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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Sistaksis 

1. Pengertian Sintaksis 

Kata sintaksis ini berasal dari Yunani, yakni sun serta tatein, yang memiliki arti 

menempatkan. Jadi, kata sintaksis ini secara etimologis adalah menempatkan bersama-

sama kata-kata itu menjadi kelompok kata atau kalimat. Dengan kata lain sintaksis ini 

ialah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata itu di dalam tuturan. Sama 

halnya dengan morfologi, namun tetapi morfologi itu menyangkut struktur gramatikal 

di dalam kata. Unsur bahasa yang termasuk di dalam sintaksis ini ialah frasa, klausa, 

serta kalimat. Tuturan di dalam hal ini menyangkut apapun yang dituturkan orang 

dalam bentuk kalimat. Ramlan (1981) berpendapat bahwa sintaksis ini merupakan 

suatu bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk dari 

wacana, kalimat, klausa, frasa. Oleh karena itu, menurut peneliti dapat disimpulkan 

bahwa sintaksis adalah kajian ilmu yang mencangkup hubungan kata, frasa, klausa, dan 

kalimat. 

2. Struktur Sintaksis 

Struktur sintaksis ada tiga yaitu fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran 

sintaksis. Dalam fungsi sintaksis ada hal-hal penting yaitu subjek, predikat, dan objek. 

Dalam kategori sintaksis ada istilah nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Dalam 
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peran sintaksis ada istilah pelaku, penderita, dan penerima. Verhaar (1978) 

menyebutkan fungsi-fungsi S, P, O, dan K merupakan kotak kosong yang diisi kategori 

dan peranan tertentu. Contohnya:  

(1) Kalimat aktif: Nenek melirik kakek tadi pagi. (S P O K - pelaku sasaran) 

(2) Kalimat pasif: Kakek dilirik nenek tadi pagi. (S P O K - sasaran pelaku) 

Agar menjadi kalimat berterima, maka fungsi S dan P harus berurutan dan tidak 

disisipi kata di antara keduanya. Struktur sintaksis minimal mempunyai fungsi subjek 

dan predikat seperti pada verba intransitif yang tidak membutuhkan objek. Contohnya: 

Kakek makan. Verba transitif selalu membutuhkan objek. Contohnya: Nenek 

membersihkan kamarnya. 

Djoko (1982) menjabarkan bahwa hadir tidaknya fungsi sintaksis tergantung 

konteksnya. Contohnya: 

(1) Kalimat seruan: Hebat! 

(2) Kalimat jawaban: Sudah! 

(3) Kalimat perintah: Baca! 

Fungsi-fungsi sintaksis harus diisi kategori-kategori yang sesuai. Fungsi subjek diisi 

kategori nomina, fungsi predikat diisi kategori verba, fungsi objek diisi kategori 

nomina, dan fungsi keterangan diisi kategori adverbia. Contohnya: 

(1) Dia guru. (salah) - S O 

(2) Dia adalah guru. (benar) - S P O 

Kata adalah pada kalimat tersebut merupakan verba kopula, seperti to be pada bahasa 

Inggris. 
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(3) Berenang menyehatkan tubuh. - S P O 

Kata berenang menjadi berkategori nomina karena yang dimaksud adalah pekerjaan 

berenangnya. Peran dalam struktur sintaksis tergantung pada makna gramatikalnya. 

Kata yang bermakna pelaku dan penerima tetap tidak berubah walaupun kata kerja 

yang aktif diganti menjadi pasif. Pelaku berarti objek yang melakukan pekerjaan. 

Penerima berarti objek yang dikenai pekerjaan. Makna pelaku dan sasaran merupakan 

makna gramatikal. Eksistensi struktur sintaksis terkecil ditopang oleh urutan kata, 

bentuk kata, dan intonasi. Perbedaan urutan kata dapat menimbulkan perbedaan makna. 

Contohnya: 

(1) Tiga jam – jam tiga. 

(2) Nenek melirik kakek. – Kakek melirik nenek. 

Dalam kalimat aktif transitif mempunyai kendala gramatikal yaitu fungsi 

predikat dan objek tidak dapat diselipi kata keterangan. Contohnya: 

(1) Nenek melirik tadi pagi kakek. (salah) 

 

B. Satuan Sintaksis 

1. Kalimat 

Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih yang 

mengandung pikiran yang lengkap dan punya pola intonasi akhir. Contoh: Ayah 

membaca koran di teras belakang. 

Sebuah kalimat luas dapat dipulangkan pada pola-pola dasar yang dianggap 

menjadi dasar pembentukan kalimat luas itu. 
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Pola kalimat I = kata benda-kata kerja. Contoh: Adik menangis. Anjing dipukul. Pola 

kalimat I disebut kalimat “verbal”. 

Pola kalimat II = kata benda-kata sifat. Contoh: Anak malas. Gunung tinggi. Pola 

kalimat II disebut pola kalimat “atributif”. 

Pola kalimat III = kata benda-kata benda. Contoh: Bapak pengarang. Paman Guru. Pola 

pikir kalimat III disebut kalimat nominal atau kalimat ekuasional. Kalimat ini 

mengandung kata kerja bantu, seperti: adalah, menjadi, merupakan. 

Pola kalimat IV (pola tambahan) = kata benda-adverbial. Contoh: Ibu ke pasar. Ayah 

dari kantor. Pola kalimat IV disebut kalimat adverbial 

Jenis-jenis kalimat sebagai berikut: 

1) Kalimat inti dan kalimat non inti. 

