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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Buku ini memaparkan seluk beluk penerjemahan secara 

komprehensif, yang meliputi proses penerjemahan, tugas penerjemahan, 

prinsip penerjemahan, strategi penerjemahan, serta cara menilai hasil 

terjemahan. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis 

menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Inggris serta pengalaman mengajarkan mata kuliah 

penerjemahan sejak tahun 1998. 

 

Buku ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelajar 

Indonesia akan buku rujukan penerjemahan berbahasa Indonesia. Banyak 

buku teori penerjemahan yang telah ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi 

tidak dirancang secara khusus untuk menyelesaikan problem 

penerjemahan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia atau 

sebaliknya. Karena itu, buku ini merupakan buku khusus untuk 

menyelesaikan beraneka ragam problem penerjemahan khas Indonesia. 

Para pemelajar penerjemahan dari berbagai kalangan dapat 

memanfaatkan buku ini sebagai solusi untuk mencairkan problem serius 

penerjemahan yang sering dijumpai penerjemah dalam praktik 

penerjemahan. Di samping itu, buku ini juga dimaksudkan untuk 

melengkapi kepustakaan Indonesia mengenai penerjemahan, mengingat 

masih kurangnya buku rujukan mengenai penerjemahan yang berbahasa 

Indonesia. 

 

Calon penerjemah yang menggunakan buku ini dapat mempelajari 

berbagai masalah penerjemahan yang sering timbul dalam praktik 

penerjemahan, sehingga pengguna buku ini dapat belajar dua hal penting. 

Pertama,  para  pengguna  buku  ini  dapat  menyadari  berbagai  masalah 

yang  mungkin  muncul  dalam  penerjemahan  dari  bahasa  Inggris  ke 

bahasa Indonesia. Problem yang sering muncul dalam penerjemahan 

Inggris-Indonesia merupakan problem yang sangat alamiah berkaitan 

dengan karakteristik kebahasaan antara Inggris dan Indonesia sebagai 

dua bahasa dengan rumpun bahasa yang sangat berbeda. Kedua, para
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pengguna  dapat  menyelesaikan  berbagai  masalah  penerjemahan  dari 

bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. 

 

Teori-teori yang diangkat berdasarkan berbagai masukan dari buku 

teori terjemahan yang telah ditulis oleh pakar penerjemahan. Contoh- 

contoh yang dipaparkan adalah hasil terjemahan asli atau otentik yang 

telah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Contoh- 

contoh dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia diperoleh dari hasil 

terjemahan buku terbitan Gramedia, seperti The 8th Habit, the Secret, dan 

contoh-contoh terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris 

diperoleh  dari the  Lontar  Foundation.  Semua  contoh  yang  dipaparkan 

dianalisis  berdasarkan  teori  penerjemahan,  sehingga  para  pemelajar 

dapat menghubungkan antara teori dan praktik terjemahan secara nyata. 

 

Buku ini dibagi menjadi tujuh (7) bab yang dapat digunakan para 

dosen/mahasiswa  penerjemahan  untuk  14  kali  tatap  muka,  sebagai 

berikut: 

 
 
 

Pertemuan 1      :   Bab 1              :     TINJAUAN    KEGIATAN    PENER- 

JEMAHAN: Pengertian Penerjemah- 

an, Hakikat Penerjemahan,Ciri 

Bahasa yang MemengaruhiTerje- 

mahan, Terjemahan Harfiah dan 

Berbasis Pesan, Syarat Terjemahan 

yang Baik. 

Pertemuan 2      :   Bab 2              :     PROSES PENERJEMAHAN: Anali- 

sis Makna, Pengalihan Makna, Pe- 

nyusunan Ulang.
 

Pertemuan   3, 
 

4, dan 5 

 

: Bab 3              :     MAKNA   KATA   DAN   PADANAN- 

NYA: Makna Primer, Makna Kon- 

tekstual, Makna Implisit dan Eks- 

plisit,    Padanan    Sanding    Kata, 

Makna Figuratif, Idiom, Verba frase.
 

Pertemuan   6,   :   Bab 4              :     STRUKTUR  GRAMATIKAL:  Masa-

iv 
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7, dan 8                                                lah Struktur dan Penerjemahannya, 

Fungsi Sekunder Kalimat Tanya, 

Fungsi Sekunder Kalimat Pernya- 

taan, Fungsi Sekunder Kalimat 

Tanya, Fungsi Struktur Kalimat 

Pengingkaran, Unsur Kala (Tenses), 

Kalimat  Pasif,  Unsur  Struktur  lain- 

nya.
 

Pertemuan    9 

dan 10 

 
 
 

 

Pertemuan 11, 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertemuan 13, 
 

14 

 

: Bab 5              :     SITUASI KOMUNIKASI DAN KON- 

TEKS BUDAYA:Penulis, Tujuan 

Penulis, Khalayak, Kebudayaan, 

Aspek Situasi Komunikasi Lainnya. 

: Bab 6              :     STRATEGI  PENERJEMAHAN:  Pe- 

madanan Kata, Frase, atau Ung- 

kapan yang Dikenal dalam Bahasa 

Penerima, Pemadanan Kata, Frase, 

atau Ungkapan yang tidak Dikenal 

dalam TBP, Pemadanan Istilah. 

: Bab 7              :     MENILAI   TERJEMAHAN:   Tujuan 

Penilaian, Teknik Menilai Terjemah- 

an:  Uji  Keakuratan,  Uji  Kejelasan, 

Uji Kealamiahan,   Uji Inteligibilitas, 

Terjemahan Balik, Uji Kekonsis- 

tenan. 

 
 

Jakarta, 2019 
 

 
 

Mashadi Said



 |  

UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 
 
 

Pertama-tama, ucapan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, 

sang pemilik ilmu pengetahuan yang tak ada batasnya, yang telah 

membimbing saya menjadi salah seorang guru dalam bidang 

penerjemahan. Banyak hal menarik yang dijumpai dalam proses 

pengajaran dan pembelajaran penerjemahan yang akan dikemukakan 

dalam   buku   ini.   Di   antaranya,   beberapa   istilah   penting   dalam 

penerjemahan yang memerlukan pemahaman, bagaimana proses 

penerjemahan yang sesungguhnya dialami penerjemah, unsur-unsur 

apasaja yang terlibat dalam proses penerjemahan, strategi apa saja dapat 

ditempuh dalam proses penerjemahan, serta bagaimana menilai 

terjemahan adalah sejumlah pertanyaan yang sering muncul, diungkap 

secara sederhana dalam buku ini. 

 

Terealisasinya buku ini berkat jasa banyak pihak. Oleh karena itu, 

mereka patut mendapatkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya. Pertama-tama, penghargaan yang tak terhingga 

diberikan   kepada   kedua   orang   tua   saya   yang   telah   mendidik, 

membimbing, dan mendoakan, dengan doa makbulnya,  sehingga saya 

dapat memperoleh penghargaan sebagai   guru besar dalam bidang 

Pendidikan Bahasa Inggris atau Linguistik Terapan, yang sesungguhnya 

merupakan   anugerah   yang   sangat   besar   dari   Allah   SWT   kepada 

hambanya  yang  memperoleh  ilmu  yang  sangat  sedikit  dariNya,  tetapi 

patut disyukurinya. 

 

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pakar 

penerjemahan, seperti Eugene A. Nida, Charles R. Taber, Mildred L. 

Larson,  Peter  Newmark,  dan  lain-lain  yang  telah  memberikan 

pengetahuan melalui buku-buku mereka yang sangat berharga. Mereka 

adalah orang-orang yang sangat patut memperoleh sanjungan dan 

penghargaan yang besar dalam bidang menerjemahan. Mereka telah 

mendedikasikan hidupnya dengan menulis buku penerjemahan yang 

dirujuk oleh banyak pemelajar di seluruh dunia. Selanjutnya, kepada guru-
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guru saya dalam penerjemahan, masing-masing, Prof. Said Mursalin di 

Program S-1; Malchor Tatlonghari di Graduate Diploma in Applied 

Linguistics di Regional Language Center, Singapura; Prof. Dr. Zuchridin 

Suryawinata  Program  S-2,  Universitas  Negeri  Malang;  Dr.  (Hon.)  Ajat 

Sakri di Pelatihan penerjemahan patut memperoleh penghargaan dan 

ucapan terima kasih yang telah memberikan bimbingan, sehingga saya 

memperoleh wawasan yang memadai dalam bidang penerjemahan. 

 

Kepada Ketua Yayasan Lentera Azzahra, Hj. Andi St. Mardiwana 

Syamsu  dan Rektor Universitas Azzahra, Drs. H., Syamsu A. Makka, M.Si 

yang telah memberikan fasilitas dan  dukungan  yang sangat berharga, 

sehingga buku ini dapat hadir sebagaimana adanya di hadapan para 

pengguna. 

 

Kepada para mahasiswa saya mulai dari tingkat Sarjana sampai 

dengan tingkat Magister di Universitas Gunadarma (2002 s.d. 2014), yang 

telah memberikan tantangan dan pengalaman kepada saya dalam teori 

dan praktik penerjemahan dan menjadi uji coba dalam proses 

pembelajaran penerjemahan. 

 

Akhirnya, saya patut pula mengucapkan terima kasih yang tulus 

kepada istri saya, Dra. Hj. AndiBanri, E. dan putra-putri saya, A. Nur 

Hafsah M, S.Kom, M. Kom., A. Nur Alifiah M, S.S., Zaki Mubarak, Andi, 

S.E. dan A. Nur Faizah M. S.Sos. yang cukup banyak kontribusinya dalam 

proses penulisan buku ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

sedalam-dalamnya, khusus kepada kedua orang tua saya, yang 

memberikan pendidikan yang tak ternilai sejak dalam kandungan. 

 

Semoga usaha ini memberikan manfaat kepada segenap pembaca 

dan  pengguna,  khususnya  kepada  para  pemelajar  penerjemahan  di 

tingkat perguruan tinggi. Masukan atau saran atas perbaikan dan 

penyempurnaan buku ini sangat diharapkan dari para pembaca dan 

pengguna buku ini. 

 
 
 

Salam hormat, 

Mahadi Said
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BAB 1 
 
 
 

TINJAUAN KEGIATAN PENERJEMAHAN 
 
 
 

Bab ini mengemukakan tinjauan tugas penerjemahan yang meliputi 

definisi penerjemahan, hakikat penerjemahan, syarat terjemahan   yang 

baik, ciri bahasa yang memengaruhi terjemahan, dan penerjemahan 

berbasis pesan. 

 
 
 

Apa itu Penerjemahan? 
 
 

Pertama-tama  perlu  dipahami  tiga  istilah  penting  yang  sering 
 

digunakan untuk arti ‗translation‘, yaitu: 
 

a.  ‗penerjemahan‘, 
 

b.  ‗menerjemahkan, dan 
 

c.  ‗terjemahan‘. 
 

Ketiga  istilah  itu  berasal-usul  dari  kata  ‗terjemah‘,  yang  berarti 
 

mengalihkan pesan, kemudian mendapat imbuhan pe- dan –an menjadi 
 

‗penerjemahan‘ yang berarti proses mengalihkan pesan dari bahasa 

sumber ke dalam bahasa penerima. Kedua, kata dasar ‗terjemah‘ 

mendapat imbuhan me- dan –kan menjadi ‗menerjemahkan‘ adalah 

kegiatan mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa 

penerima.  Terakhir,  kata   ‗terjemah‘   mendapat   akhiran   -an  menjadi 

‗terjemahan‘ adalah hasil dari proses memindahkan pesan dari bahasa 

sumber ke dalam bahasa penerima. 

Dengan demikian, (a) ‗penerjemahan‘ bermakna proses 

menerjemahkan; (b) ‗menerjemahkan‘ berarti kegiatan menerjemahkan, 

dan (c) ‗terjemahan‘ adalah hasil kegiatan menerjemahkan. Ketiga istilah 

ini   digunakan   dalam   buku   ini.   Namun,   sebelum   para   pembaca 

melanjutkan bacaannya, ia harus memahami dengan baik ketiga istilah 

tersebut agar pemahaman selanjutnya akan terarah dengan baik.
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Dalam penerjemahan (proses menerjemahkan), banyak hal yang 

perlu dipertimbangkan, namun yang paling penting diingat adalah bahwa 

yang dipindahkan dari bahasa sumber ke dalam bahasa penerima adalah 

‗pesan‘, yaitu arti yang terkandung dalam bahasa sumber. Dalam banyak 

praktik penerjemahan yang dilakukan oleh para pemelajar, mereka selalu 

terpengaruh oleh bentuk bahasa sumber, sehingga terjemahannya sangat 

terkesan kaku. Pesannya hilang dan jauh dari bentuk alamiah bahasa 

penerima. Padahal terjemahan yang baik adalah terjemahan yang tidak 

terkesan terjemahan, yaitu terjemahan yang dibaca oleh pembaca bahasa 

penerima adalah seolah-olah teks yang ditulis dalam bahasa penerima; 

teks yang khusus ditulis untuk pembaca bahasa penerima. Pembaca 

bahasa penerima tidak menyadari sedikit pun bahwa teks yang dibacanya 

adalah teks terjemahan. Pembaca tenggelam menikmati pesan yang 

disampaikan dalam bahasa penerima. Ia tidak terganggu sedikit pun oleh 

bentuk bahasa penerima yang mungkin asing baginya. Itulah ciri 

terjemahan yang baik dan sebagai bukti bahwa penerjemah telah berhasil 

melakukan tugasnya. Jadi, Penerjemah yang sukses adalah penerjemah 

yang menghasilkan terjemahan yang tidak dikenali oleh pembacanya 

bahwa teks yang dibacanya adalah hasil terjemahan. 

 
Perhatikan tiga terjemahan berikut: 

 
 
 

Teks A:   Pada tahun 90-an, Amerika perlu membuka kunci pintu 

bagi produktivitas yang meningkat baik dalam bisnis dan pribadi. 

 
Teks B: Pada tahun 90-an, Amerika perlu membuka kunci pintu 

terhadap produktivitas yang meningkat baik dalam bisnis maupun 

pribadi. 

 
Teks C: Pada tahun 1990-an, Amerika perlu membuka pintu untuk 

meningkatkan produktivitas, baik dalam bisnis maupun pribadi. 

 
Teks D: Pada tahun 90-an, Amerika perlu membuka pintu terhadap 

produktivitas yang meningkat baik dalam bisnis maupun pribadi.
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Empat teks di atas adalah terjemahan yang berasal dari TBS yang 

sama, yaitu: 

 
In  the  „90s,   America  needs  to  unlock  the  door  to  increased 

 

productivity both on a business and personal basis. 
 
 

Komentar: 
 

a)  Perhatikan  ungkapan  ‗in  the  „90s‟.  Terjemahannya  ada  dua, 

yaitu    ‗Pada  tahun  90-an‘  dan  ‗pada  tahun  1990-an‘.  Dua- 

duanya benar. Hanya saja, terjemahan ‗pada  tahun 1990-an‘ 

lebih jelas daripada ‗Pada tahun 90-an‘. Mengapa? Karena bisa 

jadi pembaca awam memahaminya berbeda, yaitu ‗pada tahun 

1890-an‘ atau pada tahun 1790-an atau banyak lagi 

kemungkinan yang mungkin dipahami secara berbeda dari yang 

seharusnya. 

b) Perhatikan ungkapan ‗to unlock the door‟. Ada juga dua 

terjemahan, yaitu ‗membuka kunci pintu‘ dan ‗membuka pintu‘. 

Terjemahan yang pertama agak aneh karena orang Indonesia 

biasanya  tidak  mengatakan  ‗buka   kunci  pintu   itu!‘,   tetapi 

biasanya mengatakan ‗membuka pintu‘ saja, sehingga menurut 

telinga   orang   Indonesia,   terjemahan   yang   tepat   adalah 

‗membuka pintu‘ bukannya ‗membuka kunci pintu‘. 
 

c)  Perhatikan ungkapan ‗to increased productivity‟. Posisi kata ‗to‟ 

bukanlah to infinitif yang menunjukkan kata sesudahnya adalah 

kata kerja, tetapi ‗to‘ di situ adalah sebagai ‗kata depan‘ atau 

preposisi,  sehingga tidak  dapat  diterjemahkan  ‗untuk‘, 

melainkan ‗terhadap‘. Selanjutnya, ungkapan ‗increased 

productivity‟ tidak  bermakna  ‗meningkatkan  produktivitas‘  (to 

increase productivity), tetapi diterjemahkan dengan ‗produkvitas 

yang meningkat‘. 

d)  Perhatikan konjungsi ‗both ... and ...‘. Dalam bahasa Indonesia, 

biasanya diterjemahkan dengan ‗baik ... maupun ...‘.
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Jadi, terjemahan mana yang paling tepat menurut Anda, apakah 

A, B, C, atau D? atau Anda menyarankan terjemahan yang lebih 

baik. 

