‘, ‘Angin berbisik‘, ‘The iron danced 

across the silken shirt‘ (=Setrika menari ke sana ke mari di atas baju sutera), 

‘My bed calls me‘ (=Tempat tidurku memanggilku). Dalam gaya bahasa ini 

benda mati seperti daun, hujan, bulan, angin, setrika, dan tempat tidur 

diumpamakan seperti manusia, padahal dalam kenyataannya daun itu tidak 

bisa melambai, hujan tidak pernah menari, anginpun tidak pernah berbisik, 

dan lain-lain.  

Selain tiga gaya bahasa di atas, masih banyak lagi gaya bahasa yang 

sering digunakan di dalam prosa fiksi atau novel, misalnya gaya bahasa 

aliterasi dan asonansi. Gaya bahasa aliterasi adalah perulangan bunyi 

konsonan  pada awal kata (Holman dan Harmon, 1992, p. 11). Gaya bahasa 

ini sering ditemukan dalam prosa untuk menciptakan ornamen tertentu dalam 

cerita (Blake, 1990, p. 73). Contoh gaya bahasa tersebut misalnya, ‘Dengar 

Daku Dadaku Disapu‘, ‘The furrow followed free‘, ‘raised to the rank‘, 

‘comfort and consequences‘. Pada contoh yang pertama, ungkapan 

beraliterasi mengandung pola bunyi konsonan [d], pada contoh yang kedua, 

ungkapan beraliterasi mengandung pola bunyi konsonan [f], pada contoh 

yang ketiga berpola bunyi konsonan [r], sedangkan pada contoh yang 

keempat berpola bunyi konsonan [k] pada setiap awal katanya. Semua 

ungkapan beraliterasi itu mengandung nilai keindahan dalam bentuk bunyi 

untuk mengungkapkan perasaan dan gagasan dalama bentuk gaya bahasa. 

Gaya bahasa asonansi adalah pengulangan bunyi vokal pada tekanan suku 

kata tertentu dan berakhir dengan bunyi konsonan yang berbeda (Holman 

dan Harmon, 1992, p. 39). Contohnya adalah ‘pokok dan tokoh‘ yang 

memiliki bunyi vokal [o] pada tekanan suku kata tertentu, ‘secupak‘ dan 
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‘sesukat‘ yang memiliki bunyi vokal [e] pada suku kata pertama dan bunyi 

vokal [u] pada suku kata kedua (Kridalaksana, 2008:21). Contoh gaya bahasa 

asonansi Inggris adalah ‘lake‘ dan ‘fate‘ yang memiliki bunyi vokal [ei] yang 

sama pada suku katanya (Holman dan Harmon, 1992, p. 39).  

Kenney (1988) berpendapat bahwa ‘Style is the man‘. Ini berarti bahwa 

gaya adalah pengarang itu sendiri (p. 67). Gaya pengarang merupakan 

ungkapan dari semua persepsi diri, pengalaman batin, perasaan, dan gagasan 

terhadap segala sesuatu dari  dalam dan di luar dirinya yang berwujud 

serangkaian pola penuh arti. Berdasar dari penyataan Kenney (1988) 

tersebut, maka idiom juga termasuk ke dalam salah satu unsur gaya yang 

sering digunakan oleh penulis karya sastra dalam tulisannya. Idiom adalah 

konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-

anggotanya (Kridalaksana, 2008, p. 90). ‘Idiom is an expression which 

functions as a single unit and whose meaning cannot be worked out from its 

separate parts‖ (Richards, Platt dan Platt, 1992, p. 172). Makna sebuah 

idiom bukanlah makna dari masing-masing unit tetapi makna tunggal dari 

keseluruhan unit itu. Contohnya idiom ‘Kambing Hitam‘ = Scapegoat yang 

artinya ‘tumpuan kesalahan‘ (a person who is unfairly blamed for something 

that others have done), yaitu dalam konteks seseorang yang tidak bersalah 

tetapi dipersalahkan. Maka dari itu idiom ‘Kambing Hitam‘ artinya bukan 

dari makna kata ‘kambing‘ dan kata ‘hitam‘, maknanya bukan paduan dari 

masing-masing unit bahasa itu. Contoh idiom bahasa Inggris adalah ‘She 

washed her hands of the matter‘ maknanya ‘She refused to have anything 

more to do with the matter‘. Dalam hal ini idiom ‘washed her hands‘ tidak 

berarti ‘mencuci tangan dengan air‘ tetapi ‘menghindar atau menolak untuk 

melakukan sesuatu‘. 

5. Sintaksis 

Sintaksis (syntax) adalah pengaturan dan hubungan antara kata dengan 

kata, atau dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam bahasa. Satuan yang 

terkecil dalam bidang ini adalah kata (Kridalaksana, 2008, p. 223). 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Richards, Platt dan Platt (1992) 

yang menyatakan: ‖Syntax is the study of how words combine to form 

sentences and the rules which govern the formation of sentences‖ (p. 370). 

Batasan ini menyatakan bahwa sintaksis adalah kajian tentang 

menggabungkan kata menjadi kalimat dan tata aturan pembentukannya. Jadi 

berdasarkan dua batasan tersebut sintaksis mencakup tata kata dan tata 

kalimat.  

Berbeda dengan Kridalaksana (2008) dan Richards, Platt dan Platt 

(1992), Koesnosoebroto (1988) membatasi sintaksis ke dalam grammar dan 

sentence structure dan sebagai karakteristik dari gaya (style) itu sendiri, yaitu 

pilihan kata (diction). Dalam hal ini Koesnosoebroto (1988) memandang 

sintaksis dari sudut pandang sastra. Menurut dia, sintaksis memiliki 
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hubungan erat dengan diksi. Ketika seorang penulis karya sastra akan 

menulis sebuah karyanya, dia akan memilih kata yang tepat sesuai dengan 

ide, perasaan, dan kondisi ketika dia menulis. Maka dari itu, tidaklah heran 

jika seorang penulis karya sastra menggunakan kata-kata yang khusus yang 

sesuai dengan kondisi batin pada saat itu, sehingga kalimat yang dia rangkai 

akan berbeda dengan kalimat pada tulisan biasa. Susunan kata dalam 

kalimatnya terkadang aneh karena gramatikanya menyimpang, misalnya *He 

do what he wants‘, seharusnya He does what he wants. Kata-kata yang 

dipilihnya bukan kata-kata biasa tetapi kata-kata yang mengandung 

perumpamaan dan gaya bahasa, misalnya ‘The sun smiles every morning‘. 

Dalam hal ini dia menggunakan prinsip kebebasan berkarya sastra (licentia 

poetica). Jadi sintaksis  (syntax) dalam teks sastra (literary text) berbeda 

dengan sintaksis (syntax) dalam tulisan biasa (ordinary texts). Selain dari 

pada itu Kenney (1988) menambahkan bahwa sintaksis yang ada dalam 

novel mencakup karakteristik kalimat yang digunakan, misalnya panjangnya 

kalimat yang sering digunakan penulis dan proporsi kalimat sederhana dan 

kompleks (p. 76). Dalam hal ini Kenney (1988) memberi contoh bagaimana 

Henry James menggunakan kalimat-kalimatnya yang panjang dan rumit 

dibanding dengan tulisan yang digunakan oleh Ernest Hemingway. 

Semuanya itu merefleksikan pandangan hidup pribadi penulis yang 

membutuhkan kompleksitas sintaksis untuk mengurai gagasan dan 

perasaannya lewat semua tulisannya.  

Berkaitan dengan sintaksis dalam karya sastra, sebagai bagian dari 

gaya yang digunakan oleh penulisnya, Koesnosoebroto (1988) menjelaskan 

bagaimana Eudora Welty yang menggambarkan Phoenix dengan gayanya 

sendiri dalam karyanya ‖A Worn Path‖  dengan ungkapan ‘Seems like there 

is chains about my feet‖. Tuturan ini sungguh aneh dan tampak janggal 

karena menggunakan gramatika, tata kalimat dan diksi yang sulit dimengerti. 

Dalam tuturan ini dia menggabungkan antara diksi, sintaksis, idiom dan 

metafora untuk menggambarkan karakter burung Phoenix yang dia 

gambarkan.  

   

B. Penerjemahan Novel 

Menerjemahkan karya sastra berbeda dengan menerjemahkan karya 

non-sastra. Seorang penerjemah karya sastra harus memiliki pengetahuan 

linguistik bahasa sumber (Bsu) dan bahasa sasaran (Bsa), pemahaman 

budaya Bsu dan Bsa dan apresiasi yang mendalam terhadap karya sastra 

yang diterjemahkannya. Sebagaimana yang disitir oleh Zuchridin 

Suryawinata (1996) bahwa seorang penerjemah karya sastra harus memiliki 

kecakapan dalam bidang kebahasaan, kesastraan dan estetika, dan sosial 

budaya, sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa jika seorang 
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penerjemah karya sastra itu tidak memiliki faktor-faktor tersebut, dia akan 

mengalami kesulitan dalam menerjemahkan karya sastra (p. 173). 

Menerjemahkan karya sastra bukan sekedar mengalihkan pesan atau 

hanya mencari padanan dari bahasa sumber (Bsu) ke dalam bahasa sasaran 

(Bsa), tetapi menerjemahkan ide dan tujuan si pengarang (author) sehingga 

pesan asli (message) dan tujuan penulisan pesan (intention) itu sendiri 

sampai kepada pembaca (receiver) (Nord, 1997, pp. 80-84). Selanjutnya 

dapat dikatakan  bahwa menerjemahkan karya sastra (prosa fiksi khususnya) 

itu lebih sulit dibandingkan dengan menerjemahkan jenis teks non-sastra 

karena jika menerjemahkan karya sastra, seorang penerjemah tidak saja 

harus memiliki kemampuan dua bahasa (Bsu dan Bsa) tetapi juga 

mempunyai wawasan luas tentang dua sosiokultural, yaitu Sosiokultural 

sumber (Sksu) dan Sosiokultural sasaran (Sksa). 

Sehubungan dengan itu Hu (2000) menegaskan: ―Translation of fiction 

is much more complicated than the translation of other genres, as it deals 

not only with bilingual, but also bi-cultural and bi-social transference‖. Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penerjemahan fiksi, dalam hal 

ini juga novel, itu lebih sulit dan rumit daripada menerjemahkan jenis karya 

yang lain karena menerjemahkan fiksi itu tidak hanya menerjemahkan dua 

bahasa yang memiliki sistem yang berbeda akan tetapi juga mentransfer 

makna dari dua sosiokultural yang berbeda.  Memang benar karena fiksi atau 

novel adalah karya tulis yang merefleksikan kehidupan yang sarat makna 

dalam wujud bahasa yang membutuhkan interpretasi tinggi, simbol-simbol 

kultural dan sosial dalam bentuk latar dan karakter yang membutuhkan 

pemahaman yang mendalam. 

Selanjutnya Newmark (1988) menambahkan bahwa novel 

mengandung ungkapan-ungkapan Idiomatis yang tidak dimiliki oleh teks-

teks non-sastra (p. 170). Ungkapan-ungkapan dalam dialog itu seringkali 

berupa implikatur-implikatur yang sarat makna yang berdasarkan konteks 

sosiokultural pengguna Bsu, sehingga dengan kemampuan interpretasi yang 

tinggi penerjemah harus mampu mencari padanan dari implikatur-implikatur 

itu sesuai dengan konteks sosiobudaya pengguna Bsa. Demikian pula dengan 

ekspresi-ekspresi atau frase-frase Idiomatisnya itu mengandung makna 

konotatif, sehingga penerjemah harus secara tepat mencari padanan yang 

sesuai dengan konteks kemasyarakatan dan budaya pengguna Bsa.  

Di samping itu Reiss (1976) yang diterjemahkan oleh Andrew 

Chesterman dalam Koller (1989) dalam Nord (1997:89) menambahkan:  

―A literary translation orients itself towards the particular character 

of the work of art, taking as its guiding principle the author‘s creative 

will. Lexis, syntax, style and structure are manipulated in such a way 

that they bring about in the target language an aesthetic effect which is 

analogous to the expressive individual character of the source text.‖ 
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Dari penjelasan di atas diketahui bahwa penerjemahan sastra 

mengorientasikan dirinya terhadap watak karya sastra sesuai dengan 

kehendak kreatif penulisnya. Leksis, sintaksis, gaya dan struktur berperan 

menjembatani efek estetika ke dalam bahasa sasaran sebagai analog dari 

watak ekspresif individu dalam bahasa sumber. Ini berarti bahwa 

penerjemahan sebuah karya sastra harus sesuai dengan prinsip, ide, tujuan 

dari penulis karya sastra dan nilai estetika sebagai ekspresi dari karakter 

yang terkandung dalam karya sastra itu. 

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa penerjemahan novel (fiksi) itu 

berbeda dengan penerjemahan teks non-fiksi. Penerjemahan novel 

membutuhkan ketepatan, kejelasan dan kewajaran yang luar biasa karena si 

penerjemah harus mampu mentransfer, dari teks sumber (Tsu) ke dalam teks 

sasaran (Tsa), tidak hanya makna atau pesan yang terkandung dalam bentuk 

bahasa konotatif, tetapi juga semua makna yang berada dalam simbol-simbol 

atau bentuk-bentuk budaya dan sosial dalam cerita yang dipaparkan. Ini 

berarti bahwa seorang penerjemah novel setidaknya harus memiliki 

kecakapan dua bahasa, pengetahuan dua budaya dan masyarakat, teori 

terjemahan, teori sastra, apresiasi, motivasi dan keuletan sebagai modal 

untuk melakukan penerjemahan. Menerjemahkan sebuah novel seharusnya 

seperti mendongengkan kembali (retelling) isi ceritanya kepada orang lain, 

sehingga hasil terjemahannya itu tidak tampak sebagai terjemahan, tetapi 

sebuah dongeng yang alamiah dan enak dibaca atau didengar (Hoed: 2009). 

Wang (2009) mengatakan: ―It is very hard to translate literary works, 

to think both in the same time, first you make the meaning closed into your 

target language, secondly you maintain the original flavor. That‘s very hard 

to do. It‘s not just rendering but replacing. It‘s very hard to do, so that what 

people say is rewriting process to be creative in that way.‖ 

Menerjemahkan karya sastra itu sangat sulit, maka dari itu penerjemah 

dapat melakukan beberapa langkah, misalnya pertama, mencari makna yang 

sedekat mungkin dengan bahasa sumber. Kedua, penerjemah harus 

memelihara nilai rasa yang ada dalam teks sumber (Tsu). Dua hal ini dapat 

dicoba jika rewriting itu masih dianggap sulit untuk dilakukan. Jika 

penerjemah menerjemahkan image atau symbol, dia harus memahaminya 

terlebih dahulu, dan mengasosiasikannya dengan unsur-unsur budaya yang 

dia ketahui dalam masyarakat pengguna bahasa sasaran.  

Ada tiga kriteria sebagai panduan dalam menerjemahkan karya sastra. 

Pertama TSING, yaitu penerjemah harus loyal dengan makna dan isi. 

Artinya harus setia dengan teks sumber. Ini berlaku untuk semua 

penerjemahan dan semua bahasa. Yang kedua adalah TAU. Dalam hal ini 

penerjemah harus fasih (fluent). Jika penerjemah menerjemahkan, kata-kata 

yang digunakan dalam teks sasarannya harus idiomatis, tidak boleh tampak 

aneh dan asing terdengar. Bahasa sasaran yang digunakannya harus fasih dan 
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standar. Yang ketiga adalah YAA, yang berarti menjaga nilai rasa. Jadi 

semuanya harus memperhatikan gaya (stylistic), elok (elegant) sesuai genre-

nya, setia (faithful), fasih (fluent) dan baku (standard). Itulah ciri-ciri yang 

harus diperhatikan (Wang, 2009). 

Berkaitan dengan solusi penerjemahan novel, Retmono (2009), 

mengemukakan bahwa literary devices (piranti sastra) dalam bahasa yang 

satu itu tidak selalu sama dengan bahasa yang lain, maka dari itu penerjemah 

haruslah berhati-hati. Menerjemahkan secara harfiah biasanya kurang tepat 

karena, misalnya,  jika sebuah kiasan diterjemahkan apa adanya, maka 

artinya akan lain. Seperti dalam kiasan ‘Jem gulped like a goldfish‘, kata 

‗goldfish‘ tidak selalu berarti ‗ikan mas‘, tetapi ‗ikan koki‘, karena 

berdasarkan konteks kiasan di atas, biasanya ‗ikan koki‘ yang memiliki 

kebiasaan ‗gulped‘ yaitu ‗menggelepar-gelepar karena terlempar dari 

akuarium‘, bukan ‗ikan mas‘. Maka dari itu sebuah kiasan, sebagai salah satu 

dari literary devices, sebaiknya diterjemahkan literarily bukan literally, 

karena jika diterjemahkan secara harfiah akan bermasalah dan kaku sebab 

tidak sesuai dengan konteks budaya masyarakat sasaran. Akan tetapi 

penerjemah juga dapat mengombinasikan antara literary dan literal 

sepanjang makna yang dihasilkannya dapat dipahami oleh masyarakat 

pengguna bahasa sasaran (Bsa). Seperti kata ‗gulped‘ dapat diterjemahkan 

secara harfiah dan sesuai dengan konteks Indonesia, khususnya masyarakat 

Jawa, menjadi ‗megap-megap‘. 

Maka dari itu, menerjemahkan novel sama dengan  menerjemahkan 

totalitas dari sisi kehidupan seseorang yang penuh ragam peristiwa, perasaan, 

dan perbuatan. Penulis novel melalui karyanya menyampaikan ragam 

tersebut dalam wujud karya tulis yang sarat dengan balutan bentuk dan gaya 

sastra, sehingga karya tulis tersebut dikategorikan sebagai karya sastra. 

Meyer (1997), menyitir pendapat McFadden (1978), mengemukakan bahwa 

kesusastraan merupakan sebuah karya tulis yang menggambarkan rangkaian 

sejarah suatu komunitas, mengandung nilai artistik dan estetik, dan dibaca 

sebagai rujukan. 

―Literature is a canon which consists of those works in language by 

which community defines itself through the course of its history. It 

includes works primarily artistic and also those aesthetic qualities are 

only secondary. The self-defining activity of the community is 

conducted in the light of the works, as its members have come to read 

them (or concretize them).‖(McFadden dalam Meyer (1997, p. 2). 

Karya sastra, salah satunya novel, memiliki perbedaan struktur teks 

dan ciri kebahasaan yang berbeda dengan karya-karya non-sastra, sehingga 

menerjemahkan karya tersebut memiliki kesulitan dan kerumitan tersendiri. 

Newmark (1988) dan Bassnett (1988) dalam Delzenderooy (2008) 

menyatakan bahwa novel adalah salah satu karya yang sangat sulit 
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diterjemahkan setelah puisi (p. 5). Novel mengandung piranti susastra 

(literary devices), misalnya gaya bahasa metafora, personifikasi, aliterasi dan 

juga satuan bahasa lainnya yang mengandung idiomatis, sebagaimana halnya 

puisi mengandung unsur-unsur puisi, seperti rima, asonansi, dan aliterasi. 

Semua piranti atau unsur susastra itu sangat sulit untuk diterjemahkan. Maka 

dari itu terjemahan novel termasuk ke dalam terjemahan karya sastra 

(literary translation). Albakry (2004) mengatakan bahwa terjemahan karya 

sastra merupakan piranti seni yang mengandung isu-isu budaya, sehingga 

menerjemahkan karya sastra itu tidak mudah, penerjemah harus mendalami 

budaya sumber terlebih dahulu sebelum dia mentransfernya ke dalam budaya 

sasaran (p. 5).  Jadi terjemahan sastra adalah terjemahan budaya.  

Dengan demikian pesan atau informasi dari teks sastra sumber harus 

mampu tersampaikan ke dalam teks sastra sasaran dengan sebaik-baiknya 

oleh penerjemah, sehingga apa yang dimaksud oleh penulis teks sumber (the 

author of original text) dapat diketahui oleh penerjemah (translator). 

Demikian pula apa yang ada dalam pikiran pembaca teks sasaran (the 

readers of translated text)) itu sama dengan apa yang ada dalam benak 

pembaca teks sumber (the readers of original text). Disinilah peran 

penerjemah sastra itu sangat penting sebagai pihak yang menjembatani 

antara penulis teks sumber dan pembaca teks sasaran dan yang mengisi 

kesenjangan informasi budaya antara keduanya.  

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, Huang dan Wang (2006) 

mengatakan: 

―What is relevant in the source language environment may not be 

relevant in the target one, thus the translator‘s job is to bridge gaps 

between the source text and target text, and intention of the source 

language author and receiving capacity of the target language reader‖ 

(p. 46). 

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa sesuatu dianggap relevan 

dalam lingkungan bahasa sumber itu belum tentu relevan dalam bahasa 

sasaran, maka dari itu tugas penerjemahlah yang harus mampu menjembatani 

kesenjangan antara Teks sumber (Tsu) dan Teks sasaran (Tsa), serta antara 

tujuan yang dimaksud oleh penulis teks sumber dan daya serap pemahaman 

para pembaca teks sasaran. 

Demikian pula dengan hasil terjemahan novel sebagai produk 

terjemahan karya sastra (literary translation product). Novel sebaiknya 

diterjemahkan ke dalam novel sebagaimana halnya puisi diterjemahkan 

menjadi puisi. Jika sebuah novel diterjemahkan ke dalam bentuk lain yang 

tidak bisa dipahami oleh penghayatnya, maka dia akan kehilangan nilai 

estetika dan keindahan gaya. Gaya (style) yang berbentuk piranti susastra 

(literary devices) sebagai kendaraan yang digunakan oleh penulis untuk 

mengusung ide-ide dan perasaannya itu harus  ditransfer ke dalam novel 
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terjemahan secara baik dan benar. Jika tidak, maka novel terjemahan itu akan 

kehilangan nuansa susastranya. Hal ini sejalan dengan pendapat Xiaoshu dan 

Dongming (2003) yang mengatakan bahwa: 

―It is universally acknowledged that every writer has a literary style 

and that his style is reflected in his writing. Some will say that a 

translation should reflect the style of the original and others say that a 

translation should possess the style of the translator.‖ 

Penerjemah tidak boleh mengabaikan piranti susastra (literary devices) 

yang terdapat dalam novel. Dia harus memiliki sensitivitas sastra. dan 

mampu menyelami kedalaman rasa bahasa yang disampaikan oleh penulis 

novel dalam bentuk idiom, metafora, personifikasi, kiasan, aliterasi dan lain-

lain. Dia harus sadar bahwa yang diterjemahkannya itu adalah novel, bukan 

dokumen biasa. Terjemahannya bisa menjadi sebuah ―dosa‖ jika dia tidak 

menyampaikan sebuah kebenaran dari sumber yang dia terjemahkan, 

walaupun terjemahannya itu tetap menjadi sebuah keniscayaan dan 

dibutuhkan. Showeman dalam Miremadi (1991) yang dikutip oleh Ordudari 

(2008:3) mengemukan bahwa translation as ‗‘a sin‖; however, regarding 

translation as a necessity. 

Berkaitan dengan penerjemahan karya sastra, Damono (2008:1) 

menyitir pendapat Gifford (1969) menyatakan bahwa menerjemahkan karya 

sastra bukan sekadar reproduksi hitam putih, tetapi karya lukisan berwarna 

juga sejajar dengan aslinya. Konsep terjemahan memiliki spektrum yang 

luas, yang dua kutubnya tampaknya tidak memiliki hubungan sama sekali. 