Kalimat inti disebut juga kalimat dasar, adalah kalimat yang dibentuk dari klausa 

inti yang lengkap bersifat deklaratif, aktif atau netral dan afirmatif. Dalam bahasa 

Indonesia paling tidak kalimat inti kita dapati dengan pola sebagai berikut: 

FN + FV = Nenek datang 

FN + FV + FN = Nenek membaca komik 

FN + FV + FN + PN = Nenek membacakan kakek komik 

FN + FN = Nenek dokter 

FN + FA = Nenek cantik 

FN + Fnum = Uangnya dua juta 

FN + FP = Uangnya di dompet 

2) Kalimat tunggal dan kalimat majemuk 
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Kalimat tunggal: klausanya hanya satu. Kalimat majemuk: klausa dalam kalimat 

terdapat lebih dari satu. Macam-macam kalimat majemuk: 

a) Kalimat majemuk koordinatif. 

b) Kalimat majemuk subordinatif 

c) Kalimat majemuk kompleks. 

d) Kalimat mayor dan kalimat minor 

Kalimat mayor: klausanya lengkap, minimal mempunyai subjek dan predikat. 

Kalimat minor: klausanya tidak lengkap, hanya terdiri dari S/P/O/K saja. 

e) Kalimat verbal dan kalimat non verbal 

f) Kalimat bebas dan kalimat terikat. 

2. Klausa 

Klausa adalah satuan gramatika yang terdiri dari subjek (S) dan predikat (P) baik 

disertai objek (O), dan keterangan (K), serta memilki potensi untuk menjadi kalimat. 

Misalnya: banyak orang mengatakan. Unsur inti klausa ialah subjek (S) dan predikat 

(P). Penggolongan klausa: 

a. Klausa Berdasarkan unsur intinya; 

b. Berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat; 

c. Berdasarkan kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat. 

3. Frasa 

Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak 

melampaui batas fungsi. Misalnya: akan datang, kemarin pagi, yang sedang menulis. 

Dari batasan di atas dapatlah dikemukakan bahwa frasa mempunyai dua sifat, yaitu: 
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a. Frasa merupakan satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih. 

b. Frasa merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa, maksudnya  

4. Kata 

Didalam tataran sintaksis, kata ini merupakan satuan terkecil, yang dengan secara 

hierarkial itu menjadi komponen pembentuk satuansintaksis yang lebih besar, yakni 

frasa. Maka disini, kata itu hanya dibicarakan ialah sebagai satuan terkecil dalam 

sintaksis, yakni dalam hubungannya dengan unsur-unsur pembentuk satuan yang lebih 

besar, ialah frasa, klausa, serta kalimat. 

Didalam pembicaraan kata yakni sebagai pengisi satuan sintaksis, pertama-tama 

harus kita bedakan dulu dua macam kata, yakni yang disebut dengan kata penuh 

(fullword) serta kata tugas (funcionword). kata penuh merupakan kata kata yang 

termasuk kategori nomina, adjektiva, adverbial, serta numeralia. Sedangkan yang 

termasuk kata tugas ini ialah kata-kata yang berkategori sebagai preposisi serta 

kojungsi. 

 

C. Semantik 

Semantik mempunyai objek yaitu makna. Makna berada pada seluruh tataran, 

meliputi tataran fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Makna dalam objek semantik 

sangat tidak dapat diamati secara empiris, sehingga kadang semantik diabaikan. Tetapi, 

pada tahun 1965, Chomsky menyatakan bahwa semantik sangat menentukan 

komponen dari tata bahasa dan makna kalimat. 
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1. Hakikat Makna 

Saussure berpendapat bahwa setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri dari 

2 komponen, yaitu komponen signifian (yang mengartikan) yang berwujud runtunan 

bunyi, dan komponen signifie (yang diartikan) yang berwujud pengertian atau konsep 

(yang dimiliki signifian). Saussure mengembahkan teori bahwa makna adalah 

pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Jika 

tanda linguistik tersebut disamakan identitasnya dengan kata atau leksem, berarti 

makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki oleh setiap kata atau leksem. Jika 

disamakan dengan morfem, maka makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki 

oleh setiap morfem, baik morfem dasar maupun morfem afiks. 

Di dalam penggunaannya dalam pertuturan yang nyata, makna kata atau leksem 

itu seringkali terlepas dari pengertian atau konsep dasarnya dan juga acuannya. Banyak 

pakar menyatakan bahwa kita baru dapat menentukan makna sebuah kata apabila kata 

itu sudah berada dalam konteks kalimatnya. Pakar itu juga mengatakan bahwa makna 

kalimat baru dapat ditentukan apabila kalimat itu berada di dalam konteks wacananya 

atau konteks situasinya. Bahasa bersifat arbiter, sehingga hubungan antara kata dan 

maknanya juga bersifat arbiter. 