 
Dalam penerjemahan, penerjemah harus menangkap pesan teks 

bahasa sumber (TBS)1sebelum berusaha mengungkapkan kembali pesan 

tersebut ke dalam teks bahasa penerima (TBP)2. Pesan bahasa sumber 

harus dipahami dengan baik. Penerjemah tidak boleh menghilangkan atau 

menambah sedikit pun pesan yang terkandung dalam bahasa sumber. Ia 

harus  berusaha  mengungkapkan  kembali  pesan  yang  persis  sama 

dengan pesan yang ada dalam bahasa sumber lalu mengungkapkannya 

kembali ke dalam bahasa penerima secara alamiah. Dalam posisi yang 

demikian, penerjemah sering dianggap sebagai penulis kedua. 

Untuk memahami pesan tersebut, penerjemah harus mempelajari 

dengan  saksama  kosa  kata,  frase,  ungkapan,  idiom,  struktur  kalimat, 

paragraf, situasi komunikasi, dan konteks budaya bahasa sumber. 
 
 
 
 
 
 
 

Penerjemah 
 
 
 

Teks Bahasa 
Sumber (TBS) 

 
Pesan dipahami, 

diungkapkan kembali, lalu 
dituangkan ke dalam bahasa 

penerima 

Teks Bahasa 
Penerima (TBP)

 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 1.1 Kegiatan Penerjemah 
 
 
 

1Bahasa A atau teks bahasa A sering diistilahkan dengan Teks Bahasa Sumber selanjutnya 
disingkat dengan TBS. Jadi, dalam buku ini digunakan TBS untuk teks bahasa sumber. 

 
2Bahasa B atau teks bahasa B sering diistilahkan dengan Teks Bahasa Sasaran atau Teks Bahasa 
Penerima (TBP). Jadi, dalam buku ini digunakan TBP untuk teks bahasa sasaran atau teks bahasa 
penerima.
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Setelah penerjemah memahami pesan bahasa sumber, tugas 

selanjutnya adalah menuangkan kembali pesan tersebut ke dalam bahasa 

penerima. Dalam menuangkan pesan ke dalam bahasa penerima, 

penerjemah harus menggunakan kosa kata, ungkapan atau kalimat yang 

dapat   dipahami   dengan   baik   oleh   pembaca   bahasa   penerima. 

Penerjemah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, khususnya kosa 

kata dan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan kembali pesan 

bahasa sumber.  Sekali lagi, pembaca bahasa penerima sedapat mungkin 

tidak menyadari bahwa teks yang dibacanya adalah hasil terjemahan. 

 
 
 

Hakikat Penerjemahan 
 
 

Penerjemahan adalah usaha untuk mengomunikasikan pesan dari 

TBS ke dalam TBP. Usaha tersebut dimaksudkan agar khalayak sasaran 

dapat memahami pesan dari TBS atau pembaca khalayak sasaran dapat 

memahami maksud penulis teks bahasa pertama. Suatu terjemahan 

dianggap baik bila pesan yang disampaikan oleh penulis TBS dapat 

dipahami  dengan baik  oleh  pembaca  TBP  atau  pesan  itu 

terkomunikasikan dengan benar dan baik kepada pembaca bahasa 

penerima. Sebaliknya, bila membaca bahasa penerima tidak atau kurang 

memahami dengan baik maksud yang dituangkan oleh penerjemah, maka 

terjemahan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai terjemahan yang baik. 

Terjemahan yang baik adalah terjemahan yang dapat mengomunikasikan 

pesan TBS kepada TBP. Newmark (1988:47) berpendapat bahwa 

terjemahankomunikatifberusaha sedemikian rupa untukmenyampaikan 

kembali  makna  kontekstual  yang  tepat  dariaslinya,  baik  isi  maupun 

bahasa yang mudah diterima dan dipahami oleh pembacanya. 

Agar pesan yang disampaikan kembali oleh penerjemah dapat 

diterima dan dipahami oleh pembacanya atau khalayak sasaran, 

penerjemah perlu melewati beberapa prosedur. Pertama, penerjemah 

harus mempelajari atau  memahami maksud  atau  tujuan  TBS. Artinya, 

untuk apa teks itu ditulis, untuk siapa/khlayak pembacanya, umur berapa, 

apakah untuk pria atau wanita, dewasa, anak-anak, remaja, profesi apa, 

formal atau informal, dan siapa penulisnya. Setelah itu, penerjemah harus
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mempelajari cara gagasan itu dituangkan ke dalam teks.   Aspek 

kebahasaan  yang  digunakan  penulis  untuk  mengomunikasikan  pesan 

yang ada dalam benak penerjemah juga perlu mendapat perhatian 

penerjemah. Aspek kebahasaan itu meliputi pilihan kosa kata yang 

digunakan penerjemah untuk menyampaikan gagasannya. Struktur 

gramatikal  yang  digunakan  penerjemah  juga  ikut  memengaruhi 

kandungan makna atau penekanan makna yang diinginkan penerjemah 

untuk menyampaikan pesan TBS. 

Memahami  TBS  memerlukan  kajian  yang  cermat.  Penerjemah 

harus berusaha menangkap pesan inti teks yang akan diterjemahkannya. 

Segala sesuatunya harus dicermati, khususnya hal-hal yang berkaitan 

dengan kebiasaan atau cara pandang yang tidak lazim atau sama sekali 

asing dalam budaya bahasa   penerima. Dalam pembacaan teks yang 

akan diterjemahkan, penerjemah  harus menyelidiki maksud  teks, yang 

sama  sekali  tidak  dapat  dipisahkan  dari  usaha  untuk  memahaminya. 

Usaha pencarian maksud teks dan memahaminya haruslah berjalan 

seiring. Maksud teks mewakili sikap penulis TBS terhadap masalah. 

Dalam usahanya memahami isi TBS, penerjemah terlebih dahulu 

berhadapan dengan empat aspek pokok yang harus dikaji. Empat aspek 

tersebut adalah aspek leksikal, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan 

aspek budaya. Leksikal adalah kata-kata atau idiom yang dijumpai 

penerjemah pada saat melakukan pembacaan TBS. Penerjemah harus 

berusaha memahami seluruh makna kata atau idiom yang digunakan 

penulis untuk mengungkapkan gagasannya. Larson (1998: 6) 

mengungkapkan bahwa komponen makna dikemas dalam unsur leksikal, 

tetapi cara pengemasannya dalam suatu bahasa berbeda dengan cara 

pengemasannya dalam bahasa yang lain. Misalnya, dalam bahasa Inggris 

ungkapan bersaudara dalam kalimat Berapa Anda bersaudara? harus 

dikemas dengan beberapa kata yaitu  brothers and sisters dalam  How 

many brothers and sisters do you have? 

Kedua, penerjemah juga berhadapan dengan struktur gramatikal, 

yaitu cara penerjemah menyusun kata-kata untuk mengungkapkan pesan 

dalam TBS. Setiap bahasa memiliki cara tersendiri untuk menyusun kata- 

katanya  untuk  menjadi  suatu  ungkapan  atau  kalimat  yang  bermakna.
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Misalnya,   dalam   bahasa   Inggris,   untuk   mengatakan   buku   bagus 

dinyatakan dengan sangat berbeda dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa 

Indonesia  disusun  dengan  mendahulukan  nomina  lalu  ajektiva. 

Sebaliknya, dalam bahasa Inggris disusun secara terbalik, yaitu ajektiva 

(A) baru nomina (N), sehingga menjadi good book. 
 
 
 

INGGRIS INDONESIA 

Interesting topik 
A              N 

Topik menarik 
N           A 

Long journey 
A         N 

Perjalanan jauh 
N               A 

International problem 
A                N 

Masalah internasional 
N                A 

 
 
 
 

Aspek ketiga yang harus dipelajari penerjemah untuk mengetahui 

makna TBS dengan tepat adalah konteks situasi. Konteks situasi 

menyangkut masalah yang dibicarakan, tempat, waktu, kepada siapa teks 

itu ditujukan, dan sebagainya. Konteks situasi sangat menentukan makna 

suatu  kata.  Misalnya, dalam  bahasa  Inggris  kata  run  memiliki  banyak 

makna, tergantung pada masalah yang dibicarakan. Kalau kita bicara 

tentang air The waterran down the drain, maka run bermakna mengalir:Air 

itu mengalir melalui saluran air. Tetapi, kalau kita berbicara tentang 

perusahaan My brother will run a company, maka kata run memiliki makna 

yang lain, yaitu menjalankan.Keempat adalah unsur budaya. Makna kata 

juga ditentukan oleh kebudayaan. Pronomina you dalam bahasa Inggris 

tidak bisa diartikan semau kita dalam bahasa Indonesia, tetapi kita harus 

dapat melihat kepada siapa pronomina you dialamatkan. 

Misalnya, bila kita menyapa seorang dosen wanita usia 40-an tentu 

kita akan mengatakan dalam bahasa Indonesia: Tolong bukakan pintu, 

Bu! Dalam bahasa Inggris, tidak diterjemahkan dengan: Will open the 

door forme, Mother, Please?, tetapi cukup dengan: Will you open the 

door for me, please? Dalam kebudayaan Indonesia, dalam kondisi 

tertentu kita tidak boleh menggunakan sapaan ‗kamu‘  kepada seorang 

dosen, tetapi ‗Bapak‘, atau ‗Ibu‘.



8 |  

Penerjemahan mengandung makna sebagai proses pengalihan 

pesan dari TBS ke dalam TBP. Dalam proses penerjemahan, penerjemah 

berusaha sekuat tenaga agar pesan yang telah dituangkan penulis dalam 

TBS   dapat dipahami dengan baik, lalu disampaikan ulang kepada 

pembaca  khalayak  sasaran.  Pembaca  teks  bahasa  terjemahan 

menangkap pesan yang persis sama dengan pesan yang disampaikan 

penulis TBS. 

Sebuah hasil terjemahan haruslah memenuhi syarat tertentu, 

sehingga  hasil  terjemahannya  dapat  dikatakan  baik.  Hasil  terjemahan 

yang baik haruslah akurat atau tepat. Artinya, pesan yang dalam TBS 

harus sama persis dengan pesan yang disajikan dalam bahasa penerima. 

Bila pesan itu tidak sama, maka terjemahan tersebut bukanlah terjemahan 

yang baik. Kedua, terjemahan itu haruslah alamiah, yaitu terjemahan yang 

bila dibaca, pembacanya tidak menyadari bahwa teks yang dibacanya 

adalah sesungguhnya hasil terjemahan. Ketiga, terjemahan itu haruslah 

jelas, yaitu terjemahan itu mudah dipahami oleh pembaca khalayak 

sasaran; bahasanya tidak berbelit-belit. 

Sekali lagi, dalam penerjemahan ada dua jenis teks yang dilibatkan, 

yaitu TBS dan TBP. Pesan yang ada dalam TBS ditangkap oleh 

penerjemah, lalu dituangkan kembali ke dalam TBP. Dalam proses 

mengalihkan pesan dari  TBS  ke  dalam  TBP, penerjemah  berhadapan 

dengan TBS. Penerjemah membaca teks tersebut, lalu menangkap 

pesannya, kemudian pesan itu dituangkan kembali dalam TBP. Tugas 

penerjemah adalah mengalihkan pesan yang persis sama dalam TBS ke 

dalam TBP. Artinya, Pesan yang ditangkap dari TBS dituangkan kembali 

ke  dalam TBP tanpa melakukan  perubahan  pesan  sedikit  pun; pesan 

dalam TBS sama persis dengan pesan dalam TBP. Jadi, menerjemahkan 

adalah mengalihkan pesan yang sama dari TBS ke dalam TBP. 

Apa  yang  dimaksud  mengalihkan  pesan?  Mengalihkan  pesan 

artinya memindahkan pesan yang sama dari TBS ke TBP, misalnya dari 

bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Apa itu ‘pesan yang sama‘? Pesan 

yang sama artinya PESAN yang dipahami pembaca TBS sama persis 

dengan pesan yang dipahami pembaca TBP, tidak ada perbedaan sedikit 

pun. Dengan kata lain, pesan yang dinyatakan penulis dalam TBS, sama
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persis dengan pesan yang dinyatakan penerjemah dalam TBP. Misalnya, 

kalau kita menanyakan, ‘Where do you live?‘, maka pesan yang sama 

dalam bahasa Indonesia adalah, ‗Di mana Anda tinggal?(saat ini) bukan 

‘di  mana  Anda  tinggal  dulu?  Jadi,  secara  sederhana  dapat  dipahami 

bahwa  menerjemahkan  adalah  mengomunikasikan  ulang  pesan  yang 

sama dari satu bahasa ke bahasa yang lain untuk khalayak lain atau 

menulis ulang pesan yang sama dalam bahasa yang berbeda. Dengan 

demikian, tugas penerjemah adalah mengomunikasikan ulang pesan yang 

sama penulis TBS kepada pembaca TBP. Pesan itu tidak boleh berbeda 

antara makna dalam TBS dengan makna dalam TBP. 

 
Menerjemahkan adalah mengomunikasikan 
ulang pesan penulis teks bahasa sumber 
(TBS) kepada pembaca teks bahasa 
penerima (TBP). 

 
 
 
 
 
 

Ciri Bahasa yang Memengaruhi Penerjemahan 
 
 

Larson   (1998:6-11)   mengemukakan   empat   ciri   bahasa   yang 

memengaruhi penerjemahan: 

1) Komponen   makna   dikemas   dalam   unsur   leksikal,   tetapi 

pengemasannya berbeda antara satu bahasa dengan bahasa 

lainnya. Misalnya, dalam bahasa Inggris bentuk jamak ditambahkan 

dengan ‗s‘ dalam many books, tetapi dalam bahasa Indonesia, tidak 

mendapat   imbuhan  apa-apa   dalam   banyak   bukukarena   kata 

banyak   sudah mengandung jamak, sehingga dalam bahasa 

Indonesia kalau ada penunjuk bilanganbanyak,   nominanya tidak 

ada perubahan; tidak sama dengan bahasa Inggris. 

2)  Komponen makna yang sama dapat muncul dalam beberapa unsur 

(bentuk) leksikal struktur lahir. Dalam bahasa Inggris, ada kata 

sheep ‗domba‘, tetapi kata lamb ‗anak domba‘, ram ‗domba jantan 

dewasa‘, dan ewe ‗domba betina dewasa‘ yang juga mencakup 

makna  ‗sheep‘. Semua  kata  itu  mempunyai  komponen  domba,
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tetapi   masing-masing   mempunyai   komponen   tambahan   yang 

membedakan kata yang satu dengan kata yang lain. 

3)  Sebuah bentuk dapat digunakan untuk mewakili beberapa makna 

alternatif. Misalnya, kata run mempunyai banyak makna dengan 

konteks yang berbeda: 
 

INGGRIS MAKNA INDONESIA 

She ran for help. Berlari Dia       berlari       mencari 
 

bantuan. 

This car runs nicely. Jalan Mobil ini enak jalannya. 

Our  contract  has  only 
 

six more months to run. 

Berlaku Kontrak      kami      hanya 
 

berlaku untuk enam bulan 

lagi. 

How often does the bus 
 

run? 

Lewat Berapa    sering    bis    itu 
 

lewat? 

 
 
 

4)  Sebuah  makna  dapat  diungkapkan  dengan  berbagai  bentuk. 
 

Misalnya,  ―rumah  itu  besar‖ dapat  diungkapkan  dengan  ―rumah 

besar  itu‖, dan  ―rumah  yang  besar  itu‖, bergantung  pada  cara 

makna itu berhubungan dengan makna lain atau konteks. 

 
 
 

Terjemahan Harfiah dan Terjemahan Berbasis Pesan 
 
 

Apa perbedaan antara terjemahan harfiah dan terjemahan berbasis 

pesan? Terjemahan harfiah adalah terjemahan yang berusaha mengikuti 

bentuk bahasa sumber. Terjemahan seperti ini terkesan sangat kaku dan 

biasanya sulit dipahami, serta tidak alamiah. Sebaliknya, terjemahan 

berbasis pesan adalah terjemahan yang berusaha menyampaikan pesan 

TBS dengan menggunakan bentuk bahasa penerima yang alamiah. 

Pembaca terjemahan berbasis pesan akan merasa terjemahan itu luwes, 

mudah dipahami, serta pembaca tidak menyadari bahwa teks terjemahan 

yang dibacanya adalah hasil terjemahan. 

Bandingkan   dua   terjemahan   di   bawah   ini.   Tentukan   mana 

terjemahan harfiah dan mana terjemahan berbasis pesan.
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See yourself living in abundance and you will attract it. It works 

every time, with every person. 

A.  Lihatlah diri Anda hidup dalam kelimpahan. Anda akan menarik 

kelimpahan itu ke dalam hidup Anda. Ini ampuh untuk setiap 

orang di setiap saat. 

B. Lihatlah  dirimu  hidup  dalam  kelimpahan  dan  Anda  akan 

menariknya. Itu berkerja setiap waktu, dengan setiap orang. 

