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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai teknik dan metode 

penerjemahan chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No 

Shounen Tachi.  Temuan penelitian dan pembahasan pada bab ini akan disajikan 

dalam tiga bagian: hasil identifikasi teknik-teknik penerjemahan dan metode 

penerjemahan, serta pemaparan mengenai teknik dan metode penerjemahan pada 

novel. 

A. Analisis Data 

Setelah melalui beberapa tahapan analisis dalam chapter 4 Fukutsu no Onna 

Musurima Sensei dalam Novel Niji No Shounen Tachi terdapat 44 kalimat yang 

sekaligus menjadi data. Data yang diperoleh setelah melalui proses indentifikasi. 

Berikut dapat dilihat analisis teknik dan metode penerjemahan dalam setiap kalimat. 

1. Data Kalimat 01 

Tabel 4.1.1 Kalimat BJ01 dan BI01 

BJ01 
僕は以前、自分の住んでいるところまで水引くために珊瑚を叩

き割った女性の話を気聞いたことがある。 

BI01 
“AKU pernah membaca kisah tentang wanita yang membelah batu 

karang untuk mengalirkan air,” 

僕は Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik Aku Nomina 

以前 Meishi Amplifikasi 

Linguistik - - 

自分の住んでいるところ

まで水引くために 

Meishi + Joshi + Doshi + 

Jodoushi + Fukushi + Joshi 

+ Doshi + Jodoushi 

 

Amplifiaksi 

Linguistik 

untuk mengalirkan air Konjungsi + Verba + Nomina 
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珊瑚を叩き割った女性の

話を 

Meishi + Doshi + Doshi + 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Modulasi 

kisah tentang wanita yang 

membelah batu karang 

Nomina + Partikel + Nomina 

+ Partikel + Verba + Nomina 

+ Nomina 

聞いたことがある Doshi + Jodoushi 
Transposisi 

pernah membaca Adverbia + Verba 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Dalam kalimat BJ01, penerjemah menggunakan teknik penerjemahan 

amplifikasi linguistik untuk kata aku yang diterjemahkan menjadi 僕は boku wa. 

Pada kata 以前 ditambahkan untuk memperjelas kata pernah membaca 書いたこ

とがある kaita koto ga aru, karena mempunya makna sebelumnya, sehingga kata 

tersebut menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi linguistik. Selain itu, frasa 

untuk mengalirkan air juga menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi 

linguistik dengan 自分の住んでいるところまで水引くために Jibun no sunde 

iru tokoro made mizu hiku tame ni, karena menambahkan elemen 自分の住んで

いるところまで Jibun no sunde iru tokoro made untuk menambahkan makna 

sampai tempat tinggalnya. Sedangkan, frasa kisah tentang wanita yang membelah 

batu karang menggunakan teknik penerjemahan modulasi. Frasa 珊瑚を叩き割っ

た女性の話を Sango o tataki watta josei no hanashi o diterjemahkan kisah tentang 

wanita yang membelah batu karang. Penerjemah mengubah sudut pandang bahasa 

sumber. Kemudian Sango o tataki watta josei no hanashi o mengubah sudut 

pandang kisah tentang wanita yang membelah batu karang menjadi kisah wanita 

yang menghacurkan karang. Selanjutnya untuk 聞いたことがある Kaita koto ga 
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aru diterjemahkan pernah membaca. Secara harfiah memiliki makna sama pernah 

mendengar, namun pada penerjemahan kalimat BJ01 memiliki struktur gramatikal 

tersendiri. 

Dari penjelasan tersebut, kalimat BJ01 menggunakan teknik amplifikasi 

linguistik, modulasi, dan transposisi, sehingga ujaran yang menggunakan teknik 

penerjemahan amplifikasi linguistik karena secara makna mendekati bahasa sumber 

namun struktur mempertahankan bahasa sasaran. Selain itu, teknik modulasi 

mengubah istilah atau ungkapan dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu, metode 

yang digunakan dalam kalimat ini condong pada metode penerjemahan idiomatik. 

2. Data Kalimat 02 

Tabel 4.1.2 Kalimat BJ02 dan BI02 

BJ02 

オランウータンを守るために十数年もひとりで森に住んでいた

女性や、ソマリアで危険なウイルスに侵される可能性に晒され

ながらも、見ず知らずの子どものために命を懸ける女性の話も

聞いたことがある。 

BI02 

“wanita yang menenggelamkan diri belasan tahun sendirian di tengah 

rimba untuk menyelamatkan beberapa keluarga orang utan, atau 

wanita yang berani mengambil risiko tertular virus ganas demi 

menyembuhkan penyakit seorang anak yang sama sekali tak 

dikenalnya nun jauh di Somalia.” 

オランウータンを Meishi + Joshi 

Peminjaman 
beberapa keluarga orang uta 

Numeralia + Nomina + 

Nomina + Nomina 

守るために Doshi + Jodoushi Penerjemahan 

Literal untuk menyelamatkan Partikel + Verba 

十数年もひとりで森に住

んでいた女性や 

Suushi + Joshi + Suushi + 

Joshi + Meishi + Joshi + 

Verba + Meishi + Joshi 

Adaptasi wanita yang 

menenggelamkan diri 

belasan tahun sendirian di 

tengah rimba 

Nomina + Partikel + Verba + 

Nomina + Numeralia + 

Nomina + Pronomina + 

Partikel + Nomina + Nomina 

ソマリアで Meishi + Joshi 
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di Somalia Partikel + Meishi 
Penerjemahan 

Literal 

危険なウイルスに 
Na-Keiyoushi + Nomina + 

Joshi 
Amplifikasi 

linguistik 
virus ganas Nomina + Adjektiva 

侵される可能性に晒され

ながらも 

Doshi + Meishi + Joshi + 

Doshi  + Setsuzokushi + 

Joshi 
Modulasi 

atau wanita yang berani 

mengambil risiko tertular 

Partikel + Nomina + Partikel 

+ Adjektiba + Verba + 

Nomina + Verba 

見ず知らずの子どものた

めに命を 

Doshi + Doshi + Joshi + 

Meishi + Joshi + Jodoushi + 

Meishi + Joshi 

Amplifikasi 

Linguitik penyakit seorang anak yang 

sama sekali tak dikenalnya 

nun jauh 

Nomina + Nomina + Nomina 

+ Partikel + Adjektiva + 

Adverbia + Adverbia + Verba 

+ Pronomina + Adverbia + 

Adjektiva 

懸ける女性の話も 
Doshi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Setsuzokushi 
Amplifikasi 

Linguistik 
- - 

聞いたことがある Doshi + Jodoushi Amplifikasi 

Linguistik - - 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada data BJ02, kalimat yang diterjemahkan menerangkan sekaligus 

melanjutkan penggalan pada BI01. Dalam data BJ02, penerjemah menggunakan 

teknik peminjaman untuk kata orang utan. Orang utan merupakan nama hewan 

yang terdapat di Indonesia (negara asal bahasa sumber), karena orang utan tidak 

dikenal di Jepang (bahasa sasaran) sehingga tidak ditemukan padanannya. Namun, 

teknik peminjaman yang digunakan yaitu teknik peminjaman naturalized 

borrowing karena penulis tidak menulis sama persis dengan bahasa sumber, akan 

tetapi ditulis dengan katakana. 
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Teknik penerjemahan literal secara harfiah menerjemahkan setiap kata dan 

mempertahankan gramatikal. Teknik penerjemahan literal diterapkan pada 守るた

めに Surutameni dan Somaria de. Teknik adaptasi digunakan penerjemah untuk 

menerjemahkan wanita yang menenggelamkan diri belasan tahun sendirian di 

tengah rimba dengan 十数年もひとりで森に住んでいた女性や Jūsūnen mo 

hitori de mori ni sunde ita joseiya. Pada frasa tersebut penerjemah merubah ke kata 

yang mendekati bahasa sumber, kata menenggelamkan dengan 住んでいた sunde 

ita yang mempunyai makna tinggal.  

Frasa virus ganas diterjemahkan 危険なウイルスに Kikenna uirusu ni tanpa 

merubah makna, namun menambahkan elemen partikel, sehingga frasa tersebut 

menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi linguistik. Teknik tersebut juga 

diterapkan sama dengan 見ず知らずの子どものために命を Mizushirazu no 

kodomo no tame ni inochi o. Selain frasa tersebut, terdapat kata (elemen) yang 

ditambahkan pada bahasa sasaran untuk memperjelas dan mendukung kalimat, 

yaitu 懸ける女性の話も Kakeru josei no hanashi mo dan 聞いたことがある

Kiita koto ga aru. Elemen tambahan tersebut termasuk bagian dari teknik 

amplifikasi linguistik. Sedangkan frasa yang lain 侵される可能性に晒されなが

らも Okasa reru kanōsei ni sarasa renagara mo, teknik yang digunakan adalah 

teknik penerjemahan modulasi.  

Berdasarkan penjelasan dan analisis data BJ02, metode penerjemahan yang 

digunakan condong pada teknik penerjemahan idiomatik, karena penerjemah 

berusaha untuk menyesuaikan kata maupun gramatikal mendekati bahasa sasaran.  
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3. Data Kalimat 03 

Tabel 4.1.3 Kalimat BJ03 dan BI03 

BJ03 そして、僕たちの学校にもそのような不屈の女性がいた 

BI02 
“Di sekolah Muhammadiyah setiap hari aku membaca keberanian 

berkorban semacam itu di wajah wanita muda ini.” 

そして Setsuzokushi Amplifikasi 

Linguistik - - 

僕たちの学校にも 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi Modulasi 

Di sekolah Muhammadiyah Partikel + Nomina + Nomina 

そのような不屈の女性が 

Daimeishi + Jodoushi + 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Modulasi 

semacam itu di wajah 

wanita muda ini 

Adjektiva + Pronomina + 

Partikel + Nomina + Nomina 

+ Adjektiva + Pronomina 

いた Doshi 

Reduksi setiap hari aku membaca 

keberanian berkorban 

Adjectiva + Nomina + 

Nomina + Verba + Nomina + 

Verba 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

Pada data BJ03, pada awal kalimat terdapat tambahan kata (elemen), 

penerjemah menggunakan teknik amplifikasi. Kata そして soshite mempunyai 

makna kemudian, sehingga menghubungkan dengan kalimat sebelumnya.  

Selanjutnya, frasa Bsu Di sekolah Muhammadiyah dan semacam itu di wajah 

wanita muda ini menggunakan teknik modulasi dengan mengubah sudut pandang. 

Frasa sekolah Muhammadiyah diterjemahkan menjadi 僕たちの学校 Bokutachi no 

gakkō yang mempunyai makna sekolah kita. Penerjemah tidak menggunakan teknik 

penerjemahan peminjaman untuk menyebutkan kata Muhammadiyah. Selain itu, 

semacam itu di wajah wanita muda ini diterjemahkan そのような不屈の女性が 

Sono yōna fukutsu no josei ga, penerjemah merubah sudut pandang kata muda 
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dengan fukutsu yang bermakna gigih. Sedangkan, kata いた  ita mewakili 

penjelasan setiap hari aku membaca keberanian berkorban, sehingga terjadi 

penyempitan kata. Teknik tersebut biasa disebut teknik penerjemahan reduksi. 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada kalimat Bsa003, 

metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan idiomatik. 

4. Data Kalimat 04 

Tabel 4.1.4 Kalimat BJ04 dan BI04 

BJ04 ムスリマ・ハファサリ・ハミダ。 

BI04 “N.A. Muslimah Hafsari Hamid binti K.A. Abdul Hamid,” 

ムスリマ・ハファサリ・

ハミダ 
Nomina 

Reduksi N.A. Muslimah Hafsari 

Hamid binti K.A. Abdul 

Hamid, 

Nomina 

Metode Penerjemahan Harfiah 

 

Dalam data BJ04 penerjemah mereduksi nama tokoh N.A. Muslimah Hafsari 

Hamid binti K.A. Abdul Hamid dengan cukup menyebutkan ムスリマ・ハファ

サリ・ハミダ Muslima Hafasari Hamida. Jadi, teknik yang digunakan adalah 

teknik reduksi. Kemudian metode penerjemahan yang digunakan adalah metode 

penerjemahan harfiah karena penerjemah tidak merubah kata hanya mengurangi 

kata yang ada pada bahasa sumber. 

5. Data Kalimat 05 

Tabel 4.1.5 Kalimat BJ05 dan BI05 

BJ05 僕たちは彼女のことをムス先生と呼んでいた。 

BI05 “atau kami memanggilnya Bu Mus,” 

僕たちは Meishi + Joshi 
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kami Nomina 
Amplifikasi 

Linguistik 

彼女のことを 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
- - 

ムス先生 Meishi + Meishi + Joshi Penerjemahan 

Literal Bu Mus Pronomina + Nomina 

と呼んでいた Joshi + Doshi Amplifikasi 

Linguistik memanggilnya Verba + Nomina 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Dalam data BJ05, tiga ujaran menggunakan teknik amplifikasi lingusitik 

untuk menerjemahkan. Tiga ujaran tersebut yaitu 僕たちは Bokutachi wa, 彼女の

ことを Kanojo no koto o, dan と呼んでいた to yonde ita. Pada tiga ujaran tersebut, 

penerjemah hanya menambah elemen-elemen dan tidak merubah makna bahasa 

sumber. Penerjemah mempertahankan bahasa sumber. Hanya satu ujaran yang 

menggunakan teknik penerjemahan literal yaitu ムス先生  Musu sensei. Oleh 

karena itu, metode penerjemahannya lebih condong pada bahasa sumber, sehingga 

dalam data BJ05 ini menggunakan metode penerjemahan literal. 