2. Jenis Makna 

a. Makna Leksikal, Gramatikal dan Kontekstual 

Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa 

konteks apapun. Dapat juga dikatakan bahwa makna leksikal adalah makna yang 

sebenarnya, sesuai dengan hasil observasi indera kita atau makna apa adanya. Makna 
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gramatikal adalah makna yang ada jika terjadi proses gramatikal seperti afiksasi, 

reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi. Makna kontekstual adalah makna sebuah 

leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Makna konteks dapat juga 

berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu dan lingkungan penggunaan bahasa 

itu. 

b. Makna Referensial dan Non-referensial 

Sebuah kata atau leksem dikatakan bermakna referensial jika ada referensnya 

atau acuannya. Ada sejumlah kata yang disebut kata diektik, yang acuannya tidak 

menetap pada satu wujud. Misalnya: kata-kata pronominal seperti, dia, saya dan kamu. 

c. Makna Denotatif dan Makna Konotatif 

Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang 

dimiliki oleh sebuah leksem. Makna denotatif sebenarnya sama dengan makna leksikal. 

Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang 

berhubungan dengan nilai rasa dari orang yang menggunakan kata tersebut. Konotasi 

sebuah kata bisa berbeda antara seseorang dengan orang lain. 

d. Makna Konseptual dan Makna Asosiatif 

Leech (1981) membagi makna menjadi menjadi makna konseptual dan makna 

asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas 

dari konteks atau asosiasi apapun. Makna konseptual sebenarnya sama dengan makna 

leksikal, deotatif dan makna referensial. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki 

sebuah leksem atau kata bahasa. Makna asosiasi sama dengan perlambangan yang 

digunakan oleh suatu masyarakat bahasa untuk menyatakan konsep lain, yang 
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mempunyai kemiripan sifat, keadaaan atau ciri-ciri yang ada pada leksem tersebut. 

Makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif, karena kata-kata tersebut berasosiasi 

dengan nilai rasa terhadap kata itu. Makna stilistika berkenaan dengan perbedaan 

penggunaan kata sehubungan dengan perbedaan sosial atau bidang kegiatan. Makna 

afektif berkenaan dengan perasaan pembicara terhadap lawan bicara atau terhadap 

objek yang dibicarakan. Makna kolokatif berkenaan dengan ciri-ciri makna tertentu 

yang dimiliki sebuah kata dengan kata-kata yang bersinonim. 

e. Makna Kata dan Makna Istilah 

Pada awalnya, makna yang dimiliki oleh sebuah kata adalah makna leksikal, 

denotatif atau makna konseptual. Namun, dalam penggunaannya makna kata itu baru 

menjadi jelas jika kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks 

situasinya. Istilah mempunyai makna yang pasti, jelas, tidak meragukan, meskipun 

tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu, istilah sering dikatakan bebas konteks, 

sedangkan kata tidak bebas konteks. 

f. Makna Idiom dan Peribahasa 

Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna 

unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Idiom terbagi atas 

idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang semua unsurnya telah 

melebur menjadi satu kesatuan. Sedangkan idiom sebagian adalah idiom yang salah 

satu unsurnya masih memiliki makna leksikal sendiri. Peribahasa memilliki makna 

yang masih dapat ditelusuri dari makna unsurnya karena adanya “asosiasi” antara 

makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. 
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3. Perubahan Makna 

Secara sinkronis makna sebuah kata atau leksem tidak akan berubah, tetapi secara 

diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Dalam masa yang relative singkat, makna 

sebuah kata tidak akan berubah, tetapi dalam waktu yang relative lama ada 

kemungkinan makna tersebut akan berubah. Ini tidak berlaku untuk semua kosakata, 

tetapi hanya terjadi pada sebuah kata saja, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara 

lain: 

a. Perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi; 

b. Perkembangan sosial budaya; 

c. Perkembangan pemakaian kata; 

d. Pertukaran tanggapan indera (sinestesia); 

e. Adanya asosiasi. 

 

D. Kelas Kata 

1. Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia 

Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. 

Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan 

yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Wahyono dan Mulyono 

(2016) dalam KTSP Bahasa Indonesia Untuk SMK/MAK Kelas XI berpendapat bahwa 

macam-macam kelas kata sebagai berikut. 
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a. Kata Benda (Nomina) 

Kata benda (nomina) adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. 

Bentuk benda dapat bersifat abstrak ataupun konkret. 

b. Kata Kerja (Verba) 

Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. 

c. Kata Sifat (Adjektiva) 

Kata sifat adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata 

benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Selain itu, kata sifat mampu menerangkan 

kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. 

d. Kata Ganti (Pronomina) 

Kelompok kata ini dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang 

dibendakan. 

e. Kata Keterangan (Adverbia) 

Kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, 

kata sifat, dan kata bilangan, bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh 

kalimat. 

f. Kata Bilangan (Numeralia) 

Kata bilangan adalah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, 

dan urutan sesuatu yang dibendakan. 

g. Kata Tugas 

Kata tugas merupakan kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti 

leksikal. Dari segi bentuk umumnya, kata-kata tugas sukar mengalami perubahan 
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bentuk, seperti kata dengan, telah, dan, tetapi. Namun, ada sebagian yang dapat 

mengalami perubahan golongan kata, tetapi jumlahnya sangat terbatas, seperti kata 

tidak dan kata sudah. Meskipun demikian, kedua kata tersebut dapat mengalami 

perubahan menjadi menidakkan dan menyudahkan. 

2. Kelas Kata dalam Bahasa Jepang 

Jenis kata merupakan klasifikasi kata berdasarkan pada tataran gramatika, dalam 

mengklasifikasikannya perlu ditentukan kriteria/parameter. Parameter tersebut dapat 

beragam bergantung pada pemahaman seseorang terhadap kaidah gramatika suatu 

bahasa atau kesadaran seseorang terhadap rasa bahasanya, sehingga terdapat klasifikasi 

kata yang bervariatif. 