―Tentu  Anda sepakat dengan saya bahwa terjemahan yang lebih 
 

alamiah adalah terjemahan A, bukan terjemahan B.‖ 
 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa hakikat penerjemahan adalah 

usaha untuk mengomunikasikan pesan dari TBS ke dalam TBP. Namun, 

cara penutur mengungkapkan pikirannya berbeda dari suatu   kelompok 

masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Misalnya, dalam bahasa 

Indonesia kata ‘bersaudara‘ dalam ’Berapa Anda bersaudara?‘   cukup 

diungkapkan dengan satu kata saja. Tetapi bila pertanyaan’Berapa Anda 

bersaudara?’ hendak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka kata 

‘bersaudara‘ tidak cukup diterjemahkan dengan satu kata, tetapi lebih dari 
 

satu kata, yaitu  ’How many brothers and sisters do you have?’ 
 

Demikian pula terdapat banyak unsur struktur gramatikal (susunan 

kata) yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; 

perbedaan itu perlu dicermati pula. Misalnya, kalimat ’I have a new book’ 

bila  diterjemahkan ke dalam  bahasa  Indonesia akan memiliki struktrur 

kalimat yang sangat berbeda ‘Saya memiliki buku baru‘ bukan ‘Saya 

memiliki sebuah baru buku‘. Karena  itu, terjemahan  yang baik adalah 

terjemahan yang berfokus pada PESAN atau ARTI, bukan pada bentuk 

bahasa TBS. 
 
 

 
ini: 

Perhatikan contoh terjemahan yang mengikuti struktur TBS di bawah

 
 

No 
. 

 

TBS (Bahasa Inggris) 
 

TBP (Bahasa Indonesia) 

 

1 
 

The water is boiling. Can 
you turn it off? 

 

Air sedang mendidih. 
Dapatkah Anda 
mematikannya?* 
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2 
 

Let‘s   go   out.   It   isn‘t 
raining now. 

 

Ayo kita keluar. Itu sedang tidak 
hujan sekarang.* 

 

3 
 

I am going to bed now. 
Goodnight! 

 

Saya sedang pergi ke tempat 
tidur  sekarang. Selamat 
malam!* 

 

4 
 

I    am    always    losing 
things. 

 

Saya selalu sedang kehilangan 
barang-barang.* 

 

5 
 

Can you open the door? 
 

Dapatkah     Anda     membuka 
pintu?* 

 

 Terjemahan kaku karena mengikuti struktur TBS. 
 
 
 

Kalau terjemahan di atas diperhatikan dengan cermat, tentunya 

penutur bahasa Indonesia akan sepaham bahwa terjemahan di atas tidak 

enak dibaca. Mengapa demikian? Karena, terjemahan di atas mengikuti 

struktur TBS, yaitu struktur bahasa Inggris. Semua kata diterjemahkan 

oleh  penerjemah.  Padahal,  untuk  menerjemahkan  dengan  baik,  yang 

harus  dialihkan  adalah  pesannya,  yaitu  pesan  yang  ada  dalam  TBS, 

bukan bentuknya atau struktur TBS. 

Cermatilah dua jenis terjemahan di bawah ini. Terjemahan pertama 

adalah terjemahan harfiah, yaitu terjemahan yang mengikuti struktur TBS 

dan terjemahan kedua adalah terjemahan alamiah, yaitu terjemahan yang 

tidak mengikuti TBS atau dengan kata lain terjemahan yang tidak berbau 

terjemahan. 
 
 
 

No 
 

. 

TBS Terjemahan Kaku3
 Terjemahan 

 

Berbasis Pesan4
 

1 The water is 

boiling. Can 

you turn it off? 

Air sedang mendidih. 

Dapatkah Anda 

mematikannya? 

Air sudah 

mendidih. Tolong 

matikan kompor. 

2 Let‘s go out. It 
 

isn‘t raining 

Ayo kita keluar. Itu 
 

sedang tidak hujan 

Ayo kita keluar. 
 

Hujan sudah 

 
3Terjemahan di atas adalah terjemahan yang sangat kaku karena mengikuti struktur TBS. 
4Terjemahan Berbasis Pesan
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 now. sekarang. berhenti. 

3 I am going to 
 

bed now. 

Goodnight! 

Saya sedang pergi 
 

ke tempat tidur 

sekarang. Selamat 

malam! 

Sekarang, saya 
 

mau tidur. Selamat 

malam! 

4 I am always 
 

losing things. 

Saya selalu sedang 
 

kehilangan barang- 

barang. 

Saya selalu saja 
 

kehilangan 

barang-barang. 

5 Can you open 

the door? 

Dapatkah          Anda 

membuka pintu? 

Tolong buka pintu. 

 
 

Terjemahan berbasis pesan menggunakan bentuk bahasa penerima 

yang alamiah, baik konstruksi gramatikalnya maupun leksikalnya. 

Terjemahan berbasis pesan pasti tidak terkesan sebagai hasil terjemahan. 

Sebaliknya, terjemahan harfiah mutlak terkesan sangat kaku atau tidak 

alamiah karena mengikuti struktur dan unsur leksikal bahasa sumbernya. 

Jenis terjemahan berkisar dari yang sangat harfiah sampai pada 

terjemahan  yang  sangat  bebas.  Hal  ini  dapat  digambarkan  sebagai 

berikut:5 

 
 
 

 
SangatHa 

rfiah 

 
 

Harfiah 

 
Agak 
Harfiah 

 
Agak 
Alamiah 

 
 

ALAMIAH 

 
 

Bebas 
 

Sangat 
Bebas 

 
 
 
 

Jenis terjemahan 
yang harus disasar 

penerjemah 
 
 
 
 

Gambar 1.2 
 
 
 
 
 
 
 

5Gambar diadaptasi dari Larson (1998:19) dalam Meaning-Based Translation.
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Syarat Terjemahan yang Baik 
 

Untuk  menghasilkan  terjemahan  yang  baik,  ada  beberapa  tahap 

yang  harus  dipenuhi.    Pertama,  penerjemah  harus  menangkap  pesan 

TBS.  Penerjemah haruslah terlebih dahulu memahami atau menangkap 

pesan dalam TBS. Untuk memahami TBS dengan baik, penerjemah harus 

melakukan analisis kata, frase, ungkapan, idiom, struktur kalimat, situasi 

komunikasi, dan konteks budaya TBS. 

Kedua, penerjemah mengalihkan pesan dari TBS ke dalam TBP 

dalam benaknya. Ketiga, penerjemah menyatakan kembali pesan dalam 

TBS ke dalam TBP dengan baik. Selain penerjemah harus memahami 

pesan   TBS,   dia   pula   harus   mampu   menuangkan   pesan   yang 

ditangkapnya dalam TBS ke dalam TBP dengan baik. 

Keempat,    melakukan    pengecekan    ulang    terjemahan    yang 
 

dihasilkan. Untuk melakukan pengecekan ulang, penerjemah dapat 

menempuhnya   dengan   dua   cara,   yaitu   mengendapkan   terjemahan 

tersebut beberapa jam kemudian diperiksa ulang oleh penerjemah sendiri 

atau penerjemah menggunakan konsultan untuk memeriksa hasil 

terjemahan itu.   Dalam pengecekan, ada empat prinsip yang harus 

diperhatikan, yaitu prinsip ketepatan, kejelasan, kealamiahan, dan 

kedinamisan. 

Prinsip pertama yaitu ketepatan berarti pesan yang ditangkap 

penerjemah dalam TBS harus dituangkan secara tepat. Pesan itu harus 

padan, yaitu arti yang dipahami dalam TBS harus sama dengan arti yang 

dipahami dalam TBP. 

 
 

Contoh: 
 

INGGRIS6
 INDONESIA7

 

 

―The Seven Habits are the keys to 

success for people in all walks of 

life. It is very thought provoking. 

 

Tujuh kebiasaan manusia yang 

sangat efektif adalah kunci menuju 

sukses  untuk  orang-orang  dalam 

 
6Diambil dari The Seven habist of Hihly Effective People oleh Steven Covey. 
7Terjemahan oleh Budijanto, diambil terjemahan The Seven habist of Hihly Effective People oleh 
Steven Covey oleh Bina Aksara.
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pelbagai  bidang  kehidupan.  Buku 
 

ini sangat membangkitkan pikiran. 
 
 
 

Prinsip kedua adalah kejelasan. Di samping pesan atau artinya 

harus tepat atau padan, teks terjemahan itu harus dapat dipahami dengan 

baik oleh pembaca, sehingga pembaca tidak salah paham. Ketiga,  pesan 

yang dituangkan ke dalam TBP dari TBS haruslah terasa alamiah atau 

tidak kaku. Terjemahan yang baik adalah terjemahan yang tidak terkesan 

sebagai hasil terjemahan. Pembaca terjemahan itu tidak menyadari bahwa 

teks atau buku yang dibacanya itu adalah hasil terjemahan. Pembaca 

terbuai karena teks yang sedang atau telah dibacanya itu seolah-olah teks 

yang ditulis dalam bahasa pembaca teks itu sendiri. Prinsip ini disebut 

prinsip kealamiahan. 

Terakhir   adalah   prinsip   kedinamisan.   Teks   terjemahan   yang 

dinamis adalah teks terjemahan yang bila dibandingkan dengan TBS-nya, 

memiliki dinamika yang sama. Artinya, bila TBS membuat pembaca sedih, 

gembira, tertawa, atau marah, maka TBP pun harus berlaku seperti itu. 

Pembaca teks terjemahan (TBP) juga akan sedih, gembira, tertawa, atau 

marah, sama halnya dengan perasaan pembaca TBS. 

Jadi, penerjemah  yang sukses adalah penerjemah  yang berhasil 

memindahkan pesan yang sama dari TBS ke TBP. Penerjemah harus 

memastikan bahwa ia telah memahami pesan pada TBS dengan baik 

sebelum mengalihkan pesan tersebut ke dalam bahasa penerima. 

Perhatikan terjemahan berikut. 

 
―Memperhatikan bahwa seseorang yang mengalami 
bronkitis kronik lebih rentan terhadap serangan bronkitis 
akut dan pneumonia sangatlah penting.‖ 

 
Bacalah sekali lagi kalimat di atas. Apakah Anda merasa bahwa 

dalam kalimat itu ada yang mengganjal? Ada sesuatu yang tidak beres? 

Ada pesan yang tidak tersampaikan? Atau rasanya kurang enak dibaca? 

Mengapa? Karena penerjemah sangat terikat pada struktur kalimat TBS. 

Teks asli terjemahan di atas adalah:
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―It   is important to note that individuals who suffer 

from  chronic  bronchitis  are  more  vulnerable  to 

attacks of acute bronchitis and pneumonia.‖ 

 
Bila Anda sebagai pembaca terjemahan, merasa ada yang kurang beres, 

sulit dipahami, kalimatnya kaku, maka terjemahan itu adalah terjemahan 

yang kurang baik. Intinya adalah bahwa terjemahan yang Anda hasilkan 

adalah terjemahan yang tepat (maknanya tidak melenceng dari makna 

yang terkandung dalam TBS), jelas (mudah dipahami atau tidak 

menimbulkan kesalahpahaman), alamiah (tidak terkesan sebagai hasil 

terjemahan), dinamis (TBP memiliki efek yang sama dengan TBS). 

Dari contoh di atas, jelas tergambar bahwa tugas utama penerjemah 

adalah mengalihkan pesan. Karena itu, ia harus memahami pesan dalam 

TBS  sebelum  ia  mengalihkan  pesan  tersebut  ke  dalam  TBP.  Artinya, 

tugas  penerjemah  adalah  mengalihkan  pesan,  bukannya  mengalihkan 

atau memindahkan bentuk bahasa sumber. Dengan kata lain, yang 

dialihkan dari TBS ke dalam TBP  adalah ‘pesan‘. Pesan yang dipahami 

oleh pembaca bahasa sumber sama dengan pesan yang dipahami oleh 

pembaca TBP. Pesan yang dialihkan itu haruslah dinyatakan kembali 

secara tepat, jelas, alamiah, dan dinamis. 

Coba bandingkan terjemahan tadi dengan terjemahan di bawah ini. 
 

Perlu dicatat bahwa penderita bronkitis kronis lebih 

rentan terhadap serangan bronkitis akut dan radang 

paru. 

 
Bagaimana pendapat Anda dengan terjemahan yang baru saja Anda 

baca? Apakah Anda merasa bahwa kalimat di atas enak dibaca, mudah 

dipahami, dan tidak kaku? Bila Anda merasa demikian, maka terjemahan 

di atas adalah terjemahan yang baik. 

Jadi, tugas penerjemah adalah: 
 

●  mengalihkan pesan dari TBS ke dalam TBP secara tepat, yaitu 

pesan yang disampaikan ke dalam bahasa penerima itu tidak 

menyimpang dari pesan dalam TBS,
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● menggunakan bahasa yang jelas artinya pembaca tidak 

mengalami kesulitan memahami hasil terjemahan. 

●  Baik kata, ungkapan maupun struktur kalimat yang digunakan 

terasa alamiah. Artinya pembaca tidak menyadari bahwa teks 

yang dibacanya itu adalah teks terjemahan. 

●  Terjemahan yang dihasilkan memiliki efek yang sama dengan 
 

TBS. 
 
 
 
 

PERLATIHAN 
 
 

Tentukanlah terjemahan berikut. Mana terjemahan literal (L) danmana 

terjemahan berbasis pesan (P)? 

 
 

1.  She is a smart student. 
 
 
 

 L  _Dia adalah mahasiswa yang cerdas. 

P  _Dia mahasiswa cerdas. 

 
 

2.  Three members of a family in Egypt died from bird flu. 
 

   Tiga anggota keluarga di Mesir meninggal karena flu 

burung 

   Tiga anggota dari sebuah keluarga di Mesir meninggal dari 

flu burung. 

 
 

3.  Let‘s start with the body, with Physical Intelligence (PQ), 
 

because the body is the instrument of the mind, heart, and spirit. 
 
 
 

   Marilah kita memulai dengan fisik, intelegensi fisik (PQ), 

karena tubuh kita adalah alat bagi pikiran, hati, dan jiwa 

kita. 

   Marilah kita memulai dari kecerdasan fisik (PQ), karena 

tubuh kita adalah alat bagi pikiran, hati, dan jiwa kita.
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4.  If we can subordinate the body to the spirit—that is, our 

appetites and passions to our conscience—we become masters 

of ourselves 

   Apabila    jiwa    kita    bisa    menundukkan    tubuh—yakni 

membuat selera dan nafsu kita tunduk terhadap nurani 

kita—kita akan menjadi tuan bagi diri kita. 

   Apabila kita bisa membuat tubuh menjadi bawahan bagi 

nurani kita—yakni membuat selera dan nafsu kita tunduk 

terhadap nurani kita—kita akan menjadi tuan bagi diri kita. 

 
 

5.  People whose lives are a function of their appetites and 

passions rather than their conscience cannot give of 

themselves. 
 
 
 

   Orang yang hidupnya hanya ditentukan oleh selera dan 

nafsu mereka, daripada oleh nurani, tidak akan bisa 

mendarmabaktikan dirinya. 

   Orang yang hidupnya hanya ditentukan oleh selera dan 

nafsu,  bukan  oleh  nurani,  tidak akan  bisa 

mendarmabaktikan diri mereka. 

 
 

6.  I think it‘s very important to have frequent checkups, at least 

annually, so that various disease tendencies or symptomps can 

yield to wise choices. 
 
 
 

   Saya  kira  kita  perlu  melakukan  pemeriksaan  kesehatan 

secara teratur, paling tidak satu tahun sekali, sehingga 

berbagai kecenderungan atau gejala-gejala penyakit bisa 

diatasi dengan berbagai pilihan yang bijaksana. 

   Amat  penting  bagi  kita  untuk  melakukan  pemeriksaan 

kesehatan secara teratur, paling tidak satu tahun sekali, 

sehingga berbagai kecenderungan atau gejala-gejala 

penyakit bisa diatasi dengan berbagai pilihan yang 

bijaksana.
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7.  I have learned that the most fundamental principle is that we 

 

must take responsibility for own health. 
 
 
 

   Saya belajar bahwa prinsip yang paling mendasar adalah 

kita harus bertanggung jawab atas kesehatan kita sendiri. 

   Saya telah belajar bahwa prinsip yang paling mendasar 

adalah bahwa kita harus mengambil tanggung jawab atas 

kesehatan kita sendiri. 

 
 

8.  We must ask questions, get very involved, study, check second 

opinions, and look at alternative forms of therapy, rather than 

just throw the responsibility for our health and wellness to an 

outside person or profesion. 
 
 
 

   Kita   harus   mengajukan   pertanyaan-pertanyaan,   turut 

terlibat secara mendalam untuk memahami apa yang 

sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan, 

mempelajari,   meminta   pendapat   kedua,   dan   melihat 

bentuk-bentuk terapi alternatif, daripada sekadar 

menyerahkan  tanggung jawab  kesehatan  dan 

kesejahteraan kita pada orang atau profesi tertentu. 

   Kita harus mengajukan pertanyaan, terlibat secara 

mendalammempelajari, meminta pendapat kedua, dan 

melihat bentuk-bentuk terapi alternatif, bukan sekadar 

menyerahkan  tanggung jawab  kesehatan  dan 

kesejahteraan kita pada orang lain atau profesi tertentu. 