Di satu ujung, terjemahan itu merupakan hasil usaha mati-matian atas 

kesetiaan pada teks asli, di ujung lainnya merupakan kegiatan kreatif yang 

dinamik. Sejalan dengan itu Bassnett (1998) dalam Laiho (2007) mengatakan 

bahwa karya sastra asli harus diprioritaskan dan karya terjemahan itu 

dipandang sebagai produk imitasi (inferior copy) atau dengan kata lain, 

karya terjemahan adalah semacam kelangsungan hidup dari karya asli (a kind 

of survival of the source text) atau sebuah reinkarnasi (reincarnation) (p. 

305). 

Hoed (2009) menambahkan bahwa penerjemahan novel itu bergantung 

pada dua hal. Pertama, novel harus dilihat sebagai sebuah karya seni. Prinsip 

menerjemahkan novel adalah recreation, yaitu menulis kembali, mencipta 

kembali, yang kadang-kadang tidak sepenuhnya sama dengan teks aslinya, 

sehingga meng-assess-nya itu tidak mudah. Maka dari itu walaupun sedikit, 

penerjemah memiliki kebebasan untuk menggunakan daya ciptanya.  Kedua, 

novel itu bagian dari apa yang disebut oleh Even-Johar sebagai Polysystem. 

Polysystem itu adalah sebuah sistem yang mengandung beragam sistem di 

dalamnya. Ketika sebuah novel dibuat, maka novel tersebut sangat 

dipengaruhi oleh sistem-sistem atau kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar 

penulisnya. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tersebut dinamakan 
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patron atau patronage, yaitu sebuah istilah yang digunakan oleh Lefevere 

untuk merujuk pada sebuah faktor kontrol yang berada di luar sistem 

kesusastraan. Faktor kontrol tersebut berupa berbagai macam kekuatan yang 

berpengaruh, baik itu mendorong dan mempropaganda, maupun 

mengecilkan hati, menyensor dan bahkan merusak karya sastra.  

Penulis novel tidak dengan sendirinya meluncurkan gagasan. Dia akan 

mengikuti model yang sudah dia kenal. Jika N.H. Dini menulis novel  ‖Pada 

Sebuah Kapal‖, tidak berarti itu sepenuhnya dari dia. Patron itu bisa 

berbentuk simbolis, abstrak, maupun sebuah lembaga atau satu impresario 

yang memiliki penerbitan. Sebuah novel dapat diterbitkan bergantung pada 

kemauan penerbit. Dalam hal ini penerbit dapat berpengaruh besar terhadap 

penerbitan karya sastra itu. Dengan kekuatannya, dia bisa mendorong 

keberhasilan penerbitan karya sastra itu, menyensor, bahkan merusaknya. 

Dalam arti bahwa karya sastra tersebut  akan diterbitkan sesuai dengan pesan 

sponsor dari penerbit yang bersangkutan. Di sinilah saatnya penerjemah itu 

akan tetap konsisten dengan idealismenya atau mengubahnya sesuai dengaan 

keinginan penerbit.  

Kasus yang sama ini terjadi pula dalam penerjemahan, khususnya 

penerjemahan karya sastra. Penerjemah novel akan sangat dipengaruhi baik 

sadar maupun tidak oleh patron, misalnya oleh penerbit atau pihak lain yang 

membiayai penerbitan hasil terjemahannya itu. Penerjemah yang lemah 

terhadap idealisme atau ideologinya, akan mengikuti kemauan patron 

tersebut.  

Kekuatan lainnya yang mempengaruhi penulis atau penerjemah itu 

adalah puitika (poetics), yaitu sistem yang ada dalam masyarakat. Dia akan 

melihat kesukaan masyarakat. Misalnya, Habiburahman, seorang penulis 

novel ‖Ayat-ayat Cinta‖, sangat pandai melihat peluang dan pangsa pasar. 

Dia menciptakan novel dengan melihat kecenderungan masyarakat Indonesia 

yang menyenangi karya sastra religius, sehingga karya sastranya sangat 

digandrungi dan filmnya laku keras. Dalam hal ini dia mampu membidik 

situasi dan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan demikian 

antara patronage dan poetics terdapat gaya tarik menarik yang terus-menerus 

dan si penulis itu sebenarnya diarahkan oleh dua kekuatan itu. Dalam 

kaitannya penerjemahan novel, yang menjadi patron bagi penerjemah adalah 

novel ‖To Kill a Mockingbird‖ itu sendiri. Dia harus mengikuti style dari 

novel itu. Kalau tidak, maka bukan terjemahannya. Tetapi di tempat lain, dia 

juga terikat oleh patron lainnya, misalnya penerbit atau lembaga penyokong 

dana penerjemahan dan penerbitannya. Sedangkan puitikanya adalah 

masyarakat sasaran, yaitu penikmat karya novel terjemahan Indonesia. Maka 

dari itu daya cipta seorang penerjemah akan sangat dipengaruhi oleh 

kekuatan patron dan puitika baik sadar maupun tidak sadar (unconscious or 

unconsciously).  
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Dengan demikian, sehubungan dengan polysystem di atas, maka harus 

ada kesesuaian antara yang diterjemahkan dengan apa yang diharapkan oleh 

pembaca. Harus ada kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Yang 

diharapkan hasil terjemahannya itu teks sastra, tetapi kenyataannya bukan 

teks sastra. Inilah hal yang tidak diinginkan dalam dunia penerjemahan karya 

sastra. 

 

C. Aturan Penerjemahah Novel 

Hilaire Belloc dalam Bassnett-McGuire (1991) mengemukakan enam 

buah aturan penerjemahan novel sebagai berikut: 

(1) The translator should not ‘plod on‘, word by word or sentence by 

sentence, but should ‘always‖block out‖ his work‘. By ‗block out‘, the 

translator should consider the work as an integral unit and translate in 

section, asking himself ‗before each what the whole sense is he has to 

render‘. 

(2) The translator should render idiom by idiom ‗and idioms of their nature 

demand translation into another form from that of the original‘. 

(3) The translator must render ‗intention by intention‘, bearing in mind that 

‗the intention of a phrase in one language may be less emphatic than the 

form of the phrase, or it may be more emphatic‘.  

(4) The translator warns against les faux amis, those words or structures 

that may appear to correspond in both SL  and TL but actually do not, 

eg. demander – to ask, translated wrongly as to demand. 

(5) The translator is advised to ‗transmute boldly‘ and it is suggested that 

the essence of translating is ‗the resurrection of an alien thing in a 

native body‘. 

(6) The translator should never embellish. 

 

Dari enam buah aturan yang dikemukakan Belloc dalam Bassnett-

McGuire (1991) di atas dapat diketahui bahwa seorang penerjemah 

hendaknya tidak menentukan langkahnya hanya untuk menerjemahkan kata-

demi-kata atau kalimat-per-kalimat saja. Dia harus selalu 

mempertimbangkan keseluruhan karya, baik karya aslinya maupun karya 

terjemahannya. Pertama, penerjemah harus menganggap naskah aslinya 

sebagai satu kesatuan unit integral, meskipun pada saat menerjemahkan, dia 

mengerjakan bagian-per-bagian saja. Kedua, penerjemah hendaknya 

menerjemahkan idiom menjadi idiom pula. Idiom dalam Bsu hendaknya 

dicari padanannya dalam idiom Bsa, meskipun kata-kata yang dipergunakan 

tidak sama persis. Ketiga, penerjemah hendaknya menerjemahkan maksud 

dengan maksud juga. Kata maksud dalam hal ini berarti muatan emosi atau 

perasaan yang dikandung oleh ekspresi tertentu. Muatan emosi dalam 

ekspresi Bsu bisa saja lebih kuat daripada muatan emosi dari padanannya 
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dalam Bsa. Sebaliknya, ekspresi tertentu terasa lebih pas dalam Bsu, tetapi 

menjadi janggal dalam Bsa, apabila diterjemahkan secara literal. Keempat, 

penerjemah hendaknya waspada terhadap kata-kata atau struktur yang 

kelihatannya sama dalam Bsu dan Bsa, tetapi sebenarnya sangat berbeda 

(serupa tapi tak sama). Kelima, penerjemah hendaknya berani mengubah hal-

hal yang perlu diubah dari Bsu ke dalam Bsa dengan tegas. Kegiatan 

menerjemahkan cerita fiksi ibarat membangkitkan kembali sebuah jiwa asing 

dalam sosok tubuh pribumi. Yang dimaksud jiwa asing adalah makna cerita 

dalam Bsu, sedangkan tubuh pribumi adalah bahasa sasaran (Bsa). Keenam, 

penerjemah tidak boleh membubuhi atau menambah-nambah pada cerita 

aslinya itu dengan hiasan-hiasan yang bisa membuat cerita dalam Bsa itu 

lebih buruk atau lebih indah sekali pun. Tugas penerjemah adalah 

menghidupkan kembali jiwa asing tadi, bukan mempercantik, apalagi 

memperburuknya. 

Aturan-aturan di atas dapat membantu para penerjemah prosa, 

khususnya  novel, untuk menentukan langkah-langkah praktis dalam proses 

penerjemahan secara umum, misalnya memperhatikan kepaduan makna 

dalam keseluruhan isi novel, memperhatikan padanan idiom, muatan emosi, 

struktur bahasa, pendekatan dan strategi penerjemahan dan kesetiaan 

terhadap pesan penulis aslinya. Namun demikian menurut Taryadi (2000) 

aturan-aturan di atas belumlah cukup untuk menghantarkan seseorang 

menjadi penerjemah novel yang teruji di lapangan karena benar salah hasil 

penerjemahan itu relatif. 

Selain itu beberapa penerjemah novel saat ini hanya mengandalkan 

pengetahuan seadanya dan pengalaman menerjemahkan novel selama 

bertahun-tahun. Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) telah mengamati 

bahwa para penerjemah yang menerjemahkan novel itu hanya memiliki 

modal awal untuk berkarya berupa aturan-aturan menerjemahkan yang 

berlandaskan pengalaman bertahun-tahun.  

Berikut adalah enam buah aturan yang selama ini menjadi andalan para 

penerjemah novel di negeri kita. Dalam penerjemahan novel, mereka 

senantiasa merujuk kepada aturan-aturan sebagai berikut: 

a. Mengandalkan ”rasa” bahasa 

Dalam hal ini mereka cukup baik mengandalkan pengalaman 

membahasakan novel yang diterjemahkan berdasarkan rasa bahasa yang 

mereka miliki. Karena mereka sering menemukan bahasa dan gaya yang 

mirip serta berulang-ulang digunakan oleh pengarang novel, maka para 

penerjemah novel pun sudah akrab dengan rasa bahasa yang harus mereka 

ungkapkan. 
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b. Penguasaan bahasa sumber 

Para penerjemah novel selama ini telah menguasai bahasa Inggris 

cukup lama dan baik sehingga menjadi modal dasar bagi mereka untuk 

menerjemahkan novel dari bahasa sumber (Bsu) ke dalam bahasa sasaran 

(Bsa). 

c. Penguasaan bahasa sasaran 

Selain menguasai Bsu, para penerjemah pun berupaya menguasai Bsa 

dengan semaksimal mungkin karena pesan dalam Bsu harus mampu 

disampaikan dalam Bsa yang berterima. 

 

d. Keakraban dengan budaya yang memiliki bahasa sumber 

Sebagian dari para penerjemah novel itu berupaya berkunjung ke luar 

negeri untuk meningkatkan keakraban dengan budaya yang dimiliki oleh 

bahasa sumber atau mereka banyak mengetahuinya dari berbagai sumber 

aktual dan terpercaya. 

e. Keakraban dengan budaya yang melingkupi bahasa sasaran 

Keakraban dengan budaya mereka sendiri, para penerjemah novel juga 

mengenali lebih dalam tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran 

(Bsa).  

f. Pengetahuan umum yang luas 

Di samping itu mereka juga meningkatkan pengetahuan umum untuk 

mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan penerjemahan, 

misalnya mengikuti perkembangan istilah, budaya dan sastra. 

Walaupun sudah terdapat aturan penerjemahan novel seperti tersebut di 

atas, kondisi semacam ini masih sangat mengkhawatirkan bagi dunia 

penerjemahan novel. Misalnya, seorang penerjemah yang sembrono (a 

careless translator) sering melakukan kekeliruan pada saat dia 

menerjemahkan karya sastra. Mungkin saja dia hanya mengejar isi (content) 

semata dan lupa untuk memperhatikan aspek emosi, sehingga karya sastra 

yang dia terjemahkan jauh dari maksud si pengarang aslinya (Bassnett-

McGuire, 1991, p. 77). 

 

D. Pendekatan Penerjemahan Novel 

Nida dalam  Hu (2000) sebagai seorang penerjemah Amerika yang 

telah makan garam dalam menerjemahkan berbagai macam karya sastra, 

mengemukakan sebuah pendekatan penerjemahan novel yang dianggap 

sangat applicable bagi para penerjemah prosa fiksi dalam proses 

penerjemahan. Pendekatan penerjemahan yang dimaksud adalah pendekatan 

sosiosemiotik (sociosemiotic approach). Pendapat tentang sociosemiotics ini 

sangat positif dan memberi pencerahan bagi dunia penerjemahan prosa fiksi 

(di antaranya novel). Nida dalam Hu (2000) mengatakan:  
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―Perhaps the most pervasive and crucial contribution to 

understanding the translation process is to be found in sociosemiotics, the 

discipline that treats all systems of signs used by human societies. The great 

advantage of semiotics over other approaches to interlingual communication 

is that it deals with all types of signs and codes, especially with language as 

the most comprehensive and complex of all systems of signs employed by 

humans. No holistic approach to translating can exclude semiotics as a 

fundamental discipline in encoding and decoding signs.‖ 

Dari pernyataan di atas, pendekatan sosiosemiotik itu dapat membantu 

penerjemah memahami makna kata dan kalimat, serta struktur wacana 

dengan lebih baik. Di samping itu dengan pendekatan ini penerjemah dapat 

mengungkap sifat dasar simbolik dua makna yang berbeda, yaitu denotatif 

(designative) dan makna konotatif (associative). Pendekatan ini juga 

membuktikan bahwa pesan (message) itu memuat makna (meaning). 

Dasar teori dari pendekatan sosiosemiotik ini adalah teori 

sosiosemiotiknya Halliday, yaitu teori sosiosemiotik bahasa. Halliday 

menekankan kesatuan teks (the unity of the text), konteks linguistik dan non-

linguistik (linguistic and non-linguistic contexts), dan struktur sosial (social 

structure). Ia juga mengemukakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda 

yang unik dengan sebuah fungsi sosialnya yang mampu mengungkapkan 

makna dari seluruh sistem tanda lainnya. Newmark (1988) memberi 

klasifikasi fungsi bahasa yang menjadi enam fungsi, sedangkan Halliday 

(dalam Hu, 2000) hanya membagi ke dalam tiga kategori. Tiga kategori 

fungsi bahasa menurut Halliday (dalam Hu, 2000) adalah fungsi ideasional, 

fungsi interpersonal dan fungsi tekstual. Adapun enam fungsi bahasa 

menurut Newmark (1988) mencakup: 1) fungsi ekspresif (expressive 

function) yaitu fungsi bahasa yang intinya mencakup ide penulis teks asli, 

sudut pandang dunianya dan tujuan penulisan prosa fiksinya, 2) fungsi 

informatif (informative function), yaitu fungsi bahasa yang intinya meliputi 

situasi eksternal, fakta-fakta dari topiknya, realitas di luar bahasa, misalnya 

gagasan atau teori-teori dalam prosa fiksi, 3) fungsi vokatif (vocative 

function), yaitu fungsi bahasa yang intinya mencakup sidang pembaca dan 

konsekuensi sosial yang diharapkan dari karya sastra yang dimaksud sebagai 

ide dari penulisnya, 4) fungsi estetika (aesthetic function), yaitu fungsi 

bahasa yang dirancang untuk menciptakan rasa basa, rasa sastra, dan hiburan 

lewat penyajian ragam majas, simbol, desain alur, dan lain-lain, 5) fungsi 

fatik (phatic function), yaitu fungsi bahasa yang berkaitan dengan tuturan 

dan dialog dalam prosa fiksi yang ditujukan untuk memelihara hubungan 

keakraban dan keramah-tamahan dengan pemirsa daripada hanya sekedar 

menyampaikan informasi,  dan 6) fungsi meta bahasa (metalingual function), 

yaitu kemampuan bahasa atau seperangkat lambang yang dipakai untuk 
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menguraikan bahasa itu sendiri walaupun fungsi bahasa yang terakhir ini 

jarang dikaitkan dengan bahasa fiksi. 

Inti dari pendekatan ini adalah pendekatan semiotiknya Charles Morris 

dalam Hu (2000), yaitu pendekatan semiotik terhadap makna. Morris 

menyuguhkan bahwa sebuah tanda adalah sebuah tritunggal (a tripartite 

entity) dan membagi makna ke dalam tiga dimensi: semantik, sintaksis dan 

pragmatik, yaitu makna referensial (designative meaning) yang menunjukkan 

hubungan antara bahasa verbal dengan referents-nya, makna linguistik 

(linguistic meaning) yang menunjukkan hubungan antar tanda dan makna 

pragmatik (associative meaning) yang menunjukkan hubungan antara bahasa 

verbal dengan para penafsirnya (interpretants). 

 

E. Kriteria dan Skala Penilaian Kualitas Terjemahan Novel 

Berkaitan dengan kriteria penilaian hasil terjemahan, Molina dan Albir 

(2002) mengusulkan empat prinsip dasar yang harus diperhatikan: 

1. Penguji (evaluator) harus setia terhadap kriteria yang ditetapkan dan yang 

diuji (evaluaee) harus sadar terhadap kriteria yang ada. 

2. Kriteria penilaian bergantung pada konteks (jenis teks yang 

diterjemahkan) dan fungsi penilaian (jenis test yang digunakan), sehingga 

harus dipertimbangkan mengapa, untuk apa dan untuk siapa penilaian itu 

dilakukan. Objek penilaian (apa yang sedang dinilai). Dalam hal ini 

penilai juga seharusnya mempertimbangkan apa yang seharusnya dia 

evaluasi dan apa yang dapat dia evaluasi. 

3. Penilai atau penguji hasil terjemahan seharusnya mempertimbangkan 

beberapa indikator agar dia mampu mengenali apakah yang diuji 

(evaluee) itu mempunyai kompetensi teruji. 

Berikut adalah skala penilaian hasil terjemahan untuk uji kesepadanan 

ini. Pembaca sebagai penilai (rater) dapat menggunakan skala penilaian 

tingkat kesepadanan yang dikemukakan oleh Nagao, Tsujii dan Nakamura 

(1988) dari Nababan (2004a) yang dimodifikasi oleh Silalahi (2009). Pada 

skala tingkat kesepadanan ini, hasil terjemahan dinilai dengan skala 3 

(akurat), 2 (kurang akurat), dan 1 (tidak akurat) (p. 119). 

Tabel 9.1 Skala Penilaian Tingkat Kesepadanan 
Skala Indikator Kesimpulan 

3 
Makna kata, frase, klausa, dan kalimat bahasa sumber 

dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran; sama 

sekali tidak terjadi distorsi. 
Akurat 

2 

Sebagian besar makna kata, frase, klausa, dan kalimat 

bahasa sumber sudah dialihkan secara akurat ke dalam 

bahasa sasaran. Namun, masih terdapat distorsi makna 

yang mengganggu keutuhan pesan. 

Kurang 

Akurat 

1 
Makna kata, frase, klausa, dan kalimat bahasa sumber 

dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran. 
Tidak Akurat 



 

  
88 

Skala penilaian yang kedua adalah Naturalness-rating instrument, 

yaitu skala yang digunakan untuk menilai tingkat keberterimaan atau 

kealamiahan teks terjemahan. Berikut adalah skala penilaian tingkat 

keberterimaan terjemahan yang dikemukakan oleh Nababan (2004a) dalam 

Silalahi (2009) yang telah dimodifikasi. Dalam skala tingkat keberterimaan 

ini, hasil terjemahan dinilai dengan skala 3 (berterima), 2 (kurang berterima), 

dan 1 (tidak berterima). 

 

Tabel 9.2 Skala Penilaian Tingkat Keberterimaan 
Skala Indikator Kesimpulan 

3 

Terjemahan terasa alamiah; istilah yang digunakan 

lazim dan akrab bagi pembaca; kata, frase, klausa, dan 

kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-

kaidah bahasa Indonesia. 

Berterima 

2 
Pada umumnya terjemahan sudah terasa alamiah, 

namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah; 

terjadi sedikit kesalahan gramatikal. 

Kurang 

Berterima 

1 

Terjemahan tidak alamiah atau terasa janggal dan 

istilah yang digunakan tidak lazim; kata, frase, klausa, 

dan kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan 

kaidah-kaidah bahasa Indonesia. 

Tidak 

berterima 

 

Skala penilaian yang ketiga adalah Readability-rating scale, yaitu skala 

yang digunakan untuk menilai tingkat keterbacaan teks terjemahan. Berikut 

adalah skala penilaian tingkat keterbacaan terjemahan yang dikemukakan 

oleh Nababan (2004a) (dalam Silalahi, 2009, p. 112) yang telah dimodifikasi. 

Dalam instrumen tingkat keterbacaan ini, hasil terjemahan dinilai dengan 

skala 3 (tingkat keterbacaan tinggi), 2 (tingkat keterbacaan sedang), dan 1 

(tingkat keterbacaan rendah). 

 

Tabel 9.3 Skala Penilaian Tingkat Keterbacaan 
Skala Indikator Kesimpulan 

3 
Kata, frase, klausa, dan kalimat terjemahan dapat 

dipahami dengan mudah oleh pembaca. 

Tingkat 

Keterbacaan 

Tinggi 

2 
Pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh 

pembaca, namun ada bagian tertentu yang harus dibaca 

lebih dari satu kali untuk memahami terjemahannnya. 

Tingkat 

Keterbacaan 

Sedang 

1 Terjemahan sulit dipahami oleh pembaca. 
Tingkat 

Keterbacaan 

Rendah 
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Bab 10 

Penerjemahan Idiom 
dan Gaya Bahasa 

 

A. Penerjemahan Idiom 

Yang dimaksud dengan idiom dalam hal ini adalah sekelompok kata 

yang maknanya tidak dapat dicari dari makna kata-kata unsurnya. Berikut 

beberapa pendapat dari para pakar linguistik yang memberi komentar 

terhadap pengertian idiom. 

Crystal (1985) menyatakan bahwa idiom atau idiomatis adalah istilah 

yang digunakan dalam grammar dan lexicology yang merujuk kepada 

serangkaian kata yang terbatas secara semantis dan sintaksis, sehingga hanya 

berfungsi sebagai satuan tunggal (single unit) (p. 152). Misalnya ungkapan 

It‘s raining cats and dogs tidak bisa diterjemahkan satu persatu karena 

ungkapan tersebut adalah ungkapan idiomatis (idiomatic expression) yang 

harus diterjemahkan secara idiomatis juga, sehingga terjemahannya menjadi 

‘Hujan lebat‘. Disamping itu ada idiom to kick the bucket yang artinya bukan 

‗menendang bakul‘ tetapi ‗mampus‘. 

Frye (1985) berpendapat bahwa idiom adalah ungkapan khusus yang 

tidak mudah untuk diterjemahkan (p. 234). Misalnya untuk jawaban 

ungkapan‖Thanks‖, seseorang menjawab dengan variasi jawaban, seperti 

‖Please, don‘t mention it,‖ ‖Not at all,‖ ‖It was a pleasure,‖ atau ―Forget 

it.‖ Ungkapan-ungkapan itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia kata-demi-kata tetapi cukup dengan idiomatis bahasa Indonesia 

yang sudah lazim dan semuanya dapat diterjemahkan menjadi ‗Terima kasih 

kembali‘ tidak yang lain, misalnya ‗Jangan dipikirkan‘, ‗Nggak apa-apa‘, 

‗Ini suatu hal yang menyenangkan‘, ‗Lupakan saja‘, dan lain-lain. 