6. Data Kalimat 06 

Tabel 4.1.6 Kalimat BJ06 dan BI06 

BJ06 
彼女は中学レベルの女子職業訓練学校しか卒業していなかっ

た。 

BI06 “hanya memiliki selembar ijazah SKP (Sekolah Kepandaian Putri),” 

彼女は Meishi + Joshi Amplifiaksi 

Linguistik - - 

中学レベルの女子職業訓

練学校しか卒業していな

かった 

Meishi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Meishi + Meishi + 

Joshi + Doshi 

Transposisi 
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hanya memiliki selembar 

ijazah SKP (Sekolah 

Kepandaian Putri), 

Adverbia + Verba  

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Dalam kalimat BJ06, hanya terdapat dua ujaran. Kedua ujaran tersebut 

menggunakan metode penerjemahan amplifikasi linguistik dan transposisi. Teknik 

amplifikasi linguistik diterapkan pada 彼女は Kanojo wa. Pada bahasa sumber 

frasa kanojo wa tidak disebutkan ulang karena pada bahasa sumber masih satu 

kalimat, sedangkan dalam bahasa sasaran sudah berbeda kalimat. Kemudian teknik 

penerjemahan transposisi diterapkan pada ujaran hanya memiliki selembar ijazah 

SKP (Sekolah Kepandaian Putri). Dalam bahasa sasaran frasa tersebut disebutkan 

中学レベルの女子職業訓練学校しか卒業していなかった Chūgaku reberu no 

joshi shokugyō kunren gakkō shika sotsugyō shite inakatta, mengganti kategori 

gramatika bahasa sumber dan disesuaikan dengan bahasa sasaran. Oleh karena itu, 

metode penerjemahan cenderung mempertahankan makna bahasa sumber sehingga 

menggunakan metode penerjemahan literal. 

7. Data Kalimat 07 

Tabel 4.1.7 Kalimat BJ07 dan BI07 

BJ07 

しかしブリトゥンにムハマディヤ学校を開き、イスラム教育を

何とか子どもたちに施したいと奮闘した彼女の父、ブドゥル・

ハミド遺志を継ぐことを決意した。 

BI07 

“namun beliau bertekad melanjutkan cita-cita ayahnya—K.A. Abdul 

Hamid, pelopor sekolah Muhammadiyah di Belitong—untuk terus 

mengobarkan pendidikan Islam.” 

しかし Setsuzokushi 
Kalke 

namun Konjungsi 
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ブリトゥンにムハマディ

ヤ学校を 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Meishi + Joshi 
Peminjaman 

sekolah Muhammadiyah di 

Belitong 

Nomina + Nomina + Partikel 

+ Nomina 

開き Meishi 
Reduksi 

bertekad melanjutkan Verba + Verba 

イスラム教育を Meishi + Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik pendidikan Islam Nomina + Nomina 

何とか子どもたちに 
Daimeishi + Joshi + Meishi 

+ Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
- - 

施したいと奮闘した彼女

の父 

Doshi + Joshi + Doshi + 

Meishi + Joshi + Meishi 
Modulasi 

cita-cita ayahnya 
Nomina + Nomina + 

Pronomina 

ブドゥル・ハミド遺志を Meishi + Meishi + Joshi Amplifikasi 

Lingustik K.A. Abdul Hamid Nomina 

継ぐことを決意した 
Doshi + Meishi + Joshi + 

Doshi Modulasi 

untuk terus mengobarkan Partikel + Verba + Verba 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada data BJ07, penerjemah menerapkan teknik kalke pada ujaran tapi 

dengan kata しかし  shikasi. Teknik kalke menerjemahkan kata demi kata. 

Kemudian untuk kata sekolah Muhammadiyah di Belitong karena bahasa sasaran 

tidak ditemukan ujaran Muhammadiyah, sehingga penerjemah langsung menulis 

ulang dengan huruf katakana untuk ujaran tersebut. Sedangkan, teknik reduksi 

diterapkan pada bertekad melanjutkan dengan mengurangi penerjemahan menjadi 

開き hiraki yang bermakna pembukaan. Kemudian ditemukan tiga ujaran dengan 

teknik amplifikasi linguistik, ujaran-ujaran tersebut adalah イスラム教育を 

Isuramu kyōiku o, 何とか子どもたちに Nantoka kodomo-tachi ni, dan ブドゥ

ル・ハミド遺志を Buduru Hamido ishi o. Ujaran-ujaran tersebut ditambahkan 
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elemen untuk menyesuaikan pada bahasa sasaran. Sedangkan, ujaran cita-cita 

ayahnya diterjemahkan menjadi 施したいと奮闘した彼女の父 Hodokoshitai to 

funtou shita kanojo no chichi. Pada makna bahasa sasaran, penerjemahan memilih 

kata funtoushita yang bermakna berjuang untuk menjabarkan kata cita-cita.  Ujaran 

継ぐことを決意した Tsugu koto o ketsui shita juga menggunakan teknik 

penerjemahan modulasi dengan mengubah sudut pandang 継ぐことを決意した

Tsugu koto o ketsui shita yang bermakna memutuskan untuk mewarisi dari bahasa 

sumber untuk terus mengobarkan.  

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada data BJ07, 

dapat disimpulkan bahwa dalam kalimat tersebut cenderung pada bahasa sumber 

dengan dibuktikan perubahan kata maupun bentuk gramatikal kalimat. Metode 

yang digunakan adalah metode penerjemahan idiomatik. 

8. Data Kalimat 08 

Tabel 4.1.8 Kalimat BJ08 dan BI08 

BJ08 それは想像以上に大変なことだった。 

BI08 “Tekad itu memberinya kesulitan hidup yang tak terkira,” 

それは Daimeishi + Joshi  
Reduksi 

Tekad itu Verba + Pronomina  

想像以上に大変なことだ

った 

Meishi + Joshi + Na-

Keiyoushi + Meishi + Joshi 

Transposisi ,  
memberinya kesulitan hidup 

yang tak terkira 

Verba + Pronomina + 

Nomina + Verba + Partikel + 

Adverbia + Verba  

Metode Penerjemahan Adaptasi 

 

Pada data BJ08, penerjemah menggunakan teknik reduksi dan transposisi. 

Pada frasa tekad itu, penerjemah menyederhanakan hanya dengan kata それは sore 
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wa yang bermakna itu, namun ada penambahan elemen partikel wa, sehingga 

sekaligus menyesuaikan pada bentuk struktur bahasa sasaran. Selanjutnya, ujaran 

memberinya kesulitan hidup yang tak terkira diterjemahkan menjadi 想像以上に

大変なことだった Souzouijou ni taihenna kotodatta, secara makna tidak diubah, 

namun secara bentuk struktur mengikuti bahasa sasaran. Ujaran tersebut sehingga 

menggunakan teknik penerjemahan transposisi. Berdasarkan teknik-teknik yang 

digunakan dalam data BJ08, penerjemah menggunakan metode penerjemahan 

adaptasi.   

 

9. Data Kalimat 09 

Tabel 4.1.9 Kalimat BJ09 dan BI09 

BJ09 とにかく僕たちの学校には先生が足りなかった。 

BI09 “karena kami kekurangan guru” 

とにかく Setsuzokushi 
Modulasi 

karena Partikel 

僕たちの学校には 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
kami Pronomina 

先生が Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik guru Nomina 

足りなかった Doshi 
Transposisi 

kekurangan Verba 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada kalimat BJ09, penerjemahan mengubah sudut pandang untuk kata 

karena dengan kata とにかく tonikaku yang bermakna bagaimanapun. Pada kata 

tersebut diterapkan teknik penerjemahan modulasi. Kemudian untuk kata kami dan 
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guru mendapat tambahan elemen sehingga termasuk dalam teknik amplifikasi 

linguistik. Sedangkan, kata kekurangan diterjemahkan menjadi 足りなかった 

tarinakatta. Kata tersebut diterjemahkan secara harfiah namun merubah gramatikal, 

sehingga diterapkan teknik penerjemahan transposisi. Berdasarkan teknik-teknik 

penerjemahan yang digunakan, penerjemah menggunakan metode penerjemahan 

literal.   

10. Data Kalimat 10 

Tabel 4.1.10 Kalimat BJ10 dan BI10 

BJ10 給料は一か月、お米十五キログラムだった。 

BI10 “diupah beras 15 kilo setiap bulan?” 

給料は Meishi + Joshi 
Transposisi 

diupah Verba 

一か月 Daimeishi 
Kalke 

setiap bulan Numeralia + Nomina 

お米十五 Meishi + Daimeishi 
Kalke 

beras 15 Nomina + Pronomina 

キログラムだった Meishi Penerjemahan 

Literal kilo Nomina 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada data BJ10, penerjemah menggunakan teknik transposisi untuk kata 

diupah menjadi 給料は kyuuryou wa. Pada kata tersebut tidak ada perubahan 

makna namun terjadi pergantian gramatikal. Sedangkan, untuk ujaran setiap bulan 

diterjemahkan menjadi 一か月 ikkagetsu dan ujaran beras 15 diterjemahkan 

menjadi お米十五 okomejuugo, pada kedua ujaran tersebut memiliki kesamaan 

makna dan gramatikal, sehingga teknik penerjemahan yang digunakan yaitu teknik 
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penerjemahan kalke. Selain itu, teknik penerjemahan literal diterapkan pada kata 

kilo yang diterjemahkan menjadi キログラムだった  kiroguramudatta. 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan, penerjemah cenderung 

menerjemahkan dengan mempertahankan bahasa sumber, sehingga metode yang 

digunakan adalah metode penerjemahan literal. 

11. Data Kalimat 11 

Tabel 4.1.11 Tabel Kalimat BJ11 dan BI11 

BJ11 こんな条件でいったい誰が働きたいとおもうだろう。 

BI11 “lagi pula siapa yang rela” 

こんな条件で Daimeishi + Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik - - 

いったい誰が 
Ikeiyoushi + Daimeishi + 

Joshi Modulasi 

siapa yang rela Pronomina + Partikel + Verba 

働きたいとおもうだろう Doshi + Joshi + Doshi 
Modulasi 

lagi pula Adverbia + Partikel 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

Pada data BJ11, kata こんな条件で konna jouken de ditambahkan untuk 

memperjelas kalimat, sehingga teknik yang digunakan yaitu teknik amplifikasi 

linguistik.  Selanjutnya, untuk ujaran いったい誰が ittai dare ga dan 働きたいと

おもうだろう Hatarakitai to omoudarou terjadi perubahan sudut pandang, 

sehingga teknik yang digunakan adalah teknik penerjemahan modulasi. 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan, metode penerjemahan 

yang digunakan pada kalimat Bsa011 adalah metode penerjemahan idiomatik, 

karena cenderung menyesuaikan idiom pada bahasa sasaran. 
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12. Data Kalimat 12 

Tabel 4.1.12 Kalimat BJ12 dan BI12 

BJ12 
ムハマデイヤ小学校では六年間、彼女が一人ですべての教科を

考えていた。 

BI12 
“Maka selama enam tahun di SD Muhammadiyah, beliau sendiri yang 

mengajar semua mata pelajaran” 

ムハマデイヤ小学校では 
Meishi +Meishi + Joshi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
di SD Muhammadiyah Partikel + Nomina + Nomina 

六年間 Nomina 
Penerjemahan 

Literal Maka selama enam tahun 
Partikel + Adjektiva + 

Numeralia + Nomina 

彼女が Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik beliau Nomina 

一人ですべての教科を考

えていた 

Daimeishi + Joshi + Meishi 

+ Joshi + Doshi Amplifikasi 

Linguistik sendiri yang mengajar 

semua mata pelajaran 

Adverbia + Partikel + Verba 

+ Numeralia + Nomina 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada data BJ12, tiga ujaran menggunakan teknik amplifikasi linguistik. Tiga 

ujaran tersebut dapat dilihat pada tabel 4.12 ada ujaran ムハマデイヤ小学校では 

Muhamadeiya shōgakkōde wa, 彼女が Kanojo ga, dan 一人ですべての教科を考

えていた Hitori de subete no kyōka o kangaete ita. Ketiga ujaran tersebut tidak 

merubah makna, hanya menambahkan elemen-elemen untuk menjelaskan bahasa 

sumber. Satu ujaran menggunakan teknik penerjemahan literal yaitu 六年間 

rokunenkan. Oleh karena itu, metode penerjemahan yang digunakan pada data BJ12 

yaitu metode penerjemahan literal. 
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13. Data Kalimat 13 

Tabel 4.1.13 Kalimat BJ13 dan BI13 

BJ13 
字をきれいに書く授業から始まり、国語、歴史、料理、数学、

地理、技術・家庭科、そして体育まですべてである。 

BI13 

“mulai dari Menulis Indah, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, 

Ilmu Bumi, sampai Matematika, Geografi, Prakarya, dan Praktik 

Olahraga.” 

字をきれいに書く授業か

ら始まり 

Meishi + Joshi + Na-

Keiyoushi + Joshi + Doshi + 

Meishi + Joshi + Doshi 
Amplifikasi 

Linguistik 

mulai dari Menulis Indah 
Verba + Partikel + Verba + 

Adjektiva 

国語 Meishi 
Modulasi 

Bahasa Indonesia Nomina 

歴史 Meishi 
Modulasi 

Kewarganegaraan Nomina 

料理 Meishi 
Modulasi 

Ilmu Bumi Nomina + Nomina 

数学 Meishi 
Kalke 

sampai Matematika Verba + Nomina 

地理 Meishi 
Kalke 

Geografi Nomina 

技術・家庭科 Meishi + Meishi 
Modulasi 

Prakarya Nomina 

そして体育まで 
Setsuzokushi + Meishi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
dan Praktik Olahraga Partikel + Nomina + Nomina 

すべてである + Joshi + Doshi Amplifikasi 

Linguistik -   

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada data BJ13 dapat dilihat bahwa terdapat 3 data dengan teknik amplifikasi 

linguistik, 4 data dengan teknik modulasi, dan 2 data teknik kalke. 3 data teknik 

amplifikasi linguistik pada kalimat BJ13 yaitu 字をきれいに書く授業から始ま

り Ji o kirei ni kaku jugyō kara hajimari, そして体育まで Soshite taiiku made, 
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dan すべてである Subetedearu. Ujaran Ji o kirei ni kaku jugyō kara hajimari dan 

Soshite taiiku made tidak merubah makna hanya menambahkan elemen-elemen, 

sedangkan untuk Subetedearu hanya terdapat elemen tambahan. Kemudian teknik 

modulasi digunakan untuk menyebutkan nama-nama mata pelajaran yang terdapat 

pada kalimat BJ13, kata bahasa Indonesia menjadi 国語 kokugo dengan makna 

bahasa negara, kata kewarganegaraan menjadi 歴史 rekishi bermakna sejarah, 

kata ilmu bumi menjadi 料理 ryouri bermakna masak, dan prakarya menjadi 技

術・家庭科 Gijutsu kateika yang bermakna teknologi atau ekonomi rumah tangga. 

Selanjutnya, pada teknik kalke terdapat 数学 suugaku dan 地理 chiri. 