 
9.  Just think about what happens to the other three dimensions 

when the body is neglected. We can lose not only our health but 

mentally we can also lose our focus, our creativity, our 

endurance, our toughness, our courage, our learning capacity, 

our retention.
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   Pikirkan saja tentang apa yang akan terjadi terhadap ketiga 

dimensi   yang   lain   jika   tubuh   diabaikan?   Kita   akan 

kehilangan banyak hal, bukan hanya kesehatan kita tetapi 

secara mental kita juga akan kehilangan fokus, kreativitas, 

daya tahan, kegigihan, keberanian, kemampuan untuk 

belajar, serta ingatan kita. 

   Apa yang akan terjadi terhadap ketiga dimensi yang lain 

jika tubuh diabaikan? Kita tidak hanya akan kehilangan 

kesehatan tubuh kita, tetapi secara mental kita juga akan 

kehilangan fokus, kreativitas, daya tahan, kegigihan, 

keberanian, kemampuan untuk belajar, serta ingatan kita. 

 
 

10. And to the contrary, when we exercise, rest and eat properly, we 

retain our mental focus and toughness, as well as our thirst for 

learning. 
 
 
 

  Dan  sebaliknya, jika kita  berlatih, beristirahat dan makan 

secara benar, kita bisa mempertahankan fokus mental dan 

kegigihan kita, maupun rasa haus kita untuk belajar. 

  Dan  sebaliknya,  jika  kita  berolahraga,  beristirahat  dan 

makan secara benar, kita bisa mempertahankan fokus 

mental dan kegigihan kita, termasuk rasa haus kita untuk 

belajar.
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TBS atau Teks yang 

diterjemahkan 

BAB 2 
 

 
 

PROSES PENERJEMAHAN 
 
 
 

Pada saat penerjemah memulai tugasnya, yaitu mengalihkan pesan 

dari  TBS  ke  TBP,  penerjemah  menghadapi  empat  unsur  pokok,  yaitu 

unsur leksikal, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks 

budaya. Proses mengalihkan pesan dari TBS ke dalam TBP tergambar 

pada gambar 2.18 berikut ini. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis 

Pesan 
 
 
 
 
 

Pesan Ditemukan 

Pencegahan ulang 
 
 

TBP (Hasil 
terjemahan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesan Dituangkan 

kembali 
 

 
 
 
 

Pesan Dialihkan
 
 
 
 

PESAN 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Proses Penerjemahan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Model tentang proses penerjemahan ini diadaptasi dari Larson, 1984 dalam ”Meaning-Based 

Translation”.

 

PESAN 
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Analisis Makna TBS 
 

Dari sejumlah proses yang dialami penerjemah, proses yang paling 

awal dan paling penting adalah proses menemukan pesan TBS. Dalam 

usahanya menemukan pesan TBS, penerjemah dituntut menganalisis 

empat unsur utama, yaitu 1) memahami makna leksikon (kata, frase, 

ungkapan), 2) memahami struktur kalimat, 3) memahami situasi 

komunikasi, dan 4) memahami konteks budaya TBS. 

Apa itu leksikon? Leksikon adalah kata, frase, atau ungkapan yang 

digunakan penulis untuk menyatakan pesan yang disampaikan kepada 

pembaca. Penerjemah mempunyai tugas memahami pesan yang 

terkandung dalam kata, frase, atau ungkapan tersebut. Selanjutnya, kata, 

frase, atau ungkapan itu tersusun dalam klausa atau kalimat. 

Penerjemah juga harus mempelajari kata-kata kunci untuk 

memperoleh padanan leksikal yang tepat dalam TBP. Penerjemah 

sebaiknya mencari makna kata-kata kunci itu dalam kamus atau 

ensiklopedi untuk memperoleh informasi yang cukup. Hal ini harus 

dilakukan agar penerjemah dapat memusatkan perhatian pada kata kunci 

tersebut. Misalnya, dalam buku ini kata kunci yang banyak digunakan 

adalah teks bahasa sumber (TBS) dan teks bahasa penerima (TBP). Kata 

kunci lain adalah makna dan pesan. 

Hal kedua yang perlu mendapat perhatian penerjemah adalah 

masalah struktur kalimat. Struktur kalimat bisa dalam bentuk pernyataan, 

pertanyaan, pengingkaran, kalimat aktif atau pasif, dan berbagai unsur 

gramatikal yang memungkinkan penerjemah memahami dengan baik teks 

bahasa sumber. 

Hal ketiga adalah menemukan makna dengan menganalisis situasi 

komunikasi. Situasi komunikasi adalah siapa mengatakan apa, siapa 

pembacanya, dalam kondisi apa, siapa khalayaknya, hubungan penulis 

dengan khalayaknya, tujuan penulis, dan faktor komunikasi lainnya seperti 

lokasi, waktu, dan kesempatan teks itu ditulis. 

Misalnya, tujuan penulis untuk menghibur, penerjemah harus 

mengetahui dan mencamkan maksud teks itu agar dalam menemukan 

padanan kata yang tepat, penerjemah dapat menghasilkan terjemahan
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yang persis sama dengan tujuan penulis, yaitu menghibur. Selanjutnya, 

jika penulis bermaksud membuat pembacanya termotivasi untuk 

berprestasi, maka penerjemah juga tetap memegang tujuan itu guna 

menghasilkan terjemahan yang mampu memotivasi pembacanya untuk 

berprestasi. 

Perhatikan teks ini, yang bertujuan memberikan motivasi 

pembacanya untuk bersemangat dan berprestasi9. 

 
A year ago, my life had collapsed around me. I‟d worked 

myself into exhaustion, my father died suddenly, and my 

relationships with my work colleagues and loved ones 

were in turmoil. Little did I know at the time, out of my 

greatest despair was to come the greatest gift. 

 
 

Setahun yang lalu, hidup saya terasa runtuh. Saya 

bekerja sampai kelelahan, ayah tiba-tiba meninggal, dan 

hubungan dengan rekan-rekan kerja serta orang-orang 

yang saya cintai sedang kacau. Pada saat itu, saya tidak 

tahu bahwa keputusan terberat saya kelak menjadi 

karunia terbesar. 

 
 

Perhatikan tema paragraf di atas. Penulis hendak menunjukkan 

bahwa kini ia sukses luar biasa dengan keputusannya yang tepat itu. 

Penulis mengajak pembaca agar bisa mengikuti jejaknya melalui konsep 

hidup yang dianutnya, sehingga ia berhasil. 

Hal keempat adalah bahwa cara penulis mengungkapkan pesan 

dalam bahasa dipengaruhi budayanya karena bahasa adalah bagian dari 

kebudayaan.Kebudayaan adalah himpunan kepercayaan, sikap, nilai-nilai, 

dan aturan yang disepakati bersama oleh kelompok masyarakat tertentu. 

Biasanya  penulis  menulis  berdasarkan  kebudayaan  sendiri,  sehingga 

penerjemah perlu memahami semua ini agar penerjemah mengerti teks 
 
 
 

9Teks asli diambil dari The Secret oleh Rhonda Byrne, Penerbit Atria Books, 2006. Teks 
terjemahan diambil dari The Sectret terjemahan Susi Purwoko, Penerbit PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2007.
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yang diterjemahkannya secara memadai. Bila tidak, ia dipastikan tidak 

akan menghasilkan terjemahan yang baik. 

Misalnya, untuk menghibur teman yang sedang bertamu di 

rumahnya, orang Indonesia mungkin mengatakan: Wah senang sekali 

melihat Anda sudah gemukatau gemuk sekarang, ya.   Bagi orang 

Indonesia, dia akan sangat merasa senang karena ungkapan itu 

merupakan pujian yang menunjukkan bahwa temannya sudah ‗hidup 

sejahtera‘. Lain halnya bila ungkapan itu dialamatkan kepada orang Barat. 

Bagi tamu Barat, pasti akan merasa sedih karena ungkapan itu dianggap 

negatif, yang berarti tidak cantik atau tidak ganteng.Ungkapan yang tepat 

adalah: Anda langsing sekarang, ya. 

Untuk  memahami  teks  yang  diterjemahkan  dengan  baik, 

penerjemah  melakukan  pembacaan  beberapa  kali.  Agar  penerjemah 

dapat memastikan makna yang tepat, sebaiknya penerjemah berusaha 

membaca materi lain yang dapat membantunya memahami materi atau 

kebudayaan teks yang akan diterjemahkan. Penerjemah perlu memahami 

khalayak,   tujuan,   serta   tema   yang   diusung   materi   yang   akan 

diterjemahkan. Misalnya, buku The 8th Habit karangan Steven Covey10
 

 

mengusung tema tentang ‗pentingnya unsur spritualitas‘ dalam kehidupan 

untuk mencapai manusia paripurna‘. 

Analisis teks sumber juga mencakup pemecahan masalah 

ketaksaaan (ambiguitas), informasi implisit, makna figuratif, struktur 

gramatikal yang mencakup makna sekunder, situasi komunikasi. Untuk 

menentukan   makna   yang   tepat,   penerjemah   perlu   memanfaatkan 

berbagai sumber seperti kamus monolingual, dwi-bahasa, ensiklopedia, 

buku referensi yang ada kaitannya dengan tema teks yang diterjemahkan. 

Hal ini dilakukan guna menentukan makna dan padanan yang tepat. 

Anggaplah kita akan menerjemahkan kalimat pertama dari paragraf 
 

berikut dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10TBS dan TBP yang banyak dijadikan contoh perlatihan di buku ini.
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Consistent, Balanced excercise 
...................................................................................................... 

 

.................... . 
 

Just think about it for a moment. There are 168 hours in every 

person‟s  week.  But  if  you  will  physically  sharpen  the  saw 

through regular and balanced exercise for, let‟s say, only two or 

three of those 168 hours, you will experience such a positive 

effect of those two or three on the other 166 including the depth 

and quality of your sleep, that you will begin to see the 

tremendous leverage and power that comes in your life from 

this kind of self-mastery. 

 
 

Penerjemah akan berhadapan dengan unsur leksikal, struktur kalimat, 

situasi komunikasi (konteks, sasaran penulis), unsur budaya bahasa 

sumber. Bila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, 

maka jadinya adalah: 

 

Just think about it for a moment. 
 

Hanya pikirkan tentang itu untuk sesaat. 
 

Terjemahan harfiah itu sangat tidak bagus. Karena itu, haruslah 

diterjemahkan berdasarkan amanat/pesan yang terkandung dalam kalimat 

tersebut.  Mari kita  lihat  bagaimana  lika-liku  menerjemahkan  kalimat di 

atas: 

a.  Untuk memahami makna  it dalam kalimat di atas, penerjemah 

harus membaca keseluruhan kelimat dalam paragraf atau 

membaca lagi judulnya. Kalau tidak, tentu sangat sulit bagi 

penerjemah mengambil keputusan akan makna it tersebut.Kira- 

kira rujukannya mana? Dari konteks kalimat itu dapat dipahami 

bahwa kataitmerujuk pada ‗olah raga yang konsisten dan 

seimbang‘. Maknanya bersifat implisit. 

b. Bagaimana dengan kata just? Makna harfiahnya adalah: (1) 

Sebagai kata sifat bermakna:   adil, pantas; (2) Sebagai kata 

keterangan  bermakna:  baru  saja,  masih,  benar-benar,  tepat, 

persis, hanya, -lah. Kira-kira mana makna yang paling tepat? Bila
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kita lihat dari unsur gramatikalnya, maka kata just dalam kalimat 

itu berfungsi sebagai ‗kata keterangan‘. Jadi, makna ‗just‘ dalam 

Just think about it for a moment adalah:–lah. 

c. Kata think sebagai kata kerja bermakna: pikir, kira, berpikir, 

menganggap, menduga, menyangka. Bagaimana dengan for, a, 

dan moment.   Tentu saja tidak bisa diterjemahkan satu lawan 

satu. 

a.  Makna  for  sebagai:  (1)  kata  depan, banyak  sekali:  untuk, bagi, 
 

selama, atas, karena, ke, terhadap, supaya/agar, danjika: (2) Kata 

sambung: karena.Dalam kamus Inggris-Indonesia oleh John M. 

Echols dan Hassan Shadily (1975:384) for a moment adalah 

ungkapan yang bermakna sejurus/sejenak.Jadi, makna for, a, dan 

moment tidak bisa satu lawan satu (terjemahan harfiah). Untuk 

makna yang paling tepat dengan konteks itu adalah ‗sejenak‘. 

 
 

Dari analisis di atas, pesan yang terkandung dalam:Just think about it 

for a momentyang sesunggunya adalah ‗renungkanlah sejenak tentang 

olah raga yang konsisten dan seimbang‘.Tetapi, bisa jadi ini dianggap 

boros, sehingga dapat diterjemahkan dengan Renungkanlah 

sejenak.Makna implisit it, yaitu tentang „olah raga yang konsisten dan 

seimbang‘ dibuat implisit karena penjelasannya ada pada judul dan dapat 

dipahami dari konteksnya, yaitu:  There are 168 hours in every person‟s 

week.  But  if  you will  physically  sharpen  the  saw  through  regular  and 

balanced exercise for, let‟s say, only two or three of those 168 hours. 

Perhatikan terjemahan penerjemah profesional berikut ini: 

 
 
 
 

Olahraga yang Konsisten dan Seimbang 
 

................................................................................................. 
 

................... . 
 

Coba renungkan sejenak. Ada 168 jam dalam setiap minggu 

bagi kita semua. Jika Anda mengasah gergaji secara fisik 

melalui   Latihan   olahraga   yang   teratur   dan   seimbang
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sekalipun hanya dua atau tiga jam per minggu, Anda akan 

merasakan dampak yang positif dari latihan dua atau tiga 

jam tersebut pada 166 jam lainnya, termasuk pada kualitas 

tidur Anda. Anda akan mulai melihat timbulnya efek berlipat 

ganda   dan   daya   yang   luar   biasa   besarnya   dengan 

mengendalikan hidup Anda semacam ini11. 
 
 
 

Perhatikan kalimat pertama. Penerjemah profesional menerjemahkan 

dengan: Coba renungkan sejenak. Apakah salah? Tentu tidak. Ada 

perbedaan rasa bahasa dan idiolek. Terjemahan: Renungkanlah sejenak 

mungkin terkesan resmi dan Coba renungkan sejenak terkesan kurang 

resmi untuk menyesuaikan situasi komunikasinya, yaitu buku populer atau 

komunikasi situasi ‗populer‘. 

 
 
 

Pengalihan Pesan 
 
 

Setelah tugas awal itu selesai dan penerjemah menemukan arti 

yang dikehendaki penulis TBS, tugas kedua adalah mengalihkan pesan 

dari TBS ke TBP. Kejadian ini terjadi dalam benak penerjemah.  Nida dan 

Taber (1982) menggambarkan proses penerjemahan itu sebagai berikut. 
 
 
 
 
 

A 
(TBS) 

B 
(TBP)

 
 

Analisis                                                 Penyusunan 
Ulang 

 
 

X                       Pengalihan                       
Y 

 
 
 

Gambar 2.2 Pengalihan Pesan 
 
 
 

11Diambil dari Terjemahan The 8th Habit oleh Steven Covey, terjemahan oleh Zein Isa dalam The 
8th Habit Penerbit Pt Gramadia Jakarta.
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Pengalihan pesan bermakna mengalihkan amanat TBS yang 

dipahami penerjemah sebagai suatu ide ke dalam ide yang akan 

dituangkan secara tertulis ke dalam TBP. Dalam bagan Nida dan Taber, X 

bermakna pesan/amanat TBP dan Y bermakna amanat/pesan yang akan 

segera dituangkan secara tertulis ke dalam TBP. Pengalihan yang terjadi 

dalam benak penerjemah ini bersifat sangat abstrak. 

 

Bila pesan yang ditangkap dari TBS salah, maka pesan yang 

dialihkan dan dituangkan ke dalam TBP dipastikan salah. Itu sebabnya, 

kemampuan memahami TBS memegang peran penting. Untuk mencapai 

kemampuan itu, penerjemah harus memiliki pengetahuan kebahasaan 

(leksikal dan tatabahasa) yang memadai di samping pengetahuan budaya, 

dan situasi komunikasiTBS. 

 
 
 
 

Penyusunan Ulang 
 

Tugas ketiga adalah menyatakan kembali pesan yang dialihkan tadi 

ke dalam bahasa penerima dengan mempertimbangkan empat unsur lagi, 

yaitu 1) menemukan leksikon untuk mewakili pesan yang dipahami tadi, 2) 

menemukan struktur gramatikal, 3) mengungkapkan pesan dalam konteks 

situasi, dan konteks budaya TBP secara tepat. Setelah proses itu selesai, 

diperlukan  lagi  pengecekan  ulang,  yaitu  apakah  pesan  yang  telah 

dialihkan itu sesuai betul dengan pesan dalam TBS. 