Richards (1992) menambahkan bahwa idiom adalah sebuah ungkapan 

yang berfungsi sebagai satuan tunggal dan maknanya tidak bisa dipecah-

pecah, contohnya She washed her hands of the matter = She refused to have 

anything more to do with the matter (p. 172). Contoh lain ungkapan May I 

wash my hands? tidak berarti bahwa seseorang itu meminta ijin untuk 

mencuci kedua belah tangannya tetapi itu adalah ungkapan idiomatis yang 

biasa diucapkan seorang siswa, misalnya, yang meminta ijin kepada guru 

untuk pergi ke ‗belakang‘ (toilet). Jadi ungkapan idiomatis itu diterjemahkan 

menjadi ‗Bolehkan saya ke belakang?‘ 

Penerjemahan ungkapan idiomatis (idiomatic expressions), sama 

halnya dengan penerjemahan metafora, membutuhkan kecerdasan dan 

pengalaman untuk mencari padanan yang tepat karena tuturan idiomatis itu 

kadang tidak masuk akal dan sulit untuk dipahami. Tuturan idiomatis ini 

dapat berbentuk sebuah kata atau kelompok kata. Jika tuturan idiomatis itu  
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dipahami secara harfiah, maka maknanya akan biasa-biasa saja. Padahal 

seorang penutur menggunakan ungkapan idiomatis itu tiada lain adalah 

untuk mencoba membangun sebuah makna baru yang berada di balik makna 

harfiah. Bedakan dua kalimat berikut yang menggunakan kata 

―hand‖berikut: 

1. Jim has two hands, a right hand and a left hand. 

2. Jim is an old hand in the office. 

Kalimat kesatu adalah kalimat harfiah (literal sentence) yang artinya 

sesuai dengan makna yang sebenarnya yaitu: ‘Jim mempunyai dua buah 

tangan, tangan kiri dan tangan kanan. Bagaimana dengan kalimat kedua? 

Kalimat tersebut adalah kalimat idiomatis. Tuturan tersebut bermakna ‗Jim 

adalah orang yang mempunyai banyak pengalaman di kantor itu‘ atau ‗Jim 

telah banyak makan garam di toko tersebut‘. Jadi frase‗an old hand‘ itu 

bermakna ‗berpengalaman‘ bukan ‗seorang yang bertangan tua‘. Itulah 

sulitnya memahami tuturan idiomatis sehingga penerjemah harus hati-hati 

dalam menerjemahkannya. 

Idiom harus diterjemahkan ke dalam idiom. Jika penerjemah tidak 

menemukan idiom yang tepat, maka dia harus mencari padanannya. Cara 

yang dapat digunakan adalah paraphrase dan menjaga rasa aslinya (the 

original flavor) atau mencari strategi penerjemahan lainnya. Jadi dengan cara 

membaca novel aslinya beberapa kali, penerjemah dapat menemukan rasa 

sastra yang mendalam dan rasa bahasa dari penulis novel, gagasan utama, 

gaya tulisan. Jadi semua nilai puitis dalam novel asli harus diupayakan 

muncul dalam novel terjemahan. (Wang, 2009) 

Hoed (2009) mengatakan bahwa tujuan penerjemahan itu tidak sekedar 

menyampaikan pesan (message), tetapi juga pembentukan kata baru 

(neologism). Maka dari itu, jika penerjemah tidak mampu menerjemahkan 

idiom ke dalam idiom lagi, maka dia harus mempertahankan pesan aslinya 

atau mengintroduksi sesuatu yang baru sebagai upaya dari foreignization. 

Dalam  translation of neologism itu, ada neologisme di dalam bahasa 

sumbernya sendiri, ada juga neologisme yang dihasilkan oleh si penerjemah 

untuk dikenalkan kepada masyarakat. 

Penerjemah harus bekerja keras untuk menerjemahkan novel ke dalam 

bentuk yang sama. Menerjemahkan idiom ke dalam idiom, metafora ke 

dalam metafora, personifikasi ke dalam personifikasi, kiasan ke dalam 

kiasan, aliterasi ke dalam aliterasi, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu 

Hilaire Belloc dalam Bassnett-McGuire (1991) mengatakan bahwa 

penerjemah seharusnya menerjemahkan idiom dengan idiom, yaitu 

menerjemahkan idiom dari teks sumber ke dalam idiom yang alamiah dan 

berterima dalam teks sasaran (p. 116). 

Kaitannya dengan penerjemahan idiom, Huang dan Wang (2006) 

mengemukakan bahwa ada tiga strategi yang dapat digunakan untuk 
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menerjemahkannya (p. 2). Pertama, menggunakan penerjemahan harfiah 

(literal translation), yaitu mereproduksi isi dan gaya dari keseluruhan teks 

dengan tetap memperhatikan bentuk gaya bahasanya dan struktur atau pola 

kalimatnya. Kedua, penerjemahan harfiah dengan kompensasi (literal 

translation with compensation), yaitu menyampaikan makna harfiah sebuah 

idiom dalam teks sumber (TSu) dengan cara memperkenalkan informasi 

penjelas atau efek stilistik dalam teks sasaran (TSa). Kompensasi 

(compensation) ini dilakukan karena absennya informasi, tetapi penerjemah 

harus tetap menjaga keaslian gaya ungkapan teks aslinya. Ketiga, 

penerjemahan bebas (free translation), yaitu menyampaikan makna dan ruh 

dari ungkapan Idiomatis teks sumber (TSu) tanpa melakukan reproduksi pola 

kalimat atau gaya bahasa yang sama, tetapi menafsirkannya dalam teks 

sasaran (TSa) secara optimal. 

Tsu 
They never took anything off of anybody, they get along on what 

they have. They don't have much, but they get along on it." 

Tsa 

Mereka tidak pernah mengambil apa pun dari siapa pun, mereka 

merasa tercukupi dengan apa yang mereka punya. Mereka tidak 

punya banyak, tapi mereka mencukupkannya.‖ 
      

Tsu 

He said he was trying to get Miss Maudie's goat, that he had been 

trying unsuccessfully for forty years, that he was the last person in 

the world Miss Maudie would think about marrying but the first 

person she thought about teasing, and the best defense to her was 

spirited offense, all of which we understood clearly. 

Tsa 

Dia berkata bahwa dia sedang mencoba membuat Miss Maudie 

kesal, bahwa dia sudah empat puluh ahun mencoba tanpa hasil, 

bahwa dia orang terakhir di dunia yang dipertimbangkan Miss 

maudie untuk dinikahi tetapi orang pertama yang terpikir untuk 

digoda, dan pertahanan terbaik untuk menghadapinya adalah 

serangan yang bersemangat, yang semuanya kami pahami dengan 

jelas. 
    

Tsu 
True enough, she had an acid tongue in her head, and she did not go 

about the neighborhood doing good, as did Miss Stephanie Crawford. 

Tsa 
Memang, lidahnya tajam, dan dia tidak berkeliling ke rumah-rumah 

tetangga untuk beramal, seperti Miss Stepanie Crawford. 
 

Tsu 

"You were a little to the right, Mr. Finch," he called.  

"Always was," answered Atticus. "If I had my 'druthers I'd take a 

shotgun." 

Tsa 

―Tembakanmu meleset sedikit ke kanan, Mr. Finch,‖ serunya. 

‖Sejak dulu memang begitu,‖ jawab Atticus. ‖Andai ada pilihan, aku 

lebih suka pistol.‖ 
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Tsu 

"You gonna run out on a dare?" asked Dill. "If you are, then-" 

"Dill, you have to think about these things," Jem said. "Lemme 

think a minute... it's sort of like making a turtle come out..." 

Tsa 

―Kau mau mundur dari tantangan?‖ Tanya Dill. ―Kalau iya, 

berarti—― ―Dill, hal-hal seperti ini harus dipikirkan,‖ kata Jem. 

―Coba kupikir sebentar … ini seperti membuat kura-kura keluar …‖ 

 

Tsu 

On the days he carried the watch, Jem walked on eggs. "Atticus, if 

it's all right with you, I'd rather have this one instead. Maybe I can 

fix it." 

Tsa 

Pada hari-hari dia membawa jam itu, Jem seolah-seolah berjalan di 

atas telur. ―Atticus, kalau boleh, aku mau yang ini saja. Mungkin 

bisa kuperbaiki.‖ 

    

Tsu "That's your job," said Atticus. "I merely bowed to the inevitable." 

Tsa ―Itu tugasmu,‖ kata Atticus. ―Aku lebih baik tidak ikut campur.‖ 

    

Tsu 

Jem had probably stood as much guff about Atticus lawing for 

niggers as had I, and I took it for granted that he kept his temper-he 

had a naturally tranquil disposition and a slow fuse.  

Tsa 

Omong kosong tentang Atticus membela nigger yang diterima Jem 

mungkin sama banyaknya dengan yang kuterima, dan aku percaya 

bahwa dia bisa menahan amarahnya—sifat alaminya memang 

pendamai dan tidak gampang marah.  

   

Tsu 

He said he was trying to get Miss Maudie's goat, that he had been 

trying unsuccessfully for forty years, that he was the last person in 

the world Miss Maudie would think about marrying but the first 

person she thought about teasing, …. 

Tsa 

Dia berkata bahwa dia sedang mencoba membuat Miss Maudie 

kesal, bahwa dia sudah empat puluh ahun mencoba tanpa hasil, 

bahwa dia orang terakhir di dunia yang dipertimbangkan Miss 

maudie untuk dinikahi tetapi orang pertama yang terpikir untuk 

digoda, …. 

  

Tsu 
I would fight anyone from a third cousin upwards tooth and nail. 

Perancis Hancock, for example, knew that. 

Tsa 
Aku akan berkelahi mati-matian dengan orang dalam lingkup 

sepupu jauh. Perancis Hook, misalnya, tahu itu. 
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B. Penerjemahan Gaya Bahasa 

1) Penerjemahan Metafora 

Holman dan Harmon (1992) menyatakan bahwa metafora adalah 

analogi yang membandingkan antara satu obyek dengan obyek yang lainnya 

secara langsung atau dengan kata lain adalah majas yang mengungkapkan 

ungkapan secara langsung (p. 287). Misalnya She is my heart adalah contoh 

dari gaya bahasa metafora karena seseorang (she) dalam kalimat di atas 

disamakan dengan heart = jantung hatiku. Bagaimana bisa seseorang sebagai 

manusia disamakan dengan jantung. Hal semacam ini membutuhkan 

kepiawaian seorang penerjemah untuk mencari padanan majas tersebut 

dengan tepat dalam BSa. Ungkapan tersebut dapat diterjemahkan menjadi 

‘Dia belahan jantung hatiku.‘Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. 

1. TSu : He is a book-worm. 

    TSa : Dia seorang kutu buku. 

Frase book-worm diterjemahkan menjadi ‘kutu buku‘ karena itulah 

padanan metafora yang cocok dengan budaya Indonesia. Masyarakat 

Indonesia tidak mengenal istilah budaya ‘cacing buku‘ tetapi ‘kutu buku‘. 

Jadi metafora diterjemahkan dengan cara mencari padanan metafora yang 

sejenis. 

2. TSu : You are the sunshine of my life. 

    TSa : Kau adalah pelita hidupku. 

Frase sunshine diterjemahkan menjadi ‗pelita‘ bukan ‗sinar matahari‘ 

karena kata ‗pelita‘ lebih tepat untuk metafora Indonesia. 

3. TSu : Reach out to the stars. 

    TSa : ‗Pungguk merindukan bulan‘. 

Dalam budaya Inggris yang dimetaforakan itu ‗bintang‘ bukan ‗bulan‘. 

Dalam hal ini telah terjadi pergeseran simbol. Maka dari itu metafora yang 

tepat dalam bahasa Indonesia adalah ‗pungguk merindukan bulan‘ bukan 

‗memetik bintang di langit‘. 

4. TSu : He is a rising star. 

    TSa : Dia adalah bintang kejora. 

Dalam budaya masyarakat Indonesia, metafora untuk rising star itu 

adalah ‗bintang kejora‘ bukan ‗bintang terbit‘. 

Penerjemahan metafora sangat berbeda dengan penerjemahan tuturan 

biasa. Metafora (metaphor) adalah bentuk bahasa sastra yang rumit dan sulit 

untuk diterjemahkan. Metafora mengandung ranah sasaran (target domain), 

yaitu konsep yang digambarkan atau sebagai bagian awal dan ranah sumber 

(source domain), yaitu konsep perbandingan atau analoginya. Menurut 

Richards dalam Saeed (1997), konsep pertama disebut tenor sedangkan yang 

kedua disebut vehicle (pp. 302-303). Misalnya dalam tuturan Computer is a 

human being, kata computer adalah tenor sedangkan a human being adalah 

vehicle. Maka dari itu makna tuturannya akan berbeda dengan makna 
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kalimat biasa. Bagaimana bisa sebuah komputer itu dianalogikan sebagai 

seorang manusia. Tuturan ini perlu pemahaman dan penghayatan yang cukup 

dalam karena makna suatu metafora sangat dipengaruhi oleh ranah 

pengalaman penuturnya, sehingga seorang penerjemah harus mampu 

menerjemahkannya sesuai dengan ranah yang dipahami oleh pendengar atau 

pembaca teks terjemahannya. 

Lakoff dan Turner dalam Saeed (1997) memberikan contoh tuturan 

berikut sebagai sebuah metafora: ‖Life is a journey‖ (p. 306). Metafora 

tersebut mengandung banyak makna sebagai berikut: 

1. The person leading a life is a traveler. 

2. His purposes are destinations. 

3. The means for achieving purposes are routes. 

4. Difficulties in life are impediments to travel. 

5. Counsellors are guides. 

6. Progress is the distance traveled. 

7. Things you gauge your progress by are landmarks. 

8. Material resources and talents are provisions. 

Dari makna-makna tersebut di atas, metafora ―Life is a journey‖ dapat 

diterjemahkan menjadi: 

1. Hidup itu kembara. 

2. Hidup itu kelana. 

3. Hidup adalah sebuah pengembaraan yang panjang. 

4. Pengalaman adalah guru yang paling baik. 

5. Hidup adalah safari tiada henti. 

Metafora sebaiknya diterjemahkan menjadi metafora, dan personifikasi 

pun diterjemahkan ke dalam bentuk personifikasi sebagaimana halnya 

aliterasi dalam puisi di terjemahkan ke dalam bentuk aliterasi pula. Mengapa 

demikian? Karena penerjemah harus mampu menerjemahkan maksud si 

penulis bahasa sumber (BSu) ke dalam bahasa sasaran yang mengandung 

nilai keindahan atau rasa sastra (poetic flavor). Jika teks sumbernya (TSu) 

berbentuk novel, maka harus diterjermahkan ke dalam bentuk novel pula, 

demikian juga puisi ke dalam bentuk puisi, bukan cerita atau deskripsi 

(Wang, 2009). 

Selanjutnya, ungkapan metafora dapat diterjemahkan dengan beberapa 

prosedur dan pendekatan yang memungkinkan. Penerjemah harus mencari 

padanan metafora yang tepat dan mengungkapkannya dengan makna yang 

sepadan. Barańczak (1990) dalam Dobrzyfńska (1995) mengemukakan tiga 

prosedur yang mungkin dilakukan dalam menerjemahkan metafora (p. 599). 

Pertama, prosedur M→M, yaitu menggunakan metafora yang benar-benar 

sepadan dengan metafora aslinya (using an exact equivalent of the original 

metaphor). Kedua, prosedur M1→M2, yaitu mencari ungkapan metafora 

yang mengandung makna yang sama (looking for another metaphorical 
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phrase which would express a similar sense). Ketiga, M→P, yaitu mengganti 

metafora asli (yang tidak dapat diterjemahkan) dengan literal paraphrase 

yang memungkinkan (replacing an untranslatable metaphor of the original 

with its approximate literal paraphrase). Di samping itu, meringkas 

pendapat Newmark (1988), Dobrzyfńska (1995) mengemukan tujuh buah 

prosedur untuk menerjemahkan metafora, khususnya metafora standard 

(stock or standard metaphors) (p. 599): 

(1) reproducing the same metaphorical image in another language; 

(2) replacing the original metaphorical image with some other      

  standard image in another language; 

(3) translating metaphor by simile;  

(4) translating metaphor (or simile) by simile plus sense (i.e. a literal  

  paraphrase, a 'gloss');  

 (5) converting metaphor to sense only;  

 (6) using deletion (if the metaphor is redundant);  

 (7) translating metaphor by the same metaphor with the sense 

        added (with 'gloss'). 

Dari tujuh prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa ungkapan 

metafora dalam teks sumber itu harus direproduksi ke dalam tamsilan yang 

sama dalam teks sasaran, diganti dengan tamsilan yang standar, 

diterjemahkan ke dalam kiasan, diterjemahkan ke dalam kiasan dengan 

tambahan komentar (literal paraphrase), diubah ke dalam bentuk komentar 

saja, dihilangkan jika tak berguna, dan diterjemahkan ke dalam metafora 

yang sama dengan tambahan komentar.    

Tsu 
―Cecil Jacobs is a big fat hen, I think. We didn‘t hear nothin‘—then 

Jem yelled hello or somethin‘ loud enough to wake the dead—.‖ 

Tsa 

―Cecil Jacobs induk ayam gendut, rasanya. Kami tak mendengar apa-

apa—lalu Jem berteriak halo atau apa, cukup keras untuk 

membangunkan orang mati—.‖ 

    

Tsu 
The alarm clock was the signal for our release; if one day it did not 

ring, what should we do? 

Tsa 
Jam beker adalah tanda kebebasan kami; jika suatu hari ia tak bunyi, 

apa yang harus kami lakukan? 

    

Tsu 
Jem stayed moody and silent for a week. As Atticus had once advised 

me to do, I tried to climb into Jem's skin and walk around in it: …. 

Tsa 

Jem tetap murung dan tidak banyak bicara selama semingu. Seperti 

saran Atticus, aku mencoba menempatkan diriku dalam posisi Jem 

dan menyelami perasaannya: …. 
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Tsu 
Jem said he could see me because Mrs. Crenshaw put some kind of 

shiny paint on my costume. I was a ham. 

Tsa 
Kata Jem, dia bisa melihatku karena Mrs. Crenshaw menambahkan 

sejenis cat berpendar pada kostumku. Aku jadi daging asap. 
   

Tsu 
Jem said he could see me because Mrs. Crenshaw put some kind of 

shiny paint on my costume. I was a ham. 

Tsa 
Kata Jem, dia bisa melihatku karena Mrs. Crenshaw menambahkan 

sejenis cat berpendar pada kostumku. Aku jadi daging asap. 

    

Tsu 
My scalp jumped. Uncle Jack was a prince of a fellow not let me 

down. 

Tsa 
Kulit kepalaku seperti melompat. Paman Jack adalah pangeran yang 

tidak pernah mengecewakanku. 

  

Tsu ―—until you climb into his skin and walk around in it. 

Tsa ―—kalau kau sudah memasuki kulitnya dan berjalan. 

 

2) Penerjemahan Kiasan 

Tamsil atau kiasan (simile) adalah majas yang mengungkapkan 

ungkapan secara tidak langsung atau perbandingan dua objek yang berbeda 

sama sekali dengan dasar kemiripan dalam satu hal (Holman dan Harmon, 

1995, p. 445). Metafora memiliki ciri perbandingan dengan menggunakan 

kata kerja bantu TO BE saja, sedangkan kiasan (simile) ini menggunakan 

kata-kata penghubung like, as, such as, as if, seem. Misalnya, My house is 

like your house (=‘Rumahku mirip rumahmu‘). 

Moentaha (2006) memberi tekanan yang berbeda dengan pandapat 

Holman dan Harmon (1995). Dia berpendapat bahwa tamsil atau kiasan ini 

adalah perbandingan antara dua objek yang berlainan kelas. Simile, sebagai 

sarana stilistis, digunakan untuk menekankan ciri-ciri tertentu dari objek 

yang satu dibandingkan dengan ciri-ciri tertentu dari objek yang lain yang 

berbeda kelasnya. Sehingga jika ada kiasan semacam berikut: The boy seems 

to be as clever as his mother (‗Anak lelaki itu sepandai ibunya), bukanlah 

tamsil atau kiasan (simile) tetapi perbandingan biasa (ordinary comparison) 

karena boy dan mother berasal dari kelas yang sama. Menurut dia, contoh 

simile yang tepat adalah He is as brave as a lion yang diterjemahkan menjadi 

‗Dia seberani banteng‘ atau ‗Dia seberani pendekar‘. Kata ‗banteng‘ dan 

‗pendekar‘ sangat cocok di telinga orang Indonesia daripada kata ‗singa‘, 

karena ‗singa‘ adalah binatang buas yang kesannya kurang tepat. Jadi 

perbandingan itu sendiri kadangkala harus ditujukan atau disesuaikan dengan 

konteks sosiokultural pengguna BSa.  Perhatikan contoh lainnya di bawah 

ini. 
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1. TSu : He is a sly as a fox. 

TSa : Dia selicik kancil. 

Dari ungkapan di atas dianalisis bahwa pembaca Indonesia mungkin 

tidak kenal dengan kelicikan ‗rubah‘ (fox), tetapi mereka kenal dengan 

kelicikan ‗kancil‘ maka wajarlah jika tidak diterjemahkan menjadi ‗Dia 

selicik rubah‘. 

2. TSu : He is sharp as glass. 

TSa : Dia setegar batu karang. 

Kiasan sharp as glass adalah ungkapan untuk menerangkan ketegaran 

atau ketajaman sesuatu. Dalam budaya Indonesia, untuk membuat kiasan 

seperti di atas biasanya diibaratkan dengan ‗batu karang‘ bukan ‗gelas‘, 

sehingga terjemahannya menjadi ‗setegar batu karang‘ atau saat ini ada 

kiasan yang lebih akrab lagi, yaitu ‗setajam silet‘. 

3. TSu : White as antartic ice 

TSa : Seputih kapas 

Demikian pula untuk menggambarkan warna putih. Dalam budaya 

barat dikenal dengan antartic ice atau snow, sedangkan dalam budaya timur, 

khususnya Indonesia adalah ‗kapas‘ atau juga ‗salju. Maka dari itu 

terjemahannya menjadi ‗seputih kapas‘ atau ‗seputih salju‘. 

4. TSu : As dark as the moonless night 

TSa : Kelam bagai malam duapuluh tujuh 

Ada kiasan yang tampak memiliki kesamaan secara universal, 

misalnya untuk menggambarkan keadaan ‗gelap‘. Dalam kasus terjemahan 

ini kiasan as dark as the moonless night (=bagaikan gelap gulita tanpa sinar 

rembulan) diterjemahkan ke dalam kiasan yang sesuai dengan budaya 

Indonesia, yaitu ‗kelam bagai malam duapuluh tujuh‘. Malam duapuluh 

tujuh setiap bulan Hijriyah adalah malam tanpa sinar rembulan, gelap gulita, 

tidak ada sinar bulan sedikitpun karena bulan sudah bergeser ke belahan 

bumi yang tidak kena sinar matahari.  

5. TSu : As a  pale moon rises 

TSa : Bagaikan bulan kesiangan 

Ungkapan yang menggambarkan keadaan wajah yang pucat pasi, 

digambarkan dengan kiasan as a pale moon rises (=bagaikan bulan terbit 

yang pucat pasi). Dalam budaya Indonesia ada kiasan yang biasa digunakan 

untuk menggambarkan keadaan yang sama, yaitu ‗bagaikan bulan 

kesiangan‘. Mengapa demikian, karena permukaan bulan di siang hari sudaj 

tidak lagi bersinar seperti di malam hari, tetapi warna permukaannya sudah 

berwarna putih pucat. 