Berdasarkan pembahasan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan, 

penerjemah menggunakan metode penerjemahan yang cenderung mempertahankan 

bahasa sasaran. Oleh karena itu, penerjemahan kalimat BJ13 menggunakan metode 

penerjemahan idiomatik. Pemilihan diksi-diksi disesuaikan dengan pemabahan 

bahasa sasaran.  

 

14. Data Kalimat 14 

Tabel 4.1.14 Kalimat BJ14 dan BI14 

BJ14 
一日中授業をしたあとは自分と兄弟の生活費を稼ぐために、裁

縫くまで続けていた。 

BI14 

“Setelah seharian mengajar, beliau melanjutkan bekerja menerima 

jahitan sampai jauh malam untuk mencari nafkah, menopang hidup 

dirinya dan adik-adinya.” 

一日中授業をしたあとは 
Daimeishi + Meishi + Joshi 

+ Doshi + Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
Setelah seharian mengajar Adverbia + Nomina + Verba 

自分と兄弟の生活費を 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Meishi + Joshi 

Amplifikasi 

Linguistik 
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hidup dirinya dan adik-

adinya 

Verba + Nomina + 

Pronomina + Partikel + 

Nomina + Pronomina 

稼ぐために Doshi + Jodoushi 

Reduksi untuk mencari nafkah, 

menopang 

Partikel + Verba + Nomina + 

Verba 

裁縫くまで Doshi + Joshi 

Reduksi 
jahitan sampai jauh malam 

Nomina + Verba + Adjektiva 

+ Nomina 

続けていた Doshi 

Reduksi melanjutkan bekerja 

menerima 
Verba + Verba + Verba 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada kalimat BJ14 terdapat dua teknik penerjemahan yang digunakan yaitu 

teknik amplifikasi linguistik dan reduksi. Teknik amplifikasi linguistik ada ujaran 

一日中授業をしたあとは tsuitachi juujugyou o shita ato wa dan 自分と兄弟の

生活費を jibun no kyoudai no seikatsuhi o. Kedua ujaran tersebut tidak mengubah 

makna hanya menambah elemen-elemen pendukung. Kemudian teknik reduksi 

terdapat 稼ぐために kasegu tameni, 裁縫くまで saihoukumade, dan 続けていた 

tsuzuketeita. Berbeda dengan teknik amplifikasi linguistik, teknik reduksi 

menyederhanakan bahasa sumber. Berdasarkan pembahasan teknik-teknik 

penerjemahan yang digunakan pada kalimat Bsa014, penerjemahan cenderung pada 

bahasa sumber secara makna, namun secara gramatikal cenderung pada bahasa 

sasaran dengan adanya penambahan maupun pengurangan elemen. Oleh karena itu, 

metode penerjemahan yang digunakan yaitu metode penerjemahan literal. 
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15. Data Kalimat 15 

Tabel 4.1.15 Kalimat BJ15 dan BI15 

BJ15 
ムス先生は知的で、人望があるだけでなく、自分自身の教育哲

学というものを持った人だった。 

BI15 
“BU MUS adalah seroang guru yang pandai, karismatik, dan 

memiliki pandangan jauh ke depan.” 

ムス先生は Meishi + Meishi + Joshi 
Penerjemahan 

Literal BU MUS adalah 
Pronomina + Nomina + 

Verba 

知的で Meishi + Joshi 

Reduksi 
seorang guru yang pandai 

Nomina + Nomina + Partikel 

+ Adjektiva 

人望があるだけでなく 
Meishi + Joshi + Doshi + 

Fukushi + Joshi + Doshi Deskripsi 

karismatik Adjektiva 

自分自身の教育哲学とい

うものを 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Doshi +Meishi + 

Joshi Adaptasi 

pandangan jauh ke depan 
Nomina + Adjektiva + 

Partikel + Nomina 

持った人だった Doshi + Meishi + Doshi Amplifikasi 

Linguistik memiliki Verba 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada data BJ15 dapat dilihat bahwa penerjemah menggunakan 1 data dengan 

teknik penerjemahan literal, 1 data dengan teknik reduksi, 1 data dengan teknik 

deskripsi, 1 data dengan teknik reduksi, dan 1 data dengan teknik amplifikasi 

linguistik. Pada ujaran BU MUS adalah yang diterjemahkan dengan ムス先生は

Musu sensei wa tidak merubah makna dan tidak ada penambahan maupun 

pengurangan elemen. Sedangkan, ujaran seorang guru yang pandai disederhanakan 

dengan kata 知的で Chiteki de yang mempunyai makna cerdas. Berbeda dengan 

ujaran pada teknik reduksi, kata karismatik dideskripsikan menjadi 人望があるだ
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けでなく Jinbō ga aru dakedenaku, sehingga termasuk dalam teknik penerjemahan 

deskripsi. Kemudian ujaran pandangan jauh ke depan diterjemahkan 自分自身の

教育哲学というものを  Jibunjishin'no kyōiku tetsugaku to iu mono o yang 

mempunyai makna filosofi pendidikan milik sendiri sehingga dapat dilihat terdapat 

penyesuaian kata. Ujaran tersebut termasuk dalam teknik adaptasi. Selain itu, kata 

memiliki diterjemahkan 持った人だった Motta hitodatta terdapat penambahan 

elemen sehingga termasuk teknik amplifikasi linguistik. 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada kalimat BJ15, 

metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan idiomatik. 

Pada kalimat tersebut kata-kata yang dipilih cenderung menyesuaikan pada bahasa 

sasaran.  

16. Data Kalimat 16 

Tabel 4.1.16 Kalimat BJ16 dan BI16 

BJ16 
自ら道徳の授業の学習計画を作り、モラル、民主主義、法律、

裁判、そして人権についていて考えてくれた。 

BI16 

“Beliau menyusun sendiri silabus pelajaran Budi Pekerti dan 

mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar 

moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi” 

自ら道徳の授業の学習計

画を作り 

Meishi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Doshi 
Penerjemahan 

Literal 
menyusun sendiri  silabus 

pelajaran Budi Pekerti 

Verba + Nomina + Nomina + 

Nomina + Nomina + Nomina 

モラル Meishi 

Reduksi pandangan-pandangan dasar 

moral 

Nomina + Nomina + Nomina 

+ Nomina 

民主主義 Meishi Amplifikasi 

Linguistik - - 

法律 Meishi 
Kalke 

demokrasi Nomina 
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裁判 Meishi 
Kalke 

keadilan Nomina 

そして人権について 
Setsuzokushi + Meishi + 

Joshi + Jodoushi 
Amplifikasi 

Linguistik 
hak-hak asasi Nomina + Nomina + Nomina 

考えてくれた Doshi + Jodoushi Amplifikasi 

Linguistik - - 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada kalimat BJ16 terdapat 1 data dengan teknik penerjemahan literal, 1 data 

dengan teknik reduksi, 3 data dengan teknik amplifikasi linguistik, dan 2 data 

dengan teknik kalke. Teknik penerjemahan literal diterapkan pada ujaran menyusun 

sendiri silabus pelajaran Budi Pekerti diterjemahkan 自ら道徳の授業の学習計

画を作り Mizukara dōtoku no jugyō no gakushū keikaku o tsukuri. Selain itu, 

teknik reduksi diterapkan pada pandangan-pandangan dasar moral yang 

diterjemahkan dengan menyederhanakan menjadi モラル  moraru (moral). 

Sedangkan, teknik kalke terdapat dua ujaran yaitu demokrasi yang diterjemahkan 

法律 Hōritsu dan kata keadilan yang diterjemahkan 裁判 Saiban. Teknik kalke 

merupakan teknik penerjemahan yang menerjemahkan kata demi kata. Teknik 

amplifikasi linguistik diterapkan pada ujaran 民主主義 Minshushugi, そして人権

について Soshite jinken ni tsuite, dan 考えてくれた Kangaete kureta. Ujaran-

ujaran tersebut ditambahkan elemen-elemen untuk memperjelas kalimat. 

Berdasarkan teknik-teknik yang digunakan dapat dilihat bahwa BJ16 

menggunakan metode penerjemahan penerjemahan literal. Data BJ16 cenderang 

mempertahankan bahasa sumber.  
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17. Data Kalimat 17 

Tabel 4.1.17 Kalimat BJ17 dan BI17 

BJ17 

それは今のような知識重視の教育論と経験重視の教育論を巡る

議論が起こるよリずっと昔のことで、私的で内面的な価値を構

築する同時に、イスラムに沿った形で個人の精神発達をも促し

ていた。 

BI17 

“jauh hari sebelum orang-orang sekarang meributkan soal 

materialisme versus pembangunan spiritual dalam pendidikan. Dasar-

dasar moral itu menuntun kami membuat konstruksi imajiner nilai-

nilai integritas pribadi dalam konteks Islam.” 

それは Meishi + Joshi 

Reduksi 
Dasar-dasar moral itu 

Nomina + Nomina + Nomina 

+ Pronomina 

今のような知識重視の教

育論と 

Meishi + Jodoushi + Meishi 

+ Joshi + Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik 
orang-orang sekarang 

Nomina + Nomina + 

Adverbia 

経験重視の教育論を 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi Deskripsi 

pendidikan Nomina 

巡る議論が起こるよリ 
Doshi + Meishi + Joshi + 

Doshi + Joshi Modulasi 

menuntun kami Verba + Pronomina 

ずっと昔のことで 
Fukushi + Meishi + Joshi 

+Meishi + Joshi  Amplifikasi 

Linguistik 
jauh hari sebelum 

Adjektiva + Nomina + 

Adverbia  

私的で Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik pribadi Nomina 

内面的な価値を構築する

同時に 

Na-Keiyoushi + Meishi + 

Joshi + Meishi + Doshi + 

Meishi + Joshi Modulasi 

membuat konstruksi 

imajiner nilai-nilai integritas 

Verba + Nomina + Nomina + 

Nomina + Nomina + Nomina 

イスラムに Meishi + Joshi 
Peminjaman 

dalam konteks Islam Partikel + Nomina + Nomina 

沿った形で個人の精神発

達を 

Doshi + Jodoushi + Meishi + 

Joshi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Joshi 

Adaptasi 
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soal materialisme versus 

pembangunan spiritual 

Nomina + Nomina + Nomina 

+ Nomina + Nomina + 

Nomina 

も促していた Joshi + Doshi + Jodoushi Amplifikasi 

Linguistik meributkan Verba 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada data BJ17, penerjemah menggunakan 4 data dengan teknik amplifikasi 

linguistik, 1 data dengan teknik reduksi, 2 data dengan teknik modulasi, 1 data 

dengan teknik deskripsi, 1 data dengan teknik peminjaman dan 1 data dengan teknik 

adaptasi.  Teknik amplifikasi linguistik terdapat ujaran 今のような知識重視の教

育論と Ima no yōna chishiki jūshi no kyōiku-ron to, ずっと昔のことで Zutto 

mukashi no koto de, 私的で Shitekide, dan も促していた Mo unagashite ita. 

Teknik reduksi diterapkan pada ujaran Dasar-dasar moral itu yang diterjemahkan 

menjadi それは  sore wa. Teknik deskripsi diterapkan pada kata pendidikan 

diterjemahkan menjadi 経験重視の教育論を Keiken jūshi no kyōiku-ron o yang 

bermakna pendidikan yang berorientasi pada pengalaman. Kemudian teknik 

peminjaman diterapkan pada ujaran dalam konteks Islam diterjemahkan menjadi イ

スラムに isuramu ni. Teknik adaptasi diterapkan pada ujaran soal materialisme 

versus pembangunan spiritual diterjemahkan menjadi 沿った形で個人の精神発

達を Sotta katachi de kojin no seishin hattatsu o.  

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada BJ18, 

penerjemah cenderung menerjemahkan makna pada bahasa sumber, namun 
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gramatikalnya menyesuaikan bahasa sasaran. Oleh karena itu, metode 

penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan literal.  

18. Data Kalimat 18 

Tabel 4.1.18 Kalimat BJ18 dan BI18 

BJ18 
一個人の意識として自らの中に崇高な価値を見いだし、それに

沿うよい行いをしなさいと教えられた。 

BI18 
“Kami diajarkan menggali nilai luhur di dalam diri sendiri agar 

berperilaku baik karena kesadaran pribadi.” 

一個人の意識として自ら

の中に 

Suushi + Joshi + Meishi + 

Jodoushi + Meishi + Joshi +  
Amplifikasi 

Linguistik 
kesadaran pribadi Nomina + Nomina 

崇高な価値を 
Na-Keiyoushi + Meishi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
nilai luhur Nomina + Nomina 

見いだし Doshi + Jodoushi Amplifikasi 

Linguistik menggali Verba 

それに Daimeishi + Joshi 
Reduksi 

dalam diri sendiri Partikel + Nomina + Nomina 

沿うよい行いをしなさい

と 

Doshi + I-Keiyoushi + Doshi 

+ Joshi + Doshi + Jodoushi 

+ Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 

berperilaku baik Verba + Adjektiva 

教えられた Doshi + Jodoushi 
Transposisi 

diajarkan Verba 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada data BJ18, penerjemah menggunakan 4 data dengan teknik amplifikasi 

linguistik, 1 data dengan teknik reduksi, dan 1 data dengan teknik transposisi. 

Teknik amplifikasi linguistik diterapkan pada ujaran 一個人の意識として自らの

中に Ikkojin no ishiki to shite mizukara no naka ni, 崇高な価値を Sūkōna kachi o, 

見いだし Miidashi, dan 沿うよい行いをしなさいと Sou yoi okonai o shi nasai 

to. Teknik reduksi diterapkan pada ujaran dalam diri sendiri diterjemahkan menjadi 
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それに sore ni. Sedangkan, teknik transposisi diterapkan pada kata diajarkan yang 

diterjemahkan menjadi 教えられた Oshie rareta. Berdasarkan teknik-teknik yang 

digunakan pada penerjemahan BJ18 menggunakan metode penerjemahan literal. 

19. Data Kalimat 19 

Tabel 4.1.19 Kalimat BJ19 dan BI19 

BJ19 
ムハマディヤ教育の道徳の教えば、その他の公立学校で採用さ

れている道徳教育の指針とはまったく異なっていた。 

BI19 

“Materi pelajaran Budi Pekerti yang hanya diajarkan di sekolah 

Muhammadiyah sama sekali tidak seperti kode perilaku formal yang 

ada dalam konteks legalitas institusional seperti sapta prasetya atau 

pedoman-pedoman pengalaman lainnya.” 