Murakami (1986: 24 dalam Dahidi: 2004) membagi kata ‘tango’ dalam bahasa 

Jepang menjadi dua kelompok besar, yaitu jiritsugo dan fuzokugo. Kelas kata yang 

dengan sendirinya dapat menjadi bunsetsu seperti meishi ‘nomina’, doushi ‘verba’, 

keiyoshi ‘adjektiva’ atau ada juga yang menyebutnya i-keisyoushi ‘adjektiva-i’, 

keiyoudoshi atau ada juga yang menyebutnya na-keiyoushi ‘adjektiva-na’, fukushi 

‘adverbia’, rentaishi ‘prenomina’, setsuzokushi ‘konjungsi’, dan kandooshi ‘interjeksi’, 

itu semua termasuk kelompok jiritsugo, sedangkan kelas kata yang dengan sendirinya 

tidak dapat menjadi bunsetsu seperti kelas kata joshi ‘partikel’, dan jodoushi ‘verba 

bantu’ termasuk kelompok fuzokugo. 

Jiritsugo adalah kelompok kata yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna, 

sedangkan fuzokugo adalah kelompok kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Istilah 
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jiritsugo hampir sama dengan istilah morfem bebas dalam bahasa Indonesia, dan 

fuzokugo mirip dengan istilah morfem terikat.  

Dalam tulisan ini, penulis hanya akan menguraikan klasifikasi kata dalam bahasa 

Jepang berdasarkan Gramatika Hashimoto. Seperti sudah dikemukakan dimuka, 

alasannya yaitu mengingat gramatika ini banyak diacu pada pelajaran tata bahasa di 

sekolah-sekolah baik bahasa Jepang sebagai bahasa nasional maupun bahasa Jepang 

sebagai bahasa asing. Dijelaskan oleh Masuoka (1999) bahwa gramatika Hashimoto 

memisahkan bunsetsu ‘frasa’, disamping kata, dan kalimat. Bunsetsu ‘frasa’ adalah 

suatu pemilahan frasa yang paling pendek yang terdapat di dalam suatu ujaran. 

Misalnya: 

(1) Watashi wa/sakujitsu/yuujin to/futari de/Maruzen e/ hon o/kai ni/ikimashita. 

Saya/kemarin/teman dengan/ berdua/Maruzen ke/ buku Acc/ membeli-untuk 

datang-bentuk lampau 

Saya telah membeli buku ke Maruzen berdua bersama teman kemarin. 

Bagian yang dipisahkan oleh garis miring merupakan satu bunsetsu. Bunsetsu 

mempunyai bentuk tertentu yang pasti, dan mempunyai makna tertentu. Dengan 

demikian, sebuah kalimat dapat dipilah-pilah terdiri atas beberapa bunsetsu. Seperti 

dijelaskan oleh Hashimoto bahwa bunsetsu adalah satuan atau unit terkecil untuk 

menentukan dan menguraikan kalimat dan ia membentuk kalimat secara langsung. 

Apabila menguraikan lagi satu bunsetsu misalnya, akan diperoleh go ‘kata’. 

Dengan demikian, bunsetsu dibentuk oleh kata-kata, dan bunsetsu dapat pula dibentuk 

hanya dengan satu kata. Dengan mengklasifikasikan bunsetsu tersebut, pada akhirnya 
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akan terdiri atas dua jenis kelompok kata, yaitu kata-kata yang muncul di awal bunsetsu 

tersebut, lagi pula kata-kata tersebut dapat digunakan secara berdiri sendiri seperti 

watashi ‘saya’, sakujitsu ‘kemarin’, yuujin ‘teman’, kau ‘membeli’, iku ‘pergi’, dll. 

Katakata seperti itu disebut shi atau jiritsugo ‘kata-kata yang dapat berdiri sendiri’. 

Selain itu, terdapat unsur-unsur yang melekati kata-kata tersebut dan ia tidak dapat 

berdiri sendiri seperti wa, to, de, o, ni, masu, ta, dll. Unsur-unsur ini disebut ji atau 

fuzokugo ‘kata-kata yang berfungsi untuk membantu kata yang lain’. 

Sepengetahuan penulis, pengertian bunsetsu yang dimaksud Hashimoto, sama dengan 

istilah ku ‘frasa’ yang dimaksud dalam tata bahasa modern. Sedangkan istilah bunsetsu 

sendiri dalam tata bahasa modern digunakan untuk merujuk pada klausa, seperti halnya 

sama dengan rujukan yang dimaksud dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, dalam 

tata bahasa modern istilah bunsetsu dipergunakan untuk merujuk pada satuan yang 

lebih besar dari frasa. 

 

E. Penerjemahan 

1. Pengertian Penerjemahan 

Penerjemahan adalah kegiatan memahami teks dalam satu bahasa, yang lazim 

disebut sebagai bahasa sumber (BSu), dan mengungkapkan pemahaman tentang 

bacaan tersebut ke dalam bahasa lain, yang disebut sebagai bahasa sasaran (BSa). Hasil 

dari kegiatan tersebut yang dilakukan oleh seorang yang disebut penerjemah adalah 

terjemahan atau teks sasaran (TSa) yang sepadan dengan teks sumbernya (TSu) 

(Kardimin, 2013). 
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Newmark (1988: 5) menjelaskan bahwa penerjemahan adalah sebuah usaha 

untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam TSu ke dalam TSa secara sepadan 

(Newmark, 1988: 5). Penjelasan Newmark dapat dilihat pada diagram dinamika 

penerjemahan yang melibatkan dua teks, yaitu TSu dan TSa, sebagai berikut. 