Kiasan sebaiknya diterjemahkan ke dalam bentuk kiasan. Jika tidak, 

maka penerjemah harus mencari padanan yang tepat dan beridiomatis. 

Misalnya, kiasan ‘He doesn‘t look like trash‘ tidak diterjemahkan menjadi 

‘Dia tidak kelihatan seperti sampah‘. Kata trash dalam kiasan tersebut 
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bukanlah ‘sampah‘ sesungguhnya (denotative meaning), tetapi mengandung 

makna kiasan (connotative meaning). Kata trash itu menggambarkan 

seorang manusia, sehingga padanannya bisa saja misalnya ‘sampah 

masyarakat‘. Kata trash di sini juga dapat berarti ‘pengangguran‘, orang 

yang tidak berguna, sehingga dianggap sampah. Misalnya ada idiom ‘white 

trash‘ yang berarti sekelompok orang kulit putih yang miskin dan biasa 

mengemis. Bisa saja penerjemah mencantumkan catatan kaki (footnote) di 

bawah teks untuk menjelaskan istilah tersebut walaupun itu akan tampak 

panjang. Contoh lainnya, kiasan Miss Rachel went off like the town fire siren 

sebaiknya diterjemahkan menjadi kiasan bukan literal, sehingga 

terjemahannya tidak menjadi ‗Miss Rachel meledak seperti sirine pemadam 

kebakaran‘ karena frase went off itu bukan ‗meledak‘, tetapi ‗cepat-cepat 

berteriak‘ dan bunyi teriakannya itu diibaratkan sebagai bunyi sirine 

pemadam kebakaran (Retmono, 2009). 

 

Tsu ‖He doesn‘t look like trash‖, said Dill.  

Tsa ‖Dia tidak kelihatan seperti sampah‖, kata Dill. 

    

Tsu Look at all those folks, it‘s like a Roman carnival. 

Tsa Lihat orang-orang itu, seperti karnival Romawi saja. 

     

Tsu It was mighty dark out there, black as ink. 

Tsa Di sana gelap gulita, sehitam tinta. 

 

Tsu 

Calpurnia was something again. She was all angles and bones; 

she was nearsighted; she squinted; her hand was wide as a bed 

slat and twice as hard. 

Tsa 

Calpurnia beda lagi. Tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang; dia 

menderita rabun jauh; matanya juling; tangannya selebar rangka 

tempat tidur dan dua kali lebih besar. 

    

Tsu 

Her face was the color of a dirty pillowcase, and the corners of 

her mouth glistened with wet, which inched like a glacier down the 

deep grooves enclosing her chin. 

Tsa 

Wajahnya sewarna dengan sarung bantal kotor dan sudut mulutnya 

berkilau oleh air liur yang mengalir turun seperti glasir pada kerut-

kerut dalam di sekeliling dagunya. 

   

Tsu 
It (a hot biscuit-and-butter) tasted like cotton. His voice was like 

the winter wind. 

Tsa Rasanya seperti kapas. Suaranya seperti angin musim dingin. 
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Tsu 
Judge Taylor was on the bench, looking like a sleepy old shark, his 

pilot fish writing rapidly below in front of him.  

Tsa 

Hakim Taylor duduk di meja hakim, mirip hiu tua yang 

mengantuk, sementara ikan pengikutnya menulis dengan cepat di 

depannya. 

    

Tsu 
John looked at him as if he were a three-logged chicken or a 

square egg. 

Tsa 
John memandang Ewell seolah-olah dia ayam berkaki tiga atau 

telur segiempat. 

      

Tsu She looked and smelled like a peppermint drop. 

Tsa Penampilan dan wanginya seperti permen peppermint. 

 

3) Penerjemahan Personifikasi 

Frye (1985:345) mengemukakan pendapat bahwa personifikasi 

(personification) adalah teknik memperlakukan segala sesuatu yang abstrak, 

benda atau binatang seperti manusia (p. 345). Misalnya nama-nama binatang 

dalam kartun seperti Mickey Mouse dan Donald Duck dipersonifikasikan 

sebagai manusia. Misalnya Mickey Mouse says ―I love you‖ to Minie Mouse 

dapat diterjemahkan menjadi ‗Si Tikus Miki‘ mengatakan ―Aku cinta 

padamu‖ pada Si Tikus Minie. Bagaimana bisa seekor tikus mengatakan 

cinta, karena ‗mengatakan‘ adalah pekerjaan manusia bukan tikus. Contoh 

lain dalam bahasa Indonesia adalah ‗Saat kulihat rembulan, dia tersenyum 

kepadaku seakan-akan aku merayunya‘. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris menjadi When I saw the moon, she smiled at me as if I flattered her. 

Lin (2008) menyatakan: 

―Personification is the major symbolic process of objectifying a deity. 

It first gives the deity a body, and enlivens it as a living organism‖ (p. 

471). 

Batasan personifikasi yang dikemukakan oleh Lin (2008) di atas 

dilatarbelakangi oleh konteks budaya bangsa Taiwan yang memiliki konsep 

memanusiakan dewa. Dewa dianggap sebagai makhluk hidup yang dapat 

berperilaku seperti manusia, walaupun dewa-dewa yang mereka sembah itu 

berwujud patung. Dengan demikian, pendapat Lin di atas mengarah kepada 

suatu batasan bahwa personifikasi merupakan proses pengaktualisasian dewa 

secara simbolis, yang memberikan sosok pada dewa dan menganggap dewa 

itu sebagai makhluk hidup, misalnya ―Gods guard and help us every day‖ 

(Para dewa menjaga dan menolong kita setiap hari). Mana mungkin sebuah 

patung dapat menjaga dan menolong manusia setiap hari. Namun itulah 

keyakinan mereka yang mempersonifikasikan patung (benda mati) sebagai 

manusia. 
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Berikut adalah beberapa batasan tentang personifikasi dari berbagai 

sumber tentang personifikasi: 

a) Persofication is a figure that endows animal, ideas, abstractions, and 

inanimate objects with human form; the representing of imaginary 

creatures or things as having human personalities, intelligence, and 

emotions; also an impersonation in drama of one character or person, 

whether real or fictious, by another person (Holman and Harmon, 1992, 

p. 353) 

b) Personification is to give human qualities to a thing or creature that is not 

human. (CARE, 1995). 

c) Personification or anthropomorphism is the attribution of human 

characteristics to inanimate objects, animals, forces of nature, and 

others(GNU, 2003) 

d) Personification is a kind of metaphor that gives inanimate object or 

abstract ideas human characteristics (Shernicoff, 2009). 

Empat batasan di atas memiliki kesamaan konsep tentang 

personifikasi, yaitu bahwa personifikasi adalah gaya bahasa yang 

menganggap benda mati, gagasan abstrak, binatang, kekuatan alam, dan lain-

lain sebagai manusia atau memiliki karakteristik seperti manusia, misalnya 

memiliki emosi, hasrat, sensasi, perasaan, menampakkan gerakan fisik, 

membuat keputusan, mencintai, menyanyi, menangis, bahkan berbicara. 

Berikut adalah beberapa contoh tentang personifikasi dan 

terjemahannya: 

1. Let the rain kiss you (Biarkan hujan menciummu). 

2. The sun played peek-a-boo with the clouds  

(Matahari bermain cilukba dengan awan). 

3. The wind cried in the dark (Angin menangis di gelap malam). 

4. The flowers were suffering from the intense heat  

(Bunga-bunga menderita karena panas yang membara). 

5. The lights blinked in the distance (Sinar berkedip dari kejauhan). 

6. Your computer hates me (Komputermu membeciku). 

7. The birds expressed their joy (Burung-burung mengungkapkan 

keceriaannya). 

8. The snow kissed my cheeks as it fell (Salju mencium pipiku ketika 

turun). 

9. The iron danced across the silken shirt  

(Setrikaan menari-nari di atas kemeja sutra). 

10. The leaves waved goodbye to the tree (Dedaunan itu melambaikan salam 

perpisahan pada sang pohon). 

Berangkat dari pemikiran bahwa terjemahan karya sastra adalah 

reproduksi tamsilan yang artistik dan kreasi indah dari karya sastra aslinya, 

yang mengandung ruh teks sumber, memuat pikiran, perasaan, dan 
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pengalaman penulis aslinya, maka semua aspek gaya yang berbentuk piranti 

sastra yang berwujud ungkapan personifikasi dan kiasan serta tuturan yang 

beraliterasi juga harus direproduksi ke dalam ungkapan yang sepadan dan 

berterima.  

Xiaoshu dan Dongming (2003) berpendapat bahwa  personifikasi dan 

kiasan itu dapat diterjemahkan ke dalam dalam tuturan yang sepadan baik itu 

menggunakan metode semantis yang luwes berestetis (Newmark 1998; 

Machali 2009), metode bebas yang mengutamakan isi dengan bentuk 

parafrase yang panjang (Newmark, 1998; Soemarno, 2001; Moentaha, 2006; 

Machali, 2009), metode Idiomatis yang alamiah seperti bukan hasil 

terjemahan (Newmark, 1988; Larson, 1991; Choliludin, 2006) maupun  

metode komunikatif yang sangat memperhatikan makna kontekstual secara 

kebahasaan dan isi (Newmark, 1988; Nababan, 2003; Machali, 2009). 

Kemudian personifikasi dan kiasan dapat diterjemahkan dengan cara 

memberi penjelasan dalam kurung atau padanan yang sesuai dengan konteks 

bahasa sasaran (Machali, 2009). Di samping itu, personifikasi dan kiasan 

dapat diterjemahkan dengan menggunakan teknik paraphrase (Newmark, 

1988). 

 

Tsu I think he would have a fine surprise, but his face killed my joy.  

Tsa 
Kusangka dia akan terkejut, tetapi wajahnya mematikan 

kecerianku.  

    

Tsu 
Ground, sky and houses melted into a mad palette, my ears 

trobbed, I was suffocating.  

Tsa 
Tanah, langit, dan rumah meleleh menjadi palet warna liar, 

telingaku berdenyut, nafasku sesak.  

 

Tsu My hearth sank: me. 

Tsa Hatiku melesak: aku. 

      

Tsu I think he would have a fine surprise, but his face killed my joy. 

Tsa 
Kusangka dia akan terkejut, tetapi wajahnya mematikan 

kecerianku.  

     

Tsu Atticus‘s voice had dropped, …. 

Tsa Suara Atticus merendah, …. 

     

Tsu We followed his finger with sinking hearts. 

Tsa Kami mengikuti jarinya dengan hati tenggelam. 
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Tsu Atticus says, ―God‘s loving folks like you love yourself—― 

Tsa 
Aku bilang, ―Tuhan mencintai manusia seperti manusia mencintai 

dirinya—‖ 

 

4) Penerjemahan Aliterasi 

Aliterasi adalah sarana stilistis yang berarti pengulangan bunyi 

konsonan yang sama di permulaan kata yang membentuk rangkaian kata 

yang mapan, biasanya berpasangan (Moentaha, 2006, p. 182). Aliterasi ini 

sering muncul dalam karya sastra baik puisi maupun prosa atau sering 

muncul dalam headline surat jabar sebagai ungkapan daya tarik bagi 

pembaca seperti Summer of Support, Quips and Quirks, Frenzy at 

Franconia, Face the Future. Bagaimana kasus aliterasi ini jika 

diterjemahkan? 

Seorang penerjemah harus mampu menerjemahkan aliterasi menjadi 

aliterasi juga agar rasa indah dalam hasil terjemahannya (TSa) sama dengan 

nilai estetik dalam TSu, sekalipun ia harus mencari kata-kata yang sangat 

jauh padanannya atau bahkan tidak sepadan asalkan nuansa aliterasinya 

muncul dalam produk terjemahannya. Perhatikan contoh berikut: 

TSu : ... between promise and performance. 

TSa 1 : ... antara janji dan pelaksanaannya. (tidak beraliterasi) 

TSa 2 : ... antara perkataan dan perbuatan. (beraliterasi) 

Jika dianalisis, Tsa ke-1 tidak mengejar aliterasi sedangkan Tsa ke-2 

mengejar padanan aliterasi. Terjemahan kata promise menjadi ‘perkataan‘ 

tampaknya secara makna pun memiliki kedekatan karena biasanya kalau 

‖janji‖ itu sama dengan ‖ucapan‖ atau ‖perkataan‖ saja dalam konteks 

bahasa Indonesia, demikian juga terjemahan kata performance menjadi 

‘perbuatan‘ tampaknya tidak terlalu menyimpang karena keduanya merujuk 

kepada suatu aksi kinerja atau perbuatan. 

Berikut adalah beberapa contoh aliterasi menurut Nordquist (2008) 

yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: 

1. TSu: Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

 TSa: Peter Piper pungut satu patukan buah pohon perdu pedas yang  

   pakai pengawet. 

2. TSu: Sweet smell of success 

 TSa: Semerbak sedap suasana sukses 

3. TSu: Papa, potatoes, poultry, prunes, and prims, are allvery good words  

for the lips: especially prunes and prisms (Charles Dickens, Little 

Dorrit) 

     TSa: Papih, perkedel, unggas petelur dan pedaging, prém dan   prisma,  

 adalah kata-kata yang sangat akrab di bibir; terutama prém dan 

prisma. 
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4. TSu: The mass of men lead lives of quiet desperation. 

     TSa: Banyak masyarakat manusia menjalani hidup penuh derita. 

5. TSu: He bravely breach‘d his boiling bloody breast. 

     TSa: Dengan dorongan dari dalam dirinya, dia dobrak dinding dadanya   

  yang penuh didihan darah. 

Aliterasi seharusnya diterjemahkan ke dalam aliterasi, sehingga unsur 

keindahan dalam teks sumber (TSu) dapat muncul kembali dalam 

tekssasaran (TSa). Dengan mempertahankan unsur keindahan tersebut, 

berarti penerjemah tidak menghilangkan unsur sastra yang melekat dalam 

bahasa sumbernya (BSu). Walaupun untuk mempertahankan nilai keindahan 

itu, padanan makna yang dipakai dalam bahasa sasaran (BSa) tidak begitu 

dekat tetapi masih mengadung informasi yang sepadan. Misalnya, aliterasi 

‗peering and poking‘ yang berbunyi konsonan [p] diterjemahkan menjadi 

‗mengamati dan menyentuh‘. Contoh ini sudah mewakili penerjemahan 

aliterasi yang cukup baik, karena penerjemah di samping telah menggunakan 

padanan yang tepat, dia juga tetap berupaya mempertahankan pola aliterasi 

dalam teks sasarannya (TSa) walaupun dengan bunyi konsonan yang 

berbeda, yaitu dari [p] menjadi [m]. Contoh lainnya adalah ‗barefooted in 

barnyards‘ yang diterjemahkan oleh penerjemah menjadi ‗bertelanjang kaki 

di halaman peternakan‘ yang tidak beraliterasi, sebaiknya diterjemahkan 

menjad ‗telanjang kaki di tempat ternak‘, sehingga aliterasinya tetap muncul 

dan padanan katanya pun tidak terlalu jauh.  

Di samping itu ada contoh lain yang cukup baik, yaitu aliterasi ‗black 

beard‘ yang diterjemahkan oleh penerjemah menjadi ‗janggut hitam‘, sangat 

bagus jika diterjemahkan menjadi frase beraliterasi ‗janggut jelaga‘. Jika 

penerjemah tidak menerjemahkan aliterasi ke dalam aliterasi dengan tetap 

mencari padanan yang paling dekat, maka efeknya akan lain dan hasil 

terjemahannya tidak ―nyastra‖, artinya hampa dari nilai sastra, karena teks 

sumbernya sendiri berbentuk karya sastra (Retmono, 2009). 

Kemudian Wang (2009) menjelaskan bahwa para penerjemah novel 

harus mencoba mempertahankan bentuk aliterasi pada teks sasarannya atau 

menyampaikan makna teks sumber (TSu) ke dalam teks sasaran (TSa) secara 

Idiomatis. Misalnya, aliterasi ‗Strange small spasm shook him‘ seharusnya 

diterjemahkan menjadi ‗Tubuhnya terguncang terkena tekanan tak terkenali‘ 

yang memiliki pola aliterasi, bukan ‗Tubuhnya terguncang bersama kejang 

kecil yang aneh‘ yang belum disesuaikan ke dalam pola beraliterasi. Jika 

ungkapan di atas tidak diterjemahkan ke dalam bentuk aliterasi, penerjemah 

dapat mencari makna yang sepadan tetapi harus mengandung nuansa 

idiomatis, misalnya ‗Dia kena kejang yang sedikit aneh‘. 

Jika penerjemah tidak mampu menerjemahkan aliterasi ke dalam 

ungkapan bahasa sasaran yang lebih idiomatis, maka dia sebaiknya berupaya 

menerjemahkannya ke dalam bentuk aliterasi atau gaya bahasa lain yang 
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memungkinkan dalam bahasa sasaran, asalkan memiliki equivalensi yang 

tepat. Demikian pula untuk kasus yang lainnya, penerjemah harus mencari 

padanan dalam bahasa sasaran dengan tetap memelihara unsur idiomatisnya 

(Wang, 2009). Selanjutnya, aliterasi secara khusus memiliki kekhasan karena 

bentuk tuturan ini mengandung dua unsur penting yang harus diterjemahkan 

secara estetik-puitik, dengan metode semantik yang luwes dan teknik 

naturalisasi yang memperhatikan cara ucap dan bentuk kata (Soemarno, 

1983; Newmark, 1988; Molina dan Albir, 2002; Machali, 2009). 

Tsu 
We were far too old to settle an argument with a fist-fight, so we 

consulted Atticus. 

Tsa 
Karena kami sudah terlalu besar untuk membereskan perselisihan 

melalui adu tinju, kami berkonsultasi kepada Atticus, ayah kami. 

      

Tsu 
"Do you really think you want to move there, Scout?" Bam, bam, 

bam, and the checkerboard was swept clean of my men. 

Tsa Bam, bam, bam dan buahku di papan dam pun tersapu bersih. 

      

Tsu 
In rainy weather the streets turned to red slop; grass grew on the 

sidewalks, the courthouse sagged in the square. 

Tsa 

Saat musin hujan, jalanan berubah menjadi kubangan lumpur 

merah, semak tumbuh di trotoar, gedung pengadilan melesak di 

alun-alun.  
   

Tsu 
Punk, punk, punk, her needle broke the taut circle. She stopped, 

and pulled the cloth tighter: punk-punk-punk. She was furious. 

Tsa 

Tung, tung, tung, jarumnya menembus lingkaran penahan kain. 

Dia berhenti dan menarik kainnya lebih tegang: tung-tung-tung. 

Jelas terlihat bahwa dia sangat kesal. 

Tsu 

True enough, she had an acid tongue in her head, and she did not 

go about the neighborhood doing good, as did Miss Stephanie 

Crawford. 

Tsa 
Memang, lidahnya tajam, dan dia tidak berkeliling ke rumah-

rumah tetangga untuk beramal, seperti Miss Stepanie Crawford. 

          

Tsu He's got a bad break, so far as I can tell now it's in the elbow. 

Tsa 
Patahnya parah, sejauh yang bisa kuperiksa sekarang, patahnya di 

sikut. 
   

Tsu 
Mr. Gilmer called attention to the hot day by wiping his head with 

his hand. 

Tsa 
Mr. Gilmer mengingatkan penonton pada hari yang panas dengan 

menyeka kepalanya dengan tangan. 
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5) Penerjemahan Asonansi 

Menurut Frye, et al. (1985), asonansi adalah pengulangan bunyi vokal 

tengah, misalnya pada kata-kata fight dan hive;  pan dan make. Biasaya 

asonansi sebagai tekanan suku kata secara efektif lebih banyak ditemukan 

pada sebuah baris puisi (p. 52). Selanjutnya Harris (2005) mengemukakan 

bahwa asonansi adalah pengulangan bunyi vokal yang sama secara berulang-

ulang dalam kata-kata yang berdekatan yang mengandung konsonan-

konsonan berbeda. Jordan (2008) berpendapat bahwa asonansi adalah 

pengulangan bunyi vokal dalam kata-kata non-rima. Misalnya, Edgar Allan 

Poe dalam karyanya ‖The Bells‖, menggunakan asonansi vokal ‖[e:]‖. ‘Hear 

the mellow wedding bells.‘ dan Robert Louis Stevenson menggunakan 

asonansi vokal [] dalam ‗The crumbling thunder of seas‘. Apa perbedaanya 

dengan rima? Rima (Rhyme) adalah sebuah efek yang diciptakan dengan cara 

memadukan atau mencocokkan bunyi-bunyi pada akhir kata-kata tertentu, 

misalnya efek bunyi pada kata-kata cat, fat; defeat, repeat; better, setter; 

clerical, spherical; cat, cot, dan hope, cup. 

Dalam rima yang dikejar adalah keindahan bunyi. Perhatikan pada 

contoh cat, cot dan hope, cup, di sana bunyi vocal yang sama, namun kata-

kata tersebut hanya mengejar bunyi akhir (konsonan) sama (Frye, 1985). Jadi 

jelas asonansi dan rima itu berbeda (p. 396). 

Berikut adalah beberapa contoh asonansi menurut GNU (2008): 

1. ‗And murmuring of innumerable bees.‘- Alfred Lord Tennyson, The 

Princess VII. 203 

2. ‗The solitude which suits abstruser musings.‘ –Samuel Taylor Coleridge 

3. ‗The Scurrying furred small friars squeal in the dowse.‘ –Dylan Thomas 

4. ‗It‘s hot and it‘s monotonous.‘ –Stepehen Sondhein, Sunday in the Park 

with George, It‘s Hot Up Here 

5. ‗With the sound, with the sound, with the sound of the ground.‘ – David 

Bwie, ―Law (Earthlings on Fire)‖ 

Penerjemahan asonansi ini tidak mudah karena tuturan teks sumber 

yang berasonansi itu sedapat mungkin diterjemahkan ke dalam teks sasaran 

yang berasonansi pula. Dalam hal ini penerjemah harus mampu mencari 

padanan asonansi pada teks sasarannya yang mengandung pesan dan 

memiliki bunyi yang sejenis, sehingga hasil terjemahannya tetap tampak 

indah dan memiliki nilai sastra. Penerjemah harus berupaya mencari padanan 

bunyinya yang serasi, sehingga tuturan dalam teks sumber (TSu) yang dapat 

diterjemahkan ke dalam tuturan teks sasaran (TSa) yang berasonansi pula. 

Beberapa contoh tuturan yang berasonansi itu dapat diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: 

1. TSu: Hear the mellow wedding bells. 

    TSu: Dengarlah dayuan gamelan kawin itu. 
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2. TSu: The crumbling thunder of seas. 

    TSa: Petir laut yang pecah itu. 

3. TSu: It‘s hot and it‘s monotonous. 

    TSa: Gerah dan jemu. 

4. TSu: With the sound, with the sound, with the sound of the ground. 

    TSa: Bahana, bahana, bahana massa. 

5. TSu: Poetry is old, ancient, goes back far. It is among the oldest of living 

thing. Soold it is that no man knows how and why the first poems 

came. 

TSa: Sajak itu karya lama, jaman dahulu kala, datang jauh dari kala lama. 

Diantara jaman purbakala. Maka banyak manusia yang tak tahu 

bagaimana dan mengapa sajak itu lahir. 

 

6) Penerjemahan Eufemisme 

Eufeumisme (Eufeumism) adalah pengungkapan kata-kata yang 

dianggap tabu atau dirasa kasar dengan kata-kata lain yang lebih pantas atau 

dianggap halus (Frye, 1985, p. 179). Dia memberi contoh untuk frase passed 

away (‗wafat‘) atau gone to the great beyond (‗meninggal dunia‘) untuk kata 

died (‗mati‘) dan frase earthly remainuntuk kata corpse (‗mayat‘), untuk 

kalimat His grandpa passed away bukan His grandpa died, sehingga 

diterjemahkan pun harus disesuaikan secara sopan atau pantas  menjadi 

‗Kakeknya meninggal dunia‘ atau ‗Kakeknya wafat‘ bukan ―Kakeknya 

mati‘, karena kata died atau ‗mati‘ hanya pantas untuk binatang, misalnya 

The dog died diterjemahkan menjadi ‗Anjing itu mati‘. 