ムハマディヤ教育の道徳

の教えば 

Meishi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Joshi + Verba + 

Jodoushi 

Modulasi Materi pelajaran Budi 

Pekerti yang hanya 

diajarkan di sekolah 

Muhammadiyah 

Nomina + Nomina + Nomina 

+ Nomina + Partikel + 

Adverbia + Verba + Partikel 

+ Nomina + Nomina 

その他の公立学校で 
Rentaishi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
-   

採用されている道徳教育

の指針とは 

Meishi + Doshi + Jodoushi + 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi 

Reduksi 
kode perilaku formal yang 

ada dalam konteks legalitas 

institusional seperti sapta 

prasetya atau pedoman-

pedoman pengalaman 

lainnya 

Nomina + Nomina + Nomina 

+ Partikel + Verba +  

まったく異なっていた Fukushi + Doshi + Jodoushi 

Modulasi 
sama sekali tidak seperti 

Adjektiva + Adverbia + 

Adverbia + Partikel 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada kalimat Bsa019, penerjemah menggunakan 2 teknik modulasi, 1 teknik 

amplifikasi linguistik, dan 1 teknik reduksi. Teknik modulasi diterapkan pada 
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ujaran Materi pelajaran Budi Pekerti yang hanya diajarkan di sekolah 

Muhammadiyah yang diterjemahkan menjadi ムハマディヤ教育の道徳の教え

ば Muhamadiya kyōiku no dōtoku no oshie ba dan ujaran sama sekali tidak seperti 

diterjemahkan menjadi まったく異なっていたMattaku kotonatte ita. Sedangkan, 

ujaran その他の公立学校で Sonohoka no kōritsu gakkō de ditambahkan untuk 

memperjelas kalimat sehingga ujaran ini termasuk dalam teknik amplifikasi 

linguistik. Kemudian teknik reduksi untuk ujaran kode perilaku formal yang ada 

dalam konteks legalitas institusional seperti sapta prasetya atau pedoman-

pedoman pengalaman lainnya direduksi menjadi 採用されている道徳教育の指

針とは Saiyō sa rete iru dōtoku kyōiku no shishin to wa. Berdasarkan teknik-teknik 

penerjemahan yang digunakan pada kalimat BJ19, penerjemah menggunakan 

metode penerjemahan idiomatik karena banyak menggunakan idiom-idiom yang 

cenderung bahasa sasaran. 

20. Data Kalimat 20 

Tabel 4.1.20 Kalimat BJ20 dan BI20 

BJ20 
「より多くの恩恵が受けられるように、時間どおりにお祈りす

るのよ」とムス先生は繰り返していた。 

BI20 
“Shalatlah tepat waktu, biar dapat pahala lebih banyak,” demikian Bu 

Mus selalu menasihati kami. 

より多くの恩恵が 
Fukushi + I-Keiyoushi + 

Joshi + Meishi + Joshi 
Adaptasi 

pahala lebih banyak 
Nomina + Adjektiva + 

Adjektiva 

受けられるように Doshi + Jodoushi + Jodoushi 
Adaptasi 

biar dapat Verba + Verba 

時間どおりに Meishi + Fukushi  
Kalke 

tepat waktu Adjektiva + Nomina 
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おりにお祈りするのよ 
Fukushi + Meishi + Meishi + 

Doshi + Joshi + Kandoushi Adaptasi 

Shalatlah Verba 

とムス先生は 
Joshi + Meishi + Meishi + 

Joshi Amplifikasi 

Linguistik 
demikian Bu Mus 

Pronomina + Pronomina + 

Nomina 

繰り返していた Doshi + Doshi + Jodoushi 

Adaptasi 
selalu menasihati kami 

Adverbia + Verba + 

Pronomina 

Metode Penerjemahan Adaptasi 

Pada data BJ20, teknik penerjemahan yang digunakan 4 data dengan teknik 

adaptasi, 1 data dengan teknik kalke, dan 1 data dengan teknik amplifikasi linguistik. 

Teknik adaptasi banyak diterapkan dalam kalimat ini, yaitu pada ujaran pahala 

lebih banyak yang diterjemahkan より多くの恩恵が Yori ōku no onkei ga, biar 

dapat diterjemahkan menjadi 受けられるように Uke rareru yō ni, dan selalu 

menasihati kami yang diterjemahkan 繰り返していた Kurikaeshite ita. Kemudian 

teknik kalke diterpakan pada ujaran 時間どおりに Jikandōrini. Sedangkan, teknik 

amplifikasi linguistik diterapkan pada とムス先生は  to Musu sensei wa. 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan makna cenderung pada 

bahasa sasaran karena banyak teknik adaptasi, sehingga metodenya menggunakan 

metode penerjemahan adaptasi.  

21. Data Kalimat 21 

Tabel 4.1.21 Kalimat BJ21 dan BI21 

BJ21 それはコーランの女性章の受け売りではもちろんない。 

BI21 “Bukankah ini kata-kata yang diilhami surah An-Nisa” 

それは Rentaishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik ini Pronomina 
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コーランの女性章の受け

売りでは 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Doshi + Doshi + 

Joshi  Adaptasi 

kata-kata yang diilhami 

surah An-Nisa 

Nomina + Nomina + Partikel 

+ Verba + Nomina + Nomina 

もちろんない Fukushi + Doshi 
Adaptasi 

Bukankah Pronomina 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada kalimat BJ21 menggunakan teknik perjemahan amplifikasi linguistik 

dan adaptasi. Satu ujaran menggunakan teknik penerjemahan amplifikasi linguistik 

yaitu それは  sore wa yang mendapatkan penambahan elemen partikel wa. 

Sedangkan, teknik penerjemahan adaptasi digunakan pada ujaran コーランの女性

章の受け売りでは koran no joseishou no ukeuriba de wa dan もちろんない 

mochironnai. Teknik penerjemahan adaptasi digunakan untuk menyesuaikan kata 

maupun frasa sesuai dengan bahasa sasaran. Pada kata An-Nisa yang dalam bahasa 

Arab berarti wanita, penerjemah tidak menggunakan teknik peminjaman melainkan 

menyesuaikan ujaran dengan bahasa Jepang yaitu 女性章 joseishou.  

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan, penerjemah 

cenderung menggunakan metode yang mengarah pada bahasa sasaran. Selain itu, 

juga banyak idiom-idiom yang disesuaikan dengan bahasa sasaran. Oleh karena itu, 

metode yang digunakan adalah metode penerjemahan idiomatik.  

22. Data Kalimat 22 

Tabel 4.1.22 Kalimat BJ22 dan BI22 

BJ22 
説教師から何百回も唱えられ、信徒によって何度も指導されて

きたことでもある。 

BI22 
“dan telah diucapkan ratusan kali oleh puluhan khatib? 

Sering kali dianggap sambil lalu saja oleh umat.” 
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説教師から何百回も 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi Amplifikasi 

Linguistik ratusan kali oleh puluhan 

khatib 

Numeralia + Adverbia + 

Partikel + Numeralia +  

唱えられ Doshi + Jodoushi 
Modulasi 

telah diucapkan Adverbia + Verba 

信徒によって何度も 
Meishi + Fukushi + Meishi + 

Joshi Deskripsi 

umat Nomina 

指導されてきたことでも 
Meishi + Doshi + Meishi + 

Joshi Modulasi 

sambil lalu saja Partikel + Verba + Adverbia 

ある Doshi 
Modulasi 

dianggap Verba 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada kalimat BJ22 dapat dilihat bahwa penerjemah menggunakan 1 data 

dengan teknik amplifikasi linguistik, 3 data dengan teknik modulasi, dan 1 data 

dengan teknik deskripsi. Pada teknik amplifikasi linguistik terdapat ujaran ratusan 

kali oleh puluhan khatib yang diterjemahkan menjadi 説教師から何百回も

Sekkyō-shi kara nanbyakkai mo yang secara makna tidak berbeda dengan bahasa 

sumber, namun terdapat tambahan elemen-elemen. Sedangkan, teknik deskripsi, 

meskipun terdapat penambahan elemen, namun teknik ini bertujuan untuk 

memperjelas kata yang ingin diterjemahkan. Pada teknik deskripsi terdapat ujaran 

umat yang diterjemahkan menjadi Shinto ni yotte nando mo. Kemudian untuk 

teknik modulasi terdapat ujaran telah diucapkan yang diterjemahkan menjadi 唱え

られ tonaerare yang bermakna dinyanyikan, ujaran sambil lalu saja diterjemahkan 

menjadi 指導されてきたことでも Shidō sa rete kita kotode mo yang mempunyai 
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makna meskipun sudah diajarkan, dan ujaran dianggap diterjemahkan dengan あ

る aru.  

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan dalam kalimat 

BJ22, maka metode penerjemahan yang digunakan pada kalimat ini cenderung 

mendekati bahasa sasaran karena banyak perubahan sudut pandang. Oleh karena 

itu, metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan idiomatik. 

23. Data Kalimat 23 

Tabel 4.1.23 Kalimat BJ23 dan BI23 

BJ23 
しかし、ムス先生がそれを言うと、とても心に響き、まるで魔

法のように違った言葉に聞こえた。 

BI23 
“Tapi jika yang mengucapkannya Bu Mus kata-kata itu demikian 

berbeda, begitu sakti, berdengung- dengung di dalam kalbu.” 

しかし Setsuzokushi 
Kalke 

Tapi Konjungsi 

ムス先生が Meishi + Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik Bu Mus Pronomina + Nomina 

それを言うと 
Rentaishi + Joshi + Doshi + 

Joshi 
Transposisi 

jika yang mengucapkannya 
Partikel + Partikel + Verba + 

Pronomina 

とても心に響き 
Fukushi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Doshi 

 Modulasi 
kata-kata itu demikian 

berbeda 

Nomina + Nomina + 

Pronomina + Pronomina + 

Verba 

まるで魔法のように 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Jodoushi  Adaptasi 

begitu sakti Pronomina + Adjektiva 

違った言葉に 
Doshi + Jodoushi + Meishi + 

Joshi 
 Modulasi 

di dalam kalbu 
Partikel + Adjektiva + 

Nomina 

聞こえた Doshi + Jodoushi 
Adaptasi  

berdengung- dengung Verba + Nomina 

Metode Penerjemahan Idiomatik 
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Pada data BJ23, penerjemah menggunakan 1 data dengan teknik kalke, 1 data 

dengan teknik amplifikasi linguistik, 1 data dengan teknik transposisi, 2 data 

dengan teknik modulasi, dan 2 data dengan teknik adaptasi. Pada teknik kalke 

terdapat ujaran しかし shikashi yang bermakna tapi. Kemudian teknik amplifikasi 

linguistik diterapkan pada ujaran ムス先生が  Musu sensei ga, terdapat 

penambahan elemen joshi ga. Selanjutnya, ujaran kata-kata itu demikian berbeda 

diterjemahkan menjadi とても心に響き Totemo kokoro ni hibiki yang bermakna 

sangat beresonansi, dan ujaran di dalam kalbu diterjamahkan 違った言葉に

Chigatta kotoba ni. Pada kedua ujaran tersebut terdapat perbedaan sudut pandang 

antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Selain itu, dua ujaran menggunakan 

teknik penerjemahan adaptasi, yaitu begitu sakti yang diterjemahkan menjadi まる

で魔法のように Marude mahō no yō ni dan ujaran berdengung-dengung 

diterjemahkan menjadi 聞こえた kikoeta. Kedua ujaran tersebut memilih kosakata 

dengan mengadaptasi kata yang maknanya mendekati bahasa sumber. 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang diterapkan pada kalimat 

Bsa023, dapat dilihat metode penerjemahan yang digunakan cenderung pada 

bahasa sasaran. Pemilihan unsur-unsur yang digunakan mendekati bahasa sasaran. 

Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode penerjemahan idiomatik. 

24. Data Kalimat 24 

Tabel 4.1.24 Kalimat BJ24 dan BI24 

BJ24 
その後にきまって感じるのは、どうして礼拝に遅刻してしまっ

たのだろうという後悔だ。 
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BI24 
“Yang terasa kemudian adalah penyesalan mengapa telah terlamabat 

shalat.” 

その後にきまって感じる

のは 

Rentaishi + Meishi + Joshi + 

Doshi + Jodoushi + Doshi + 

Joshi  Amplifikasi 

Linguistik 

Yang terasa kemudian Partikel + Verba + Konjungsi 

どうして Rentaishi 

Kalke 
mengapa Pronomina 

礼拝に遅刻してしまった

のだろう 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Doshi + Jodoushi + Joshi +  
 Modulasi 

telah terlamabat shalat Adverbia + Verba + Verba 

という後悔だ Joshi + Doshi + Meishi +  
 Amplifikasi 

Linguistik penyesalan Nomina 

Metode Penerjemahan Penerjemahan 

Literal 

 

Pada kalimat BJ24, teknik-teknik penerjemahan yang diterapkan yaitu 2 data 

dengan teknik amplifikasi linguistik, 1 data dengan teknik kalke, dan 1 data dengan 

teknik modulasi. Teknik amplifikasi linguistik terdapat ujaran その後にきまって

感じるのは Sonogo ni kimatte kanjiru no wa dan という後悔だ To iu kōkaida. 

Kedua ujaran tersebut tidak berbeda makna dengan bahasa sumber, namun terdapat 

penambahan elemen. Sama halnya dengan teknik penerjemahan amplifikasi 

linguistik, teknik kalke menggunakan kesamaan makna pada setiap kata. Namun, 

berbeda dengan teknik amplifikasi linguistik, teknik kalke tidak terdapat 

penambahan elemen. Ujaran yang menggunakan teknik kalke yaitu どうして 

doshite. Sedangkan, ujaran telah terlamabat shalat diterjemahkan dengan teknik 

modulasi menjadi 礼拝に遅刻してしまったのだろう Reihai ni chikoku shite 

shimatta nodarou.  
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Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang diterapkan pada kalimat 

Bsa024, metode penerjemahan yang digunakan cenderung pada bahasa sumber. 

Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode penerjemahan literal. 

25. Data Kalimat 25 

Tabel 4.1.25 Kalimat BJ25 dan BI25 

BJ25 
またるとき、他の学校のように立派な建物がないことについて

不平を言ったことがある。 

BI25 
“Pada kesempatan lain, karena masih kecil tentu saja, kami sering 

mengeluh mengapa sekolah kami tak seperti sekolah-sekolah lain.” 

