
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan 

pembicaraan. Keraf (1984) berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi 

antaranggota masyarakat terdiri dari dua bagian yang besar yaitu bentuk (arus 

ujaran) dan makna (isi). Tanpa adanya bahasa, setiap orang akan kesulitan untuk 

menyampaikan keinginannya, sebab bahasa adalah alat komunikasi. Hal tersebut 

membuktikan fungsi bahasa sangat fundamental. Dalam penggunaannya, bahasa 

tidak serta-merta asal diucapkan, namun mempunyai aturan yang terkadang 

mengikat maupun bebas. 

Bahasa dihasilkan dari sebuah kesepakatan setiap masyarakat, sehingga 

setiap wilayah mempunyai bahasa masing-masing. Dalam lingkup masyarakat yang 

saling menyetujui penggunaan bahasa akan dengan mudah memahami maksud dan 

tujuan dari pesan yang ingin disampaikan, namun berbeda dengan masyarakat yang 

berada di luar dari wilayah kesepakatan tersebut. Mereka akan kesulitan untuk 

menangkap pesan dari pengguna bahasa yang bukan dari wilayahnya. 

Bahasa mempunyai sifat yang unik. Keunikan tersebut dinampakkan 

dengan perbedaan bahasa yang ada pada setiap wilayah. Namun, perbedaan tersebut 

menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Jika salah satu dari penikmat bahasa 

tidak paham pesan yang ingin disampaikan, maka bahasa menjadi hal yang sia-sia. 

Permasalahan tersebut dapat selesaikan dengan adanya kegiatan menerjemahkan. 
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Kegiatan menerjemahkan menjadi solusi alternatif untuk menyampaikan 

pesan antar pengguna bahasa yang berbeda wilayah. Namun, terjemahan 

mempunyai proses dengan aturan yang harus ditaati. Nida dan Traber (dalam 

Widyamartaya, 1989: 14) menguraikan bahwa proses menerjemahkan dapat 

diringkas menjadi analysis, transfer, dan restructuring. Pada proses analysis 

terdapat aspek tentang analisis gramatikal dan semantik, supaya dapat mengetahui 

pesan yang akan disampaikan oleh penerjemah. Sedangkan, pada proses transfer 

penerjemah membahas tentang hasil penerjemahan yang sudah melalui proses 

analisis dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan meminimalisis sesedikit 

mungkin pemincangan isi dan konotasi, namun tetap memperhatikan kesamaan 

reaksi pada bahasa sumber. Pada proses terakhir, restructuring penerjemah akan 

menitikberatkan mengenai ragam bahasa, gaya bahasa, serta teknik penerjemahan. 

Nababan (2007:45) berpendapat bahwa metode penerjemahan merupakan 

metode dengan orientasi penerjemah yang ingin dicapai pada terjemahannya, 

sehingga metode penerjemahan menjadi cara yang dipilih dan dipercaya 

penerjemah dalam proses menerjemahankan terhadap sebuah penugasan. Setelah 

merumuskan teknik penerjemahan yang digunakan, penerjemah akan menentukan 

teknik-teknik yang akan digunakan dalam proses penerjemahan. Teknik 

penerjemahan merupakan teknik yang pakai penerjemahan selama proses 

penerjemahan berlangsung pada tataran kata, frasa, dan kalimat.   

Kebutuhan penerjemah terus meningkat seiring berjalannya waktu, baik 

penerjemah lisan (tsuyaku) maupun tulisan (honyaku). Novel menjadi salah satu 

hasil karya sastra yang peminatnya masih terhitung banyak, sehingga bagi pencinta 
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novel khususnya novel terjemahan, peran penerjemah sangat diperlukan. Novel 

karya Andrea Hirata berjudul Laskar Pelangi (2005) yang berlandaskan dari kisah 

nyata penulis menjadi salah satu novel terbaik Indonesia. Menariknya, novel Laskar 

Pelangi diterjemahkan ke berbagai bahasa, salah satunya dialih bahasakan ke dalam 

bahasa Jepang oleh Hiroaki Kato dengan judul Niji no Shounen Tachi (2012). 

Dikutip dari Republika.co.id (10/05/2012) dalam proses penerjemahan novel 

tersebut, Hiroaki Kato melakukan penerjunan lapangan dan melakukan penelitian 

di lokasi novel Laskar Pelangi berasal, Belitung, guna mengetahui suasana, budaya, 

dan latar belakang ceritanya. Proses riset tersebut bertujuan untuk mempermudah 

Hiroaki Kato dalam menerjemahkan Laskar Pelangi.  