Moentaha (2006) menambahkan bahwa eufeumisme adalah ungkapan 

yang disampaikan secara halus dan sopan, misalnya dalam bahasa Inggris 

ada ungkapan Not the most modest of men yang bisa diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi ‗Orang yang dengan kesederhanaannya tidak 

berlimpah ruah‘. Jika diungkapkan secara kasar, bisa saja ungkapan itu 

diterjemahkan menjadi ‗orang rakus‘ (p. 187). 

 

7) Penerjemahan Verba Ilokusi (Illocutionary Verbs) 

Yang dimaksud dengan verba ilokusi (Illocutionary verbs) adalah 

verba tindak-ujar atau tindak-tutur, yaitu verba yang berada pada pemandu 

dialog (dialog guide) dalam kalimat langsung (direct speech). Perhatikan 

contoh berikut (Maclin (200, p. 139). 

‖We want to go,‖the student said. 

      Quotation        Dialog Guide 

Verba yang ada dalam pemandu dialog yaitu verba ‗said‘ disebu verba 

ilokusi. Verba tindak tutur tersebut sangat menarik untuk diteliti karena 

setiap penerjemah menerjemahkannya berbeda-beda sesuai dengan pilihan 

padanan yang tepat. Misalnya verba tindak-ujar ‗said‘ itu mungkin 
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diterjemahkan ‗mengatakan‘, ‗menuturkan‘, ‗menjawab‘, ‗mengungkapkan‘, 

dan lain-lain. Namun yang penting bahwa verba tersebut diterjemahkan 

sesuai dengan kelompok verba ilokusinya, yaitu sebagai verba tindak-ujar 

say (mengatakan) yang berkategori expressive.  Verba ilokusi dalam kalimat 

di atas dapat diterjemahkan ke dalam variasi terjemahan sebagaia berikut: 

1. TSu : ‖We want to go,‖ the student said. 

    TSa : ―Kami ingin pergi,‖ kata siswa itu. 

2. TSu : ‖We want to go,‖ the student said. 

    TSa : ―Kami ingin pergi,‖ tutur siswa itu. 

3. TSu : ‖We want to go,‖ the student said. 

    TSa : ―Kami ingin pergi,‖ ungkap siswa itu. 

4. TSu : ‖We want to go,‖ the student said. 

    TSa : ―Kami ingin pergi,‖ siswa itu menjawab. 

Leech (1993) memberi contoh beberapa verba yang termasuk ke dalam 

verba ilokusi diantaranya: report (melaporkan), announce (mengumumkan), 

predict (meramalkan), admit (mengakui), opine (berpendapat), ask 

(meminta), reprimand (menegur), request (meminta), suggestion 

(menganjurkan), order (menyuruh), propose (mengusulkan), express 

(mengungkapkan), congratulate (mengucapkan terima kasih), dan exhort 

(mendesak) (p. 323). 

 

8) Penerjemahan Tuturan Ilokusi (Illocutionary Utterances) 

Tuturan ilokusi (Illocutionary Utterances) adalah bagian kalimat yang 

menempati posisi kutipan (quotation). Berikut adalah contoh dari tuturan 

atau ujaran ilokusi: 

An illocutionary utterance is spoken with intention of making contact 

with a listener. Illocutionary utterances are usually sentences that 

contain propositional utterances, that is, they refer to things in the 

word—but it is their intentional that is of the most importance 

(http://rdillman.com). 

Dari kutipan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tuturan ilokusi 

itu diucapkan dengan tujuan menghubungi pendengar. Tuturan ilokusi 

biasanya berupa kalimat yang mengandung tuturan proposisi, yaitu proposisi 

yang merujuk pada segala sesuatu yang dianggap paling penting di dunia ini. 

Dalam hal ini tujuan penutur itu sangat memiliki peranan penting dan sangat 

menentukan terhadap makna tuturan yang dimaksud. Berikut adalah 

contohnya: 

TSu : ―I am tired.‖ 

TSa : ―Saya lelah.‖ 

Tuturan apa yang sebenarnya dituturkan oleh penutur dalam contoh 

kalimat di atas? Berdasar pada tujuan si penutur, tuturan tersebut mungkin 

mengandung maksud sebagai berikut: 



 

  
108 

Berdasarkan konteksnya, tuturan‖I am tired‖ tersebut mengandung 

beberapa kemungkinan tujuan untuk: 

a. Menjawab seorang teman yang baru saja menanyakan apa yang 

saya rasakan. Dalam konteks ini tuturan ‖I am tired‖ mengandung 

makna ‖I am fatigued‖ dan berbentuk pernyataan (statement). 

b. Menolak dengan sopan seseorang yang saya coba hindari karena dia 

mengajak apakah saya bersedia pergi dansa bersamanya nanti 

malam. Dalam konteks ini tuturan ‖I am tired‖ mengandung makna 

‖I‘d rather not‖ dan berbentuk pernyataan (statement). 

c. Meminta suami saya yang ketika itu sedang menonton TV bareng 

untuk mematikan TV dan segara pergi tidur. Dalam konteks ini 

tuturan ‖I am tired‖ mengandung makna ‖Could we turn this off?‖ 

dan berbentuk pertanyaan atau permintaan (question dan request). 

d. Menyuruh anak saya yang masih kecil untuk segara tidur karena 

sudah larut malam namun dia memintaku pergi nonton film. Dalam 

konteks ini tuturan‖I am tired‖ mengandung makna ‖No, go to 

bed‖ dan berbentuk perintah (command). 

Dari gambaran tersebut di atas, penerjemahan tuturan ilokusi itu sangat 

menarik untuk dikaji dalam rangka meneliti bagaimana para penerjemah 

mempersepsikan pemahaman mereka dalam wujud terjemahan tuturan 

ilokusi. 

 

9) Penerjemahan Nama Diri (Proper Names) 

Menurut Crystal (1985), nama diri (proper nouns) adalah nama diri 

dari seseorang, tempat dan lain-lain, misalnya: Alice, Bill, Jakarta dan 

London (p. 248). Dalam kaitannya dengan penerjemahan, nama diri ini 

jarang atau tidak pernah diterjemahkan karena penerjemah ingin 

mempertahankan aspek sosiobudaya BSu, tidak ada padanan pada BSa, BSa 

tidak memiliki konsep transliterasi, dibiarkan karena penutur BSa mudah 

untuk menuturkan nama diri yang dimaksud dengan ucapan yang sama. 

Dalam hal tidak terjadi penerjemahan (non-translation). Contohnya adalah 

sebuah kata nama diri dalam bahasa Inggris ‖Alice‖ tidak diterjemahkan 

atau tidak ditransliterasi ke dalam BSa tertentu, tetapi hanya disesuaikan saja 

dalam cara pengucapannya. Orang Perancis dan Jerman tidak mengubah 

nama diri tersebut ke dalam bentuk transliterasi yang lain tetapi mereka 

mengucapkannya menjadi [A‘li:s], serta orang Italia mengucapkannya 

[a‘litche] (Nord, 2003, p. 182). 

Dalam jurnal yang sama Nord (2003) menjelaskan bahwa nama diri 

‘Alice‘ itu diterjemahkan secara berbeda-beda menurut bentuk transliterasi 

masing-masing penutur BSu. Misalnya, dalam bahasa Spanyol menjadi 

‘Alicia‘, dalam bahasa Finlandia mengalami adaptasi kultural menjadi 

‘Liisa‘, dan dalam bahasa Brazilia menjadi ‘Marina‘ (p. 183).  
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Inilah yang menjadi daya tarik mengapa penerjemahan proper names 

ini perlu diteliti. 

 

10) Penerjemahan Bunyi Tiruan (Onomatopoeia) 

Frye (1985) mengatakan bahwa tiruan bunyi (onomatopoeia) adalah 

penggunaan kata yang dibentuk atau diucapkan menyerupai bunyi sesuatu, 

misalnya kata buzz untuk tiruan bunyi getaran sayap serangga, kata crack 

untuk tiruan bunyi benda yang patah, kata smack untuk tiruan bunyi pukulan, 

kata whinny untuk tiruan bunyi tertawa, dan lain-lain (p. 326). 

Menurut (Richards, 1992), onomatopoeia adalah peniruan bunyi suara 

alam dengan kata-kata atau kelompok kata, seperti moo untuk suara sapi, baa 

untuk suara kambing atau domba, cuckoo atau cuculus canorus (bahasa 

Latin) untuk suara ayam (p. 255). Kalau untuk ayam jantan dalam bahasa 

Inggris tiruan bunyinya cock-a-doodle-do, dalam bahasa Jepang tiruan 

bunyinya kokekokko. Bagaimana jika semua tiruan bunyi itu diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia? Tentu saja penerjemah harus mencari padanan 

tiruan bunyi yang sesuai dengan sosio-kultural orang Indonesia, misalnya: 

Tabel 10.1 Bunyi Tiruan 

TSu (English) TSa (Indonesian) 

moo Mooh 

ding-dong ning-nong 

meow Meong 

cock-a-doodle-do Kukuruyuk 

baa Béé 

 

11) Penerjemahan Peribahasa 

Holman dan Harmon (1995) mengatakan bahwa peribahasa (proverbs) 

adalah perkataan yang mengungkapkan suatu pengakuan kebenaran tentang 

kehidupan (p. 380). Menurut KBBI (2005), peribahasa adalah kelompok kata 

atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu 

atau ungkapan atau kalimat ringkas padat, berisi perbandingan, 

perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku (p. 858). 

Peribahasa ini banyak yang berupa metafora, ritme bahasa maupun 

aliterasi. Penerjemahan peribahasa ini membutuhkan kecakapan penerjemah 

untuk mencari padanan peribahasa dalam BSa yang sesuai dengan konteks 

sosio-kulturalnya. Jadi terjemahan peribahasa dalam TSa biasanya sangat 

jauh berbeda bentuknya dengan peribahasa dalam TSu.  

Dalam hal ini Ekasari (2005) memberi contoh beberapa peribahasa 

yang diterjemahkan dari bahasa Inggris (TSu = Teks Sumber) ke dalam 

bahasa Indonesia (TSa = Teks Sasaran) (pp. 7-8). 
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1. TSu : A bad workman always blames his tools. 

    TSa : Buruk muka cermin dibelah. 

2. TSu : A bird in the hand is worth two in the bush. 

    TSa : Harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. 

3. TSu : A bird may be known by its song. 

    TSa : Bahasa menunjukkan bangsa. 

4. TSu : A bolt from the blue. 

    TSa : Bagaikan tersambar petir di siang bolong. 

Berikut adalah beberapa contoh lainnya dari peribahasa Inggris (TSu = 

Teks Sumber) yang berpadanan dengan peribahasa Indonesia (TSa = Teks 

Sasaran). 

 

Tabel 10.2 Beberapa Contoh Terjemahan Peribahasa 

Teks Sumber (TSu) Teks Sasaran (TSa) 

Where there is a will, there is a way. Dimana ada kemauan, di situ ada jalan. 

Killing two birds with one stone 
Sekali merengkuh dayung, dua tiga 

pulau terlampaui 

It's better to give than to receive. Lebih baik member daripada menerima. 

It's no use crying over spilt milk. Nasi sudah menjadi bubur. 

An empty barrel resounds loudly. Tong kosong nyaring bunyinya. 

Like two drops of water Bagai pinang dibelah dua 

A friend in need is a friend indeed. Teman sehidup semati 

A penny saved is a penny earned. 
Sedikit-demi sedikit, lama-lama menjadi 

bukit 

An apple a day keeps the doctors away. Lebih baik menjaga daripada mengobati. 

A fruitless life is useless life. Tiada karya tiada guna. 

A little better than none 
Lebih baik sedikit daripada tidak sama 

sekali 

All start is difficult. Setiap permulaan itu sulit. 

A slander is more dangerous than 

murder. 

Fitnah lebih kejam daripada 

pembunuhan. 

All the world is a stage. Dunia adalah panggung sandiwara. 

Patience brings rewards. Orang sabar disayang Tuhan. 

An empty purse frightens away friends. Ada uang abang sayang 

An onion a day keeps everyone away. 
Lebih baik mencegah daripada 

mengobati. 

When in Rome, do as the Romans do. 
Dimana bumi dipijak, di situ langit 

dijunjung. 

Home sweet home Rumahku sorgaku 

Like father, like son, like mother, like 

daughter 
Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya 

Swept away on the main street Seperti air di daun talas 

Many hands make light work 
Berat sama dipikul, ringan sama 

dijinjing 
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One rotten apple spoils the barrel Karena nila setitik, rusak susu sebelanga 

All doors open to courtesy Mulut manis mematahkan tulang 

The early bird catches the worm Siapa cepat, dia dapat 

A stitch in time saves nine. Sambil menyelam minum air 

Barking dogs seldom bite Air beriak tanda tak dalam 

Practice makes perfect. Alah bisa karena biasa 

Better late than never 
Lebih baik terlambat daripada tidak 

sama sekali 

Everyone can find fault, few can do 

better. 

Kuman di seberang lautan kelihatan, 

gajah di pelupuk mata tidak kelihatan 

Between the devil and the great sea Bagai makan buah simalakama 

Great talkers are little doers. Ringan mulut berat tulang 

A burn child, dread fire Sekali terkena, kedua kali tahu 

However long the night, the dawn will 

break. 

Serapat-rapatnya bangkai ditutup, 

akhirnya tercium juga. 

Still waters run deep. Air tenang menghanyutkan. 

No pain, no gain 
Berakit-rakit ke hulu, berenang-rengan 

ke tepian 

Like homewards fish goes to depth Bagaikan ikan pulang ke lubuk 

Don‘t build castle in the air. Bagai punguk merindukan bulan 

There‘s no smoke without fire. Ada asap, ada api. 

Cleanliness is next to godliness. Kebersihan sebagian daripada iman. 

Punctuality is the soul of business. Rajin pangkal pandai 

The apple doesn‘t fall far from the tree. 
Air cucuran atap jatuhnya ke 

pelimbahan juga. 

Tall oaks grow from little acorns. 
Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi 

bukit 

Look before you leap! 
Sedap jangan langsung ditelan, pahit 

jangan segera dimuntahkan 

A pig in a poke Membeli kucing dalam karung 

Building castle in the air Mendirikan benang basah 

Bite the hand that feeds one Air susu dibalas air tuba 

Carrying coals to new castle Menggarami air laut 

Malu bertanya sesat di jalan Better to ask the way tan go astray 

It never rains but it pours. Tak putus dirundung malang 

The lights are on but there‘s nobody 

home. 
Seperti otak udang 

Evil done to other, come back to the 

perpetrator. 
Senjata makan tuan 

The tongue wounds more than a lance Lidah lebih tajam daripada pedang 

Don‘t fall before you are pushed. Maju terus pantang mundur 

No mountain is too high to climb. Tak ada gunung yang tak bisa didaki 

He who plays fire gets burnt. 
Jangan bermain apai jika tidak ingin 

terbakar. 
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Like heaven and earth Bagaikan langit dan bumi 

Like chicken, no paw no eat Ibarat ayam, tak mengais tiada makan 

Don‘t judge a book from the cover. Jangan menilai orang dari luarnya saja. 

Nobody‘s perfect. Tak ada gading yang tak retak. 

Opportunity seldom knocks twice. Kesempatan jarang berulang dua kali. 

Every cloud has a silver lining. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. 

Keep your hands clean Lempar batu sembunyi tangan 

On a hiding to noting Bagaikan telur di ujung tanduk 

Pin bigger than pole Besar pasak daripada tiang 

Do not cry for the moon Bagai pungguk merindukan bulan 

Man proposes, God disposes 
Manusia berencana, Tuhan yang 

menentukan 
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Bab 11 Analisis Terjemahan 
 

Penerjemahan idiom dan gaya bahasa, khususnya gaya bahasa 

metafora, kiasan, personifikasi, dan aliterasi dari bahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Sebagian kecil dari karakteristik 

tersebut telah memenuhi kriteria dan prinsip penerjemahan novel. Pertama, 

dalam kasus ini, idiom diterjemahkan dengan menggunakan teknik tidak 

langsung (indirect translation technique), seperti menggunakan teknik 

transposisi, modulasi, adaptasi, dan kesepadanan lazim (Bosco, 2008). 

Teknik-teknik tersebut sudah tepat digunakan untuk menerjemahkan idiom. 

Kedua, idiom diterjemahkan dengan menggunakan metode Idiomatis. 

Metode tersebut telah sesuai dengan kriteria dan prinsip penerjemahan idiom 

yang menyatakan bahwa idiom seharusnya diterjemahkan menjadi idiom 

(Bassnett-MacGuire, 1991; Hoed, 2009; Wang, 2009). Berdasarkan teknik 

dan metode terjemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerjemah 

condong pada ideologi domestikasi.  

Berikut adalah contoh-contohnya: 

True enough, she had an acid tongue 

in her head, and she did not go about 

the neighborhood doing good, as did 

Miss Stephanie Crawford. 

Memang, lidahnya tajam, dan dia 

tidak berkeliling ke rumah-rumah 

tetangga untuk beramal, seperti 

Miss Stepanie Crawford. 

 

Berdasarkan data di atas, penerjemah menerjemahkan ungkapan 

idiomatis she had an acid tongue in her head menjadi lidahnya tajam dengan 

menggunakan metode penerjemahan yang tepat, yaitu metode penerjemahan 

idiomatis (Newmark, 1988). Dalam hal ini penerjemah telah berusaha 

mencari padanan yang wajar dan lazim dalam bahasa sasaran (Bsa). Dia 

mencoba mempertahankan ungkapan Idiomatis tersebut secara alamiah dan 

akrab. Padanan idiom yang digunakannya cukup tepat karena keduanya 

mengandung nuansa makna sarkastik atau sindiran tajam yang cukup 

menyakitkan. Upaya ini sesuai dengan prinsip penerjemahan idiom yang 

mengatakan bahwa idiom sebaiknya diterjemahkan ke dalam idiom, 

sehingga pesan dan rasa bahasa yang ada dalam ungkapan tersebut mampu 

tersampaikan dengan tepat, dan beterima (Hoed, 2009).  

Adapun menurut teknik penerjemahan, tuturan idiom di atas 

diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan transposisi 

(transposition), yaitu pergeseran unit dari kalimat menjadi frase (Catford, 

1965; Molina dan Albir, 2002). Kalimat she had an acid tongue in her head 

diterjemahkan menjadi frase lidahnya tajam.  Teknik transposisi ini termasuk 

ke dalam teknik penerjemahan tidak langsung yang condong pada bahasa 

sasaran. Teknik ini cukup tepat digunakan untuk menerjemahkan idiom 
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tersebut karena padanannya harus sesuai dengan bahasa sasaran. Walaupun 

ada teknik lainnya yang sangat tepat digunakan, misalnya teknik adaptasi 

dan kesepadanan lazim. 

She hurt my feelings and set my 

teeth permanently on edge, but 

when I asked Atticus about it, he 

said there were already enough 

sunbeams in the family and to go 

on about my business, he didn't 

mind me much the way I was. 

Dia menyakiti perasaanku dan 

membuatku selalu sebal, tetapi 

ketika aku menanyakan hal ini 

kepada Atticus, dia berkata bahwa 

sudah ada cukup banyak cahaya 

matahari dalam keluarga kami dan 

aku boleh melanjutkan kegiatanku, 

dia tidak berkeberatan denganku 

yang seperti ini. 

 

Selanjutnya data di atas menggambarkan bahwa idiom set my teeth 

permanently on edge diterjemahkan menjadi membuatku selalu sebal dengan 

metode idomatik (idiomatic translation). Kemudian jika ditinjau dari teknik 

penerjemahan, pertama idiom tersebut diterjemahkan dengan teknik 

modulasi bebas (free modulation). Dalam hal ini penerjemah melakukan 

pergeseran makna dengan maksud lebih memperjelas makna Idiomatis 

tersebut. Frase verba set my teeth permanently on edge itu tidak berarti 

*‘menempatkan gigi-gigiku di tepi selamanya‘ atau *‘membuat gigiku linu‘ 

tetapi lebih mengandung makna konotatif yang maknanya sama dengan 

‗mengganggu syarafku selamanya‘. Ungkapan tersebut mengandung makna 

bahwa ‗perbuatan dia itu selalu membuat diriku terganggu atau jengkel‘, 

sehingga artinya sama dengan  ‗membuat diriku sebal‘. Namun demikian, 

idiom yang paling tepat digunakan sebaiknya adalah ‗selalu membuatku 

jengkel‘. 

I would fight anyone from a third 

cousin upwards tooth and nail. 

Perancis Hancock, for example, 

knew that. 

Aku akan berkelahi mati-matian 

dengan orang dalam lingkup 

sepupu jauh. Perancis Hook, 

misalnya, tahu itu. 

 

Berdasarkan data di atas, idiom tooth and nail diterjemahkan menjadi 

mati-matian dengan metode penerjemahan Idiomatis (idiomatic translation). 

Ungkapan tersebut diterjemahkan dengan padanan yang tepat dalam bahasa 

sasaran (Bsa). Kemudian berdasarkan teknik penerjemahan, penerjemah 

telah menggunakan tiga buah teknik penerjemahan. Pertama, teknik 

transposisi (transposition/shift), yaitu pergeseran kelas kata dari kata benda 

(tooth and nail) menjadi kata keterangan (mati-matian). Kedua, teknik 

modulasi bebas (free modulation), yaitu melakukan pergeseran makna secara 

bebas dengan tujuan memperjelas makna dan menimbulkan kesetalian dalam 

bahasa sasaran, sehingga padanannya terasa alami. Ketiga, teknik padanan 
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mantap (established equivalent translation), artinya bahwa penerjemah 

menggunakan sebuah ungkapan sepadan yang dikenal dalam bahasa sasaran 

(Bsa). Jadi dalam hal ini idiom tersebut sudah tepat diterjemahkan dengan 

menggunakan teknik-teknik tidak langsung (Bosco, 2008). 

Jika dianalisis secara lengkap dari satu kalimat I would fight anyone 

from a third cousin upwards tooth and nail, sebenarnya ungkapan Idiomatis 

tooth and nail itu memiliki pasangan kata kerja fight sehingga menjadi 

sebuah frase verba Idiomatis to fight tooth and nail yang artinya ‗melawan 

mati-matian‘, sehingga jika diterjemahkan secara utuh akan menjadi kalimat 

‗Aku akan melawan mati-matian siapa saja dari lingkup sepupu ketiga ke 

atas‘.  

I said, ‗S-s-s it doesn‘t matter to 

'em one bit. We can educate ‗em 

till we're blue in the face, ….‘  

Kataku, ‗S-s-s tak ada bedanya 

bagi mereka sedikitpun. Kita bisa 

mendidik mereka sampai jengkel, 

….‘ 

 

Bedasarkan data di atas, idiom ‗blue in the face‘ diterjemahkan 

menjadi kata ‗jengkel‘ dengan metode idiomatis. Dalam hal ini penerjemah 

berusaha mencari padanan yang wajar secara Idiomatis dan tidak 

menerjemahkannya secara harfiah,  dia menerjemahkan ungkapan Idiomatis 

blue in the face itu menjadi wajahku biru. Secara semantis memang, 

ungkapan idiomatis blue in the face itu  dapat menggambarkan suatu kondisi 

bahwa jika seseorang merasa jengkel, maka wajahnya terasa seperti memar-

memar kebiruan, tetapi dalam hal ini, ungkapan wajahku biru atau wajahku 

membiru itu kurang tepat sebagai padanannya karena ungkapan idiomatis itu 

bermakna konotatif bukan denotatif dan penerjemah dapat mencari padanan 

lainnya, seperti marah atau kesal. Berdasarkan kamus Idiomatis bahasa 

Inggris, blue in the face itu berarti ‗angry‘ atau ‗upset‘ yang artinya marah, 

jengkel atau kesal.  