 

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pesan yang dinyatakan 

kembali diungkapkan secara alamiah atau belum.    Jadi, proses 

menerjemahkan meliputi lima langkah: 

 

1.  Mempelajari  leksikon,  struktur  gramatikal,  situasi  komunikasi, 

dan konteks budaya bahasa sumber; 

2.  Menganalisis TBS untuk menemukan pesannya; 
 

3.  Mengalihkan pesan dari TBS ke TBP; 
 

4.  Mengungkapkan kembali pesan itu ke dalam bahasa penerima 

dengan menggunakan leksikon, struktur gramatikal, situasi 

komunikasi, dan konteks budaya yang sesuai dalam bahasa 

penerima;
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5. Mengecek ulang hasil terjemahan, yaitu apakah pesan yang 

dinyatakan kembali (terjemahan) sepadan dengan pesan yang 

disampaikan oleh penulis TBS. 

 
Bagan   di   atas   menunjukkan   bahwa   bentuk   persegi   empat 

digambarkan sebagai bentuk TBS: 
 
 
 
 

TBS 
 
 
 
 

dan bentuk oktagon digambarkan sebagai bentuk TBP: 
 

 
 
 
 

TBP 
 
 
 
 
 

Artinya, bentuk TBS umumnya berbeda dengan bentuk TBP. Struktur 

bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan kembali pesan dalam TBS 

berbeda dengan struktur bahasa yang digunakan dalam TBP: 

 
Perhatikan contoh di bawah ini: 

 
TBS: Can you pass me the salt, please? 

TBP: Tolong kasi garam. 

 
 

Jika Anda perhatikan struktur kalimat TBS di atas, jelas bahwa teks 

itu bentuknya adalah ‗kalimat tanya‘, tetapi agar pesannya tetap sama 

dengan TBP, bentuknya berubah seperti yang Anda lihat di atas. Sekali 

lagi, penerjemah tidak boleh terjebak pada struktur gramatikal atau bentuk 

bahasa TBS. Tugasnya adalah menyampaikan pesan yang SAMA, bukan 

mengalihkan bentuk atau struktur gramatikal yang sama. 

 

Perhatikan contoh di bawah ini: 
 
 

1. TBS                     : He had his brother water the garden.
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TBP                     : Ia menyuruh adiknya menyiram 

tanaman. 

 
2. TBS                     : Do you mind opening the door for 

me, please? 

TBP                     : Mohon bukakan pintu. 
 
 
 

Pada contoh nomor 1 dapat dilihat bahwa jumlah kata pada kalimat 

bahasa sumber adalah 7 (tujuh), sedangkan bahasa penerima hanya 5 

(lima). Pada contoh nomor 2, struktur gramatikalnya adalah dalam bentuk 

bertanya, tetapi fungsinya adalah memohon. Jadi, terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia bukannya dalam bentuk bertanya, tetapi dalam kalimat 

memohon dan dalam bahasa Indonesia tanda tanya tidak digunakan. Dari 

kedua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk TBS tidak sama 

dengan bentuk TBP. Karena itu, penerjemah tidak perlu ragu-ragu untuk 

tidak mengikuti struktur atau bentuk TBS. Tugas penerjemah adalah 

menyampaikan kembali pesan yang ditangkap dalam TBS ke dalam TBP, 

bukan mengalihkan bentuk TBS ke dalam TBP. 

 
 

Perhatikan perbedaan bentuk antara TBS dengan teks terjemahan 

dalam kalimat berikut: 

 
 

1. TBS: 
 
 
 

I have also come to believe in the efficacy and wisdom of 

occasional fasting, wherein you miss a meal or two for the purpose 

of providing rest to the whole digestive process and also for 

cleansing. 

 
 

TBP: 
 
 
 

Kini  saya  juga  memahami  kebijaksanaan  dan  pengaruh  positif 

yang timbul dari praktik berpuasa secara teratur. Tidak makan 

selama jangka waktu tertentu bisa memberikan saat istirahat bagi



31 |  

seluruh    proses    pencernaan    dan    memperlancar    proses 

pembersihan. 

 
 

KETERANGAN: 
 
 
 

TBS terdiri atas satu kalimat. TBP dua kalimat. 
 
 
 

2. TBS: 
 
 
 

My biggest temptation comes when I‟m on the road, exhausted at 
 

the end of the day, and I go to hotel and order room service. 
 
 
 

TBP: 
 
 
 

Godaan  yang  terbesar  terhadap  diri  saya  datang  saat  saya 

merasa   letih   dalam   perjalanan   yang   saya   lakukan,   dan 

sesampinya di hotel saya memesan layanan kamar. 

 
 

KETERANGAN: 
 
 
 

Posisi  terjemahan  on  the  road  (dalam  perjalanan  yang  saya 

lakukan) berbeda posisinya dengan aslinya 

 
 

3. TBS: 
 
 
 

When you subordinate that your body to your mind and your spirit, 

the peace and confidence that flow from that kind of discipline and 

self-mastery is enormous. 

 
 

TBP: 
 
 
 

Jika anda membuat tubuh anda tunduk terhadap pikiran dan jiwa 

anda, kedamaian dan keyakinan diri yang mengalir dari disiplin 

dan penguasaan diri semacam itu akan luar biasa hebatnya.
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KETERANGAN: 
 
 
 

Terjemahan  kata  subordinate  dilakukan  dengan  beberapa  kata 
 

membuat ... tunduk terhadap 
 
 

Cermati terjemahan paragraf  berikut12: 
 
 
 

Wise Nutrition 
 
 
 

Most of us know what we should and shouldn‘t eat. The key is balance. I 

readily admit I am not an expert nutritionist, but I, like most of us, have 

been  educated  to  know  that  our  bodies  and  systems,  including  the 

immune system, are strengthened most when we eat more whole grains, 

vegetables, fruits and lower-fat protein. Meats, when eaten 

(bettersparingly), should be lean. Research also increasingly shows the 

benefits of eating fish regularly. Foods (including many fats foods, 

processed foods and sweets)  high  in  saturated  fat and  high  in sugar 

should be eaten very sparingly or avoided. But remember again. The key 

is balance and moderation. Learn not to indulge yourself and pig out. In 

other words, learn when to stop eating—when you are satisfied and short 

of being uncomfortably full. Finally, drink a lot ofwater—six to ten glasses a 

day. It optimizes the body‘s functions and significantly contributes to one‘s 

efforts to maintain physical fitness and a healthy weight through diet and 

regular exercise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12Teks Bahasa Sumber diperoleh dari: The 8th Habit: From, Effectiveness to Greatness oleh 
Stephen R. Covey, Penerbit Simon & Schuster dan terjemahannya diperoleh dari The 8th Habit: 
Melampaui Efektivitas, Menggapai Keagungan oleh Stephen R. Covey, terjemahan Wandi Brata 
dan Zein Isa, penerbit Pt Gramedia Jakarta.
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Nutrisi yang Bijaksana 
 
 
 

Sebagian besar dari kita tahu apa yang seharusnya kita makan dan yang 

seharusnya  kita  tidak  makan.  Kuncinya  adalah  keseimbangan.  Saya 

bukan pakar gizi, tetapi seperti banyak orang lain pula, saya telah 

mendapat pendidikan untuk mengetahui bahwa tubuh dan sistem-sistem 

didalamnya, termasuk sistem kekebalan tubuh, akan mendapatkan 

kekuatan yang terbaik jika kita makan lebih banyak gandum- 

ganduman/padi-padian bulir utuh (whole grain, salah satu contohnya 

adalah beras merah), sayur-sayuran, buah-buahan, dan protein rendah 

lemak. Jika kita makan daging (lebih baik secara tidak berlebihan), 

haruslah  yang  rendah  lemak.  Penelitian  juga  menunjukkan  manfaat 

makan ikan secara teratur. Berbagai jenis makanan, antara lain makanan- 

makanan  cepat  saji/fast  food,  makanan  hasil  produksi  pabrik,  dan 

kembang gula, harusnya kita hindari atau amat jarang kita makan, karena 

banyak mengandung lemak jenuh dan gula. Tetapi sekali lagi ingatlah, 

kuncinya adalah keseimbangan dan melakukan secara tidak berlebihan. 

Belajarlah untuk tidak terlalu mudah menuruti nafsudan makan berlebihan. 

Dengan kata lain, belajarlah untuk berhenti makan pada saat yang tepat— 

saat anda merasa cukup kenyang dan sebelum perut anda terasa terlalu 

penuh.  Minumlah bayak air—enam hingga sepuluh gelasper hari. Minum 

air akan mengoptimalkan fungsi-fungsi tubuh, dan memberikan kontribusi 

signifikan terhadap upaya kita untuk mempertahankan kebugaran fisik dan 

berat badan yang sehat melalui pengaturan pola makan (diet) serta 

olahraga secara teratur. 

 
Perbandingan bentuk TBS dengan TBP: 

 
 
 

 

UNSUR 
 

TBS 
 

TBP 

Jumlah kata 171 212 

Jumlah Karakter (tanpa spasi) 859 1331 

Jumlah Karakter (dengan spasi) 1026 1540 

Jumlah baris 14 20 
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Dalam tabel, jelas sekali tergambar perbedaan bentuk antara TBS 
 

dan TBP. Secara umum, terjemahan (TBP) lebih panjang daripada TBS. 
 

Dalam terjemahan (TBP) ini ada beberapa perbedaan bentuk yang 

dapat kita selisik sebagai berikut: 

 

1.  Wise Nutrition diterjemahkan dengan Nutrisi yang Bijaksana. 
 

Dalam terjemahan ini, TBS ada dua kata, sedangkan dalam 

TBP ada tiga kata; walaupun sebenarnya tanpa kata yang 

terjemahan itu tetap berterima: Nutrisi Bijaksana.Bentuknya 

berbeda: dari dua kata menjadi tiga kata. 

2.  The key is balance diterjemahkan dengan Kuncinya adalah 

keseimbangan.   Artikel the tidak diterjemahkan dengan itu, 

tetapi –nya.   Bentuknya berbeda dari empat kata menjadi tiga 

kata. 

3.  I   readily   admit   I   am   not   an   expert   nutritionist,   ... 

diterjemahkan dengan Saya bukan pakar gizi, ... Bahasa 

sumbernya terdiri atas sembilan kata,sedangkan terjemahannya 

hanya empat kata. Mungkin penerjemah menilai bahwa 

ungkapan readily admit tidak terlalu penting untuk 

diterjemahkan, karena dengan terjemahan saya bukan sudah 

cukup untuk mengungkapkan pesan yang terkandung dalam 

bahasa sumber. 

4.  I, like most of us, have been educated to know that our bodies 

and systems, including the immune system, are strengthened 

most when we eat more whole grains, vegetables, fruits and 

lower-fat protein. Kata-kata yang berhuruf tebal diterjemahkan 

dengan  akan  mendapatkan kekuatan  yang  terbaik. 

Perhatikan   bagaimana   penerjemah   berusaha   memperoleh 

pesan yang terkandung dalam ungkapan itu, sehingga mudah 

dipahami oleh pembaca bahasa Indonesia. 

5. Meats,  when  eaten  (bettersparingly),  should  be  lean 

diterjemahan dengan sangat berbada dengan bentuk bahasa 

sumber. Perhatikan bentuk bahasa sumber yang menempatkan 

meat   di   bagian   awal,   sedangkan   dalam   terjemahannya
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tidak:Jika   kita   makan   daging   (lebih   baik   secara   tidak 

berlebihan), haruslah yang rendah lemak. 

6. The key is balance and  moderation (Kuncinya adalah 

keseimbangan dan melakukan secara tidak berlebihan). 

Perhatikan kata moderation; diterjemahkan denganmelakukan 

secara tidak berlebihan. Terjemahan yang dilakukan oleh 

penerjemah adalah mendeskripsikan kata moderation. 

7.  Learn not to indulge yourself and pig out (Belajarlah untuk 

tidak terlalu mudah menuruti nafsudan makan berlebihan). 

Perhatikan   kata   indulge   yourself,   diterjemahkan   dengan 

mudah menuruti nafsu. Kata mudah yang bermakna mudah 

tidak sama sekali dalam teks aslinya, tetapi penerjemah mellihat 

pentingnya kata itu dimasukkan ke dalam terjemahannya agar 

pembaca mudah memahaminya. 

8.  Learn when to stop eating (belajarlah untuk berhenti makan 

pada saat yang tepat). Perhatikan susunan kalimatnya. Banyak 

mengalami susunan. Terjemahan kata when ditempatkan pada 

bagian belakang. Cermati pula terjemahan kata when yang 

dideskripsikan: pada saat yang tepat. Mengapa demikian, 

konteks teks lah yang menentukan demikian. Dengan demikian, 

konteks atau situasi komunikasi sangat menentukan terjemahan 

suatu kata. 

9.  Perhatikan terjemahan diet dalam ... through dietand regular 

exercise (... melalui pengaturan pola makan (diet) serta 

olahraga secara teratur; satu kata diterjemahkan dengan 

beberapa kata, lalu kata aslinya diiuktsertakan dalam kurung. Di 

sini pentingnya memahami konteks kalimat yang diterjemahkan. 

Sekali lagi, bentuk TBS dengan TBP seringkali berbeda. 

 
 

Dari sembilan contoh perbedaan bentuk antara TBS dengan TBP, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Bentuk TBS dengan TBP (terjemahan) sering tidak sama. 
 

2.  Penerjemah tidak boleh terikat pada bentuk TBS.
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3.  Penerjemah    haruslah    berusaha    menangkap    pesan    TBS 
 

berdasarkan konteks (situasi komunikasi dan konteks budaya) TBS. 
 

4.  Makna kosa kata dan tata bahasa sangat dipengaruhi oleh konteks 

komunikasi dan konteks budaya bahasa sumber. 

5. Dalam proses menerjemahkan, penerjemah harus mempelajari 

dengan seksama makna kosa kata, tata bahasa yang digunakan, 

serta konteks TBS. 

 
 

Perhatikan contoh sederhana di bawah ini: 

The house of Iwan. 

The book of Hasan. 

Bila diterjemahkan dengan: 

Rumah dari Iwan. 

Buku dari Hasan. 

Akan sangat berbeda dengan 
 

‗Rumah Iwan‘ atau ‗Rumah milik Iwan‘. 
 

‗Buku Hasan‘ atau ‗Buku milik Hasan. 
 

Jadi, berhatilah-hatilah dengan konteks kalimat. 

Sekali lagi, perlu dicamkan bahwa: 

 

Tugas penerjemah adalah menyampaikan 
kembali pesan yang tepat kepada pembaca 
bahasa penerima, bukan menyampaikan 
bentuk. 

 
 
 
 
 
 

PERLATIHAN 
 
 

Terjemahkan paragraf pendek berikut ini. Setelah itu, cocokkan dengan 

terjemahan oleh penerjemah profesional. Usahakan tidak melihat 

terjemahan yang sudah ada sebelum Anda selesai mengedit terjemahan 

Anda.
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Consistent, Balanced Exercise 
 

1. Regular   exercise—cardiovascular,   strength   and   flexibility— 

significantly increases both the quality of life and life expectancy. 

Again, the key is balance. Our society has adopted increasingly 

sedentary, inactive life-styles. But there are so many ways to get 

regular  exercise.  Start  small,  in  ways  you  can  sustain.  Do 

something daily, or at least three to five times a week. Choose 

something  you  enjoy  and  that  fits  your  specific  needs  and 

conditions. 

 
 

2.  Consult with your physician. Vary the kinds of exercises you do so 

that you strengthen different parts of your body and avoid becoming 

bored or burned out on one thing. Many people love to walk, 

vigorously, if possible. Others run, swim, garden or bike. Many take 

advantage of equipment in gyms designed to you an 

aerobic/cardiovascular workout, such as treadmills, stationary 

bicycles, stair climbers, elliptical machines, rowing machines, etc. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Olahraga yang Konsisten dan Seimbang13
 

 
 

1.  Olahraga teratur untuk menjaga jantung, kekuatan, dan kelenturan, 

akan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup dan jangka 

waktu harapan hidup. Sekalilagi, kuncinya adalah keseimbangan. 

Dewasa ini gaya hidup kita semakin lama semakin banyak duduk 

dan   tidak   aktiff.   Sebenarnya   ada   amat   banyak   cara   untuk 

melakukan olahraga secara teratur. Mulailah dengan hal-hal kecil, 

dengan cara-cara yang anda bisa Anda  lakukan  secara teratur. 

Lakukan sesuatu setiap hari, atau paling tidak tiga hingga lima kali 

seminggu. Pilihlah sesuatu yang bisa Anda nikmati dan pas dengan 

kebutuhan dan kondisi Anda. 
 
 

13Dari Terjemahan The 8th Habit oleh Zein Isa, Penerbit PT Gramedia (2005).
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2.  Konsultasikan dengan dokter Anda. Variasikan jenis-jenis olahraga 

yang anda lakukan sehingga Anda bisa memperkuat berbagai 

bagian tubuh dan menghindari terjadinya kebosanan atau latihan 

berlebihan pada satu bagian tubuh saja. Bila Anda suka berjalan, 

jika mungkin berjalanlah dengan cepat. Bisa juga Anda berlari, 

berenang, berkebun, atau bersepeda. Banyak orang yang 

memanfaatkan alat-alat di pusat kebugaran yang dirancang untuk 

latihan aerobik/kardiovaskular, seperti mesin latihan ban berjalan 

(treadmill), sepeda stationer, mesin latihan mendayung, dll.
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BAB 3 
 
 
 
 

MAKNA KATA DAN PADANANNYA 
 
 
 
 
 

Berikut adalah beberapa ragam makna, yaitu makna primer, makna 

kontekstual, makna implisit dan makna eksplisit dan bagaimana makna- 

makna itu diterjemahkan. 