Grafik 1.1 Kemampuan Mahasiswa dalam Menerapkan Teknik dan Metode 

Penerjemahan 

 

Kegiatan menerjemahkan bukan hal yang mudah. Untuk mengetahui 

kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teknik dan metode penerjemahan, 

peneliti memberikan tes yang berisi tiga kalimat kepada mahasiswa angkatan 2016 

semester VII tahun ajaran 2019-2020 Prodi PBJ UMY, tiga kalimat tersebut diambil 
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dari kalimat yang ada di novel Laskar Pelangi. Kalimat tersebut diterjemahkan 

dalam bahasa Jepang. Hasil tes dapat dilihat pada grafik 1.1 bahwa masih banyak 

mahasiswa yang melakukan kesulitan dalam penerjemahan. Dari 24 mahasiswa 

yang mengerjakan soal terjemahan, pada kalimat pertama terdapat 13 mahasiswa 

yang bisa mengerjakan dan 11 mahasiswa yang tidak bisa mengerjakan, kalimat 

kedua terdapat 13 mahasiswa yang bisa mengerjakan dan 11 mahasiswa yang tidak 

bisa mengerjakan, dan pada kalimat ketiga terdapat 8 mahasiswa yang bisa 

mengerjakan dan 16 mahasiswa yang tidak bisa mengerjakan. Dari hasil mahasiswa 

yang bisa mengerjakan, kalimat yang digunakan hampir semua menerjemahkan 

secara harfiah, padahal dalam proses menerjemahkan tidak hanya menerjemahkan 

secara harfiah, banyak jenis-jenis teknik dan metode menerjemahkan. Dapat 

disimpulkan perlu pemahamanan terhadap metode dan teknik dalam 

menerjemahkan.  

Pemahaman mengenai teknik dan metode penerjemahan sangat diperlukan 

dalam proses menerjemahkan, selain hasil terjemahannya bisa dinikmati oleh 

pembaca dan pesannya tersampaikan, keindahan dan pemilihan kata juga sangat 

diperlukan supaya pembaca tidak merasa bosan. Metode penerjemahan menjadi 

prinsip yang mendasari cara penerjemah dalam menerjemahkan teks yang bermuara 

pada bentuk terjemahannya. Metode penerjemahan dipakai agar kegiatan 

penerjemahan yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien. Sedangkan, teknik 

penerjemahan menjadi cara yang dipakai selama penerjemahan pada tataran kata, 

frasa, dan kalimat. Metode dan teknik penerjemahan akan berpengaruh pada 

pemilihan kata, frasa, dan kalimat yang menjadi ranah kajian ilmu sintaksis. 
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Sintaksis membicarakan tentang hubungan kata dengan kata lain. Selain itu, 

penerjemahan juga harus memikirkan makna pada setiap kata yang dipilih sehingga 

secara otomatis berhubungan dengan kajian ilmu semantik. Semantik mempunyai 

objek yakni makna. 

Berdasarkan latar belakang di atas, selain itu karena mahasiswa Prodi PBJ 

UMY belum pernah melakukan penelitian mengenai teknik dan metode 

penerjemahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis teknik dan 

metode dan penerjemalan yang digunakan oleh Hiroaki Kato dalam novel Niji no 

Shounen Tachi. Peneliti juga menitikberatkan analisis data pada kata, frasa, kalimat, 

serta makna yang terdapat pada novel tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini 

berjudul Analisis Teknik dan Metode Penerjemahan pada Chapter 4 Fukutsu 

no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No Shounen Tachi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana teknik penerjemahan yang digunakan pada kalimat yang terdapat 

pada chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No Shounen 

Tachi? 

2. Bagaimana metode penerjemahan yang digunakan pada kalimat yang terdapat 

pada chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No Shounen 

Tachi? 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis memfokuskan penelitian 

ini pada analisis teknik dan metode penerjemahan pada kalimat-kalimat yang ada 

pada chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No Shounen 

Tachi.  

Novel Niji no Shounen Tachi menjadi naskah sasaran sebagai subjek, 

sedangkan novel Laskar Pelangi menjadi naskah sumber sebagai pembanding. 

Kalimat-kalimat yang dianalisis adalah kalimat terjemahan berbahasa Jepang 

sebagai bahasa sasaran yang terhubung langsung dengan kalimat-kalimat bahasa 

sumber. Peneliti membatasi penelitian ini pada kalimat yang ada pada chapter 4 

Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No Shounen Tachi sekaligus 

chapter 4 Perempuan-perempuan Perkasa dalam Laskar Pelangi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui teknik penerjemahan yang digunakan pada kalimat yang 

terdapat pada chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No 

Shounen Tachi. 