On the days he carried the watch, 

Jem walked on eggs. ‗Atticus, if it's 

all right with you, I'd rather have 

this one instead. Maybe I can fix 

it.‘ 

Pada hari-hari dia membawa jam 

itu, Jem seolah-seolah berjalan di 

atas telur. ‗Atticus, kalau boleh, 

aku mau yang ini saja. Mungkin 

bisa kuperbaiki.‘ 

 

Berdasarkan data di atas, ungkapan idiomatis Jem walked on eggs 

diterjemahkan dengan menggunakan metode penerjemahan harfiah (literal 

translation). Idiom dalam teks sumber (Tsu) tersebut diterjemahkan secara 

lurus (linear) ke dalam teks sasaran (Tsa). Dalam hal ini penerjemah mencari 

konstruksi gramatikal yang dekat dengan bahasa sasaran (Bsa). Secara 

gramatikal teks tersebut mengandung makna pengandaian yang 

menggambarkan keadaan seolah-olah, akan tetapi sayangnya penerjemah 
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menerjemahkan idiom tersebut tidak secara idiomatis tetapi secara harfiah, 

sehingga padanannya kurang tepat.  

Berdasarkan teknik penerjemahan, idiom di atas mengalami pergeseran 

bentuk wajib dan otomatis, yaitu pergeseran nomina jamak ‗eggs‘ dalam 

Tsu: Jem walked on eggs menjadi nomina tunggal ‗telur‘ dalam Tsa: Jem 

seolah-seolah berjalan di atas telur, tidak ‗telur-telur‘. Ini berarti penerjemah 

telah menggunakan teknik transposisi (transposition). 

Selain itu, penerjemah juga menggunakan teknik penerjemahan 

amplifikasi (amplification) atau teknik penambahan (addition) karena frase 

‗seolah-olah‘ (yang artinya sama dengan as if sebagai unsur kalimat 

pengandaian dalam bahasa Inggris) secara gramatikal ditambahkan ke dalam 

teks sasaran  (Tsa). Jadi dalam hal ini dia telah menggunakan dua teknik 

sekaligus untuk menerjemahkan satu ungkapan Idiomatis, sehingga 

pendekatan penerjemahannya disebut duplet (couplet). Dua teknik tersebut 

termasuk ke dalam teknik penerjemahan tidak langsung yang condong pada 

bahasa sasaran (Bosco, 2008). 

Terlepas dari semua analisis di atas, sebenarnya penerjemahan 

ungkapan Idiomatis di atas tidak tepat, karena ungkapan to walk on eggs 

sama dengan ‗to walk on eggshells‘, itu sebenarnya ungkapan Idiomatis yang 

bermakna ‗to proceed with extreme wariness, caution, and tact‘, yaitu sikap 

yang sangat hati-hati terhadap sesuatu. Maka dari itu ungkapan ‗Jem walked 

on eggs‘  dapat diterjemahkan atau diganti dengan ungkapan ‗Jem berjalan 

dengan sangat hati-hati‘, yang artinya bahwa ‗Jem berjalan sangat hati-hati 

bagaikan dia berjalan di atas telur‘.  

Thing is, foot-washers think women 

are sin by definition. 

Masalahnya, kaum pembasuh 

kaki menganggap perempuan 

sama dengan dosa. 

 

Berdasarkan hasil analisis, ungkapan metaforik di atas diterjemahkan 

dengan menggunakan metode penerjemahan harfiah (literal translation) atau 

penerjemahan lurus (linear translation). Dalam hal ini, penerjemah mencari 

konstruksi gramatikal bahasa sumber yang sepadan atau dekat dengan bahasa 

sasaran. Penerjemahannya terlepas dari konteks (Newmark, 1988).  

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan teknik penerjemahan, ungkapan 

metaforik women are sin diterjemahkan menjadi menjadi perempuan sama 

dengan dosa dengan teknik literal, artinya setiap unsur yang ada pada teks 

sumber (Tsu) diterjemahkan satu-satu atau antar baris ke dalam teks sasaran 

(Tsa). Misalnya kata ‗women‘ diterjemahkan ‗perempuan‘, ‗are‘ 

diterjemahkan ‗sama dengan‘ dan ‗sin‘ diterjemahkan ‗dosa‘. Dalam hal ini 

tidak ada satu unsur pun yang diterjemahkan secara Idiomatis. Kasus ini 

bertolak belakang dengan prinsip penerjemahan metafora bahwa metafora 

bahasa sumber sebaiknya diterjemahkan ke dalam metafora bahasa sasaran 
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yang sesuai dengan sosiobudaya masyarakat pengguna bahasa sasaran 

(Hoed, 2009; Wang, 2009).  

She said, ‗Atticus, you are a devil 

from the hell.‘ 

Katanya, ‗Atticus, kau iblis dari 

neraka. ‗  

 

Berdasarkan analisis di atas, ungkapan metaforik you are a devil from 

the hell diterjemahkan menjadi kau iblis dari neraka dengan menggunakan 

metode penerjemahan harfiah (literal translation). Sebenarnya penerjemah 

dapat menerjemahkan metafora ke dalam metafora, yaitu dengan cara 

mengganti metafora pada Bsu dengan metafora yang ada dalam Bsa. Jika 

demikian, maka hasil terjemahannya akan tampak lebih mudah dipahami 

oleh penghayat Bsa walaupun padanannya tampak sedikit lebih bebas, 

misalnya diganti dengan metafora jahanam kau. Ungkapan jahanam kau pada 

dasarnya mengandung kesamaan makna dengan kamu iblis dari neraka tetapi 

ungkapan yang terakhir ini tidak akrab di telinga pembaca Bsa.  

Selanjutnya jika ditinjau dari teknik penerjemahan, ungkapan 

metaforik di atas tidak mengalami pergeseran baik secara transposisi maupun 

modulasi karena Tsu diterjemahkan ke Tsa secara harfiah bahkan kata-per-

kata. Dengan demikian ungkapan tersebut telah diterjemahkan berdasarkan 

teknik literal, yaitu semua kata diterjemahkan kata-demi-kata berdasarkan 

fungsi dan maknanya dalam tataran kalimat. Jadi dalam hal ini penerjemah 

hanya menggunakan teknik penerjemahan langsung (direct translation 

technique). 

 ‗Cecil Jacobs is a big wet he-en!‘ ‗Cecil Jacobs induk ayam baa-saah! 

 

Jika dianalisis, ungkapan metaforik ‗Cecil Jacobs is a big wet he-en!‘  

diterjemahkan menjadi ‗Cecil Jacobs induk ayam baa-saah!‘ dengan 

menggunakan metode harfiah. Dalam hal ini penerjemah mencoba mencari 

padanan yang wajar dan lazim pada bahasa sasaran, akan tetapi hasil 

terjemahan masih terasa janggal dan kaku karena ungkapan metaforik itu 

tidak diterjemahkan ke dalam bentuk metaforik.  

Metafora tersebut sebenarnya menggambarkan ekspresi seseorang 

yang ‗begitu marah‘ (=so angry or very angry), sehingga ungkapan 

metaforiknya adalah ‗He is a big wet hen‘ (=Dia itu induk ayam yang 

geram). Ungkapan ini menggambarkan bagaimana orang yang mengamuk 

karena marah seperti induk ayam yang sedang mengerami telur-telurnya, 

kemudiaan telur-telurnya itu diambil petani, maka ayam tersebut begitu 

geram dan marah, sehingga keluarlah istilah ‗mad as a wet hen‘. Ketika  itu 

ayam sangat marah dan saking marahnya, wajahnya itu ‗livid‘ atau berwarna 

pucat kelabu karena sangat marah.  

Maka dari itu terjemahan untuk metfora tersebut sebaiknya dicarikan 

padanan metafora pula, sehingga maknanya tidak tertalu linear. Penerjemah, 
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misalnya dapat mengganti ungkapan ‗a big wet hen‘ itu dengan ‗sapi 

ngamuk‘ yang maknanya sepadan dengan ‗marah‘. Memang berdasarkan 

ceritanya, pada saat itu Cecil Jacob memainkan peran seekor sapi (=cow) dan 

Scout, temannya Cecil Jacob, berperan sebagai seekor babi. Maka dari itu 

padanan ungkapan metaforik ‗Cecil Jacobs is a big wet he-en!‘ yang paling 

tepat adalah ‗Cecil Jacobs sapi ngaa-muuk!‘, sehingga padanannya sama-

sama metafora binatang. Namun jika dianalisis, ungkapan metaforik ‗Cecil 

Jacobs is a big wet he-en!‘ telah diterjemahkan menjadi ‗Cecil Jacobs induk 

ayam baa-saah!‘ itu diterjemahkan secara harfiah bahkan lebih mendekati 

kata-per-kata.  

Selanjutnya jika dilihat hasil terjemahannya, di sana tidak terdapat 

pergeseran bentuk maupun makna. Hampir seluruh kata diterjemahkan 

secara linear dan hasil terjemahannya masih terasa janggal. Di samping itu 

penerjemah tidak menerjemahkan kata kerja bantu ‗is‘, padahal kata tersebut 

dapat diterjemahkan menjadi ‗adalah‘ atau ‗itu‘, dan hasil terjemahannya 

sebaiknya menjadi ‗Cecil Jacobs itu induk ayam baa-saah!‘  

Jem said he could see me because 

Mrs. Crenshaw put some kind of 

shiny paint on my costume. I was a 

ham. 

Kata Jem, dia bisa melihatku 

karena Mrs. Crenshaw 

menambahkan sejenis cat 

berpendar pada kostumku. Aku 

jadi daging asap. 
 

 
 

 
 

Ungkapan metaforik I was a ham diterjemahkan menjadi Aku jadi 

daging asap diterjemahkan dengan metode penerjemahan harfiah (literal 

translation). Ungkapan tersebut diterjemahkan secara wajar dan apa adanya 

sesuai dengan struktur bahasa sasaran (Bsa). Hasil terjemahannya terasa 

biasa-biasa saja dan kurang bernilai sastra, padahal ungkapan metaforik I 

was a ham itu mengandung makna konotatif bukan denotatif, yang artinya 

‗Saya waktu itu menjadi pusat perhatian orang‘.  

Berdasarkan makna denotatif, memang makna ham itu adalah  ‗Meat 

cut from the thigh of a hog (usually smoked)‘, sehingga secara literal berarti 

‗Daging babi asap‘, sedangkan secara konotatif kata ham, yang biasanya 

berkaitan dengan istilah teater, berarti ‗An unskilled actor who overact; all-

star; hot; to act with exaggerated voice and gestures; to overact; someone 

who wants to be the center of attention. They are always performing, always 

'on'. In the theatre, someone who 'hams it up' overdoes everything and makes 

everything bigger than life, broader than life, and general goes overboard on 

his presentation, to the detriment of others on the stage.  

Selanjutnya ungkapan metaforik I was a ham akan lebih bernuansa 

stilistik jika diterjemahkan ke dalam ungkapan metaforik lagi yang sepadan 

dengan sasaran (Bsa), misalnya Aku jadi bintang panggung atau Aku jadi 

pusat perhatian. Selain itu penerjemah dapat melakukan teknik amplifikasi 
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(amplification) atau parafrase untuk menerjemahkan I was a ham itu, 

sehingga ungkapan tersebut dapat diterjemahkan menjadi Aku menjadi pusat 

perhatian orang banyak karena kostum dan aktingku. 

Jika ditinjau dari teknik penerjemahan pun, metafora tersebut 

diterjemahkan dengan teknik literal karena setiap unsur kata dalam teks 

sumber diterjemahkan ke dalam teks sasaran secara linear. 

 ‗Because—he—is—trash, that‘s 

why you can‘t play with him ....‘. 

 ‗Karena—dia—itu—sampah, 

karena itu kamu tak boleh bermain 

dengannya ....‘.  
 

 

Ungkapan metaforik he is a trash diterjemahkan menjadi dia itu 

sampah dengan metode penerjemahan harfiah (literal translation) dan teknik 

penerjemahan literal. Ungkapan tersebut diterjemahkan berdasarkan makna 

dan gramatikal bahasa sasaran (Bsa), bahkan lebih tampak sebagai 

terjemahan kata-per-kata (Newmark, 1988). Sebenarnya ungkapaan he is 

trash itu bermakna konotatif  bukan denotatif. Makna ‗trash‘ menurut kamus 

(denotative meaning) adalah ‗rubbish‘ atau ‗refuse‘ (=sampah), sedangkan 

berdasarkan makna bukan sebenarnya (connotative meaning), artinya ‗a 

worthless people‘ (=orang yang tidak berharga/bernilai). Maka dari itu, 

ungkapan metaforik he is trash  di atas sebaiknya diterjemahkan menjadi dia 

itu orang yang tak berharga atau dengan yang lebih akrab di telinga kita 

adalah dia itu sampah masyarakat. 

 ‗Do you smell my mimosa? It‘s like 

angels‘ breath this morning.‘ 

 ‗Kamu bisa mencium wangi 

mimosaku? Sore ini aromanya 

seperti nafas malaikat.‘ 

 

Gaya bahasa kiasan It‘s like angels‘ breath diterjemahkan  menjadi 

aromanya seperti nafas malaikat dengan menggunakan metode penerjemahan 

harfiah dan teknik literal karena ungkapannya diterjemahkan lurus sesuai 

dengan gramatikal bahasa sasaran (Bsa). Padahal kiasan It‘s like angels‘ 

breath sebagai perbandingan tidak langsung antara wangi bunga Mimosa dan 

harumnya nafas malaikat ini sebaiknya diterjemahkan secara Idiomatis, 

sehingga terjemahannya sepadan antara teks sumber dan teks sasaran. Kiasan 

‗Aromanya seperti nafas malaikat‘ di atas sebenarnya dapat diganti dengan 

padanan kiasan yang sudah akrab di telinga orang Indonesia, misalnya 

‗Harumnya semerbak bagaikan bau minyak kesturi‘ atau ‗Harumnya 

semerbak bagaikan nafas bidadari‘. Kiasan tersebut secara kultural dapat 

didomestikasi dari budaya Amerika Utara atau Selatan (budaya sumber) ke 

dalam budaya Indonesia (budaya sasaran) secara lentur, sehingga hasil 

terjemahannya lebih alamiah dan mudah difahami. Prinsip ini sesuai dengan 

prinsip penerjemahan gaya bahasa, dalam hal ini kiasan (simile), yaitu bahwa 

sebaiknya kiasan diterjemahkan ke dalam kiasan juga. Kiasan dalam bahasa 
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sumber (Bsu) sebaiknya dicarikan padanannya atau diganti dengan kiasan 

yang ada dalam bahasa sasaran (Bsa), begitu pula sebaliknya, sehingga 

makna sosiokultural dalam konteks kiasan tersebut tidak bias.  

We had no chance to find out: 

Miss Rachel went off like the town 

fire siren: …. 

Kami tak sempat mencari tahu; 

Miss Rachel meledak seperti 

siréne pemadam kebakaran, …. 

 

Jika dianalisis, kiasan di atas diterjemahkan dengan menggunakan 

metode penerjemahan harfiah (literal translation), atau bisa dikatakan 

hampir mendekati metode penerjemahan kata-per-kata (word-for-word 

translation). Hasil terjemahannya masih terasa janggal karena dia tidak 

menerjemahkan ungkapan tersebut ke dalam kiasan yang akrab sesuai 

dengan sosio-budaya pengguna bahasa sasaran (Bsa). Pada saat dia 

menerjemahkan frase Miss Rachel, dia tidak menerjemahkan kata Miss 

dengan padanan sebutan yang meng-Indonesia, padahal dia dapat 

menggantinya dengan sebutan Bu. Dengan demikian dalam hal ini dia telah 

melakukan teknik peminjaman murni (pure borrowing) dalam penerjemahan 

kata tersebut, artinya dia melakukan teknik loan translation (Newmark, 

1988; Molina dan Albir, 2002).  

Selanjutnya, frase kata kerja went off, terjemahkan menjadi meledak, 

memang verb phrase tersebut mengandung makna ‗suara yang sangat keras‘, 

akan tetapi dalam hal ini frase tersebut juga mengandung makna ‗teriakan‘, 

sehingga maknanya  berteriak. Makna ini sesuai dengan kebiasaan jika 

seseorang mengeluarkan suara yang keras itu berteriak bukan meledak. 

Kalau menggunakan kata meledak, maka menjurus pada penggunaan gaya 

bahasa bombastik, yaitu gaya bahasa yang berisi kata-kata yang muluk. 

Kemudian dalam menerjemahkan unsur pembanding the town siren, 

penerjemah tidak menerjemahkannya secara idiomatis. Padahal secara 

kontekstual, istilah the town siren (=suara siréne pemadam kebakaran) itu 

tidak akrab dengan sosiobudaya pengguna bahasa Indonesia.  

Dalam budaya Indonesia untuk mengibaratkan kerasnya suara 

seseorang tatkala berteriak itu dapat dikiaskan dengan suara halilintar, 

sehingga dalam hal sebenarnya kiasan ‗Miss Rachel went off like the town 

fire siren‘ tersebut dapat diterjemahkan atau diganti dengan kiasan sepadan 

‗Miss Rachel berteriak bagaikan suara halilintar‘. Terjemahan alternatif ini 

tampak lebih akrab pada telinga masyarakat Indonesia, sehingga 

kedengarannya lebih alamiah dan mudah dimengerti. Masyarakat Indonesia 

yang hidup di daerah tropis lebih sering mendengar suara keras halilintar 

daripada suara sirene pemadam kebakaran yang biasa didengar oleh 

masyarakat kota Amerika setiap harinya. Upaya domestikasi majas (figure of 

speech) kiasan ini akan terdengar lebih baik.  

Jem gulped like a goldfish, hunched Jem megap-megap seperti ikan 
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his shoulders and twitched his 

torso. 

koki, membungkukkan bahu, dan 

menggeleparkan tubuhnya. 

 

Penerjemahan kiasan ‗Jem gulped like a goldfish‘ telah diterjemahkan 

menjadi ‗Jem megap-megap seperti ikan koki‘ dengan menggunakan metode 

penerjemahan harfiah (literal translation) dan teknik literal karena teks 

sumber diterjemahkan linear ke teks sasaran. Selanjutnya kiasan Jem gulped 

like a goldfish, keadaan Jem yang diibaratkan bagaikan ikan mas yang 

sedang megap-megap seperti menelan sesuatu sambil menahan nafas 

(tersedak), serta membungkukkan bahunya dan menggeleparkan tubuhnya, 

itu harus dicarikan padanannya yang sesuai dengan konteks sosiokultural 

pada masyarakat  Indonesia, misalnya Jem bagaikan ikan mas yang 

kekurangan air di kolam.  

Aunt Alexandra was standing stiff as 

a stork. 

Bibi Alexandra berdiri kaku 

seperti bangau. 

 

Jika dianalisis dari hasil terjemahannya, ungkapan di atas 

diterjemahkan dengan menggunakan metode penerjemahan harfiah (literal 

translation), bahkan hampir mendekati penerjemahan kata-per-kata (word-

for-word translation) dan teknik literal. Teks sumber (Tsu) ditransfer secara 

linear ke dalam Tsa. Jika ditinjau dari teknik penerjemahannya, tidak ada 

satupun pergeseran, baik pergeseran bentuk maupun pergeseran makna. Jika 

ditinjau secara kontekstual, hasil terjemahannya dapat berterima dalam 

konteks sosiokultural pengguna bahasa sasaran (Bsa), karena majas kiasan 

yang sejenis ditemukan dalam Bsa. Jadi tuturan Aunt Alexandra was 

standing stiff as a stork telah diterjemahkan menjadi Bibi Alexandra berdiri 

kaku seperti bangau telah tepat sesuai dengan kaidah bentuk, tata bahasa, dan 

makna yang tepat dengan konteks sosiokultural pengguna bahasa sasaran 

(Bsa).  

When the three of us came to her 

house, Atticus would sweep off his 

hat, wave gallantly to her and 

say,‘Good evening, Mrs. Dubose! 

You look like a picture this evening.‘ 

Ketika kami bertiga mendekati 

rumahnya, Atticus membuka 

topinya lalu melambai dengan 

gagah kepadanya dan berkata, 

‗Selamat sore, Mrs. Dubose! Anda 

kelihatan seperti lukisan sore ini.‘ 

 

Dalam kasus ini pun, penerjemah telah menerjemahkan kiasan tersebut 

dengan menggunakan metode penerjemahan harfiah dan teknik literal 

(Newmark, 1988; Molina dan Albir, 2002). Kiasan You look like a picture 

this evening diterjemahkan secara linear dan bahkan hampir kata-per-kata 

menjadi kiasan Anda kelihatan seperti lukisan sore ini. Kiasan tersebut tidak 

mengalami perubahan baik pergeseran bentuk maupun gramatikal.  
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Berikut adalah beberapa contoh penerjemahan personifikasi yang 

kurang tepat karena menggunakan metode harfiaah dan teknik literal. 

The cats had long conversation 

with one another, they wore 

cunning little clothes and lived in a 

warm house beneath a kitchen 

stove. 

Kucing-kucing itu bercakap-

cakap panjang lebar, mereka 

memakai baju-baju indah, dan 

tinggal di rumah hangat di bawah 

kompor dapur. 

 

Ungkapan personifikasi di atas diterjemahkan dengan menggunakan 

metode penerjemahan harfiah (literal translation). Kekakuan hasil 

terjemahan tampak pada kata benda jamak the cats  yang diterjemahkan 

kucing-kucing. Padahal kata benda jamak itu dapat diterjemahkan dengan 

menggunakan kata penentu jumlah (modifier) seperti ‗beberapa‘, ‗banyak‘, 

‗semua‘, ‗para‘ dan lain-lain, sehingga terjemahannya misalnya menjadi para 

kucing itu.  

Ungkapan di atas adalah personifikasi, maka sebaiknya ia 

diterjemahkan menjadi personifikasi, yaitu ungkapan yang mempersonakan 

binatang seperti manusia. Kemudian terjemahan cunning little clothes 

menjadi baju-baju indah itu pun kurang tepat, maka dari itu kata benda 

jamak baju-baju itu tidak perlu diulang karena sudah merujuk pada jumlah 

kucing yang memakainya dan tambahkan kata ‗yang‘ sebelum kata ‗indah‘, 

sehingga terjemahan yang tepat adalah para kucing itu memakai baju yang 

indah.  

Dalam menerjemahkan kata sifat cunning, penerjemah telah 

melakukan modulasi bebas (free modulation) karena kata sifat cunning 

diterjemahkan menjadi indah, padahal sebenarnya kata sifat tersebut 

mengandung banyak arti, misalnya ‗pintar‘, ‗cerdik‘, ‗licik‘, ‗terampil‘ 

bahkan lebih banyak lagi, diantaranya: crafty (=licik); sly (=lihay; licik); 

artful (=licik; licin); designing (=bermodel); deceitful (=palsu); skillful 

(=mahir; cakap; cekatan); dexterous (=trampil; tangkas; cekatan); pretty 

(=cantik; molek; manis) atau pleasing (=memuaskan).  

Dari sekian padanan di atas tidak ada satu pun kata yang secara 

langsung menyatakan ‗indah‘, kalaupun ada, itu pun agak jauh artinya, 

misalnya kata sifat ‗pretty‘ yang artinya ‗cantik‘. Selain daripada itu, unsur 

tenses pada Tsu juga harus terasa, sehingga penerjemah sebaiknya  

menyisipkan adverb of time  ‗waktu itu‘ pada Tsa secara eksplisit.  