 

Diagram 2.1 Dinamika Penerjemahan 

Penerjemahan adalah kegiatan mengalihkan secara tertulis pesan dari teks suatu 

bahasa ke dalam teks bahasa lain (Hoed, 1992: 54). Dalam hal ini teks yang 

diterjemahkan disebut teks sumber (Tsu) dan bahasanya disebut bahasa sumber (Bsu). 

Berkenaan dengan hasil terjemahannya, teks yang disusun oleh penerjemah disebut 

teks sasaran (Tsa) dan bahasanya disebut bahasa sasaran (Bsa) (Hoed dalam Kardimin, 

2017: 191). 

2. Langkah Penerjemahan 

Larson (dalam Kardimin, 2017: 191-192) mendefinisikan penerjemahan sebagai 

pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran melalui tiga langkah 

pendekatan sebagai berikut. 
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a. Mempelajari leksikon, struktur gramatika, situasi komunikasi, dan konteks budaya 

dari teks bahasa sumber.  

b. Menganalisis teks bahasa sumber untuk menemukan maknanya. 

c. Mengungkapkan kembali makna yang sama dengan menggunakan. 

d. Leksikon dan struktur gramatikal yang sesuai dalam bahasa sasaran. 

3. Proses Penerjemahan 

Proses merupakan jalur untuk mencapai sesuatu dalam suatu kegiatan. Hal 

tersebut juga berlaku pada kegiatan menerjemahkan. Proses penerjemahan dapat 

diartikan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penerjemah dalam 

mengalihkan informasi yang ada dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Nida 

dan Taber (1969: 33) menyebutkan bahwa penerjemahan merupakan proses yang 

kompleks, oleh karena itu penerjemahan berlangsung dengan tiga tahap sebagai 

berikut: 

a. Tahap analisis (analysis) 

Dalam menganalisa sebuah teks, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

menganalisa teks yang akan diterjemahkan dengan tujuan untuk mengetahui   apa   

yang   ingin   disampaikann oleh   si   penulis   asli   dan   untuk mengidentifikasi kata-

kata sulit dan istilah teknis dari kalimat kompleks. Dalam tahap ini, penerjemah 

menganalisis teks BSu dalam hal hubungan gramatikal dan makna serta rangkaian kata-

kata untuk memahami makna atau isi secara keseluruhan. Hal-hal yang dianalisis 

berupa aspek linguistik dan aspek ekstralinguistik. Unsur-unsur kebahasaan seperti 

unsur-unsur kata, struktur tata bahasa, dan konteks komunikasi termasuk dalam unsur 
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linguistik. Unsur ekstralinguistik terkait dengan sosio budaya teks BSu yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari bahasa itu. 

b. Pengalihan (transfer) 

Setelah penerjemah benar-benar memahami makna yang terkandung dalam 

bahasa sumber dan juga struktur bahasa sumber, langkah berikutnya dalam proses 

penerjemahan adalah pengalihan makna. Pada tahapan ini penerjemah mulai 

menerjemahkan dalam pikiran dan dituliskan ke dalam BSa, mencari padanan kata 

yang tepat dari BSu ke dalam BSa. Pada tahap ini juga seorang penerjemah 

memutuskan ideologi mana yang akan digunakan (foreignization atau domestication), 

metode apa yang akan dipakai dan teknik apa yang akan diaplikasikan dengan 

mempertimbangkan tiga aspek yaitu keakuratan (accuracy), kewajaran (naturalness), 

dan keterbacaan (readability). 

c. Penyelarasan (restructuring) 

Restrukturisasi atau penyelarasan isi pesan pada BSa adalah tahap akhir dalam 

proses penerjemahan. Tahap ini merupakan penyesuaian hasil penerjemahan dengan 

kaidah dan pemikiran pembaca BSa dalam bentuk bahasa yang sewajar mungkin. 

Dalam tahapan ini seorang penerjemah membuat hasil terjemahannya yang luwes dan 

mudah dipahami agar pembaca tidak merasa seperti merasa membaca teks terjemahan. 

Beberapa penerjemah menyatakan bahwa tujuan dari restructuring adalah; mengecek 

penggunaan istilah-istilah teknis secara konsisten, meyakinkan struktur kalimat 

terjemahan dengan tata Bahasa Indonesia, dan mempertimbangkan apakah kalimat-

kalimat kompleks seharusnya ditulis kembali menjadi kalimat yang lebih sederhana 
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agar mudah dimengerti. 

4. Metode Penerjemahan 

Istilah metode berasal dari kata method dalam bahasa Inggris. Menurut KBBI 

online, pengertian metode adalah (1) cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode merupakan cara 

kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan. Metode juga dapat diartikan sebagai (2) sikap sekelompok 

sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif. 

Pengertian metode pada KBBI juga disebutkan yaitu (3) prinsip dan praktik pengajaran 

bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemahan.  

Rencana pelaksanaan penerjemahan diwujudkan melalui tiga tahap penting, 

yaitu: analisis, pengalihan dan penyerasian. Dalam pelaksanaannya, ketiga tahap ini 

dijalankan dengan menggunakan cara tertentu. Cara tersebut disebut metode. 