2. Untuk mengetahui metode penerjemahan yang digunakan pada kalimat yang 

terdapat pada chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No 

Shounen Tachi. 
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E. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian yaitu, manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam 

bidang ilmu linguistik khususnya pada materi penerjemahan dan melalui analisis 

metode dan teknik penerjemahan pada kalimat yang terdapat pada chapter 4 

Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No Shounen Tachi dapat 

menambah wawasan tentang terjemahan tulisan (honyaku).   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengajar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam 

pengajaran penerjemahan khususnya mata kuliah honyaku. Selain itu, 

diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai metode dan teknik 

penerjemahan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

evaluasi bagi pengajar, sehingga pengajar dapat menemukan cara pengajaran 

yang tepat agar pembelajar tidak mengalami kesulitan. 

b. Bagi pembelajar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan 

dapat meningkatkan pemahaman tentang penerjemahan. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru dalam mengkaji 

ilmu linguistik yang ranahnya pada penerjemahan. 
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F. Definisi Operasional 

1. Penerjemahan 

Penerjemahan berasal dari kata dasar terjemah. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), menerjemahkan mempunyai arti menyalin (memindahkan) 

suatu bahasa ke bahasa lain. Selain itu, menerjemahkan juga diartikan sebagai 

mengalihbahasakan. Sedangkan, terjemahan bermakna (1) salinan bahasa, alih 

bahasa (dari suatu bahasa ke bahasa lain); (2) hasil menerjemahkan. Penerjemah 

adalah orang yang mengalihbahasakan atau juru terjemah. Kata penerjemahan 

sendiri bermakna proses, cara, perbuatan menerjemahkan dan pengalihbahasaan. 

2. Metode Terjemahan 

Nababan (2007:45) berpendapat bahwa metode penerjemahan merupakan 

metode dengan orientasi penerjemah yang ingin dicapai pada terjemahannya, 

sehingga metode penerjemahan menjadi cara yang dipilih dan dipercaya 

penerjemah dalam proses menerjemahankan terhadap sebuah penugasan. Newmark 

(dalam Nababan, 2007:46) menyebutkan bahwa metode penerjemahan terdapat 

delapan metode dasar yang diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok 

metode penerjemahan kata-demi-kata, harfiah, setia dan semantis merupakan 

kelompok metode yang menekankan pada bahasa sumber, sedangkan kelompok 

metode penerjemahan adaptasi, bebas, idiomatis, dan komunikatif merupakan 

metode yang menekankan pada bahasa sasaran.  

3. Teknik Penerjemahan 

Teknik penerjemahan merupakan teknik yang dipakai penerjemahan selama 

proses penerjemahan berlangsung pada tataran kata, frasa, dan kalimat. Teknik 
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penerjemahan yang diusulkan Molina & Albir, (2002:509) serta 

membandingkannya dengan pendapat ahli penerjemah lainnya. Berikut teknik-

teknik penerjemahan meliputi Adaptasi (Adaptation), Amplifikasi (Amplification), 

Peminjaman (Borrowing), Kalke (Calque), Kompensasi (Compensation), Deskripsi 

(Description), Kreasi Diskursif (Discursive creation), Kesepadanan Lazim 

(Established Equivalent), Generalisasi (Generalization), Amplifikasi Linguistik 

(Linguistic Amplification), Kompresi Linguistik (Linguistic Compression), 

Terjemahan Harfiah (Literal Translation), Modulasi (Modulation), Partikularisasi 

(Particularization), dan Reduksi (Reduction). 

4. Chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei 

Chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei merupakan salah satu chapter 

yang terdapat pada novel Niji no Shounen Tachi. Novel Niji no Shounen Tachi 

merupakan novel terjemahan ke dalam bahasa Jepang dari novel asli Laskar Pelangi 

oleh Andrea Hirata yang berbahasa Indonesia. Pada chapter tersebut diceritakan 

sosok guru perempuan bernama Bu Mus. Perjuangan Bu Mus sangat menginspirasi. 

Pada chapter 4 tersebut juga terdapat nilai-nilai pendidikan dan agama khususnya 

jaran Islam. Bu Mus yang berperan sebagai guru, memberikan wawasan dan 

pengetahuan menjadi sosok pengajar. 
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G. Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah garis besar penelitian ini 

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA berisi tentang sintaksis, semantik, 

penerjemahan, metode penerjemahan, teknik penerjemahan, dan kelas kata. 

BAB III METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA berisi tentang 

metode penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian, teknik analisis data, analisis data dan hasil penelitian. 

BAB IV ANALISIS DATA berisi tentang hasil analisis metode dan teknik 

penerjemahan pada kalimat yang terdapat pada chapter 4 dalam novel Niji no 

Shounen Tachi. 

BAB V PENUTUP berisi tentang simpulan dan saran. 