By the time Mrs. Cat called the 

drugstore for an order of chocolate 

melted mice, the class was 

wriggling like a bucketful of 

Catawba worms. 

Pada saat Bu Kucing menelfon 

toko obat untuk memesan seporsi 

tikus berlapis cokelat, seluruh 

kelas menggeliat seperti seember 

cacing umpan. 
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Jika dianalisis, personifikasi Mrs. Cat called the drugstore for an order 

of chocolate melted mice diterjemahkan menjadi Bu Kucing menelfon toko 

obat untuk memesan seporsi tikus berlapis cokelat dengan menggunakan 

metode penerjemahan harfiah, karena tuturan tersebut diterjemahkan secara 

lurus serta mengikuti gramatika bahasa sasaran (Bsa).  

Dalam penerjemahan personifikasi itu memang penerjemah tidak 

dituntut untuk menerjemakan bentuk personifikasi ke dalam bentuk 

personifikasi yang sama. Kecuali jika terdapat perbedaan sosio-kultural yang 

signifikan, maka penerjemah harus mencari padanan personifikasi yang 

sesuai dengan masyarakat pengguna bahasa sasaran (Bsa). Maka dari itu 

dalam menerjemahkan personifikasi, penerjemah sering menggunakan 

metode penerjemahan harfiah.  

Kemudian jika ditinjau dari ideologi penerjemahan, penerjemah telah 

melakukan domestikasi ketika  menerjemahkan kata Mrs menjadi ‗Bu‘. Hal 

tersebut cukup baik dilakukan agar padanannya sesuai dengan budaya 

masyarakat pengguna bahasa sasaran (Bsa). Selanjutnya dalam 

menerjemahkan an order menjadi memesan, penerjemah telah melakukan 

pergeseran bentuk (transposition/shift), yaitu pergeseran kelas kata nomina 

menjadi verba. Di samping itu dia telah memindahkan posisi kata sandang 

(indefinite article) ‗an‘ yang membatasi order ke posisi kata benda ‗cokelat‘ 

menjadi ‗seporsi‘. Itu artinya secara tidak langsung dia sudah menggunakan 

teknik penambahan (addition).  

 ‗Is that tree dyin‘?‘ ‗Why no, son, 

I don‘t think so. Look at the leaves, 

they‘re all green and full, no 

brown patches anywhere—‘. ‗It 

ain‘t  even sick?‘ ‗That tree‘s as 

healthy as you are, Jem.‘ 

 ‗Apa benar pohon itu sedang 

sekarat?‘ ‗Sepertinya tidak, Nak, 

menurutku tidak. Lihat daunnya, 

semuanya hijau dan rimbun, tak 

ada gerombolan cokelat di 

manapun—‘ ‗Sakit pun tidak?‘ 

‗Pohon itu sesehat dirimu, Jem.‘ 

 

Dalam menerjemahkan personifikasi ‗Is that tree dyin‘?‘ menjadi ‗Apa 

benar pohon itu sedang sekarat?‘, penerjemah telah menggunakan metode 

penerjemahaan harfiah (literal translation), karena semua kata diterjemahkan 

secara linear mengikuti struktur bahasa sasaran (Bsa) secara wajar dan lazim. 

Namun dalam menerjemahkan gaya bahasa tersebut, penerjemah telah 

menyisipkan kata benar di antara Apa dan pohon. Sebenarnya pada teks 

sumber (Tsu) tersebut tidak terdapat kata yang berpadanan dengan benar, 

karena pola Is that itu jika diterjemahkan tidak bermakna ‘Apa benar ... itu‘ 

tetapi ‘Apakah ... itu‘. Tampaknya penerjemah menyisipkan kata benar itu 

untuk memberi tekanan (stress) pada makna struktural yang ada. Jika 

demikian yang dimaksud, maka dia telah melakukan teknik penambahan 
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(addition technique) pada tuturan tersebut. Sebenarnya tuturan tersebut dapat 

diterjemahkan menjadi Apakah pohon itu sedang sekarat?  

Dengan demikian, frase brown patches itu dapat diterjemahkan 

menjadi bidang tanah berumput pirang. Personifikasi yang kedua adalah It 

ain‘t even sick? Ungkapan tersebut telah diterjemahkan menjadi Sakit pun 

tidak? secara bebas (free translation) karena tidak mengikuti padanan pola 

kalimat pada bahasa sasaran (Bsa). Kata kerja bantu ain‘t (=isn‘t) tidak 

diterjemahkan menjadi ‘adalah‘. Penerjemah lebih mengutamakan informasi 

dan isi.  

We were far too old to settle an 

argument with a fist-fight, so we 

consulted Atticus. 

 

Karena kami sudah terlalu besar 

untuk membereskan perselisihan 

melalui adu tinju, kami 

berkonsultasi kepada Atticus, 

ayah kami. 

 

Aliterasi di atas diterjemahkan dengan menggunakan metode 

penerjemahan harfiah (literal translation), karena teks sumber (Tsu) 

diterjemahkan ke dalam teks sasaran (Tsa) secara wajar dan lurus (linear) 

mengikuti gramatikal bahasa sasaran (Bsa). Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Pertama, pergeseran posisi konjungsi (conjunction shift) so 

pada teks sumber (Tsu)  yang berarti ‗maka‘ dan berada sebelum anak 

kalimat, berubah makna menjadi Karena dan berada sebelum induk kalimat 

pada teks sasaran (Tsa). Dengan demikian telah terjadi transposisi kata 

penghubung (conjunction shift). Kedua, pergeseran klausa (clause shift) dari 

induk kalimat (main clause) ‗We were far too old to settle an argument with 

a fist-fight‘, menjadi anak kalimat (subclause) ‗Karena kami sudah terlalu 

besar untuk membereskan perselisihan melalui adu tinju‘.  

Selanjutnya kasus pergeseran kalimat dan konjungsi ini juga 

mengakibatkan pergeseran makna (modulation) dari so yang seharusnya 

bermakna ‘maka dari itu‘ menjadi karena. Pergeseran makna (modulation) 

yang kedua adalah terjemahan too old yang berarti terlalu besar. Seharusnya 

secara literal kata old dapat diterjemahkan menjadi ‘tua‘ atau secara 

kontekstual dapat diartikan ‘dewasa‘. Akan tetapi jika yang dikehendaki itu 

tetap menggunakan kata ‘besar‘, maka pasangannya itu, sebagai terjemahan 

dari kata too, adalah ‘sudah‘, sehingga padanannya ‘sudah besar‘ bukan 

‘terlalu besar‘.  

Di samping itu, penerjemah telah melakukan penambahan (addition) 

atau amplifikasi (amplification) pada teks sasaran (Tsa) berupa frase ayah 

kami yang memberi penjelasan tambahan pada kata empunya (proper noun) 

Atticus, padahal pada teks sumber (Tsu) itu tidak terdapat frase ‘our father‘ 

atau ‘our daddy‘. Kemudian masalah yang paling signifikan dalam 

terjemahan di atas adalah penerjemahan aliterasi (aliteration translation). 
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Setelah dianalisis, penerjemah tidak menerjemahkan aliterasi menjadi 

aliterasi, padahal aliterasi ini merupakan unsur stilistik (stylistic component) 

yaitu sebagai sebuah perangkat sastra (literary devices) yang sengaja 

dimunculkan oleh pengarang novel untuk menciptakan nilai keindahan 

(aesthetic value) dalam karya sastranya. Dalam hal ini dia ingin 

menghadirkan kata-kata bernuansa puitis (poetic words).  

Walaupun posisi stilistik (stylistic) ini sebagai tingkatan yang paling 

tinggi setelah isi (content) dan makna (meaning) dalam penerjemahan, 

penerjemah tetap harus memperhatikan unsur tersebut untuk ditransfer dari 

teks sumber ke dalam teks sasaran dengan tetap memperhatikan kesepadanan 

dan mempertahankan keajegan literary devices itu walaupun bunyi 

konsonannya berbeda. Jika dicermati, fist-fight sebagai frase yang 

beraliterasi dengan bunyi konsonan [f] diterjemahkan menjadi adu tinju yang 

sangat jauh dari nuansa aliterasi, padahal penerjemah dapat menciptakan 

aliterasi pada teks sasaran (Tsa) yang masih memiliki kesepadanan makna, 

diantaranya tonjok-tonjokan, berbunyi konsonan [t]. Frase kata ulang tonjok-

tonjokan ini memiliki kesepadanan isi dan aliterasi dengan fist-fight. Frase 

fist-fight yang diterjemahkan menjadi adu tinju, secara etimologis 

mengandung makna ‘berkelahi sambil adu jotos atau adu tonjok dan tonjok-

tonjokan juga dalam hal ini sama, yaitu berkelahi sambil saling tonjok. 

Dalam hal ini frase tonjok-tonjokan bukan berarti ‘tonjok bohongan‘ atau 

‘tonjok yang pura-pura‘ tetapi ‘tonjok beneran‘ atau ‘perkelahian yang penuh 

dengan aksi saling tonjok‘. Berdasarkan analisis di atas penerjemah telah 

menggunakan tiga teknik penerjemahan, yaitu transposisi, modulasi, dan 

amplifikasi yang disebut dengan triplet. 

Dengan demikian, hasil terjemahan dari tuturan di atas adalah: 

‘Kami sudah terlalu tua untuk adu argumentasi dengan cara tonjok-

tonjokan, maka dari itu kami mengadu pada ayah kami, Atticus. 

 ‗You said 'fore you were off the 

train good your daddy had a black 

beard—‘ 

 ‗Dulu kau bilang, waktu kau 

turun dari kereta, ayahmu punya 

janggut hitam—‘ 

 

Tuturan beraliterasi di atas diterjemahkaan dengan menggunakan 

metode penerjemahan harfiah (literal translation). Namun demikian ada 

beberapa hal yang harus dikritisi, di antaranya pergeseran makna 

(modulation) dalam penerjemahan ‗fore (singkatan dari before) menjadi 

waktu bukan ‗sebelum‘, penghilangan (deletion/reduction) padanan good 

pada teks sasaran (deletion), dan pergeseran struktur defining clause (=anak 

kalimat yang bersifat membatasi atau menjelaskan induk kalimat tanpa 

diselangi oleh tanda baca koma) ‗You said 'fore you were off the train good 

your daddy had a black beard—‘ pada Tsu menjadi non-defining clause 

(=anak kalimat yang bersifat memberi informasi tambahan pada induk 
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kalimat dan diapit oleh tanda baca koma) pada Tsa ‗Dulu kau bilang, waktu 

kau turun dari kereta, ayahmu punya janggut hitam—‘.  

Selanjutnya setelah dianalisis, penerjemahan black beard menjadi 

janggut hitam bukan penerjemahan bentuk aliterasi. Agar diperoleh 

terjemahan bentuk aliterasi yang sepadan, maka padanan terjemahan 

aliterasinya yang tepat adalah janggut mirip jelaga. Secara etimologis, 

‘jelaga‘ berarti zat hasil proses pembakaran yang berbentuk arang serbuk 

halus berwarna hitam, sehingga kata ‘jelaga‘ ini sepadan dengan warna 

‘hitam‘. Dengan dimunculkannya kata ‘jelaga‘, maka bangunan aliterasi 

dapat terbentuk dan muncul bunyi konsonan [j], sehingga aliterasinya 

menjadi ‘janggut jelaga‘ (=janggut hitam). Jadi dalam hal ini penerjemah 

telah menggunakan pendekatan duplet (couplet). 

Dengan demikian teks sumber (Tsu) di atas dapat diterjemahkan ke 

dalam teks sasaran (Tsa) menjadi:  

 

‘Kau bilang, sebelum kau turun dari kereta, ayahmu memiliki janggut 

mirip jelaga. 

 

…: what passed for a fence was bits 

of tree-limbs, broomsticks and tool 

shafts, all tipped with rusty hammer-

heads, snaggle-toothed rake heads, 

shovels, axes and grubbing hoes, 

held on with pieces of barbed wire. 

…: pagarnya adalah potongan 

ranting, sapu, dan gagang 

perkakas, di beberapa bagian, 

kepala palu berkarat, kepala garu 

yang bergigi miring, pacul, kapak, 

dan sabit, mencuat di tengah 

jalinan kawat berduri. 

 

Secara umum teks sumber (Tsu) di atas diterjemahkan ke dalam teks 

sasaran (Tsa) dengan metode penerjemahan harfiah (literal translation) 

karena terjemahannnya tampak wajar, diterjemahkan secara lurus serta 

mengkuti gramatikal bahasa sasaran (Bsa). Namun demikian masih terdapat 

beberapa kejanggalan, di antaranya: pertama, penerjemah telah melakukan 

pergeseran bentuk (transposisi/shift), yaitu frase what passed for a fence 

menjadi kata benda berajektiva pronomina pagarnya. Kedua, penerjemah 

telah melakukan pergeseran makna all tiped with (=‗semua dihiasi dengan‘) 

menjadi di beberapa bagian. Ketiga, hammer-heads adalah frase yang 

berbentuk aliterasi. Frase tersebut seharusnya diterjemahkan ke dalam 

bentuk aliterasi juga karena aliterasi pada dasarnya secara sengaja 

dimunculkan oleh penulis novel asli untuk menciptakan nuansa estetik-puitik 

dalam karyanya, sehingga dalam hal ini, penerjemah harus jeli dan paham 

terhadap apa yang dimaksud dan diinginkan oleh penulis. Jika tidak, maka 

nilai keindahan dalam karya sastra terjemahan tersebut akan hilang.  
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Walaupun makna dan isi itu menjadi prioritas utama dalam target 

penerjemahan, namun nilai keindahan dalam bentuk literary devices tetap 

harus menjadi perhatian penting seorang penerjemah,  karena yang dia 

terjemahkan itu adalah karya sastra (literary works) bukan karya non-sastra 

(non-literary works). Maka dari itu frase hammer-heads seharusnya 

diterjemahkan menjadi moncong martil. Jika dianalisis secara semantis, 

‘kepala palu‘ itu memiliki padanan yang cukup dekat dengan moncong 

martil karena ‘kepala‘ sama dengan bagian mocongnya dan ‘martil‘ sejenis 

palu yang ukurannya lebih besar. Memang dalam penerjemahan aliterasi dari 

teks sumber (Tsu) ke teks sasaran (Tsa) yang paling penting adalah padanan 

aliterasinya bukan padanan katanya, sekalipun artinya sangat berjauhan. 

Keempat, penerjemah telah melakukan pergeseran bentuk 

(transposition/shift) frase snaggled-toothed rake heads menjadi klausa 

kepala garu yang bergigi miring. Kelima, penerjemah telah melakukan 

pergeseran makna (modulation) held on with (=‘ditopang dengan‘) menjadi 

mencuat di tengah. Dengan demikian, terjemahan teks sumber di atas 

seharusnya menjadi: 

 

‘…:pagarnya adalah potongan ranting, sapu, dan gagang perkakas, 

semuanya dihiasi dengan moncong martil berkarat, kepala garu yang 

bergigi miring, pacul, kapak, dan sabit, ditopang dengan jalinan kawat 

berduri’. 

 

With one phrase he had turned 

happy picknickers into a sulky, 

tense, murmuring crowd, being 

slowly hypnotized by gavel taps 

lessening in intensity until the only 

sound in the courtroom was a dim 

pink-pink-pink: the judge might have 

been rapping the bench with a 

pencil. 

 

Dengan satu frase, dia telah 

mengubah para pelaku tamasya 

yang gembira menjadi kerumunan 

yang merajuk, tegang, dan saling 

berkasak-kusuk, yang perlahan-

lahan terhipnotis oleh ketukan palu 

yang semakin melemah sampai 

satu-satunya suara dalam ruang 

pengadilan adalah ting-ting-ting 

samara: seolah-olah sang hakim 

mengetuk meja dengan pensil.  

 

Teks sumber (Tsu) yang mengandung aliterasi di atas pada umumnya 

telah diterjemahkan ke dalam teks sasaran (Tsa) dengan menggunakan 

metode penerjemahan harfiah (literal translation). Hasil terjemahannya 

tampak wajar dan diterjemahkan secara linear, bahkan hampir kata-per-kata 

(word-for-word translation). Kemudian yang paling signifikan di sini adalah 

penerjemahan aliterasi yang sudah sepadan secara morfologis, stilistik, dan 

sosiokultural. Secara morfologis, frase aliterasi pink-pink-pink yang berbunyi 
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konsonan [p] ini telah diterjemahkan secara tepat ke dalam bentuk aliterasi 

yang sepadan ting-ting-ting karena bentukan tersebut telah mengikuti 

kriteria pembentukan aliterasi yang mengejar konsistensi bunyi konsonan 

pada setiap awal kata. Secara stilistik bunyi aliterasi pada kedua teks tersebut 

telah memenuhi padanan penerjemahan gaya yang mempertahankan nilai 

keindahan (aesthetic value), karena bentuk aliterasi telah diterjemahkan ke 

dalam bentuk aliterasi. Hal ini telah memenuhi kriteria penerjemahan karya 

sastra. Selanjutnya secara sosio-kultural, pink-pink-pink dan ting-ting-ting 

adalah tiruan bunyi (Onomatopoeia) yang mengandung makna kontekstual 

‗bunyi ketukan pensil‘. Kedua tiruan bunyi tersebut secara konvensi telah 

disepakati dan dipahami maksudnya oleh kedua masyarakat pengguna 

bahasa sumber dan sasaran.  
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Bab 
12 

Tripartite Cycle Model  

 

A. Model Penerjemahan Novel 

Pada bab ini disajikan sebuah model penerjemahan novel Tripartite 

sebagai solusi untuk menerjemahkan idiom dan gaya bahasa, khususnya 

metafora, kiasan, personifikasi, dan aliterasi. 

 

Gambar 12.1 Model Penerjemahan Novel Tripartite 
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B. Penerjemahan Novel yang Ideal 

1. Bentuk novel sebaiknya diterjemahkan ke dalam bentuk novel. 

2. Gaya bahasa dalam teks sumber (Tsu) sebaiknya dicarikan padanan 

gaya bahasanya dalam teks sasaran (Tsa). 

3. Produk terjemahan novel sebaiknya mengandung unsur estetik-puitik, 

yaitu memperhatikan aspek-aspek keindahan, aspek-aspek perasaan, 

dan emosi lainnya. 

4. Jika cenderung berorientasi pada ideologi forenisasi, maka teks novel 

sebaiknya diterjemahkan dengan menggunakan metode 

penerjemahan semantis, yaitu metode penerjemahan yang 

mempertimbangkan unsur estetika teks sumber (Tsu) dengan cara 

mengompromikan makna selama masih dalam batas kewajaran. 

5. Jika cenderung berorientasi pada ideologi domestikasi, maka teks 

novel sebaiknya diterjemahkan dengan metode komunikatif, yaitu 

metode yang berupaya menyampaikan pesan dalam bentuk yang 

berterima dan wajar atau metode idiomatis, yaitu metode yang 

berupaya mereproduksi pesan bahasa sumber (Bsu) dengan ungkapan 

yang lebih alamiah dan akrab dengan masyarakat pengguna bahasa 

sasaran (Bsa). 

 

C. Penerjemahan Idiom 

1. Idiom dalam Tsu sebaiknya diterjemahkan ke dalam idiom atau 

sepadan dalam Tsa dengan metode penerjemahan idiomatis, yaitu 

metode yang menerjemahkan idiom dalam bahasa sumber (Bsu) 

menjadi idiom dalam bahasa sasaran (Bsa). 

2. Idiom dapat juga diterjemahkan dengan metode penerjemahan literal, 

yaitu metode penerjemahan yang konsisten menerjemahkan isi dan 

gaya dari keseluruhan teks dengan tetap memperhatikan unsur-unsur 

gramatika dan struktur bahasa sasaran.  

3. Idiom dapat diterjemahkan dengan metode penerjemahan literal 

dengan teknik kompensasi, yaitu tetap memperhatikan isi dan gaya 

dari ekspresi bahasa sumber (Bsu) dengan melakukan kompensasi 

(memperkenalkan bentuk lain dalam rangka menjaga informasi) 

dalam bahasa sasaran (Bsa). 

4. Idiom juga dapat diterjemahkan dengan metode penerjemahan bebas, 

yaitu metode penerjemahan yang menyampaikan makna dan jiwa 

teks sumber tanpa mereproduksi pola kalimat dan gaya bahasanya 

dalam teks sasaran. 

5. Idiom sebaiknya diterjemahkan dengan teknik parafrase atau 

amplifikasi, yaitu teknik mengungkapkan kembali makna idiom 

dengan cara menggunakan kata-kata atau frase yang lain untuk 

memperjelas makna agar lebih mudah dipahami. 
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D. Penerjemahan Metafora 

1. Metafora dalam teks sumber (Tsu) sebaiknya diterjemahkan ke dalam 

bentuk metafora yang sama dalam teks sasaran (Tsa). 

2. Metafora sebaiknya diganti dengan tamsilan sejenis dalam Tsa. 

3. Metafora dalam Tsu dapat diganti dengan kiasan dalam Tsa. 

4. Metafora dalam Tsu dapat dijelaskan dengan parafrase dalam Tsa. 

5. Metafora dalam Tsu dapat diganti dengan komentar dalam Tsa. 

6. Metafora dalam Tsu dapat dihilangkan dalam Tsa jika tuturannya 

tidak berguna. 

7. Metafora dalam Tsu dapat diterjemahkan ke dalam metafora yang 

sama dalam Tsa dengan tambahan komentar. 

8. Metafora dapat diterjemahkan dengan menggunakan teknik parafrase 

atau amplifikasi, yaitu teknik mengungkapkan kembali makna 

metafora dengan cara menggunakan kata-kata atau frase yang lain 

dalam bahasa sasaran untuk memperjelas makna agar lebih mudah 

dipahami. 

 

E. Penerjemahan Personifikasi 

1. Personifikasi dalam Tsu sebaiknya diterjemahkan ke dalam bentuk 

personifikasi yang sama atau sepadan dalam Tsa. 

2. Personifikasi dalam Tsu sebaiknya diganti dengan gambaran sejenis 

dalam Tsa. 

3. Personifikasi dalam Tsu dapat dijelaskan dengan parafrase atau 

amplifikasi dalam Tsa. 

4. Personifikasi dalam Tsu dapat diganti dengan penjelasan atau 

deskripsi dalam Tsa. 

 

F. Penerjemahan Kiasan 

1. Kiasan dalam Tsu sebaiknya diterjemahkan ke dalam bentuk kiasan 

yang sama dalam Tsa. 

2. Kiasan dalam Tsu sebaiknya diganti dengan tamsilan sejenis dalam 

Tsa. 

3. Kiasan dalam Tsu dapat dijelaskan dengan parafrase dalam Tsa. 

4. Kiasan dalam Tsu dapat diganti dengan komentar dalam Tsa. 

5. Kiasan dalam Tsu dapat diterjemahkan ke dalam tamsil yang sama 

dalam Tsa dengan tambahan komentar. 

6. Kiasan dapat diterjemahkan dengan menggunakan teknik parafrase 

atau amplifikasi, yaitu teknik mengungkapkan kembali makna kiasan 

dengan cara menggunakan kata-kata atau frase yang lain dalam 

bahasa sasaran untuk memperjelas makna agar lebih mudah 

dipahami. 

 



 

  
132 

G. Penerjemahan Aliterasi 

1. Aliterasi dalam Tsu sebaiknya diterjemahkan ke dalam bentuk 

aliterasi dalam Tsa. 