 
 
 

Makna Primer 
 
 

Unsur pertama yang dijumpai penerjemah ketika memulai tugasnya 

untuk memahami arti TBS adalah memahami makna kata, frase, atau 

ungkapan yang digunakan dalam TBS. Penerjemah harus tahu 

menganalisis makna kata, frase, atau ungkapan TBS agar dapat 

menentukan makna yang tepat. Kebanyakan kata memiiki lebih dari satu 

makna. Ada makna primer, yaitu makna yang muncul pertama kali dalam 

pemikiran seseorang ketika kata itu disebutkan tersendiri tanpa konteks. 

Misalnya, kalau kita menyebut kata ‗lantai‘, maka pikiran kita akan tertuju 

pada makna ‗alas suatu bangunan‘. Makna jenis ini disebut makna primer. 

Akan tetapi, kalau kata ‗lantai‘  digabungkan dengan dengan kata lain, 

maka kemungkinan besar maknanya berubah. Misalnya, ‗Acara melantai 

merupakan acara rutin pada pesta muda mudi.‘ Kata ‗melantai‘ bermakna 

‗berdansa‘. Makna semacam ini disebut makna kontekstual. 
 

Untuk  menentukan  makna  kata,  frase,  atau  ungkapan  dengan 

tepat, penerjemah harus menelusuri maknanya melalui konteks. Secara 

sederhana,  konteks  adalah  semua  kata  yang  berada  di  sekeliling 

(sebelum dan/atau sesudah) kata, frase, atau ungkapan yang 

bersangkutan. Penerjemah harus melibatkan konteks dalam menentukan 

makna karena makna kata, frase atau ungkapan selalu dipengaruhi oleh 

konteks. Misalnya, kata ‘run‘ yang arti primernya adalah lari tidak 

selamanya diartikan lari, tetapi bisa saja diartikan: mengalir, menjalar,
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flu,  meleleh,  mengelola  atau  berjalan,  bergantung  pada  konteksnya. 
 

Perhatikan contoh penggunaan ‘run‘ dalam konteks berikut. 
 
 
 

I had to run to catch the bus. lari 

The boys are running. lari 

The car ran downhill out of control. berjalan/menurun 

The tears ran down his face. bercucuran 

Run the water until it gets hot. alirkan, jalankan 

She has a runny nose. flu 

The solder runs. meleleh 

The ivy runs. menjalar 

He runs a big company. menjalankan/mengelola 

 
 
 
 

Makna Kontekstual 
 
 

Seperti disebutkan di atas bahwa makna kontekstual adalah makna 

suatu kata yang ditentukan oleh konteks. Hal ini harus diwaspadai 

penerjemah karena makna selalu berkaitan dengan kata lain atau oleh 

konteksnya. Perhatikan arti kata dress. Bila kita mendengar orang 

mengucapkan  /dres/,  maka  kita  langsung  memahami  bahwa  maksud 

orang itu adalah pakaian, tetapi jika dihubungkan dengan konteks atau 

kata-kata  lain  yang  jatuh  sebelum  dan/atau  sesudahnya,  kata  dress 

artinya bisa lain. Kata itu bisa saja berarti memakai baju, mencabuti bulu 

ayam dan mengeluarkan isi perutnya, berbaris lurus, mengobati atau 

membalut luka. 

 
I‘ll be ready in a moment; I 

 

am just dressing. 

Memakai baju 

They dressed the chickens 
 

for the market. 

Membersihkan (mencabuti bulu 
 

ayam dan mengeluarkan isi 

perutnya) 

I dressed the ground for Menyiapkan lahan 
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planting.  

Soldier, dress right. Berbaris lurus. 

I dressed the wound Membalut 

 
 

Dalam bahasa Inggris, kata get bermakna mendapatkan, 

memperoleh bila berdiri sendiri, tetapi bila digunakan bersama dengan 

kata lain, maknanya bisa bermacam-macam. Dalam kamus Longman 

Dictionary of English Language and Culture (1992:543), ‗get‘ memiliki 

banyak makna seperti terlihat pada konteks berikut. 

 
 
 
 
 

Makna                         Konteks 
 

Mengalami                  I got a shock when I looked at the 
electricity bill. 

 
Membeli                      Where did you get those new shoes? 

Sakit                            I got flu twice last year. 

Meminjamkan             Will you get me this book from the 
library? 

 
Naik                             We got the six o‘clock train from London. 

 
Keluar                         Get out of my house! 

Masuk                         I got into the car. 

Pulang                         It‘s too late: I must be getting home. 
 

menjadi                       I‘ve got to fat that I can‘t get into my 
jeans. 

 
Cocok                          I‘ve got to fat that I can‘t get into my 

jeans. 
 

melewati, lolos            I managed to get these watches through 
customs without being questioned. 

 
tiba                              We gotto Paris at 8 o‘clock. 

 
Sejauh                         A: ―How far have you got with your 

book?‖
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B: ―I‘ve got to the last chapter. 
 

Menjemput                  I‘m not going to get the children from 
school. 

 
Menjadi                       The food‘s gettingcold 

 
Sembuh                      He‘s getting better. 

 
Mulai                           Our report is late; we must get going. 

 
ter…/di…                     If you go there alone after dark you might 

get attacked and robbed. 

Menjawab                   He got all the answers wrong. 

Memastikan                Let me get this clear: is she worried or 
not? 

Menyuruh                    I must get their radio. Menghidupkan             

I can‘t get the radio to start. meminta/memohon     I got him 

to help me when I moved the 
furniture. 

 
Menyiapkan                I am in the middle of getting (the) dinner. 

mendengar/ 
 

menyimak 

I didn‘t quite get what you said.

 
Mengerti                      I don‘t get it; why did he do that? 

Menghubungi              Sorry, you‘ve got the wrong number. 

Jengkel                       It really getsme he says those stupid 
things. 

membalas atas 
kejahatan 

I‘ll get you for that, you swine!

 
Menyerang                  If they try to escape from the island, the 

crocodile will get them. 
 

Melukai                       Where did the bullet get you? 

mengalahkan/ 
 

membuat bingung 

A: What‘s the square root of three? 
 

B: I don‘t know. You‘ve got me there
 

Cuek                           Get her! Who does she think she is, 
trying to give us orders like that?
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Mempunyai                 Have you got the time please? 
 

Tersiar                         The news of their secret wedding soon 
gotabout. 

membuat orang 
mengerti 

Our teacher is clever, but not very good 
at getting his ideas across (to us).

 
Berlanjut                      How‘s the work getting along? 

Berhubungan              Do you get along well with your aunt? 

Pulang                         I must getting along now: it‘s late. 

Dalam penerjemahan, makna atau arti kata atau frase sangat 

tergantung pada kata lain yang menyertainya atau konteks kalimat. Jadi, 

penerjemah harus membaca dengan cermat kata demi kata, kalimat demi 

kalimat. Tujuannya adalah menentukan arti kata dengan tepat. 

 
 
 

Makna kata, frase, atau ungkapan sangat ditentukan oleh 
kata lain yang menyertainya. 

 
 
 
 
 

Makna Implisit dan Makna Eksplisit 
 
 

Makna atau informasi implisit harus diwaspadai oleh penerjemah. 

Jika seseorang berbicara atau menulis, jumlah informasi yang dimasukkan 

secara eksplisit sangat bergantung pada jumlah informasi yang diketahui 

oleh pembicara/penulis dan pendengar/pembaca. Dalam banyak kejadian, 

pembicara/penulis sering tidak memasukkan semua informasi ke dalam 

tuturan atau tulisannya karena memang tidak diperlukan. Bila dimasukkan, 

bisa saja membuat pembicaraan atau tulisan terasa membosankan atau 

berarti bodoh. Makna implisit adalah makna tersirat, yang tidak dinyatakan 

secara eksplisit. 

 

Contoh,    Para  penantang  Ahok  telah  giat  melakukan  manuver 

untuk menjadi Gubernur.   Jika kita mengatakan ―Para penantang Ahok, 

Gubernur   DKI Jakarta, telah giat melakukan manuver untuk menjadi 

Gubernur DKI Jakarta. Perhatikan bahwa ada dua imformasi yang tidak
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dieksplisitkan. Pertama, Gubernur  DKI Jakarta. Mengapa, karena penulis 

atau pembicara sudah tahu bahwa dengan hanya menyebutkan Ahok 

pembaca/pendengar di DKI Jakarta pada khususnya atau Indonesia pada 

umumnya sudah tahu bahwa orang yang dimaksud adalah Gubernur DKI 

Jakarta. Kedua,   DKI Jakarta. Mengapa? Oleh karena penulis atau 

pembicara sudah tahu bahwa dengan hanya menyebutkan Gubernur, 

Pendengar atau pembaca sudah tahu bahwa yang dimaksudkan adalah 

Gubernur DKI Jakarta. 

 

Semua komunikasi didasarkan pada informasi yang dikenal, baik 

oleh pembicara/penulis maupun oleh pendengar/pembaca. Informasi itu 

bisa  berupa  struktur  bahasa,  kebudayaan,  percakapan  sebelumnya, 

tulisan sebelumnya, pengalaman dan pengetahuan yang sama antara 

pembicara/penulis dan pendengar/pembaca. Misalnya, bila ada dua orang 

yang sedang bercakap-cakap, lalu kita terlibat secara tiba-tiba, sulit bagi 

kita memahami dengan baik percakapan mereka. Mengapa? Oleh karena 

kita tidak memiliki pengetahuan/pengalaman yang samadengan mereka. 

 

Seorang  ibu  berkata  kepada  anaknya  yang  sedang  sakit  flu, 
 

―Jangan  lupa minum obat, ya.‖ Sang ibu tidak perlu memperjelas jenis 

obat apa yang harus diminum oleh karena ibu dan anaknya sudah tahu 

bahwa obat yang dimaksud adalah obat flu yang sudah tersedia. Informasi 

obat fludan nama obatnya tidak dieksplisitkan. 

 

Makna implisit juga terjadi pada struktur bahasa yang 

menghendakinya karena informasi atau makna itu sudah tercakup di 

bagian lain dalam teks itu. Hanya saja, bila informasi implisit itu 

memungkinkan pembaca TBP akan kesulitan memahaminya, maka 

penerjemah wajib mengeksplisitkannya.Misalnya, 

 
 
 

If you do not have enough, it is because you are stopping 

the flow of money coming to you, and you are doing that 

with your thoughts.14
 

 
 
 
 

14Diambil dari The Secret oleh Rhonda Byrne, 2006 halaman 99.



45 |  

Perhatikan kata enough. Sebenarnya sesudah kata itu seharusnya 

ada kata money, tetapi tidak disebutkan atau diimplisitkan (dibuat tersirat) 

karena pembaca telah membaca sebelumnya dan memahaminya bahwa If 

you do not have enough money, tetapi bila disebutkan lagi, akan terasa 

sangat membosankan dan terkesan    bodoh. Akan tetapi dalam 

penerjemahan, makna implisit itu sebaiknya dibuat eksplisit (tersurat) 

karena akan membuat maknanya tidak jelas: 

 
Jika Anda tidak mempunyai cukup, ini disebabkan karena 

Anda menghentikan aliran uang kepada Anda, dan Anda 

melakukan ini dengan pikiran-pikiran Anda. 

 
 

Bandingkan bila Anda membuatnya eksplisit: 
 
 

Jika Anda tidak mempunyai cukup  uang, ini disebabkan 

karena Anda menghentikan aliran uang kepada Anda, dan 

Anda melakukan ini dengan pikiran-pikiran Anda15. 

 
 

Makna atau informasi eksplisit adalah informasi yang diungkapkan 

secara jelas melalui unsur leksikal dan bentuk gramatikal. Informasi itu 

merupakan bagian struktur lahir. Struktur lahir adalah bagian struktur 

bahasa yang biasa terlihat adalah bentuk cetak atau terdengar dalam 

ujaran.  Dalam penerjemehan,  informasi  implisit  harus  selalau 

diwasapadai. 

 

Dalam bahasa Inggris, nomina tunggal atau jamak selalu dibuat 

eksplisit, berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak dibuat eksplisit. 

Misalnya,   Saya   membaca   buku   di   perpustakaan.       Tidak   bisa 

diterjemahkan I read book in the library, tetapi I read a book in the library 

atauI read some books in the library. Dalam bahasa Inggris, jumlah harus 

selalu dieksplisitkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15Diambil dari terjemahan The Secret oleh Rhonda Byrne, 2007, halaman 116.
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Penerjemahan Sanding Kata 
 
 

Sanding Kata 
 
 

Salah satu tantangan penerjemah adalah menerjemahkan unsur 

sanding kata, khususnya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. 

Sanding kata (kolokasi) adalah bergabungnya dua kata atau lebih yang 

dianggap alamiah bagi penutur asli suatu bahasa. Misalnya, hujan lebat, 

hujan deras, bukan hujan keras atau hujan berat.  Menyandingkan kata 

dengan  tepat  merupakan  syarat  utama  terjemahan  yang  terdengar 

alamiah dalam bahasa penerima. 

 

Konsep mengenai sanding kata pertama kali diidentifikasi oleh 

Palmer (1933, seperti dikutip oleh Nation, 2008, hal. 317) sebagai 

serangkaian kata yang harus atau sebaiknya dipelajari sebagai suatu 

keseluruhan yang terintegrasi, bukan dengan menggabung-gabungkan 

bagian komponennya. Misalnya, sanding kata minum obat dalam kalimat: 

‗Walaupun saya sakit flu, saya tidak dianjurkan minum obat. Kata ‗minum‘ 

dan kata ‗obat‘ selalu muncul secara bersama-sama; oleh karena itu, kita 

tidak bisa mengatakan ‗Walaupun saya sakit flu, saya tidak dianjurkan 

makan obat‘ atau ‗Walaupun saya sakit flu, saya tidak dianjurkan menelan 

obat‟. 

 

Definisi sanding kata (collocation) dijelaskan oleh Baker (1992) 

sebagai kecenderungan sejumlah kata untuk bergabung secara teratur 

dalam  suatu  bahasa,  tetapi  kata  yang  mana  dapat  bersanding  kata 

dengan kata apa tidak ada hubungannya secara logis. Shei dan Pain 

(2000) menegaskan bahwa sanding kata ialah sekelompok kata yang 

sering muncul bersama. Sejalan dengan itu, dalam Oxford Collocations 

Dictionary (2002:vii) dijelaskan sebagai ‖the way words combine in a 

language to produce a natural-sounding speech and writing‖.   Dari tiga 

definisi di atas    dapat disimpulkan bahwa sanding kata adalah 

kecenderungan sejumlah  kata  atau  sekelompok kata  untuk bergabung
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secara  teratur  guna  menghasilkan  bicara  dan  tulisan  yang  terdengar 

alamiah dalam suatu bahasa. 

 

Setiap bahasa mempunyai kebiasaannya masing-masing. Misalnya, 

dalam bahasa Indonesia kata mati dapat bersanding dengan lampu 

menjadi lampu mati. Kata mati bersinonim dengan kata meninggal dunia, 

mangkat, berpulang ke rahmatullah, tetapi sinonim kata mati tidak lazim 

bergabung dengan kata lampu. Dalam bahasa Indonesia, tidak lazim 

dikatakan lampu meninggal dunia/mangkat/berpulang ke rahmatullah. 

Dalam  bahasa  Inggris,  kata  conclusion  bergabung  dengan  kata  draw 

dalam to draw a conclusion, tetapi jika bergabung dengan kata take dalam 

totake a conclusion, sanding kata itu akan terdengar asing dalam bahasa 

Inggris. Dengan perbedaan itu, penerjemah harus memperhatikan dengan 

baik apakah kata tertentu sudah cocok dengan bersanding dengan kata 

apa. 

Misalnya, terjemahan sanding kata berikut tidak berterima dalam 

bahasa Inggris: 
 
 
 
 

 

TBS 
 

TBP (Salah) 
 

SEHARUSNYA 

 

Saya akan mengikuti 

tes 

 

I will follow a test. 
 

I will take a test. 

 

Saya tidak menyukai 
 

kopi pahit 

 

I  do  not  like  bitter 

coffee. 

 

I  do  not  like  black 
 

coffee. 

 

Banyak kesimpulan 

yang diambil 

berdasarkan … . 

 

Many       of       the 

conclusionstaken 

were   based   upon 

the … . 

 

Many of the 

conclusions drawn 

were   based   upun 

the ... 

 
 
 

Cermati pula terjemahan sanding kata berikut oleh pemelajar bahasa 
 

Indonesia sebagai bahasa asing:
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TBS 

 
TBP (Salah) 

 
SEHARUSNYA 

 

At the restaurant, 

the customers 

didn‟t line up to buy 

food. 