またるとき Doshi + Meishi 

Reduksi Pada kesempatan lain, 

karena masih kecil tentu 

saja 

Partikel + Nomina + 

Adverbia + Konjungsi + 

Adverbia + Adjektiva +  

他の学校のように立派な

建物がないことについて 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Jodoushi + Na-Keiyoushi + 

Meishi + Joshi + Doshi + 

Meishi + Joshi + 
Adaptasi  

mengapa sekolah kami tak 

seperti sekolah-sekolah lain 

Pronomina + Nomina + 

Pronomina + Adverbia +  

不平を言ったことがある 

Meishi + Joshi + Doshi + 

Jodoushi + Daimeishi + 

Joshi + Doshi Modulasi 

kami sering mengeluh 
Pronomina + Adverbia + 

Verba 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada kalimat BJ25, penerjemah menggunakan 1 data dengan teknik reduksi, 

1 data dengan teknik adaptasi, dan 1 data dengan teknik modulasi. Teknik reduksi 

diterapkan pada ujaran またるとき Mataru toki. Penerjemah mereduksi Pada 

kesempatan lain, karena masih kecil tentu saja dengan cukup menyebutkan mataru 

toki. Kemudian, ujaran mengapa sekolah kami tak seperti sekolah-sekolah lain 

diterjemahkan menjadi 他の学校のように立派な建物がないことについて

Hoka no gakkō no yō ni rippana tatemono ga nai koto ni tsuite menggunakan teknik 
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adaptasi. Selanjutnya, ujaran kami sering mengeluh diterjemahkan menjadi 不平を

言ったことがある Fuhei o itta koto ga aru menggunakan teknik modulasi. Pada 

ujaran tersebut terdapat perubahan sudut pandang. 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada BJ25 

menggunakan metode yang cenderung kepada bahasa sasaran. Dari ketiga ujaran-

ujaran yang ada pada kalimat BJ25, sangat mendekati ke bahasa sasaran. Oleh 

karena itu, metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan 

idiomatik.  

26. Data Kalimat 26 

Tabel 4.1.26 Kalimat BJ26 dan BI26 

BJ26 とくに雨季に雨漏りする屋根にはうんざりだった。 

BI26 
“Terutama atap sekolah yang bocor dan sangat menyusahkan saat 

musim hujan.” 

とくに雨季に   
Amplifikasi 

Linguistik  saat musim hujan 
Adverbia + Nomina +  

Nomina 

雨漏りする屋根には 
Meishi + Doshi + Meishi + 

Joshi 
 Transposisi 

Terutama atap sekolah yang 

bocor 

Verba + Nomina + Nomina + 

Partikel + Nomina 

うんざりだった   
 Reduksi 

sangat menyusahkan Adverbia + Verba 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

Pada kalimat BJ26, penerjemah menggunakan teknik amplifikasi linguistik, 

transposisi, dan reduksi. Teknik amplifikasi linguistik diterapkan pada ujaran saat 

musim hujan yang diterjemahkan pada とくに雨季に Tokuni uki ni. Selanjutnya, 

teknik Terutama atap sekolah yang bocor diterjemahkan menggunakan teknik 

transposisi menjadi 雨漏りする屋根には Amamori suru yane ni wa. Sedangkan, 
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pada ujaran sangat menyusahkan diterapkan teknik penerjemahan reduksi. Ujaran 

tersebut dikurang kata sangat menjadi うんざりだった Unzaridatta. Berdasarkan, 

teknik penerjemahan yang digunakan, penerjemah menggunakan metode 

penerjemahan literal.  

27. Data Kalimat 27 

Tabel 4.1.27 Kalimat BJ27 dan BI27 

BJ27 
しかしムス先生は僕たちの文句にはとりあおうとせず、代わり

にあるオランダ語の本を取り出し、一枚の絵を見せてくれた。 

BI27 
“Beliau tak menanggapi keluhan itu tapi mengeluarkan sebuah buku 

berbahasa Belanda dan memerplihatkan sebuah gambar.” 

しかし Setsuzokushi 
Kalke 

tapi Konjungsi 

ムス先生は Meishi + Meishi + Joshi 
Adaptasi 

Beliau Pronomina 

僕たちの文句には 
Rentaishi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
keluhan itu Nomina + Pronomina 

とりあおうとせず Fukushi + Joshi + Doshi 
Modulasi 

tak menanggapi Adverbia + Verba 

代わりにあるオランダ語

の本を取り出し 

Setsuzokushi + Doshi + 

Meishi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Joshi + Doshi + 

Doshi 
Amplifikasi 

Linguistik 

sebuah buku berbahasa 

Belanda 

Numeralia + Nomina + Verba 

+ Nomina 

一枚の絵を 
Suushi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
sebuah gambar Numeralia + Nomina 

見せてくれた Doshi + Jodoushi 
Kalke 

memperlihatkan Verba 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada kalimat BJ27, teknik penerjemahan yang digunakan yaitu 2 data dengan 

teknik kalke, 1 data dengan teknik adaptasi, 3 data dengan teknik amplifikasi 
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linguistik, dan 1 data dengan teknik modulasi. Teknik kalke diterapkan pada kata 

しかし shikashi untuk menerjemahkan kata tapi, selain itu, kata memperlihatkan 

diterjemahkan menjadi 見せてくれた Misete kureta. Teknik adaptasi diterapkan 

pada ujaran ムス先生は  Musu Sensei wa yang menerjemahkan kata beliau. 

Sedangkan, teknik amplifikasi linguistik diterapkan pada ujaran 僕たちの文句に

は Bokutachi no monku ni wa, 代わりにあるオランダ語の本を取り出し 

Kawari ni aru Oranda-go no hon o toridashi, dan 一枚の絵を Ichi-mai no e o. 

Kemudian teknik modulasi diterapkan pada ujaran とりあおうとせず Toriaou to 

sezu. Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada kalimat 

Bsa028, metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan literal. 

28. Data Kalimat 28 

Tabel 4.1.28 Kalimat BJ28 dan BI28 

BJ28 
その絵には大きく不気味な柱に囲まれた、狭く、暗い格子の部

屋が描かれていた。 

BI28 
“Gambar itu adalah sebuah ruangan yang sempit, dikelilingi tembok 

tebal yang suram, tinggi, gelap, dan berjeruji.” 

その絵には Rentaishi + Meishi + Joshi 

Kalke 
Gambar itu adalah 

Nomina + Pronomina + 

Verba 

大きく不気味な柱に 
I-Keiyoushi + Na-Keiyoushi 

+ Meishi + Joshi 
Adaptasi 

sebuah ruangan yang sempit 
Numeralia + Nomina + 

Partikel + Adjektiva 

囲まれた Doshi + Jodoushi 

Reduksi dikelilingi tembok tebal 

yang suram 

Verba + Nomina + Adjektiva 

+ Partikel + Adjektiva 

狭く I-Keiyoushi 
Adaptasi 

tinggi Adjektiva 

暗い格子の部屋が 
I-Keiyoushi + Meishi + Joshi 

+ Meishi + Joshi 

Amplifikasi 

Linguistik 
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gelap Adjektiva 

描かれていた Doshi + Jodoushi 
Modulasi 

berjeruji Verba 

Metode Penerjemahan Adaptasi 

Pada kalimat BJ28, teknik penerjemahan yang digunakan 1 data dengan 

teknik kalke, 2 data dengan teknik adaptasi, 1 data dengan teknik reduksi, 1 data 

dengan teknik amplifikasi linguistik, dan 1 data dengan teknik modulasi. Teknik 

kalke diterapkan pada ujaran その絵には Sono e ni wa. Kemudian teknik adaptasi 

diterapkan pada 2 data yaitu 大きく不気味な柱に Ōkiku bukimina hashira ni dan 

狭く semaku. Sedangkan, teknik reduksi diterapkan pada ujaran dikelilingi tembok 

tebal yang suram yang diterjemahkan menjadi 囲まれた Kakomareta. Selain itu, 

teknik modulasi diterapkan pada kata berjeruji yang diterjemahkan menjadi 描か

れていた Egaka rete ita. Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan 

pada kalimat BJ28, penerjemah cenderung pada bahasa sasaran sehingga 

menggunakan metode penejermahan adaptasi. 

29. Data Kalimat 29 

Tabel 4.1.29 Kalimat BJ29 dan BI29 

BJ29 
全体的に暗く、うら寂しく不気味な印で、暴力や悲しみが感じ

られる絵だった。 

BI29 
“Kesan di dalamnya begitu pengap, angker, penuh kekerasan dan 

kesedihan.” 

全体的に暗く Meishi + Joshi + I-Keiyoushi Amplifikasi 

Liguistik -  

うら寂しく不気味な印で 
I-Keiyoushi + Na-Keiyoushi 

+ Meishi + Joshi Modulasi 

pengap, angker Adjektiva + Adjektiva 

暴力や Meishi + Joshi Penerjemhan 

Literal penuh kekerasan Adjektiva + Nomina 

悲しみが Meishi + Joshi 
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kesedihan Nomina 
Amplifikasi 

Linguistik 

感じられる絵だった 
Doshi + Jodoushi + Doshi + 

Jodoushi 
Kalke 

Kesan di dalamnya 
Nomina + Partikel + 

Adjektiva + Pronomina 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada kalimat BJ29, penerjemah menggunakan 2 data dengan teknik 

amplifikasi linguistik, 1 data dengan teknik modulasi, 1 data dengan teknik 

penerjemahan literal, dan 1 data dengan teknik kalke. Teknik amplifikasi linguistik 

diterapkan pada ujaran 全体的に暗く Zentai-teki ni kuraku dan 悲しみが

Kanashimi ga. Teknik modulasi diterapkan pada ujaran pengap, angker yang 

diterjemahkan menjadi うら寂しく不気味な印でや Urasabishiku bukimina 

shirushi de. Teknik penerjemahan literal diterapkan pada 暴力や Bōryokuya. Selain 

itu, teknik kalke diterapkan pada 感じられる絵だった Kanji rareru edatta. 

Berdasarkan teknik penerjemahan yang digunakan pada data BJ29, maka metode 

penerjemahan yang digunakan cenderung pada bahasa sumber secara makna. Oleh 

karena itu, metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan 

literal. 

30. Data Kalimat 30 

Tabel 4.1.30 Kalimat BJ30 dan BI30 

BJ30 

「これがスカルノ初代大統領がバンドゥンで監禁されていた牢

よ。ここで彼は刑に服しながら、本を読み、勉強していたそう

よ。彼はわが国でも最も知性のある人物の一人でした」先生は

それ以上、この話を続けなかった。 

BI30 
“Inilah sel Pak Karno di sebuah penjara di Bandung, di sini beliau 

menjalani hukuman dan setiap hari belajar, setiap waktu membaca 
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buku. Beliau adalah salah satu orang tercerdas yang pernah dimiliki 

bangsa ini.” Beliau tak melanjutkan ceritanya. 

これが Rentaishi + Joshi Penerjemahan 

Literal Inilah Pronomina + Adverbia 

スカルノ初代大統領が Meishi + Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik Pak Karno Pronomina + Nomina 

バンドゥンで Meishi + Joshi Peminjaman 

Literal di Bandung Partikel + Nomina 

監禁されていた牢よ 
Meishi + Doshi + Jodoushi + 

Meishi + Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
sebuah penjara Numeralia + Nomina 

ここで彼は 
Rentaishi + Joshi + Rentaishi 

+ Joshi Amplifikasi 

Linguistik 
di sini beliau 

Partikel + Pronomina + 

Pronomina 

刑に服しながら 
Meishi + Joshi + Doshi + 

Jodoushi 
Amplifikasi 

Linguistik 
  

本を読み Meishi + Joshi + Doshi 

Reduksi 
setiap waktu membaca buku 

Numeralia + Nomina + Verba 

+ Nomina 

勉強していたそうよ 
Meishi + Doshi + Fukushi + 

Joshi 
Penerjemahan 

Literal 
setiap hari belajar Numeralia + Nomina + Verba 

彼は Rentaishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik Beliau Pronomina 

わが国でも最も知性のあ

る人物の一人でした 

Fukushi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Doshi + Meishi + 

Joshi + Suushi + Joshi + 

Doshi  
Penerjemahan 

Linguistik 

salah satu orang tercerdas 

yang pernah dimiliki bangsa 

ini 

Adjektiva + Numeralia + 

Nomina + Verba + Partikel + 

Adverbia + Verba + Nomina 

+ Pronomina  

先生は Meishi + Joshi 
Adaptasi 

Beliau Pronomina 

それ以上 Rentaishi + Meishi Amplifikasi 

Linguistik - - 

この話を Rentaishi + Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik Ceritanya Nomina + Pronomina 
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続けなかった Doshi + Jodoushi Amplifikasi 

Linguistik tak melanjutkan Adverbia + Verba 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada kalimat BJ30, penerjemah menggunakan teknik-teknik penerjemahan 

yaitu 4 data dengan teknik penerjemahan literal, 8 data dengan teknik amplifikasi 

linguistik, 1 data dengan teknik reduksi, dan 1 data dengan teknik adaptasi. Pada 

teknik penerjemahan literal terdapat ujaran これが kore ga, バンドゥンで Bandun 

de, 勉強していたそうよ benkyoushiteita souyo, dan わが国でも最も知性のあ

る人物の一人でした Wagakuni demo mottomo chisei no aru jinbutsu no 

hitorideshita. Sedangkan, teknik amplifikasi linguistik terdapat スカルノ初代大

統領が Sukaruno Hatsuyo daitōryō ga, 監禁されていた牢よ Kankin sa rete ita 

rō yo, ここで彼は koko de kare wa, 刑に服しながら Kei ni fukushinagara, 彼は 

kare wa, それ以上 Soreijō, この話を Kono hanashi o, dan 続けなかった

Tsudzukenakatta. Pada ujaran yang menggunakan teknik penerjemahan literal dan 

amplifikasi linguistik, maknanya tidak berbeda dengan bahasa sumber. 

Namun, berbeda dengan teknik reduksi dan adaptasi yang maknanya 

disesuaikan dengan bahasa sasaran. Teknik reduksi terdapat ujaran setiap waktu 

membaca buku yang diterjemahkan menjadi 本を読み Hon o yomi. Kemudian 

teknik adaptasi diterapkan pada kata beliau yang diterjemahkan menjadi 先生は 

sensei wa.  