2. Aliterasi dapat diterjemahkan dengan menggunakan metode harfiah 

atau kata-per-kata 

3. Aliterasi dapat diterjemahkan dengan teknik naturalisasi 

(naturalization) atau adaptasi, yaitu prosedur penerjemahan yang 

menransfer dan mengadaptasi kata, frase bahasa sumber (Bsu) 

terlebih dahulu ke dalam pengucapan yang normal, kemudian 

mentransfer dan mengadaptasikannya ke dalam bentuk-bentukan kata 

atau frase yang normal. 

4. Aliterasi dapat diterjemahkan dengan teknik peminjaman 

(borrowing), yaitu mengambil kata atau frase langsung dari bahasa 

sumber sebagai pengganti dalam bahasa sasaran.  

 

H. Penerjemah Novel 

1. Penerjemah novel tidak boleh malu untuk bertanya kepada penulis 

novel apabila menemukan kesulitan dalam memahami satu istilah 

sekalipun. 

2. Penerjemah novel harus berbesar hati untuk mempersilakan dewan 

pembaca menilai, mengevaluasi, mengoreksi hasil terjemahannya 

sebelum bahkan sesudah karya terjemahannya itu dipublikasikan. 

3. Penerjemah novel harus memiliki mitra ahli dalam bidang karya 

sastra dan terjemahan. 

4. Penerjemah novel sebaiknya sering bertukar pikiran dengan native 

speaker dan bertanya seputar sosiobudaya sumber. 

5. Penerjemah novel seharusnya memiliki koleksi sumber referensi 

yang lengkap, bermacam-macam kamus dan perangkat multimedia 

yang dapat mempermudah pekerjaannya. 

6. Seorang penerjemah novel sebaiknya seorang sastrawan penerjemah 

yang menguasai ilmu kesusastraan dan ilmu penerjemahan. 

7. Penerjemah novel harus membekali diri dengan pengetahuan yang 

cukup tentang dua bahasa (bilingual) dan dua budaya (bicultural) 

serta ilmu kesusastraan dan penerjemahan. 

8. Penerjemah perlu memiliki native like competence dalam hal 

sosiobudaya. 

9. Penerjemah novel seharusnya memiliki penguasaan kosakata bahasa 

sumber dan sasaran dengan baik. 

10. Penerjemah novel seharusnya menguasai gramatika bahasa sumber 

sampai taraf mumpuni. 

11. Penerjemah novel seharusnya menguasai rasa bahasa sumber yang 

sarat dengan nilai budaya. 
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12. Penerjemah novel seharusnya menguasai rasa sastra yang cukup. 

13. Penerjemah novel seharusnya mengetahui sejarah bahasa sumber. 

14. Penerjemah novel seharusnya menguasai ilmu bahasa baik itu 

sosiolinguistik, semantik, sintaksis, morfologi, fonologi, maupun 

pragmatik. 

15. Penerjemah novel sebaiknya sering mengikuti pelatihan (training), 

seminar, workshop, dan konferensi tentang penerjemahan. 

16. Penerjemah novel sebaiknya menggunakan metode dan teknik 

penerjemahan karya sastra  dalam proses penerjemahan, sehingga 

dapat menghasilkan produk terjemahannya yang benar-benar karya 

sastra yang sama. 

17. Terjemahan karya sastra seharusnya berbentuk transkrip lengkap 

gagasan karya aslinya. 

18. Gaya dan cara tulis dalam terjemahan seharusnya sama dengan 

aslinya. 

19. Karya terjemahan seharusnya berbentuk karya yang mudah dicerna 

dan enak dibaca dan tampak seperti bukan terjemahan. 

20. Penerbit novel terjemahan sebaiknya tidak terlalu berorientasi pada 

kejar tayang, sehingga penerjemah novel memiliki cukup waktu 

untuk mengedit ulang dan merevisinya dan tidak tergesa-gesa untuk 

menyelesaikannya. 
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Bab 13 Penutup 
 

Dalam Al-Quran Surat Al Hujuraat (49) ayat ke-13, Alloh SWT 

berfirman yang artinya: 

 
English ―O mankind! Lo! We have created you male and female, and have 

made you nations and tribes that ye may know one another. Lo! the 

noblest of you, in the sight of Allah, is the best in conduct. Lo! Allah is 

Knower, Aware.‖ 

Indonesian ―Wahai manusia! Sesungguhnya, Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui, Maha Meneliti.‖ 

 

Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa berbeda bahasa dan suku 

bangsa merupakan anugerah untuk saling mengenal dan mengetahui satu 

sama lain. Peran bahasa sebagai alat komunikasi antar manusia dalam 

kehidupan sehari-hari menempati posisi yang sangat vital. Tanpa bahasa, 

manusia antara sesamanya dalam komunitas masing-masing tidak mungkin 

dapat berkomunikasi apalagi antar komunitas yang berbeda dengan bahasa 

yang berbeda. Maka dari itu, bahasa memiliki posisi penting dalam 

komunikasi dan interaksi antar sesama manusia, bahkan dengan makhluk 

Alloh yang lainnya dan dengan Alloh SWT itu sendiri sebagai Pencipta diri 

manusia dengan panjatan do‘a-do‘anya. 

Dengan modal yang sudah diberikan Tuhan itulah, maka manusia 

wajib menggunakan bahasa mereka sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dan 

seefektif mungkin, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan. Itulah salah 

satu wujud dari upaya rasa syukur kepada-Nya. Salah satu upaya 

menggunakan bahasa yang kita miliki itu, diantaranya adalah jujur dan bijak 

dalam menyampaikan pesan. Berkaitan dengan usaha menyampaikan pesan 

dari satu pihak ke pihak lainnnya, dari satu pembicara ke pembicara lainnya, 

dan dari satu tulisan ke tulisan lainnya, maka dunia penerjemahan telah hadir 

untuk mengambil peranan penting di dalamnya. Kegiatan menyampaikan 

pesan, menerjemahkan satu teks, mengganti ragam bahasa baik dalam bahasa 

itu sendiri (Intralingual Translation) atau antar bahasa yang berbeda 

(Interlanguage Translation) telah lama dilakukan manusia sejak dahulu kala, 

bahkan sejak Nabi Sulaiman A.S. Beliau adalah salah satu pakar bahasa yang 

paling mashur dalam bentangan sejarah para Nabi. Salah satu buktinya 

adalah Beliau mampu berkomunikasi dengan binatang, memahami bahasa 
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binatang yang struktur fonologi dan morfologinya sangat berbeda dengan 

bahasa manusia. Itulah salah satu contoh dari bijak berbahasa, mampu 

menyampaikan pesan dan menerima pesan secara bijaksana dan memahami 

bahasa lawan bicara dengan baik. 

Berikutnya adalah upaya jujur dalam menyampaikan pesan bahasa. 

Penerjemahan yang memiliki hakekat sebagai kegiatan atau proses 

menyampaikan pesan dari satu bahasa ke bahasa lainnya atau dalam bahasa 

itu sendiri, harus mengawal dan menjaga kejujuruan. Inilah tugas penting 

dari seorang penerjemah yang harus selalu jujur dalam mempertahankan 

informasi teks atau bahasa yang diterjemahkannya, sehingga terlahir hasil 

atau produk terjemahan yang tidak menyimpang, karena diselewengkan 

maknanya atau diganti dengan makna lain yang sangat jauh dari pesan utama 

yang disampaikan penulis atau penutur asli, tidak menyesatkan khalayak 

pembaca atau pendengar. Jika kejujuran ini hilang dari proses penerjemahan, 

maka akan terjadi degradasi nilai kebenaran informasi dan sungguh sangat 

berbahaya dan membahayakan semua orang. 

Untuk tetap bijaksana dan jujur dalam menerjemahkan serta 

mengalihbahasakan suatu pesan, karena kesulitan, ketidaktahuan makna atau 

kebingungan dalam memilih padanan, maka para pakar telah menciptakan 

berbagai metode, teknik, prosedur, dan pendekatan yang dapat 

mempermudah dan menggiring pada solusi cepat dan tepat dalam 

menentukan padanan kata, frasa, klausa, dan wacana tertentu. Metode dan 

teknik dapat dimainkan oleh para penerjemah untuk mengantisipasi 

penyimpangan pesan dan pencapaian makna yang tepat dan berterima. 

Metode kata per kata, misalnya, akan digunakan oleh penerjemah, demi 

mempertahankan keaslian makna setiap kata walaupun secara gramatikal 

maknanya kaku, dalam menerjemahkan kitab suci atau prasasti, jika salah 

menerjemahkan struktur kalimatnya, maka akan terjadi penyimpangan pesan 

yang luar biasa. Maka daripada itu penerjemah teks tersebut lebih cenderung 

menerjemahkan kata demi kata. Hal yang sama akan dilakukan penerjemah 

ketika dia menerjemahkan teks yang menurutnya sulit serta membingungkan, 

maka dia akan menggunakan metode-metode tertentu yang dirasa tepat dan 

cocok, sehingga teks yang dia terjemahkan sesuai dengan kehendak penulis 

teks asli dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat 

pengguna teks sasaran. Dia adalah jembatan penting yang menjembatani 

antara penulis teks dengan masyarakat penikmat hasil terjemahan. Jika dia 

mampu dan berhasil menerjemahkan teks secara baik dan benar serta jujur, 

maka selamatlah dia dan selamat pula masyarakat pengguna hasil 

terjemahan. 
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Selain metode yang lebih cenderung digunakan oleh penerjemah untuk 

menerjemahkan teks sesuai dengan tujuan dan pesanan dari pelanggan atau 

penentu kebijakan (Patron) atau digunakan untuk menakar hasil terjemahan 

berdasarkan keseluruhan teks, para penerjemah juga banyak menggunakan 

teknik penerjemahan untuk menerjemahkan seputar unit bahasa terkecil, 

seperti menerjemahkan kata, frase, dan klausa tertentu. 
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 Glosarium   
 

A tripartite entity : Tritunggal (semantik, sintaksis dan 

pragmatik) 

Accuracy : Keakuratan 

Accuracy test : Uji keakuratan 

Accuracy-rating 

instrument 

: Alat uji keakuratan 

Adaptation : Sebuah metode atau teknik saduran atau 

adaptasi, yaitu menerjemahkan suatu unit 

bahasa dengan cara mengadaptasi makna atau 

informasi TSu ke dalam TSa yang sesuai 

secara sosiobudaya pengguna bahasa sasaran 

(BSa) 

Addition : Teknik penambahan dengan cara 

menyisipkan kata, atau frase pada unit hasil 

terjemahannya untuk memperjelas isi pesan 

Aesthetic function : Fungsi estetika yang mengandung nilai 

keindahan 

Aliterasi : Penerjemahan pola bunyi konsonan yang 

sama dari Tsu ke Tsa 

Amplification : Teknik penambahan unsure untuk lebih 

memperjelas informasi, biasanya 

penambahan unsur ini ditambahkan setelah 

tanda baca koma (,) 

Asonansi : Penerjemahan pola bunyi vokal yang sama 

dari Tsu ke Tsa 

Associative meaning : Makna pragmatik yang sesuai dengan situasi 

konteks penggunaan bahasa 

Author : Pengarang atau penulis teks sumber (TSu) 

Authorial style : Gaya yang dimiliki dan dimunculkan oleh 

penulis dalam karya tulisnya 

Back-translation : Terjemahan balik adalah cara menguji 

terjemahan dengan cara menerjemahkan 

ulang hasil terjemahan ke dalam bahasa 

asalnya 

Borrowing : Teknik penerjemahan dengan cara meminjam 

kata atau frase karena tidak terdapat padanan 

yang tepat pada Tsa 

Bsa : Bahasa Sasaran 

Bsu : Bahasa Sumber 
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Calque : Teknik penerjemahan langsung berdasarkan 

morfem (dasar dan terikat) dari Tsu ke Tsa 

Central meaning : Makna sentral atau makna inti 

Characterization : Cara, peran, karakter, prilaku, atau kebiasaan 

yang dilakukan oleh lakon dalam cerita 

Clarity : Kejelasan dalam hasil terjemahan 

Cloze technique : Uji hasil terjemahan dengan cara membuat 

rumpang pada kata yang ke-5 untuk ditebak 

atau diprediksi dan dijadikan standar 

penilaian hasil terjemahan 

Communicative 

translation 

: Metode penerjemahan yang mengutamakan 

penyampaian isi pesan secara komunikatif 

dalam bahasa sasaran 

Connotation : Kiasan bukan berdasarkan wujud sebenarnya 

Connotative meaning : Makna kiasan yang tidak berdasarkan pada 

arti sebenarnya 

Consistency check : Uji penerjemahan dengan cara mengecek  

Content : Isi pesan atau informasi 

Core meaning : Makna inti 

Deletion : Teknik penerjemahan dengan cara 

menghilangkan salah satu unsur frase atau 

kalimat 

Denotation : Makna kata yang berdasarkan kamus 

Denotative meaning : Makna harfiah yang berdasarkan arti 

sesungguhnya 

Designative meaning : Makna pembeda yang berbentuk nama 

(Proper name) untuk benda atau orang 

Diction : Pilihan kata 

Distorsi : Penyimpangan makna 

Domestication : Strategi atau ideologi dalam penerjemahan 

yang cenderung mempertahankan bahasa 

sasaran 

Duplet : Pendekatan penerjemahan yang 

menggunakan dua teknik sekaligus dalam 

proses menerjemahkan 

Ekstra-linguistik : Sebuah konteks yang berada di luar bahasa, 

misalnya topic, setting, dll. 

Equivalence : Padanan kata 

Error : Kesalahan yang dilakukan karena 

ketidaktahuan 

Eufemisme : Gaya bahasa yang menggunakan kata, frase, 

atau kalimat merendah 
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Evaluator : Pihak yang menilai hasil terjemahan 

Expressive function : Fungsi ekspresif dari suatu bahasa untuk 

mengungkapkan segala isi hati dan pikiran 

Faitful translation : Metode penerjemahan setia yang 

mempertahankan informasi teks sumber 

Figures of speech : Ragam gaya bahasa 

Footnote : Teknik penerjemahan yang berbentuk catatan 

kaki sebagai cara untuk menjelaskan suatu 

istilah yanag terdapat pada teks di atasnya 

Foreignization : Strategi atau ideologi penerjemahan yang 

dimiliki oleh para penerjemah dengan 

kecenderungan mempertahankan isi dan 

bentuk bahasa sumber  

Free translation : Metode penerjemahan bebas 

Ideologi penerjemahan : Suatu kecenderungan penerjemah dalam 

mempertahankan isi dan bentuk bahasa dalam 

proses penerjemahan 

Idiom : Sekelompok kata terpadu yang memiliki 

makna baru yang berbeda dengan makna dari 

masing-masing kata jika dimaknai secara 

terpisah 

Idiomatic expression : Ungkapan idiomatis yang memiliki makna 

konotatif 

Ilokusi : Ujaran atau tuturan yang menunjukkan  suatu 

tindakan 

Imagery : Kata atau gambar dalam sebuah karya cipta 

untuk menggambarkan gagasan atau situasi  

Inconsistency : Kondisi ketidakkonsistenan dalam 

menggunakan suatu padanan dalam proses 

penerjemahan 

Informative function : Fungsi bahasa yang untuk mengungkapkan 

informasi tertentu 

Intention : Tujuan penulis dalam proses penulisan atau 

tujuan penerjemah dalam proses 

penerjemahan 

Kiasan : Gaya bahasa perbandingan tidak langsung 

Knowledge test : Penilaian kualitas hasil terjemahan dengan 

cara uji pengetahuan sesuai hasil terjemahan 

Kuadruplet : Penggunaan empat teknik penerjemahan 

sekaligus dalam proses penerjemahan suatu 

kalimat atau tuturan 

Lexicology : Ilmu yang mempelajari tentang kamus 
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Linguistic context : Konteks bahasa 

Linguistic meaning : Makna linguistik 

Literal paraphrase : Pengungkapan kembali makna berdasarkan 

pemahaman pembaca dalam bentuk tuturan 

yang berbeda secara harfiah 

Literal translation : Metode penerjemahan secara harfiah yang 

cenderung mempertahankan makna dan 

bentuk bahasa sumber dengan menyesuaikan 

tatabahasa dan struktur kalimat dalam bahasa 

sasaran 

Literary devices : Piranti susastra, misalnya gaya bahasa 

Literary text : Teks sastra 

Literary translation : Penerjemahan atau hasil terjemahan karya 

sastra 

Meaning : Makna  

Message : Pesan atau informasi dari suatu bahasa 

Metafora : Gaya bahasa perbandingan langsung 

Metalingual function : Fungsi meta bahasa yaitu kemampuan bahasa 

atau seperangkat lambang yang dipakai untuk 

menguraikan bahasa itu sendiri 

Metode penerjemahan : Cara yang dipakai oleh penerjemah untuk 

menerjemahkan teks secara keseluruhan 

Mistake : Kesalahan yang dilakukan karena 

ketidaksengajaan 

Modulasi : Teknik penerjemahan dengan cara menggeser 

makna dengan tidak melakukan 

penyimpangan makna itu sendiri 

Modulasi bebas : Teknik menggeser makna secara bebas 

dengan tetap memperhatikan isi pesan 

Modulasi wajib : Teknik menggeser makna secara otomatis 

Narrative technique : Teknik mendongeng atau menarasikan cerita 

Naturalisasi : Teknik peminjaman unit bahasa dengan cara 

adaptasi morfologi dan fonologi dalam 

bahasa sasaran 

Naturalness : Kealamiahan atau keberterimaan bentuk atau 

makna dalam bahasa sasaran 

Naturalness test : Uji kualitas hasil terjemahan dengan cara 

menguji keberterimaan atau kealamiahannya 

dalam bahasa sasaran 

Naturalness-rating 

instrument 

: Alat ukur penilaian kealamiahan atau 

keberterimaan suatu hasil terjemahan 

Neologism : Kata atau ungkapan baru atau makna baru 
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dari kata yang sudah ada 

Non-linguistic context : Konteks non-linguistik atau konteks di luar 

bahasa 

Onomatopoeia : Bunyi tiruan benda hidup atau benda mati 

Ordinary comparison : Perbandingan biasa 

Ordinary text : Teks biasa bukan teks sastra 

Original flavor : Rasa bahasa aslinya  

Original text : Teks asli 

Paraphrase : Pengulangan bahasa lisan atau tulisan dengan 

kata-kata yang berbeda dalam bentuk yang 

singkat atau sederhana untuk lebih 

memperjelas makna asal 

Patronage : Pihak yang menentukan atau mempengaruhi 

penerjemah dalam menghasilkan suatu 

terjemahan 

Pemadanan bercatatan : Teknik penerjemahan yang menggunakan 

catatan kaki atau footnote sebagai padanan 

kata yang diterjemahkan 

Pemadanan berkonteks : Teknik penerjemahan dengan mencari 

padanan suatu kata berdasarkan konteks 

bahasa sasaran 

Performance test : Penilaian hasil terjemahan dengan cara unjuk 

kerja berdasarkan hasil terjemahan 

Personifikasi : Gaya bahasa yang menganggap benda mati 

seperti manusia 

Phatic function : Fungsi fatik yaitu fungsi bahasa yang 

berkaitan dengan tuturan dan dialog dalam 

prosa fiksi yang ditujukan untuk memelihara 

hubungan keakraban dan keramah-tamahan 

dengan pemirsa daripada hanya sekedar 

menyampaikan informasi 

Plot : Alur cerita 

Poetic flavor : Rasa puitis 

Poetics : Puitika yaitu sistem yang ada dalam 

masyarakat 

Polysystem : Sebuah sistem yang mengandung beragam 

sistem di dalamnya 

Proper names : Nama pemilik 

Prosedur penerjemahan : Tahapan penerjemahan 

Proverbs : Peribahasa 

Pure borrowing : Teknik penerjemahan dengan cara meminjam 

suatu bahasa dari bahasa lain  secara murni 
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tanpa ada perubahan bentuk sedikitpun 

Quality control : Kontrol kualitas suatu hasil terjemahan 

Rater : Penilai hasil terjemahan 

Readability : Keterbacaan 

Readability test : Penilaian kualitas hasil terjemahan 

berdasarkan tingkat keterbacaannya 

Readability-rating 

instrument 

: Alat uji kualitas terjemahan berdasarkan 

tingkat keterbacaan 

Readerships : Mimbar pembaca 

Readership level : Tingkatan mimbar pembaca 

Receiver : Penerima pesan dalam proses penerjemahan 

Referent : Rujukan 

Register : Gaya bahasa atau tatabahasa atau kata yang 

digunakan untuk situasi khusus 

Rendering : Proses menerjemahkan suatu teks suatu 

bahasa ke bahasa lain 

Replacing : Proses menerjemahkan suatu kata dengan 

cara mengganti dengan kata lain yang sesuai 

dengan sosiokultural dalam bahasa sasaran 

Reproducing : Menghasilkan ulang suatu makna dalam 

bahasa sasaran 

Retelling : Menceritakan kembali isi atau informasi 

suatu bahasa dalam bahasa yang lain 

Semantic translation : Metode penerjemahan dengan cara mencari 

makna yang lazim dan alamiah dalam bahasa 

sasaran 

Shift : Pergeseran bentuk bahasa 

Single unit : Unit tunggal dari suatu bahasa 

Social structure : Struktur sosial 

Source domain : Ranah sumber 

Source text : Teks sumber 

Style : Gaya 

Syntax : Rangkaian gramatikal kata dalam kalimat 

Target domain : Ranah sasaran 

Target readers : Pembaca sasaran 

Target text : Teks sasaran 

Teknik adapatasi : Teknik penerjemahan dengan cara 

mengadaptasi unit bahasa sumber dalam 

bahasa sasaran 

Teknik deskripsi : Teknik penerjemahan mengganti unit bahasa 

dengan mendeskripsikannya  

Teknik generalisasi : Teknik penerjemahan dengan cara mencari 
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padanan kata pengganti yang lebih umum 

Teknik kesepadanan 

lazim 

: Teknik penerjemahan dengan mencari istilah 

yang lebih lazim 

Teknik kompensasi : Teknik penerjemahan dengan cara 

menggabung atau memisah unit bahasanya 

Teknik kreasi diskursif : Teknik penerjemahan dengan cara mencipta 

istilah baru 

Teknik literal : Teknik penerjemahan dengan cara mencari 

padanan secara harfiah 

Teknik partikularisasi : Teknik penerjemahan dengan cara mencari 

padanan kata pengganti yang lebih khusus 

Teknik penerjemahan : Cara menerjemahkan teks berdasarkan unsur 

atau unit bahasanya 

Teknik reduksi : Teknik penerjemahan dengan cara 

mengurangi unit atau unsur bahasanya 

Teknik substitusi : Teknik penerjemahan dengan cara mengganti 

dengan unit atau unsur bahasa yang sepadan 

Teknik variasi : Teknik penerjamahan dengan cara 

memperhatikan sasaran pembaca 

Text style : Gaya teks 

Textual material : Informasi yang terdapat dalam teks 

Textual micro-units : Satuan terkecil dalam teks 

Theme : Tema 

TL readers : Pembaca teks sasaran 

Transfering : Pemindahan bentuk atau makna suatu bahasa 

ke bahasa yang lain 

Translatable : Mampu diterjemahkan 

Translated text : Teks hasil terjemahan 

Translation Quality 

Assessment 

: Penilaia kualitas terjemahan 

Transposisi : Pergeseran bentuk bahasa 

Triplet : Penggunaan tiga teknik secara langsung 

dalam proses penerjemahan 

TT : Target Text (Teks Sasaran) 

Vocative function : Fungsi bahasa yang intinya mencakup sidang 

pembaca dan konsekuensi sosial yang 

diharapkan dari karya sastra yang dimaksud 

sebagai ide dari penulisnya.  

Word-for-word 

translation 

: Metode penerjemahan secara kata demi kata 
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