Metode penerjemahan merupakan prinsip yang mendasari cara kita dalam 

menerjemahkan teks yang bermuara pada bentuk terjemahannya. Metode 

penerjemahan dipakai agar kegiatan penerjemahan yang dilakukan dapat lebih efektif 

dan efisien. Newmark menyebutkan ada delapan jenis metode penerjemahan yang 

dibagi menjadi dua golongan, yaitu berorientasi pada bahasa sumber (BSu) dan 

berorientasi pada bahasa sasaran (BSa): Metode penerjemahan ini juga dikenal dengan 

Diagram V (Newmark, 1988). 
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Diagram 2.2 Diagram V (Newmark, 1988: 45) 

a. Berorientasi pada BSu 

1) Penerjemahan Kata Demi Kata (Word-for-word Translation) 

Penerjemahan kata demi kata (word to word translation) dilakukan dengan 

menerjemahkan kata demi kata dan membiarkan susunan kalimat seperti dalam 

sumber. Metode penerjemahan kata demi kata pada dasarya masih sangat terikat pada 

tataran kata (Nababan, 2003:30). Dalam melakukan tugasnya, penerjemah hanya 

mencari padanan kata bahasa sumber dalam bahasa sasaran tanpa megubah susunan 

kata dalam terjemahannya. Dengan kata lain, susunan kata dalam kalimat terjemahan 

sama persis dengan susunan kata dalam kalimat aslinya. 

2) Penerjemahan Harfiah (Literal Translation) 

Penerjemahan harfiah (literal translation) dilakukan dengan mengubah struktur 

kalimat namun kata dan gaya bahasa masih dipertahankan. Penerjemahan harfiah 

mula-mula dilakukan seperti penerjemahan kata demi kata, tetapi penerjemah 

kemudian menyesuaikan susunan kata dalam kalimat terjemahannya yang sesuai 
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dengan susunan kata dalam kalimat bahasa sasaran. Metode ini biasanya diterapkan 

apabila struktur kalimat bahasa sumber berbeda dengan struktur kalimat bahasa sasaran. 

3) Penerjemahan Setia (Faithful Translation) 

Penerjemahan setia (faithful translation) ini dilakukan dengan mempertahankan 

sejauh mungkin aspek format atau aspek bentuk sehingga dapat secara lengkap melihat 

segi bentuknya. Penerjemahan setia mencoba memproduksi makna kontekstual teks 

bahasa sumber (TSu) dengan masih dibatasi oleh struktur gramatikalnya. Kata-kata 

yang bermuatan budaya dialihbahasakan, tetapi penyimpangan dari segi tata bahasa 

dan pilihan kata masih tetap dibiarkan. Penerjemahan ini berpegang teguh pada maksud 

dan tujuan teks bahasa sumber, sehingga hasil terjemahannya kadang-kadang terasa 

kaku dan seringkali asing. 

4) Penerjemahan Semantik (Semantic Translation) 

Penerjemahan semantis (semantic translation) menekankan pada penggunaan 

istilah, kata kunci, atau ungkapan yang harus dihadirkan dalam hasil 

terjemahan. Berbeda dengan penerjemahan setia, penerjemahan semantik lebih luwes 

dan mempertimbangkan unsur estetika teks BSu dengan mengkompromikan makna 

selama masih dalam batas kewajaran. Penerjemahan semantik juga lebih fleksibel bila 

dibandingkan dengan penerjemahan setia yang lebih terikat oleh BSu. 

b. Berorientasi pada BSa 

1) Penerjemahan Adaptasi (Adaptation) 

Penerjemahan adaptasi (adaptation translation) menekankan pada isi pesan, 

sedangkan bentuk disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Adaptasi merupakan 
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metode penerjemahan yang paling bebas dan paling dekat dengan BSa. Istilah “saduran” 

dapat dimasukkan pada metode ini asalkan penyadurannya tidak mengorbankan hal-

hal penting dalam teks bahasa sumber (TSu), misalnya: tema, karakter ataupun alur. 

Biasanya, metode ini diterapkan dalam melakukan penerjemahan drama atau puisi. 

2) Penerjemahan Bebas (Free Translation) 

Penerjemahan bebas (free translation) menekankan pada pengalihan pesan 

sedang pengungkapannya dilakukan sesuai kebutuhan pembaca. Metode ini 

merupakan penerjemahan yang mengutamakan isi dan mengorbankan bentuk teks BSu. 

Biasanya, metode ini berbentuk parafrasa yang dapat lebih panjang atau lebih pendek 

daripada teks aslinya. Newmark tidak menyebut penerjemahan bebas sebagai “karya 

terjemahan”, karena adanya banyak perubahan pada teks bahasa sasaran (TSa). 

3) Penerjemahan Idiomatik (Idiomatic Translation) 

Penerjemahan idiomatis (idiomatic translation) berusaha menemukan padanan 

istilah, ungkapan, dan idiom yang tersedia dalam bahasa sasaran. Metode ini bertujuan 

mereproduksi pesan dalam teks BSu, tetapi sering dengan menggunakan kesan 

keakraban dan ungkapan idiomatik yang tidak didapati pada versi aslinya. Oleh karena 

itu, banyak terjadi distorsi nuansa makna. 