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada kalimat BJ30, 

penerjemah cenderung pada metode penejermahan yang mengarah pada bahasa 
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sumber secara makna, meskipun gramatikalnya meneyesuaikan bahasa sasaran. 

Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode penerjemahan literal.  

31. Data Kalimat 31 

Tabel 4.1.31 Kalimat BJ31 dan BI31 

Bsa031 僕たちは魔法にかかったようにその言葉に聞き入った。 

Bsu022 “Kami tersihir dalam senyap.” 

僕たちは Daimeishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik Kami Pronomina 

魔法にかかったようにそ

の言葉に聞き入った 

Meishi + Joshi + Doshi + 

Jodoushi + Daimeishi + 

Meishi + Joshi + Doshi + 

Doshi + Jodoushi 
Adaptasi 

tersihir dalam senyap Verba + Partikel + Adjektiva 

Metode Penerjemahan Adaptasi 

 

Pada data BJ31, penerjemah menggunakan teknik amplifikasi linguistik dan 

adaptasi. Teknik amplifikasi linguistik diterapkan pada kata kami yang 

diterjemahkan menjadi 僕たちは  bokutachi wa, terdapat penambahan elemen 

berupa joshi wa. Sedangkan, berbeda dengan bokutachi wa, ujaran tersihir dalam 

senyap diterjemahkan menjadi 魔法にかかったようにその言葉に聞き入った 

Mahō ni kakatta yō ni sono kotoba ni kikiitta. Berdasarkan teknik yang diterapkan, 

dapat dilihat bahwa penerjemah menggunakan metode penejermahan adaptasi 

karena lebih cenderung pada bahasa sasaran.  

32. Data Kalimat 32 

Tabel 4.1.32 Kalimat BJ32 dan BI32 

BJ32 
その以来、校舎についての不満を言うものは誰一人としていな

かった。 

BI23 
“Mulai saat itu kami tak pernah lagi memprotes keadaan sekolah 

kami.” 
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その以来 Daimeishi + Meishi Amplifikasi 

Linguistik kami Pronomina 

校舎についての不満を 
Meishi + Fukushi + Joshi + 

Meishi + Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
memprotes Verba 

言うものは Doshi + Meishi + Joshi 

Modulasi 
keadaan sekolah kami 

Nomina + Nomina + 

Pronomina 

誰一人としていなかった 
Rentaishi + Rentaishi + 

Fukushi + Doshi + Jodoushi 
Transposisi 

tak pernah lagi 
Adverbia + Adverbia + 

Adverbia 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

Pada data BJ32 dapat dilihat bahwa teknik penerjemahan yang digunakan 

adalah 2 data dengan teknik amplifikasi linguistik, 1 data dengan teknik modulasi, 

dan 1 data dengan teknik transposisi. Pada teknik amplifikasi terdapat kata kami 

yang diterjemahkan menjadi その以来  sonoirai dan kata memprotes yang 

diterjemahkan menjadi 校舎についての不満を  kousha nitsute no fuman o. 

Sedangkan, pada ujaran keadaan sekolah kami diterjemahkan menjadi 言うものは 

iu mono wa. Pada teknik transposisi diterapkan pada ujaran tak pernah lagi yang 

diterjemahkan menjadi 誰一人としていなかった dare hitori toshite inakatta. 

Berdasarkan teknik-teknik yang digunakan, metode penerjemahan yang digunakan 

cenderung mengarah pada bahasa sasaran, sehingga teknik yang digunakan adalah 

metode penerjemahan idiomatik. 

33. Data Kalimat 33 

Tabel 4.1.33 Kalimat BJ33 dan BI33 

BJ33 

その後、雨が降り、空に雪が走ったとき、トラパーニとマハー

ルはベトコンのようなナガハアオイランという蘭の一種を円錐

形に編んで作った笠で頭を守り、クチャイ、ボレック、サハラ

はお父さんの持ち物である、背中にギザギザの大きな鉄の模様
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と UPT Bel （ブリトゥン錫採掘業者組合）と書かれた黄色い

カッパを着ていた。 

BI33 

“Pernah suatu ketika hujan turun amat lebat, petir sambar 

menyambar. Trapani dan Mahar memakai terindak, topi kerucut dari 

daun lais khas tentara Vietkong, untuk melindungi jambul mereka. 

Kucai, Borek, dan Sahara memakai jas hujan kuning bergambar gerigi 

metal besar di punggungnya dengan tulisan “UPT Bel” (Unit 

Penambangan Timah Belitong)—jas hujan jatah PN Timah milik 

bapaknya.” 

その後 Rentaishi + Meishi 

Reduksi 
Pernah suatu ketika 

Adverbia + Numeralia + 

Nomina 

雨が降り Meishi + Joshi + Doshi 

Reduksi 
hujan turun amat lebat 

Nomina + Verba + Adverbia 

+ Adjektiva 

空に雪が走ったとき 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Doshi + Jodoushi + Fukushi Adaptasi 

petir sambar menyambar Nomina + Verba + Verba 

トラパーニとマハールは 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
Trapani dan Mahar Nomina + Partikel + Nomina 

ベトコンのようなナガハ

アオイランという蘭の一

種を 

Meishi + Joshi + Jodoushi + 

Meishi + Joshi + Verba + 

Meishi + Joshi + Rentaishi + 

Joshi Amplifikasi 

Linguistik 

topi kerucut dari daun lais 

khas tentara Vietkong 

Nomina + Nomina + Partikel 

+ Nomina + Nomina + 

Adjektiva + Nomina + 

Nomina 

円錐形に編んで作った笠

で頭を 

Meishi + Joshi + Doshi + 

Jodoushi + Doshi + Jodoushi 

+ Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Deskripsi 

jambul mereka Nomina + Pronomina 

守り Doshi 
Reduksi 

untuk melindungi Partikel + Verba 

クチャイ、ボレック、サ

ハラは 

Meishi + Meishi + Meishi + 

Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik 
Kucai, Borek, dan Sahara 

Nomina + Nomina + Partikel 

+ Nomina 

父さんの持ち物である 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Meishi + Joshi + Doshi 
Reduksi 
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jas hujan jatah PN Timah 

milik bapaknya 

Nomina + Nomina + Nomina 

+ Nomina + Nomina + Verba 

+ Nomina + Pronomina 

背中にギザギザの大きな

鉄の模様と 

Meishi + Joshi + Fukushi + 

Joshi + I-Keiyoushi + Meishi 

+ Joshi + Meishi + Joshi 
Modulasi 

bergambar gerigi metal 

besar di punggungnya 

Verba + Nomina + Nomina + 

Adjektiva + Partikel + 

Nomina + Pronomina 

UPT Bel （ブリトゥン

錫採掘業者組合）と 

Meishi + Meishi + Meishi + 

Meishi + Joshi 

Peminjaman dengan tulisan “UPT Bel” 

(Unit Penambangan Timah 

Belitong) 

Partikel + Nomina + Nomina 

+ Nomina + Nomina + 

Nomina + Nomina + Nomina 

と書かれた黄色いカッパ

を 

Joshi + Doshi + Jodoushi + 

I-Keiyoushi + Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik 
jas hujan kuning 

Nomina + Nomina + 

Adjektiva 

着ていた Doshi + Jodoushi 
Kalke 

memakai Verba 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada kalimat BJ33, penerjemah menerapkan teknik 4 data dengan teknik 

reduksi, 1 data dengan teknik adaptasi, 4 data dengan teknik amplifikasi linguistik, 

1 data dengan teknik modulasi, dan 2 data dengan teknik kalke. Teknik reduksi 

diterapkan pada ujaran Pernah suatu ketika diterjemahkan menjadi その後 Sonogo, 

hujan turun amat lebat diterjemahkan menjadi 雨が降り  ame ga ori, untuk 

melindungi diterjemahkan menjadi 守り mori, dan jas hujan jatah PN Timah milik 

bapaknya diterjemahkan menjadi 父 さ ん の 持 ち 物 で あ る Tōsan no 

mochimonodearu. Dari semua ujaran yang menggunakan teknik reduksi terdapat 

pengurangan elemen dan penyederhanaan ujaran.  
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Teknik adaptasi diterapkan pada ujaran petir sambar menyambar yang 

diterjemahkan menjadi 空に雪が走ったとき Sora ni yuki ga hashitta toki. Dalam 

ujaran tersebut unsur-unsur terjemahan disesuaikan dengan pemahanan yang ada 

pada bahasa sasaran. Berbeda dengan teknik amplifikasi linguistik yang 

mempertahankan bahasa sumber, ujaran トラパーニとマハールは Torapāni to 

mahāru wa, ベトコンのようなナガハアオイランという蘭の一種を Betokon 

no yōna nagahaaoiran to iu ran no isshu o, クチャイ、ボレック、サハラは

Kuchai, borekku, Sahara wa, dan と書かれた黄色いカッパを To kaka reta kiiroi 

kappa o. Keempat ujaran tersebut memiliki makna yang sama, namun terdapat 

tambahan elemen seperti joshi (partikel). Sama halnya dengan teknik deskripsi, 

terdapat tambahan elemen-elemen seperti teknik amplifikasi linguistik, namun 

dalam konteks teknik deskripsi terdapat penjabaran makna. Teknik ini diterapkan 

pada ujaran jambul mereka diterjemahkan menjadi 円錐形に編んで作った笠で

頭を Ensuigata ni ande tsukutta kasa de atama o.  

Teknik modulasi diterapkan pada ujaran bergambar gerigi metal besar di 

punggungnya diterjemahkan menjadi 背中にギザギザの大きな鉄の模様と

Senaka ni gizagiza no ōkina tetsu no moyō to. Pada ujaran tersebut terdapat 

perubahan sudut pandang. Sedangkan, teknik kalke yang merupakan teknik 

penerjemahan kata demi kata diterapkan pada kata memakai yang diterjemahkan 

menjadi 着ていた Kiteita. Pada ujaran dengan tulisan “UPT Bel” (Unit 

Penambangan Timah Belitong) meminjam langsung kata-kata pada ujaran tersebut. 
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Teknik yang diterapkan yaitu teknik penerjemahan peminjaman karena menulis 

sama persis dengan ujaran. 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada data BJ33, 

metode penejermahan yang digunakan cenderung bahasa sasaran meskipun 

terdapat ujaran-ujaran yang mempertahankan bahasa sumber. Oleh karena itu, 

metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan idiomatik. 

34. Data Kalimat 34 

Tabel 4.1.34 Kalimat BJ34 dan BI34 

BJ34 含めたそれ以外のクラスメイトはすぶめれだった。 

BI34 “Kami sisanya hampir basah kuyup.” 

含めたそれ以外のクラス

メイトは 

Doshi + Jodoushi + 

Rentaishi + Fukushi + Joshi 

+ Meishi + Joshi 
Deskripsi 

Kami Pronomina 

すぶめれだった Doshi + Jodoushi + Fukuushi 

Modulasi 
sisanya hampir basah kuyup 

Nomina + Pronomina + 

Adjektiva + Adjektiva 

Metode Penerjemahan Komunikasi 

 

Pada kalimat Bsa034, teknik penerjemahan yang digunakan teknik deskripsi 

dan modulasi. Teknik deskripsi diterapkan pada kata kami yang diterjemahkan 

dengan mendiskripsikan kata kami. Kata kami diterjemahkan menjadi 含めたそれ

以外のクラスメイトは fukumeta sore igai no kurasumeito wa. Kemudian ujaran 

sisanya hampir basah kuyup diterjemahkan menjadi す ぶ め れ だ っ た 

subumeredatta yang mempunyai perbedaan sudut pandang dengan bahasa sumber. 

Berdasarkan teknik deskripsi dan modulasi yang digunakan pada kalimat Bsa035, 

metode yang digunakan sangat mendekati bahasa sasaran. Dalam penerjemahannya 
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juga lebih terfokus untuk memberikan informasi. Oleh karena itu, metode 

penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan komunikasi. 

35. Data Kalimat 35 

Tabel 4.1.35 Kalimat BJ35 dan BI35 

Bsa035 
しかし、僕たちは一日だって休むことなく、不満も言わなかっ

た。 

Bsu026 
“Tapi sehari pun kami tak pernah bolos, dan kami tak pernah 

mengeluh,” 

しかし Setsuzokushi 
Kalke 

Tapi Konjungsi 

僕たちは Daimeishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik kami Pronomina 

一日だって休むことなく 
Suushi + Fukushi + Doshi + 

Meishi + Joshi + Doshi Deskripsi 

sehari pun Numeralia + Partikel 

不満も Meishi + Joshi 

Modulasi 
tak pernah bolos 

Adverbia + Adverbia + 

Adjektiva 

言わなかった Doshi + Jodoushi Amplifikasi 

Linguistik tak pernah Adverbia + Adverbia 

Metode Penerjemahan Adaptasi 

 

Pada kalimat BJ35 menerapkan 1 data dengan teknik kalke, 2 data dengan 

teknik amplifikasi linguistik, 1 data dengan teknik deskripsi, dan 1 data dengan 

teknik modulasi. Teknik kalke diterapkan untuk menerjemahkan kata tapi menjadi 

しかし shikashi. Kemudian teknik amplifikasi linguistik diterapkan untuk kata 

kami yang diterjemahkan menjadi 僕たちは bokutachi wa dan ujaran tak pernah 

yang diterjemahkan menjadi 言わなかった iwanakatta. Sedangkan, ujaran sehari 

pun diterjemahkan menjadi 一日だって休むことなく tsuitachi date yasumu 

kotonaku. Pada penerjemahan ujaran tersebut terdapat unsur mendeskripsikan. 
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Kemudian ujaran tak pernah bolos yang diterjemahkan menjadi 不満も fuman mo 

diterjemahkan menggunakan teknik modulasi. Berdasarkan teknik-teknik 

penerjemahan yang digunakan pada data BJ36, metode penerjemahan yang 

digunakan adalah metode penerjemahan adaptasi. 

36. Data Kalimat 36 

Tabel 4.1.36 Kalimat BJ36 dan BI36 

BJ36 そう、少しも不満は言わなかったのだ。 

BI36 “tidak, sedikit pun kami tak pernah mengeluh.” 