 

Di warung orang 

tidak   berbaris 

untuk membeli 

makanan 

 

Di warung, orang 

tidak antre untuk 

membeli makanan 

 

In Rotterdam 

museum, there are 

traditional customs 

and cultural 

materials of all 

ethnic groups in 

South Sulawesi. 

 

Di musium 

Rotterdam, ada 

banyak pakaian 

adat dan barang- 

barang dari semua 

kelompok suku di 

Sulawesi Selatan. 

 

Di musium 

Rotterdam, banyak 

pakaian adat dan 

barang-barang dari 

semua kelompok 

suku di Sulawesi 

Selatan. 

 

The word toraja 

comes from the 

Bugis language “to 

riaja” which means 

"people of the 

uplands” 

 

Kata toraja  datang 

dari bahasa Bugis, 

‖to     riaja‖     yang 
 

mana           artinya 
 

‖orang atas‖ 

 

Kata 

torajaberasaldari 

bahasa   Bugis,   ‖to 

riaja‖   yang    mana 

artinya ‖orang atas‖ 

 
 
 

Untuk mengatasi masalah sanding kata, khususnya penerjemahan 

teks dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, penerjemah dapat 

memanfaatkan sumber daya yang ada. Penerjemah dapat memanfaatkan 

kamus sanding kata yang tersedia, yaitu   BBI Combinatory Dictionary of 

English dan Oxford Collocations Dictionary for Students of English atau 

menggunakan sumber daya lain seperti mesin pencari Google. 

 

Menurut Zengin (2009) mesin pencari Google memberi manfaat 

untuk memperoleh informasi mengenai sanding kata. Shei (2008) 

mendeskripsikannya sebagai mesin raksasa yang andal berbasis laman 

yang menawarkan solusi atas berbagai macam pertanyaan mengenai 

sanding kata. Misalnya, bila penerjemah hendak meyakini sanding kata

http://en.wikipedia.org/wiki/Bugis
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‗class + end‘ dalam ‗the class ended early’ berterima atau tidak dalam 

bahasa Inggris, penerjemah hanya mengetik "The class ended early" dan 

dalam beberapa detik saja penerjemah  akan memperoleh  jawabannya 

sekitar 177.000 dokumen. 

 

Selain itu, Google dapat juga menyiapkan penerjemah dengan 

model ungkapan idiomatik yang lebih komprehensif. Kombinasi dengan 

kata yang lebih banyak, lebih dari dua atau tiga, potongan kalimat, bicara 

terformulasi, ungkapan idiomatik dapat dilacak melalui mesin pencari 

Google. Misalnya, kalau penerjemah hendak mengetahui apakah fragmen 

‗the negative effects of flu shot’ atau ‘the flu shot side effects’ yang 

berterima dalam bahasa Inggris, penerjemah cukup mengetik kedua 

frafmen  tersebut  secara   bergantian.  Hasil  pengujian  saya   ternyata 

fragmen pertama ‗the negative effects of flu shot‘ tidak ditemukan dalam 

mesin pencari Google. Sebaliknya fragmen kedua ‘the flu shot side 

effects’ditemukan dalam sekitar 4550.000 dokumen16. Ini berarti bahwa 

fragmen kedua adalah yang berterima dalam bahasa Inggris. Shei (2008: 

67) menyatakan ―no currently well known corpus seems large enough to 

provide adequate instances of prefabricated chunks like this for closer 

investigation.‖ 

 

Selain mesin pencari Google, cara lain untuk mengecek ketepatan 

kolokasi dalam bahasa Inggris adalah memanfaatkan Collins 

WordBanksOnline English Corpus. Korpus ini menyediakan sekitar 56 juta 

kata mengenai teks tulisan dan cakapan kontemporer contemporary. 

Hunston (2002) menyatakan salah satu kegunaan korpus Collins English 

adalah menunjukkan sanding kata yang tepat. Misalnya, korpus ini 

menunjukkan kata yang dapat bersanding dengan kata benda  ‗research’ 

meliputi   kata   kerja:   ‘offer’,   ‘initiate’,   ‘apply’,   ‘share’,   ‘continue’, 

‘conduct’,  ‘involve’,  ‘allow’,  ‘provide’,  ‘require’,  ‘begin’,  ‘do’,  ‘cite’, 
 

‘support’, ‘fund’, ‘help’, dan ‘know’: 
 

and pollution. [p] [p] With continued research and conservation planning, 
there's no 

training on a European basis and offers research studies in law (a one 
year LLM is offered in 

 
 

16Diuji pada pada tanggal 16 Juli 2016.
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[h] Single-weighted options [/h] a) Selected Research Topics in 

International Relations [p] b) 
each of these areas. On the basis of existing research programmes, 

international funding is now 
It provides an ideal platform for initiating research into ore geology or for 

updating 
strengths in fundamental and apply research in social psychology. It seeks 

further to 
[h] Research [/h] Facilities for supervised research are available in all 

schools and 
is an exciting university city with advanced research environments in the 

fields of subsea 
understanding this chemical may help research into Alzheimer's disease. 

[p] [h] How is 
of research on teaching or of classroom based research. Yet, following 

Adams' dictum, if you want 
anyone. A lot of effort and marketing research had actually been put into it 

before we 
Volkenrode housed a large amount of advanced research and test 

equipment for weapons, aero- 
an African poultry network which could share research findings. It was felt 

that the extension 
applying Buddhist insights and by continuing research in psychology. [p] 

Have we come to an 
framework, they would also be conducting research which was relevant to 

the earlier classics. 
do well in any position which involves research and writing and where he 

is given sufficient 
2.2 million for specific projects to help research into deafness, and the one 

person in seven 
pedagogic introduction of foot-related research," Footsucker lacked 

drama. `The idea has 
banned by law. A change in the law to allow research was recommended 

by the Royal Commission on 
resolutions. The company will both provide research analysis on 

governance issues and act as a 
high flyers extended assignments, requiring research or in-depth 

exploration of a topic. [p] 
to the mammal's nose. The Soviet navy began research into military uses 

of the creatures in 1965, 
the true figure is less than 6p. [p] We did research two years ago which 

showed that 86 per cent 
of names from his pocket. `I've been doing research on the murders, 

Sheriff," he explained. `I 
of life" (preface, p. xi). [p] Taylor cites research supporting the conclusion 

that exaggerated 
Awareness in Preschool Children." Reading Research Quarterly, 23, 264-- 

284. mccracken, R., and 
Print and Orthographic Processing." Reading Research Quarterly, 24, 

402--433. Stosky, S. (1983). ` 
no problem with what amountsto self-promoting research. Abraham 

Lincoln used the log cabin of his 
he says, the companies need money to support research and 

development. [p] Bringing drug prices 
it would be a big help to know what planned research and education 

programs we will be able to 
T Brown Foundation. We are currently funding research at The Weizmann 

Institute, The Miami 
can meet some incredibly boring people doing research. [F0X] Yeah. 

[F0X] But they actually do seem
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The [tc text=pause] we had been er developing research broadly in the 

field of mineral processing 
did any sociology. [M01] Right erm I'm doing research into erm technology 

and sort of by chance I' 
totally [M01] Yes. Yeah. [F01] in doing research. [M01] Mm. [F01] It's 

creeping in much more. 
[M02] So there's plenty of specialty-based research [M01] Mm. [M02] 

there's very erm little 
a lot was the extent to which you can do research on this and whether it's 

sort of [ZGY] 
[ZZ0] should be a body which both conducted research and practised on- 

the-ground conservation and 
Erm you know [ZF1] a [ZF0] about you know research that is backed by [tc 

text=pause] industry 
Because with that campaign from the tracking research we got lots of 

statements about I believe in 
(Query syntax: VERB + research, diakses pada tanggal 7 December 2009). 

 
 
 

Penerjemah dapat memanfaatkan baris kombinasi pada data mentah 

di atas untuk sanding kata kata kerja + nomina, seperti conduct research, 

do research atau kata benda dan kata depan, seperti research into, 

research   on   (Hunston,   2002).       Penerjemah   cukup   mengajukan 

pertanyaan:  ‗Kata  kerja  apa  yang  jatuh  bersama  dengan  kata  benda 

‗research‘ dalam baris kombinasi?‘ ‗Kata depan apa yang jatuh sesudah 

kata benda ‗research?‘ Dua perangkat lunak yang dapat digunakan secara 

cuma-cuma itu, penerjemah dapat terhindar dari kesalahan sanding kata 

dan menentukan sanding kata yang tepat dalam penerjemahan. 

 

Ada beberapa jenis sanding kata. Sandingkata bisa   adjektiva + 

adverba, nomina + nomina, verba + nomina dan seterusnya. Berikut dapat 

dilihat 7 jenis utama kolokasi dan contohnya dalam bahasa Inggris17. 

 
 
 

1. adverba + adjectiva 
 

●   Invading that country was an utterly stupid thing to do. 
 

●   We entered a richly decorated room. 
 

●   Are you fully aware of the implications of your action? 
 
 
 
 
 
 

17Contoh diambil dari  https://www.englishclub.com/vocabulary/collocations-samples.htm pada 
tanggal 29 Juni 2016.

https://www.englishclub.com/vocabulary/collocations-samples.htm
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2. adjectiva + nomina 
 

●   The doctor ordered him to take regular exercise. 
 

●   The Titanic sank on its maiden voyage. 
 

●   He was writhing on the ground in excruciating pain. 
 

3. nomina + nomina 
 

●   Let's give Mr Jones a round of applause. 
 

●   The ceasefire agreement came into effect at 11am. 
 

●   I'd like to buy two bars of soap please. 
 

4. nomina + verba 
 

●   The lion started to roar when it heard the dog barking. 
 

●   Snow was falling as our plane took off. 
 

●   The bomb went off when he started the car engine. 
 

5. verba + nomina 
 

●   The prisoner was hanged for committing murder. 
 

●   I always try to do my homework in the morning, after 
 

making my bed. 
 

●   He has been asked to give a presentation about his work. 
 

6. verba + ungkapan kata depan 
 

●   We had to return home because we had run out of 

money. 

 

●   At first her eyes filled with horror, and then she burst into 

tears. 

 

●   Their behaviour was enough to drive anybody to crime. 
 

7. verba + adverba 
 

●   She placed her keys gently on the table and sat down. 
 

●   Mary whispered softly in John's ear. 
 

●   I vaguely remember that it was growing dark when we left.
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Bandingkan sanding kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 
 

yang benar dan yang salah sebagai berikut: 
 
 
 

 
NO 

 
Indonesia 

 
Inggris 

Terjemahan harfiah 
(Salah) 

 
1 

 
Berbeda 

dengan 

 
Different from 

 
Different with 

2 Kaya dengan Rich in Rich with 

3 Minta maaf 
 

karena 

Apologize for Apologize bacause 

4 Minum obat Take medicine Drink medicine 

5 Mengikuti 
 

ujian 

Take an exam Follow an exam 

 
 

Makna Figuratif 
 
 

Makna figuratif yaitu makna yang bersifat kiasan atau lambang. 

Misalnya, dalam bahasa Indonesia, Otaknya encer. Secara harfiah 

ungkapan ini berarti otak orang itu  tidak padat atau otak orang itu cair. 

Sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, penerjemah harus 

mengetahui makna ungkapan itu. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan itu 

bermakna Orang itu pintar. Jadi, dalam bahasa Inggris bisa saja 

diterjemahkan dengan menggunakan ungkapan figuratif pula, jika  ada, 

seperti: He/She has a good head, tetapi kalau tidak ada, penerjemah 

dapat menggunakan ungkapan non-figuratif, sehingga terjemahannya 

adalah He/She is very smart. Sehubungan dengan makna figuratif ada 

beberapa jenis majas yang perlu diperhatikan dalam penerjemahan. 
 
 
 

Metonimia 
 

Metonimia adalah 'majas yang berupa pemakaian nama ciri atau 

nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai 

penggantinya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:910). Misalnya, Ia
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menelaah Khairil Anwar (bukannya  Khairil Anwar yang ditelaah, tetapi 
 

Karya Khairil Anwar. 
 

Dalam bahasa Inggris ungkapan seperti:  The response from the 

floor was positive. Ungkapan ini mengandung makna bahwa peserta 

pertemuan memberi respons positif. Jadi, floor tidak berarti lantai, tetapi 

peserta pertemuan. Jadi, terjemahan yang tepat untuk kalimat: The 

response  from  the  floor  was  positive  adalah  Respons  dari  peserta 

pertemuan positif. 
 
 
 

Metonimia adalah majas yang berupa pemakaian nama 

ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, 

atau hal sebagai penggantinya. 
 
 
 
 
 

Sinekdoke 
 
 

Sinekdoke adalah ‗makna yang berdasarkan hubungan bagian- 

keseluruhan, yaitu bagian suatu objek digunakan untuk mewakili 

keseluruhan objek atau nama keseluruhan sebagai pengganti nama 

bagiannya atau yang menyebutkan nama bahan sebagai pengganti nama 

barang yang terbuat dari bahan itu‘ (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2008:1311).  Misalnya,  ‗Sejak  tadi  belum  kelihatan  batang  hidungnya‘. 
 

‗Batang hidung‘ adalah bagian tubuh manusia dan digunakan untuk 

mewakili tubuh manusia secara keseluruhan. Agar dapat diterjemahkan 

dengan baik, kalimat itu  harus dipahami bahwa  ‗Sejak  tadi dia  belum 

kelihatan‘; Semua keputusan itu telah diambil oleh Jakarta. Makna 

Jakartaadalah pejabat pusat. 

Perhatikan  sinekdoke  dalam  bahasa  sehari-hari  dalam  bahasa 
 

Inggris berikut ini18: 
 

●    Kata ―bread‖ merujuk kepada makanan atau uang, dalam 
 

―Writing is my bread and butter‖ atau ―sole breadwinner‖. 
 

●    Frase ―gray beard‖ merujuk kepada orang tua (laki-laki). 
 

●    Kata ―sails‖ merujuk kepadakapal laut secara keseluruhan. 
 
 

18http://literarydevices.net/synecdoche diakses pada tanggal 30 Juni 2016

http://literarydevices.net/synecdoche
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●    Kata ―suits‖ merujuk kepadapebisnis. 
 

●    Kata ―boots‖ biasanyamerujuk kepadatentara. 
 

● Istilah ―coke‖ adalah sinekdoke umum untuk semua minuman 

soda. 

● ―Pentagon‖ adalah sinekdoke ketika merujuk kepada beberapa 

pengambil keputusan. 

●    Kata ―glasses‖ merujuk kepadakaca mata. 
 

●    ―Coppers‖ seringmerujuk kepadauang koin. 
 
 
 

Sinekdoke adalah makna yang berdasarkan 

hubungan bagian-keseluruhan, yaitu bagian suatu 

objek digunakan untuk mewakili keseluruhan objek. 
 
 
 
 
 

Simile 
 
 

Simile adalah ‗majas pertautan yang membandingkan dua hal yang 

secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa, 

dinyatakan secara eksplisit dengan kata seperti, bagai, laksana‘ (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2008:1308). Misalnya, bagai air mengalir, bagai 

kucing dan anjing, bagai minyak dengan air, laksana mengukir di atas 

batu, bagai telur di ujung tanduk, bagai pungguk merindukan bulan, bagai 

langit dan bumi adalah contoh simile dalam bahasa Indonesia. Dalam 

bahasa Inggris, majas seperti ini cukup banyak. Berikut adalah contoh 

majas simile dalam bahasa Inggris. Cari tahulah terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia. 
 

●      Simile yang menunjukkan ciri makhluk 
 

As angry as a wasp 
 

As afraid as a grasshopper 
 

As bald as a coot 
 

As brainless as a chimpanzee 
 

As greedy as a hog 
 

As hairy as a spider/ a gorilla 
 

As happy as a lark
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As harmless as a dove 

As heavy as an elephant 

As hoarse as a raven 

As humble as a worm 
 

As hungry as a wolf 
 
 
 

●      Simile yang menunjukkan ciri orang 
 

As helpless as a babe 

As credulous as a child 

As devoted as a mother 

As eager as a bridegroom 
 

As generous as a Lord 
 

As grave as a judge 
 

As happy as a child/ a king 
 

As harmless as a babe 

As helpless as a babe 

As serous as a doctor 

As simple as a child 

As sober as a Judge 
 

●      Simile yang menunjukkan ciri benda 
 

As active as quicksilver 
 

As alike as two peas 
 

As artificial as clockwork 
 

As blank as an empty bottle 
 

As blind as ignorance 
 

As blue as indigo/ forget-me-nots 
 

As brittle as glass 
 

As ancient as the stars/ the sun 

As arid as the sands of Sahara 

As artificial as clockwork 

As bare as a stone/ winter 
 

As barren as winter rain 
 

As beautiful as the rainbow/ the sunset
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Simile adalah majas pertautan yang membandingkan dua 
hal yang secara hakiki berbeda, tetapi dianggap 
mengandung   segi   yang   serupa,   dinyatakan   secara 
eksplisit dengan kata seperti, bagai, laksana. 