4) Penerjemahan Komunikatif (Communicative Translation) 

Penerjemahan komunikatif (communicative translation) menekankan pada pesan 

dan memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi, namun tidak menerjemahkan secara 

bebas. Metode ini mengupayakan reproduksi makna kontekstual yang sedemikian rupa, 

sehingga baik aspek kebahasaan maupun aspek isi langsung dapat dimengerti oleh 
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pembacanya. Sesuai dengan namanya, metode ini memperhatikan prinsip komunikasi, 

yakni khalayak pembacanya dan tujuan penerjemahan. Melalui metode ini, sebuah 

versi teks BSu dapat diterjemahkan menjadi beberapa versi teks bahasa sasaran sesuai 

dengan prinsip di atas. 

 

5. Teknik Penerjemahan 

Dalam KBBI online, teknik adalah (1) pengetahuan dan kepandaian membuat 

sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri (bangunan, mesin). Misal contoh kata 

yaitu sekolah teknik dan ahli teknik. Selain itu, teknik juga diartikan sebagai (2) cara 

(kepandaian dan sebagainya) membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan 

dengan seni. Teknik juga menjadi (3) metode atau sistem mengerjakan sesuatu. 

Nababan (2007:49) menjabarkan bahwa konsep teknik penerjemahan merupakan 

salah satu konsep studi penerjemahan yang problematik berkenaan dengan dua konsep 

sebelumnya (metode dan strategi). Teknik menggambarkan hasil terjemahan dan dapat 

digunakan untuk mengklasifikasikan tipe-tipe solusi terjemahan. Teknik penerjemahan 

banyak berkaitan dengan sistem bahasa yang berbeda. Teknik penerjemahan 

borrowing, transposition, inversion dan omission, semestinya tidak dianggap sebagai 

teknik karena teknik itu adalah tuntutan sistem bahasa yang berbeda, bukan karena 

tuntutan teks. Sementara, teknik yang berkaitan dengan teks adalah opsi-opsi yang 

dipilih oleh penerjemah karena misalnya jarak antara teks dengan pembaca sasaran, 

sehingga penerjemah harus memilih teknik tertentu agar pembaca bisa memahami teks 

sasaran. 
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Teknik penerjemahan adalah teknik atau cara yang pakai penerjemahan selama 

proses penerjemahan berlangsung pada tataran kata, frasa, dan kalimat. Teknik 

penerjemahan yang diusulkan Molina & Albir, (2002:509) serta membandingkannya 

dengan pendapat ahli penerjemah lainnya. Molina dan Albir (2002: 509) 

mendefinisikan teknik penerjemahan sebagai prosedur untuk menganalisis dan 

mengklasifikasikan bagaimana kesepadanan terjemahan berlangsung dan dapat 

diterapkan pada berbagai satuan lingual. Di bawah ini dikemukakan teknik 

penerjemahan versi Molina dan Albir (2002: 509-511): 

a. Transposisi (Transposition) 

Merupakan teknik penggantian kategori tata bahasa (gramatikal) BSu kedalam 

BSa yang dianggap lebih sesuai. 

BSu : how hungry you are 

BSa : kau lapar sekali. 

b. Modulasi (Modulation) 

Dengan teknik ini, penerjemah mengubah sudut pandang, fokus, atau kategori 

kognitif dalam kaitannya dengan BSu. 

BSu  : she does the laundry 

BSa  : ia tukang cuci kami. 

c. Adaptasi (Adaptation) 

Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mengubah unsur budaya pada BSu ke 

dalam budaya BSa. 

BSu  : how’s Jefry? 
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BSa : bagaimana kabar Jupri? 

d. Amplifikasi (Amplification) 

Teknik ini mengungkapkan pesan secara eksplisit atau memparafrasekan suatu 

informasi yang implisit dari BSu ke dalam BSa. Teknik ini biasanya digunakan dalam 

pengalihbahasaan (interpreting) dan dubbing. 

BSu : you must change 

BSa : kau harus ganti pakaian. 

e. Peminjaman (Borrowing) 

Borrowing merupakan teknik penerjemahan yang memungkinkan penerjemah 

meminjam kata atau ungkapan dari BSu, peminjamannya bisa berupa peminjaman 

murni (pure borrowing) maupun peminjaman yang telah dinaturalisasikan (naturalized 

borrowing) baik dalam bentuk morfologi ataupun pengucapan yang disesuaikan dalam 

BSa.  

a. Pure Borrowing 

BSu  : hotel BSa : hotel 

b. Naturalized Borrowing 

BSu  : calculator 

BSa  : kalkulator. 

f. Kalke (Calque) 

Teknik ini merujuk pada penerjemahan secara literal, baik kata maupun frasa dari 

BSu ke dalam BSa yang dapat berwujud leksikal atau struktural. 

BSu : a smile 
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BSa  : sebuah senyuman. 

g. Kompensasi (Compensation) 

Teknik memperkenalkan unsur-unsur pesan, informasi, atau pengaruh stilistika 

teks BSu ke dalam teks BSa. 

BSu : enter, stranger, but take heed of what awaits the sin of greed 

BSa : masuklah, orang asing, tetapi berhati-hatilah terhadap dosa yang harus 

ditanggung orang serakah. 

h. Penerjemahan Literal (Literal Translation) 

Penerjemahan kata atau ekspresi dari BSu ke BSa secara kata per kata tetapi 

strukturnya sudah mengikuti aturan BSa. 

BSu : look at his wings 

BSa : lihat sayapnya. 

i. Kreasi Diskursif (Discursive Creation) 

Teknik ini digunakan untuk menentukan padanan sementara untuk istilah yang 

maknanya tidak terduga dan keluar konteks. Teknik ini biasanya diterapkam untuk 

menerjemahkan judul buku atau film. 