そう Fukushi 
Modulasi 

tidak Adverbia 

少しも I-Keiyoushi + Joshi 
Kalke 

sedikit pun Adjektiva + Partikel 

不満は Meishi + Joshi 
Adaptasi 

kami Pronomina 

言わなかったのだ Doshi + Jodoushi + Joshi 
Transposisi 

tak pernah mengeluh Adverbia + Adverbia + Verba 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada kalimat BJ36, penerjemah menggunakan teknik modulasi, kalke, 

adaptasi, dan transposisi. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa teknik modulasi 

diterapkan pada kata tidak namun diterjemahkan menjadi そう sou. Ujaran tersebut 

mempunyai makna yang berbeda. Sedangkan, kata sedikit pun diterjemahkan secara 

harfiah menjadi 少しも sukoshi mo. Kemudian kata kami diterjemahkan berbeda 

sekali dengan makna bahasa sumber. Kata kami diterjemahkan menjadi 不満は

fuman wa. Selanjutnya, ujaran tak pernah mengeluh diterjemahkan menjadi 言わ

なかったのだ  iwanakattanoda. Pada ujaran tersebut terdapat pergantian 

gramatikal. Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada kalimat 
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BJ36, metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan 

idiomatik. 

37. Data Kalimat 37 

Tabel 4.1.37 Kalimat BJ37 dan BI37 

BJ37 
ハルファン校長とムス先生は、勲章を持たない僕たちの英雄

だ。 

BI37 
“Bagi kami Pak Harfan dan Bu Mus adalah pahlawan tanpa tanda jasa 

yang sesungguhnya.” 

ハルファン校長とムス先

生は 

Meishi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Meishi + Joshi 

Kalke 
Pak Harfan dan Bu Mus 

adalah 

Pronomina + Nomina + 

Partikel + Pronomina + 

Nomina + Verba 

勲章を持たない僕たちの

英雄だ 

Meishi + Joshi + Doshi + 

Jodoushi + Rentaishi + Joshi 

+ Meishi +  
Modulasi 

pahlawan tanpa tanda jasa 

yang sesungguhnya 

Nomina + Adverbia + 

Nomina + Nomina + Partikel 

+ Adverbia 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada kalimat BJ37 teknik penerjemahan yang digunakan adalah teknik kalke 

dan modulasi. Teknik kalke diterapkan pada ujaran nama tokoh yaitu Pak Harfan 

dan Bu Mus adalah yang diterjemahkan menjadi ハルファン校長とムス先生は 

harufan kouchou to musu sensei wa. Pada ujaran tersebut antara gramatikan 

maupun makna bahasa sumber dan bahasa sasaran sama. Berbeda dengan dua 

ujaran pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya diterjemahkan dengan 

merubah sudut pandang menjadi 勲章を持たない僕たちの英雄だ kunshou o 

mottanai bokutachi no eiyu da. Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang 

digunakan, metode penerjemahannya cenderung pada bahasa sasaran meskipun 
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terdapat penerjemahan kata demi kata. Oleh karena itu, metode yang digunakan 

adalah metode penerjemahan idiomatik. 

38. Data Kalimat 38 

Tabel 4.1.38 Kalimat BJ38 dan BI38 

BJ38 
二人は僕たちの恩師、守護者であり、それでいて親友で、精神

的な支えだった。 

BI38 “Merekalah mentor, penjaga, sahabat, pengajar, dan guru spiritual.” 

二人は Suushi + Joshi 
Modulasi 

Merekalah Pronomina + Partikel 

僕たちの恩師 Rentaishi + Joshi + Meishi 
Adaptasi 

mentor, pengajar Nomina + Nomina 

守護者であり Meishi + Joshi + Doshi 
Adaptasi 

penjaga Nomina 

それでいて親友で 
Rentaishi + Joshi + Doshi + 

Meishi + Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
sahabat Nomina 

精神的な支えだった 
Na-Keiyoushi + Doshi + 

Jodoushi Modulasi 

guru spiritual Nomina + Adjektiva 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada kalimat BJ38 teknik penerjemahan yang digunakan adalah 2 teknik 

modulasi, 2 teknik modulasi, dan 1 teknik amplifikasi linguistik. Teknik modulasi 

diterapkan pada kata merekalah yang diterjemahkan menjadi 二人は futari wad an 

ujaran guru spiritual diterjemahkan menjadi 精神的な支えだった seishintekni na 

sasaedatta. Kemudian teknik adaptasi diterapkan pada ujaran mentor, pengajar 

diterjemahkan menjadi 僕たちの恩師  bokutachi no onshi dan kata penjaga 

diterjemahkan menjadi 守護者であり Shugosha de ari. Teknik amplifikasi 

linguistik hanya diterapkan pada kata sahabat diterjemahkan menjadi それでいて
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親友で sorede ite shinyuu de. Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang 

diterapkan pada kalimat Bj38, metode penerjemahan yang digunakan adalah 

metode penerjemahan idiomatik. 

39. Data Kalimat 39 

Tabel 4.1.39 Kalimat BJ39 dan BI39 

BJ39 

最初に「善行に励み、悪行を遠ざけなさい」ということを言葉

だけではなく、言外の意味を生涯通じたモラルのよりどころと

して説明してくれたのはこの二人だった。 

BI39 

“Mereka yang pertama menjelaskan secara gamblang implikasi amar 

makruf nahi mungkar sebagai pegangan moral kami sepanjang 

hayat.” 

最初に Meishi + Joshi 
Kalke 

yang pertama Partikel + Numeralia 

善行に励み、悪行を遠ざ

けなさい 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Meishi + Joshi + Doshi + 

Jodoushi Modulasi 

implikasi amar makruf nahi 

mungkar 

Nomina + Nomina + Nomina 

+ Nomina + Nomina 

ということを言葉だけで

はなく 

Joshi + Doshi + Meishi + 

Joshi + Meishi + Fukushi + 

Joshi + Joshi + Doshi 
Amplifikasi 

Linguistik 

- - 

言外の意味を 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
- - 

生涯通じたモラルのより

どころとして説明してく

れたのは 

Meishi + Jodoushi + Meishi 

+ Joshi + Fukushi + Fukushi 

+ Fukushi + Meishi +Doshi 

+ Jodoushi + Doshi + 

Jodoushi + Joshi + Joshi Adaptasi 

sebagai pegangan moral 

kami sepanjang hayat 

Partikel + Nomina + Nomina 

+ Pronomina + Numeralia + 

Nomina 

この二人だった Rentaishi + Suushi +   
Modulasi 

Mereka Pronomina 

Metode Penerjemahan Idiomatik 
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Pada kalimat BJ39, penerjemah menerapkan teknik kalke, modulasi, 

amplifikasi linguistik, adaptasi, dan transposisi. Teknik kalke diterapkan pada 最初

に saisho ni. Selanjutnya teknik modulasi diterapkan pada ujaran implikasi amar 

makruf nahi mungkar yang diterjemahkan menjadi 善行に励み、悪行を遠ざけ

なさ . Selain itu, teknik modulasi juga diterapkan pada kata mereka dapat 

diterjemahkan menjadi この二人だった  kono futari datta Kemudian teknik 

amplifikasi linguistik diterapkan pada dua ujaran pada kalimat Bsa039. Ujaran 

tersebut adalah ということを言葉だけではなく to iu koto o kotoba dake de wa 

naku dan 言外の意味を gengai no imi o. Sedangkan, teknik adaptasi diterapkan 

pada ujaran sebagai pegangan moral kami sepanjang hayat yang diterjemahkan 

menjadi 生涯通じたモラルのよりどころとして説明してくれたのは . 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan, metode 

penerjemahannya cenderung pada bahasa sasaran, sehingga metode yang 

digunakan adalah metode penerjemahan idiomatik. 

40. Data Kalimat 40 

Tabel 4.1.40 Kalimat BJ40 dan BI40 

BJ40 

それだけでなく木でおもちゃの家を作ったり、足の傷をさすっ

てくれたり、祈りの前に使う清めの木の取り方を指導してくれ

たり、割礼のときに腰巻の中を覗き込んだり、寝る前のお祈り

について教えてくれたり、自転車のタイヤの空気を入れてくれ

たり、ときにオレンジに調味料のサンバルを混ぜたジュースを

作ってくれたりしたのも、みんなハルファン校長とムス先生

だ。 

BI40 

“Mereka mengajari kami membuat rumah- rumahan dari perdu apit-

apit, mengusap luka-luka di kaki kami, membimbing kami cara 

mengambil wudu, melongok ke dalam sarung kami ketika kami 
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disunat, mengajari kami doa sebelum tidur, memompa ban sepeda 

kami, dan kadangkadang membuatkan kami air jeruk sambal.” 

それだけでなく木で 
Rentaishi + Fukushi + Joshi 

+ Doshi + Meishi + Joshi Adaptasi 

perdu apit-apit Nomina + Nomina + Nomina 

おもちゃの家を 
Nomina + Joshi + Nomina + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
rumah- rumahan Nomina + Nomina 

作ったり Doshi + Jodoushi Amplifikasi 

Linguistik membuat Verba 

足の傷を 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi  
Transposisi 

luka-luka di kaki kami 
Nomina + Nomina + Partikel 

+ Nomina + pronomina 

さすってくれたり Fukushi + Doshi + Jodoushi 
Modulasi 

mengusap Verba 

祈りの前に使う清めの木

の取り方を 

Meishi + Joshi + Doshi + 

Doshi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Adaptasi 

cara mengambil wudu Nomina + Verba + Nomina 

指導してくれたり 
Meishi + Doshi + Doshi + 

Jodoushi Modulasi 

membimbing Verba 

割礼のときに腰巻の中を 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Meishi + Joshi Adaptasi 

disunat dalam sarung Verba + Adverbia + Nomina 

覗き込んだり Doshi + Doshi + Jodoushi 
Modulasi 

melongok Verba 

寝る前のお祈りについて 
Doshi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Jodoushi 
Amplifikasi 

Linguistik 
doa sebelum tidur Nomina + Partikel + Verba 

教えてくれたり Doshi + Jodoushi 
Transposisi 

mengajari Verba 

自転車のタイヤの空気を 
Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Meishi + Joshi Amplifikasi 

Lingustik 
ban sepeda kami 

Nomina + Nomina + 

Pronomina 

入れてくれたり Doshi + Jodoushi Amplifikasi 

Linguistik memompa Verba 

ときに Fukushi 
Kalke 

kadang-kadang Adverbia 
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オレンジに調味料のサン

バルを 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Meishi + Joshi Peminjaman 

air jeruk sambal Nomina + Nomina + Nomina 

混ぜたジュースを作って

くれたりしたのも 

Doshi + Jodoushi + Meishi + 

Joshi + Doshi + Jodoushi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 

membuatkan Verba 

みんなハルファン校長と

ムス先生だ 

Meishi + Meishi + Meishi + 

Joshi + Meishi + Meishi + 

Joshi 
Deskripsi 

Mereka Pronomina 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada kalimat BJ40, teknik penerjemahan yang digunakan yaitu 6 data dengan 

teknik amplifikasi linguistik, 3 data dengan teknik adaptasi, 2 data dengan teknik 

transposisi, 3 data dengan teknik modulasi, 1 data dengan teknik kalke, 1 data 

dengan teknik peminjaman, dan 1 data dengan teknik deskripsi. Teknik amplifikasi 

linguistik diterapkan pad ujaran rumah- rumahan yang diterjemahkan menjadi お

もちゃの家を Omocha no ie o, kata membuat diterjemahkan menjadi 作ったり

Tsukuttari, ujaran doa sebelum tidur diterjemahkan menjadi 寝る前のお祈りにつ

いて Nerumae no oinori ni tsuite, ujaran memompa diterjemahkan menjadi 入れて

くれたり Irete kuretari, dan ujaran membuatkan diterjemahkan menjadi 混ぜたジ

ュースを作ってくれたりしたのも Mazeta jūsu o tsukutte kure tari shita no mo.  

Teknik adaptasi terdapat 3 data yaitu perdu apit-apit yang diterjemahkan 

menjadi それだけでなく木で Sore dakedenaku ki de, ujaran cara mengambil 

wudu diterjemahkan menjadi 祈りの前に使う清めの木の取り方を Inori no mae 

ni tsukau kiyome no ki no torikata o, dan ujaran disunat dalam sarung 
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diterjemahkan menjadi 割礼のときに腰巻の中を Katsurei no toki ni koshimaki 

no naka o.  

Teknik penerjemahan modulasi diterapkan pada ujaran さすってくれたり

Sasutte kuretari, 指導してくれたり Shidō shite kuretari, dan 覗き込んだり

Nozoki kon dari. Ketiga ujaran tersebut terdapat perubahan sudut pandang yang 

bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam bahasa sasara (bahasa Jepang). 

Banyak istilah jarang susah dijelaskan jika harus mempertahankan ke dalam bahasa 

sumber.  

Teknik penerjemahan transposisi diterapkan pada ujaran luka-luka di kaki 

kami diterjemahkan menjadi 足の傷を Ashi no kizu o dan ujaran mengajari 

diterjemahkan menjadi 教えてくれたり Oshiete kuretari. Ujaran-ujaran tersebut 

memiliki makna yang mendekati bahasa sumber, namun secara gramatikal 

disesuaikan dengan bahasa sasaran. 

Teknik kalke diterapkan pada ujaran kadang-kadang yang diterjemahkan 

menjadi と き に  tokini. Pada ujaran tersebut tidak merubah makna dan 

diterjemahkan kata demi kata. Sedangkan, ujaran air jeruk sambal diterjemahkan 

menjadi オレンジに調味料のサンバルを Orenji ni chōmiryō no sanbaru o. 

Teknik penerjemahan peminjaman yang digunakan diterapkan pada kata サンバル

sambaru, karena sambaru tidak ditemukan pada bahasa sasaran, sehingga penulis 

menulis langsung kata sambal dengan huruf katakana. Kemudian, berbeda dengan 

ujaran mereka diterjemahkan dengan mendeskripsikan kata tersebut menjadi みん

なハルファン校長とムス先生だ Min'na Haru fan kōchō to musu senseida.  
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Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada kalimat BJ40, 

metode penerjemahan yang digunakan cenderung pada bahasa sasaran. Metode 

yang digunakan pada kalimat ini adalah metode idiomatik.  

41. Data Kalimat 41 

Tabel 4.1.41 Kalimat BJ41 dan BI41 

BJ41 
ハルファン校長とムス先生は私心のない騎士や試心誠意を尽く

す王子であり、見捨てられた畑にわく澄んだ知識の泉だった。 

BI41 

“Bagi kami Pak Harfan dan Bu Mus adalah ksatria tanpa pamrih, 

pangeran keikhlasan, dan sumur jernih ilmu pengetahuan di lading 

yang ditinggalkan.” 