Contoh: 

BSu : Shopaholic and Sister 

BSa : Si Gila Belanja Punya Kakak. 

j. Padanan Lazim (Established Equivalent) 

Teknik penggunaan istilah atau ungkapan yang sudah lazim digunakan atau 

diakui baik dalam kamus atau penggunaan bahasa sehari-hari dalam BSa. 
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BSu : afternoon, miss 

BSa : selamat siang, Nona. 

k. Generalisasi (Generalization) 

Dalam teknik ini penerjemah mengubah istilah asing yang bersifat khusus 

menjadi lebih dikenal dan umum dalam BSa. 

BSu : flat 

BSa : apartemen 

l. Partikularisasi (Particularization) 

Teknik ini merupakan kebalikan dari generalisasi. Penjelasan yang lebih konkrit 

dan jelas lebih diutamakan oleh penerjemah dalam BSa, sementara itu dalam BSu 

hanya diberikan istilah umum saja. 

BSu : it is upholstered with velvets and furs 

BSa : perabotannya berlapis beludru dan bulu binatang. 

m. Amplifikasi Linguistik (Linguistic Amplification) 

Teknik penambahan elemen-elemen linguistik dalam teks BSa agar lebih sesuai 

dan mudah dimengerti. Teknik ini biasa digunakan dalam consecutive interpreting dan 

dubbing (sulih suara). 

BSu : but never here 

BSa : tapi tak pernah kulihat di sini. 

n. Kompresi Linguistik (Linguistic Compression) 

Penerapan teknik ini dilakukan dengan mensintesa unsur-unsur linguistik dalam 

teks BSa. Teknik ini biasa digunakan dalam simultaneous interpreting dan subtitling. 
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BSu : there’s still plenty of rooms 

BSa : masih banyak tempat 

o. Reduksi (Reduction) 

Teknik ini menekankan pada pemadatan teks dari BSu ke dalam BSa, merupakan 

kebalikan dari amplifikasi. 

BSu : keep fighting spirit! 

BSa : bersemangatlah! 

p. Substitusi (Substitution) 

Teknik ini umumnya digunakan dalam pengalihbahasaan dengan cara mengubah 

unsur-unsur linguistik ke dalam paralinguistik (berhubungan dengan intonasi dan 

gerakan tubuh) atau sebaliknya. 

BSu : he shakes his head (paralinguistik) 

BSa : dia tidak setuju 

q. Variasi (Variation) 

Dengan teknik ini penerjemah mengubah unsur-unsur linguistik dan 

paralinguistik yang mempengaruhi variasi linguistik, perubahan tona, gaya bahasa, 

dialek sosial, dan juga dialek geografis. Teknik ini biasanya digunakan untuk 

menerjemahkan naskah drama dan cerita anak-anak. 

BSu : hello, babe 

BSa : halo, cewek 
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r. Deskripsi (Description) 

Penggantian istilah atau ungkapan dalam BSu baik dengan deskripsi bentuk atau 

fungsinya maupun keduanya. 

Bsu: Panettone (I) 

BSa: The traditional Italian cake eaten on New Year’s eve (E) 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Penelitian oleh Purbasari (2011) melakukan penelitian terkait analisis teknik, 

metode, dan ideologi penerjemahan dalam Subtitle film Jane Eyre Versi Serial TV 

BBC. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, dokumen yang berupa transkrip 

film Jane Eyre beserta teks terjemahannya (subtitle) dalam Bahasa Indonesia dan 

informasi yang didapat dari responden (rater). 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

mengidentifikasi teknik, metode, dan ideologi dengan pengkajian dokumen, 

penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Pemilihan sampel data dilakukan 

dengan teknik purposive sampling. Analisis dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Model analisis sesuai dengan model analisis etnografi yang 

diusulkan oleh Spradley. 

Berdasarkan teknik penerjemahan yang dominan muncul pada penelitian ini, 

dapat dilihat penerjemah cenderung menggunakan metode penerjemahan komunikatif 

dengan ideologi domestikasi. Dampak dari penggunaan teknik, metode dan ideologi 

penerjemahan yang dipilih terhadap kualitas terjemahan ialah didapatkannya nilai 
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overall quality 2, 82 dengan nilai rata-rata keakuratan terjemahan 2, 74, keberterimaan 

2, 88 dan keterbacaan 2, 98. Hal ini mengindikasikan bahwa subtitle film ini memiliki 

kualitas keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan yang baik. Teknik yang paling 

banyak memberikan kontribusi positif terhadap tingkat keakuratan, keberterimaan, dan 

keterbacaan terjemahan adalah teknik partikularisasi, peminjaman murni, kalke, dan 

generalisasi. Teknik penerjemahan yang paling banyak mengurangi tingkat keakuratan, 

keberterimaan, dan keterbacaan terjemahan adalah teknik reduksi. 

Sebagai salah satu jenis penerjemahan film yang berbeda dengan jenis 

penerjemahan lain karena adanya beberapa batasan tertentu, faktor-faktor legibility 

perlu diperhatikan dalam subtitling. Pilihan kata yang tepat serta bentuk yang sepadan 

dalam bahasa sasaran juga penting untuk diperhatikan karena makna dan kesan yang 

diterima pemirsa bisa berbeda dengan maksud penulis asli. 

 