ハルファン校長とムス先

生は 

Meishi + Meishi + Joshi + 

Meishi + Meishi + Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik Pak Harfan dan Bu Mus 

adalah 

Pronomina + Nomina + 

Partikel + Pronomina + 

Nomina + Verba 

私心のない騎士や 
Meishi + Joshi + Doshi + 

Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik 
ksatria tanpa pamrih 

Nomina + Adverbia + 

Nomina 

試心誠意を尽くす王子で

あり 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Meishi + Joshi + Doshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
pangeran keikhlasan Nomina + Nomina 

見捨てられた畑に 
Doshi + Jodoushi + Meishi + 

Joshi Adaptasi 

lading yang ditinggalkan Nomina + Partikel + Verba 

わく澄んだ知識の泉だっ

た 

Fukushi + Doshi + Meishi + 

Joshi + Meishi +  
Adaptasi 

sumur jernih ilmu 

pengetahuan 

Nomina + Adjektiva + 

Nomina + Nomina 

Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada kalimat BJ41 menerapkan 2 teknik amplifikasi linguistik dan 3 teknik 

adaptasi. Pada teknik amplifikasi linguistik terdapat pada ujaran ハルファン校長

とムス先生は Haru fan kōchō to musu sensei wa, 私心のない騎士や Watashi-
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shin no nai kishiya, dan 試心誠意を尽くす王子であり tanoshi kokoro seii o 

tsukusu ōjideari. Pada ketiga ujaran tersebut memiliki makna yang sama dengan 

bahasa sumber, namun terdapat tambahan elemen. Sedangkan, ujaran lading yang 

ditinggalkan diterjemahkan menjadi 見捨てられた畑に Misute rareta hata ni dan 

ujaran sumur jernih ilmu pengetahuan diterjemahkan menjadi わく澄んだ知識の

泉だった  Waku sunda chishiki no izumidatta menggunakan teknik adaptasi. 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan, metode penerjemahan 

yang digunakan pada kalimat Bsa042 yaitu metode penerjemahan literal. Meskipun 

terdapat idiom-idiom yang lebih cenderung pada bahasa sasaran seperti yang 

ditunjukkan dengan teknik adaptasi, namun secara garis besar kalimat Bsa041 

cenderung pada makna bahasa sumber.  

42. Data Kalimat 42 

Tabel 4.1.42 Kalimat BJ42 dan BI42 

BJ42 
二人の存在はまるで校庭で僕たちに木陰を作るフェリシウムの

木のようだった。 

BI42 
“Sumbangan mereka laksana manfaat yang diberikan pohon filicium 

yang menaungi atas kelas kami.” 

二人の存在は 
Suushi + Joshi + Meishi + 

Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
Sumbangan mereka Nomina + Nomina 

まるで校庭で僕たちに木

陰を 

Meishi + Joshi + Meishi + 

Joshi + Rentaishi + Joshi + 

Meishi + Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 
laksana manfaat yang 

diberikan 

Nomina + Verba + Partikel 

+ Verba 

作るフェリシウムの木の

ようだった 
 

Peminjaman 
pohon filicium yang 

menaungi atas kelas kami 

Nomina + Nomina + Partikel 

+ Verba + Nomina + Nomina 

+ Pronomina 
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Metode Penerjemahan 
Penerjemahan 

Literal 

 

Pada kalimat BJ42, penerjemah menggunakan 2 data dengan teknik 

amplifikasi linguistik dan 1 data dengan teknik peminjaman. Teknik amplifikasi 

diterapkan pada ujaran Sumbangan mereka yang diterjemahkan menjadi 二人の存

在は  Futari no sonzai wa. Kedua ujaran tersebut memiliki makna yang sama 

dengan bahasa sumber, namun ada tambahan elemen. Selanjutnya, untuk ujaran 

pohon filicium yang menaungi atas kelas kami juga mempertahankan bahasa 

sumber. Pada bahasa sasaran kata filicium tetap ditulis dengan ujaran yang sama, 

hanya penulisannya menggunakan huruf katakana. Berdasarkan, teknik-teknik 

penerjemahan yang digunakan pada kalimat Bsa042, metode penerjemahan yang 

digunakan cenderung pada bahasa sumber. Pada kalimat BJ42 terlihat maknanya 

sama dengan bahasa sumber namun gramatikalnya menyesuikan bahasa sasaran. 

Oleh karena itu, metode penerjemahan yang digunakan adalah metode 

penerjemahan literal.  

43. Data Kalimat 43 

Tabel 4.1.43 Kalimat BJ43 dan BI43 

BJ43 
この木はいつだって僕たちを見守り、この先ここで起こるすべ

てのドラマを見届けた。 

BI43 “Pohon ini meneduhi kami dan dialah saksi seluruh drama ini.” 

この木は Daimeishi + Meishi + Joshi Amplifikasi 

Linguistik Pohon ini Nomina + Pronomina 

いつだって僕たちを見守

り 

Rentaishi + Fukushi + 

Rentaishi + Joshi + Doshi Adaptasi 

meneduhi kami dan Verba + Pronomina + Partikel 
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この先ここで起こるすべ

てのドラマを 

Rentaishi + Meishi + Fukushi 

+ Joshi + Doshi + Fukushi + 

Joshi + Meishi + Joshi 
Amplifikasi 

Linguistik 

seluruh drama ini 
Nomina + Nomina + 

Pronomina 

見届けた Meishi + Jodoushi 
Adaptasi 

saksi Nomina 

Metode Penerjemahan Adaptasi 

 

Pada kalimat BJ43, teknik-teknik penerjemahan yang digunakan adalah 2 

teknik amplifikasi linguistik dan 2 teknik adaptasi. Teknik amplifikasi linguistik 

diterapkan pada ujaran この木は kono ki wa dan この先ここで起こるすべての

ドラマを Konosaki koko de okoru subete no dorama o. Pada ujaran-ujaran tersebut 

tidak terjadi perubahan makna, namun ada penambahan elemet-elemen seperti 

partikel pada kata kono ki (pohon ini) ditambah joshi wa. Sedangkan, dua ujaran 

saksi yang diterjemahkan menjadi 見届けた Mitodoketa dan meneduhi kami dan 

diterjemahkan menjadi いつだって僕たちを見守り Itsu datte bokutachi o 

mimamori menggunakan teknik penerjemahan adaptasi. Pada ujaran tersebut, 

penerjemah menyesuaikan terjemahan ke bahasa sasaran. Berdasarkan teknik-

teknik penerjemahan yang diterapkan pada kalimat BJ43, dapat dilihat bahwa 

penerjemah cenderung pada bahasa sasaran, selain itu terdapat kata yang 

mengadaptasi pada bahasa sasaran. Oleh karena itu, metode penerjemahan yang 

digunakan adalah metode penerjemahan adaptasi.  
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44. Data Kalimat 44 

Tabel 4.1.44 Kalimat BJ44 dan BI44 

BJ44 

僕たちの先生のように、この木も何千という

細胞で呼吸し、生態系の重要な歯車として存

在していた。 

 

BI44 

“Seperti guru-guru kami, filicium memberi nafas kehidupan bagi 

ribuan organisme dan menjadi tonggak penting mata rantai 

ekosistem.” 

僕たちの先生のように 
Daimeishi + Joshi + Meishi 

+ Joshi + Jodoushi Amplifikasi 

Linguistik 
Seperti guru-guru kami 

Adverbia + Nomina + 

Nomina + Pronomina 

この木も Rentaishi + Meishi + Joshi 
Adaptasi 

filicium Nomina 

何千という細胞で 
Suushi + Joshi + Doshi + 

Meishi + Joshi 
Transposisi 

kehidupan bagi ribuan 

organisme 

Nomina + Adverbia + 

Numeralia + Nomina 

呼吸し Meishi 
Reduksi 

memberi nafas Verba + Nomina 

生態系の重要な歯車とし

て存在していた 

Meishi + Joshi + Na-

Keiyoushi + Meishi + Joshi 

+ Meishi + Jodoushi 
Adaptasi 

menjadi tonggak penting 

mata rantai ekosistem 

Verba + Nomina + Adverbia 

+ Nomina + Nomina + 

Nomina 

Metode Penerjemahan Idiomatik 

 

Pada data BJ44 yang merupakan kalimat terakhir dalam charpter 4 fukutsu 

no Onna Musurima Sensei, teknik-teknik yang digunakan yaitu 1 data dengan 

amplifikasi linguistik, 2 data dengan teknik adaptasi, 1 data dengan teknik 

transposisi, dan 1 data dengan teknik reduksi. Teknik amplifikasi diterapkan pada 

ujaran Seperti guru-guru kami yang diterjemahkan menjadi 僕たちの先生のよう

に Bokutachi no sensei no yō ni. Pada ujaran tersebut, terdapat penambahan elemen. 

Kemudian pada kalimat BJ44 juga terdapat teknik adaptasi yang diterapkan pada 
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ujaran filicium yang diterjemahkan menjadi この木も  kono ki mo dan ujaran 

menjadi tonggak penting mata rantai ekosistem yang diterjemahkan menjadi 生態

系の重要な歯車として存在していた Seitaikei no jūyōna haguruma to shite 

sonzai shite ita. Pada ujaran-ujaran tersebut disesuaikan dan mengadaptasi dengan 

bahasa sasaran. Hampir mirip dengan teknik adaptasi, teknik transposisi juga 

menyesuaikan namun secara gramatikal. Teknik transposisi diterapkan pada ujaran 

kehidupan bagi ribuan organisme yang diterjemahkan menjadi 何千という細胞

で Nan sen to iu saibō de. Berkebalikan dengan teknik amplifikasi linguistik, teknik 

reduksi digunakan dengan cara menyederhanakan terjemahan. Teknik tersebut 

diterapkan pada ujaran memberi nafas yang diterjemahkan menjadi 呼吸し Kokyū 

shi. 

Berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang diterapkan pada kalimat BJ44. 

Dapat dilihat bahwa, kalimat BJ44 cenderung mendekati bahasa sasaran. Kosakata-

kosakata yang dipakai juga cenderung menyesuaikan bahasa sasaran. Oleh karena 

itu, metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan idiomatik. 

 

B. Hasil Analisis 

Setelah melalui beberapa tahapan analisis, didapatkan 14 jenis teknik 

penerjemahan dalam 236 data yang berupa kata maupun frasa. Data yang diperoleh 

setelah melalui proses indentifikasi, dapat dilihat bahwa terdapat lebih dari satu 

teknik yang diterapkan pada beberapa ujaran.  
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1. Teknik Penerjemahan 

Berdasarkan analisis data yang sudah dipaparkan di atas, dapat 

dikelompokkan jumlah teknik penerjemahan yang digunakan pada chapter 4 

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

berikut. 

Tabel 4.1 Teknik-teknik Penerjemahan dalam chapter 4 Fukutsu no Onna 

Musurima Sensei dalam Novel Niji No Shounen Tachi  

No. Teknik Penerjemahan Jumlah Teknik Presentase 

1. Adaptasi 31 13 % 

2. Amplifikasi Linguistik 84 36 % 

3. Deskripsi 7 3 % 

4. Transposisi 14 6 % 

5. Reduksi 21 9 % 

6. Penerjemahan Literal 12 5 % 

7. Kalke 20 8 % 

8. Modulasi 41 17 % 

9. Peminjaman 6 3 % 

Jumlah 236 100 % 

 Berdasarkan tabel 4.2.1 dapat dilihat jumlah teknik terjemahan yang 

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

Shounen Tachi. Teknik-teknik ini diterapkan dalam 236 data yang diperoleh 

sebagai hasil dari analisis saat awal pemilihan data. Dalam mengidentifikasi jenis-

jenis teknik penerjemahan ini, acuan yang digunakan adalah 18 teknik 

penerjemahan yang disarankan oleh Molina dan Albir (2002). Pada tabel 4.2.1 

dapat dilihat bahwa terdapat 9 teknik penerjemahan yang diterapkan pada chapter 

4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji No Shounen Tachi. Teknik-

teknik tersebut yaitu teknik adaptasi 31 data, teknik amplifikasi linguistik 84 data, 

teknik deskripsi 7 data, teknik transposisi 14 data, teknik reduksi 21 data, teknik 
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penerjemahan literal 12 data, teknik kalke 20 data, teknik modulasi 41 data, dan 

teknik peminjaman 6 data. Teknik amplifikasi linguistik sebesar 36% terlihat paling 

banyak digunakan dalam menerjemahkan chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima 

Sensei dalam Novel Niji No Shounen Tachi, sedangkan teknik peminjaman sebesar 

3% hanya digunakan dalam 6 data. 

 

2. Metode Penerjemahan 

Berdasarkan analisis data yang sudah dipaparkan di atas, dapat 

dikelompokkan jumlah metode penerjemahan yang digunakan pada chapter 4 

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

berikut. 

Tabel 4.2.2 Metode Penerjemahan dalam chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima 

Sensei dalam Novel Niji No Shounen Tachi  

No. Metode Penerjemahan 
Jumlah Metode 

Penerjemahan 
Presentase 

1. Idiomatik 20 45% 

2. Penerjemahan Literal 16 36% 

3. Harfiah 1 2% 

4. Komunikasi 1 2% 

5. Adaptasi 6 14% 

Jumlah 44 100% 

 

Dapat dilihat pada tabel 4.2.2 tentang metode penerjemahan yang digunakan 

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

Shounen Tachi. Analisis metode penerjemahan dilihat dari 44 data berupa kalimat, 

berdasarkan teknik-teknik penerjemahan yang digunakan pada data tersebut. Pada 

tabel 4.2.2, dapat dilihat bahwa metode yang paling sering digunakan adalah 
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metode penerjemahan idiomatik dengan jumlah 20 metode penerjemahan sebesar 

45%. Namun, tidak hanya metode penerjemahan idiomatik yang digunakan oleh 

penerjemah dalam chapter 4 Fukutsu no Onna Musurima Sensei dalam Novel Niji 

No Shounen Tachi terdapat juga 16 data dengan metode penerjemahan literal 

sebesar 36%, 1 data dengan metode penerjemahan harfiah sebesar 2%, 1 data 

dengan metode penerjemahan komunikasi sebesar 2%, dan 6 data dengan metode 

penerjemahan sebesar 14%. Metode penerjemahan idiomatik yang paling sering 

digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa penerjemah cenderung 

menerjemahkan ke bahasa sasaran (Bsa). 