 
 
 

Cara menerjemahkan metonimia, sinekdoke, dan simile dapat 

ditempuh dengan tiga cara, yaitu: 

1)  Majas diterjemahkan dengan menggunakan non-majas. Jadi, He 

has a good head diterjemahkan dengan Dia sangat pintar. 

2)  Majas diterjemahkan dengan majas. Jadi, He has a good head 
 

diterjemahkan dengan Otaknya encer. 
 

3)  Dalam situasi tertentu, mempertahankan majas itu dalam bentuk 

aslinya, tetapi dengan manambahkan makna majas tersebut. 

Misalnya, The world is creasy diterjemahkan dengan Orang di 

dunia sudah gila. Kata the world adalah majas, karena yang 

dimaksud adalah orang di dunia bukan fisik dunia, maka 

terjemahannya adalah orang di dunia untuk ungkapan the world. 

 
 
 
 

Idiom 
 
 

Idiom ialah konstruksi atau gabungan dua kata atau lebih yang kalau 

diterjemahkan secara harfiah tidak masuk akal. Artinya, ungkapan itu tidak 

bisa dimengerti dengan hanya melihat kata per kata, tetapi harus dilihat 

secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Misalnya, dalam bahasa 

Indonesia ungkapan cuci tangan   adalah idiom. Ungkapan cuci tangan 

tidak bisa dipahami hanya dengan melihat kata cuci dan tangan, tetapi 

harus dipahami sebagai suatu kesatuan cuci tangan, yang artinya tidak 

mau bertanggung jawab. Dalam bahasa Inggris, ungkapan cuci tangan 

juga ada yaitu wash one‟s hands of. 

Jadi, kalimat Dia cuci tangan dari masalah itu padanannya dalam 

bahasa Inggris adalah He washed his hands of the matter. Demikian pula 

ungkapan drag one‟s feet dalam bahasa Inggris tidak bisa dimengerti bila 

diterjemahkan satu persatu drag, their, feet, tetapi harus dilihat sebagai
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satu  kesatuan,  yaitu  drag  one‟s  feet  yang  dalam  bahasa  Indonesia 

diterjemahkan dengan bekerja lamban atau mengulur-ulur waktu. 

Jadi, terjemahan kalimat Your employees are dragging their feet 

because you don‟t pay them a proper wageadalah Para Pekerja Anda 

bekerja lamban karena Anda tidak menggajinya dengan gaji yang pantas. 

Gabungan   kata   itu   sudah   tertentu.   Maknanya   terletak   pada 

gabungan kata-kata itu sendiri. Cara menerjemahkannya adalah dengan 

menggunakan kata atau frase bahasa penerima yang mempunyai makna 

yang sama. Artinya, bila ada idiom yang sama, sebaiknya diterjemahkan 

dengan idiom, tetapi bila tidak ada, jangan dipaksakan; terjemahkanlah 

dengan kata atau frase  yang maknanya  sama. Ingatlah  bahwa  tujuan 

penerjemah adalah menghasilkan terjemahan yang bersifat alamiah, yaitu 

terjemahan yang tepat, jelas, komunikatif, atau dapat dipahami dengan 

baik oleh pembaca TBP. 

Perhatikan  idiom berikut  dalam  bahasa  Indonesia  dan 

terjemahannya dalam bahasa Inggris: 

 
TBS: Dia bekerja mati-matian untuk menghidupi 

keluarga besarnya. 

TBP: He is working himself to death to support his big 

family. 

 
Untuk membantu para penerjemah untuk menerjemahkan idiom ini, 

mereka dapat memanfaatkan Kamus Ungkapan Indonesia-Inggris oleh 

Hadi Podo dan Joseph J. Sullivandan Kamus Ungkapan Inggris-Indonesia 

yang disusun oleh Joseph J. Sullivan dan Hadi Podo. 

 

Contoh idiom dalam bahasa Inggris: 
 
 
 
 

 

Idiom 
 

Konteks 
 

Makna 

 
 
 
Cut corners 

 

She tried to cut corners by 
closing the shop earlier, but 
she ended up losing a lot of 
costumers. 

 
 
 
menghemat 
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Cut down to 
size 

 

The child thought he could 
do anything he wanted to 
on the house, but his 
mother cut him down to 
size. 

 
 
 
menyadarkan 

 

Cut ice 
 

You may think you can do 
anything you want because 
your father is rich, but that 
doesn‟t cut any ice around 
here. 

 

ada arti 

 

Cut loose 
 

She cut loose from her 
mother‟s control when she 
got married. 

 

melepaskan 
diri 

  

My friend really cut loose 
at the party and danced 
with every girl there. 

 

bertingkah 
tidak 
selayaknya 

 
 
 

Pelajarilah idiom dan maknanya berikut ini. Lalu, terjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia. Bila Anda mengalami kesulitan, bukalah 

kamus. 

 
 

Idiom                                      Makna 
 

to build castles in the air         to day-dream 
 

to give oneself airs                 to behave in a manner intended to 

suggest to others that one is superior 

in talent, social position 

an all-rounder                         a person with ability to do a number of 

jobs satisfactorily 

the apple of one‘s eyes          a favored person 
 

tied to her apron strings          completely under her (mother‘s, wife‘s) 
 

control 

to receive with open arms      to welcome cordially 

to take up arms                       to go war
 

to keep a person at arm‘s 
 

length 

 

to avoid being too familiar with a 

person
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rude awaking                          sudden realization of something 

unpleasant 

to have an axe to grind           to have something to gain by action 
 

to back up                               to withdraw from an agreement
 

to have one‘s back to the 
 

wall 

 

to be in difficult position or situation

 

to have no backbone              to have no will of one‘s own 
 

to back up                               to assist/ support 

a bad egg                               a worthless person 

to keep the ball rolling            to keep things going
 

to get (jump) on the 

bandwagon 

 

to recognize the popularity and 

success of a person or plan and 

support him (invest) in the hope 

personal gain
 

to bargain for                          to be prepared for; to expect

his barks is worse than his 

bite 

he threatens people, but is unlikely to 

carry out his threat
 

like a bear with a sore head   very bad-tempered 
 
 
 
 
 

Idiom ialah konstruksi atau gabungan dua kata 
atau lebih yang kalau diterjemahkan secara harfiah 
tidak masuk akal. 

 
 
 
 
 
yaitu: 

Cara menerjemahkan idiom dapat ditempuh dengan dua cara,

 
 
 
1.  idiom diterjemahkan dengan idiom (bila tersedia idiom yang sepadan 

dalam TBP). 

2.  idiom diterjemahkan dengan non-idiom (bila idiom yang sepadan tidak 

tersedia dalam TBP).
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Verba Frase 
 
 

Bahasa Inggris memiliki banyak verba frase yang mungkin menjadi 

kesulitan bagi penerjemah pemula karena hadirnya adverba yang 

mengubah makna verba. Berbeda dengan VERBA + PREPOSISI, seperti 

look at (memandang), listen to (menyimak) yang tidak mengubah makna 

verba. Tujuan preposisi pada pola VERBA + PREPOSISI adalah 

menghubungkan frase nomina dengan verba. Penerjemah pemula perlu 

menyadari bahwa salah satu hal penting yang perlu dikuasai adalah verba 

frase. Verba frase adalah kata kerja yang mendapat penambahan adverba 

yang mengubah makna verba. Pola adverba terdiri atas: 

 
(i)      VERBA + ADVERBA 

 
Seperti: give up, carry on. Kedua kata itu membentuk idiom: 

dinamakan verba frase hanya jika adverba itu mengubah makna 

verba. Perhatikan frase verba: VERBA + ADVERBA yang mengubah 

makna verba berikut. 

The oil tank blew up. (= ‗exploded‘) 

We decided to carry on. (= ‗continue‘) 

The two girls fell out. (= ‗quarrelled‘) 

Don‘t giveaway any information. (= ‗reveal‘) 

Don‘t leave out anything important. (= ‗omit‘) 

He‘s turned down an excellent job. (= ‗refused‘) 

(ii)     VERBA + ADVERBA + PREPOSISI + FRASE NOMINA 

Seperti: Put up with the noise. (= ‗tolerate‘) 

Tujuan adverba ini adalah mengubah arti verba dan tujuan preposisi 

adalah menghubungkan frase nomina dengan verba (+ adverba). 

(Leech, 1989:357-8). 

 

I‘ve got a bad cold. You‘d better keep away from me. (=‘avoid‘) 

We‘ve got to face up to our problems. (=‘confront‘) 

Children ought to look up to their teachers. (=‘respect‘)
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Kata-kata yang sering digunakan dalam verba frase adalah: 
 
 
 

ask     come get     keep  make set 
be      fall      give    let       put     take 
break find    go      look    run     turn 

 
 
 
 

Adverba  yang  digunakan  biasanya  adverba  tempat  (adverb  of 
place): 

 
 
 

about around by in out 
across away down off over 
along back forward on  

 through    
 
 
 

Perhatikan sejumlah verba frase bahasa Inggris dengan kata PUT, 

konteks penggunaannya, dan maknanya menurut konteks. 

 
 

Verba 
frase 

 

Konteks Kalimat 
 

Makna 

 

 
 
put across 

 

 
 
I thought Ms. Smith put 
her ideas across rather 
clearly in the meeting. 

 

 
 
mengomunikasikan, 
menjelaskan secara 
gamblang 

 

put away 
 

I told you kids to put your 
toys away. 

 

Menyimpan 

 

put away 
 

He put away three large 
sandwiches for lunch. 

 

Makan 

 

put away 
 

My grandmother‘s mind is 
going, and we may have 
to put her away. 

 

memasukkan ke 
rumah sakit jiwa 

 

put down 
 

She always putsdown 
people who don't share 
her opinions. 

 

Menyerang 

 

put down 
on 

 

Put down on paper 
everything you did today. 

 

Mencatat 

 

put in 
 

He put in for a transfer to 
 

menyerahkan 



 

 

 the division in Los 
Angeles. 

secara resmi 

 

put in 
 

I‘ve put in a lot of new 
items in my store. 

 

Menambah 

 

put in 
 

I put in 500 pepper plants 
in my garden. 

 

Menanam 

 

put in 
 

The ship put in at 
Surabaya to pick up 
cargo. 

 

Singgah 

 

put in for 
 

I‘m going to put in for a 
government job when I 
graduate. 

 

Melamar 

 

put off 
 

Don't put off your work - 
do it now! 

 

Menunda 

 

put on 
 

Make sure you put on a 
sweater before you go 
outside. 

 

Memakai 

 

put on 
 

I didn't believe a thing he 
said. I think he was 
putting me on. 

 

Menipu 

 

put on 
 

She‘s not really stupid. 
She‘s just puttingon. 

 

berpura-pura 

 

put on 
 

I‘ve put on a lot of weight 
since I stop smoking. 

 

bertambah berat 

 

put on 
 

We hope to put on three 
concerts a year. 

 

mengadakan 

 

put out 
 

Don‘t use water to put 
out a grease fire. 

 

memadamkan 

 

put out 
 

I don‘t want to put you 
out, but could you pick 
me up at the airport. 

 

Merepotkan 

 

put out 
 

I can‘t putout that much 
money each month. 

 

membelanjakan 

 

put up 
 

Can you put me up while 
I‘m in town. 

 

memberi 
tumpangan 

 

put up 
 

My mother puts 
 

mengawetkan 
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 upvegetables.  
 

put up in 
 

We were put up in the 
hotel‘s best room. 

 

menampung 

 

put up 
 

Our team put up a bitter 
fight. 

 

Melakukan 

 

put up 
 

A rich man put up the 
money to build the 
hospital. 

 

Menyiapkan 

 

put up with 
 

Sandy will not put up 
with smoking in her 
house. 

 

menoleransi 

 

put up with 
 

I cannot put up with his 
insults. 

 

menerima dengan 
sabar 

 

put upon 
 

He was put upon by his 
mother-in-law. 

 

Memaafkan 

 
 
 

Verba frase adalah kata kerja yang mendapat 
penambahan adverba yang mengubah 
makna verba. 

 
 
 
 

PERLATIHAN 
 
 

a.  Terjemahkan kalimat yang berisi kolokasi berikut ke dalam bahasa 

Indonesia.19 Perhatikan perbedaan sanding kata bahasa Inggris dan 

bahasa Indonesia. 

1.   Make the bed:I need to make the bed everyday. 
 

2.   Bo the homework:My son does his homework after dinner. 
 

3.   Take a risk: Some people don't take enough risks in life. 
 

4.   Give someone advice:The teacher gave us some advice on 

taking tests. 

5.   Open an account;Would you like to open an account at our 
 

bank? 
 
 
 

19Klaimat yang berisi kolokasi diperoleg dari 
http://esl.about.com/od/engilshvocabulary/a/collocations.htm dan 
http://amikjerome.blogspot.co.id/2009/09/10-collocations-in-sentence.html.

http://esl.about.com/od/engilshvocabulary/a/collocations.htm
http://amikjerome.blogspot.co.id/2009/09/10-collocations-in-sentence.html
http://amikjerome.blogspot.co.id/2009/09/10-collocations-in-sentence.html
http://amikjerome.blogspot.co.id/2009/09/10-collocations-in-sentence.html
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6.   Forgive a debt:Do you think the bank would forgive a debt? 
 

7.   Land a deal:We landed a deal worth $3 million. 
 

8.   Receive a discount: If you buy three computers you'll receive 

a discount. 

9.   Do business: This is how we do business in this country. 
 

10. Break a record: Alex needs to work hard if he wants to break a 

record. 

11. Go deaf: If you don't lower down the volume of your radio, i'll go 

deaf. 

12. Get married: Did you know that Carl and Vanessa are getting 

married? 

13. Take a break: Malcolm looks tired, he should take a break of 

work. 

14. Make room: Make room for that poor lady, she's sick. 
 

15. Pay attention: Shut up and pay attention to the road! 
 

16. Catch the flu: Marty couldn't come today, he caught the flu. 
 

17. Keep in touch: Even if we are far away from each other we 

should keep in touch. 

18. Come to an end: This fight between you two should come to 

an end before a slap you both. 

 
 
 

b.  Terjemahkan kalimat berikut yang berisi simile ke dalam bahasa 
 

Indonesia.20
 

 
 

1.  When he kissed her, it felt to her as though he were trying to 

win a sword fight. 

2.  Allie‘s cell phone dropped into the toilet like a falling star. 
 

3.  ―Food?‖  Chris inquired, popping out of his seat like a toaster 

strudel. 

4.  Grandpa lounged on the raft in the middle of the pool like an 
 

old battleship. 
 
 
 

20Diambil dari  http://www.ereadingworksheets.com/figurative-language/figurative-language- 
examples/ diakses pada tanggal 29 Juni 2016.

http://www.ereadingworksheets.com/figurative-language/figurative-language-examples/
http://www.ereadingworksheets.com/figurative-language/figurative-language-examples/


21Diambil dari Kamus Ungkapan Inggris-Indonesia oleh Joseph J. Sullivan dan Hadi Podo, 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 

66 | 

 

5.  If seen from above the factory, the workers would have looked 

like clock parts. 

6.  Toby manipulated the people in his life as though they were 

chess pieces. 

7.  The people who still lived in the town were stuck in place like 

wax statues. 

8.  Cassie talked to her son about girls as though she were giving 

him tax advice. 

9.  Alan‘s jokes were like flat soda to the children, surprisingly 
 

unpleasant. 
 

10. Their prayers were like mayflies in June 
 
 
 
 

c.  Terjemahkanlah kalimat berikut yang berisi idiom ke dalam bahasa 
 

Indonesia21. 
 
 

1.     I wouldn‘t be surprised if he still had an ace in the whole. 
 

2.     We need many thing for our house, but above all, we need a 

new TV. 

3.     He was about to leave, when his friends arrived. 
 

4.     He was fed up with her constant complaining, and he told her 

their marriage was over. 

5.     He was fed upto the teeth with her constant complaining, and 

he told her their marriage was over. 

6.     If you want to buy a ticket, you will have to stand in line. 
 

7.     When you travel to foreign clountries, it‘s important to act in 

line with local laws and customs. 

8.     I paid her in kind for the food she gave me. 
 

9.     This drug will reduce pain. But, on the other hand, it could 

also give you a bad rash. 

10.   I ‗ve been on the go all day and have‘t had time to eat.



22Kalimat ini diperoleh dari  http://www.ereadingworksheets.com/figurative-language/figurative- 
language-examples/metaphor-examples/. Diakses pada tanggal 29 Juni 2016. 
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d.  Kalimat berikut berisi metafor22. Terjemahkan ke dalam Bahasa 
 

Indonesia. 
 
 

1.     The detective listened to her tales with a wooden face. 
 

2.     She was fairly certain that life was a fashion show. 
 

3.     The typical teenage boy‘s room is a disaster area. 
 

4.     What storms then shook the ocean of my sleep. 
 

5.     The children were roses grown in concrete gardens, beautiful 

and forlorn. 

6.     Kisses are the flowers of love in bloom. 
 

7.     His cotton candy words did not appeal to her taste. 
 

8.     Kathy arrived at the grocery store with an army of children. 
 

9.     Her eyes were fireflies. 
 

10.   He wanted to set sail on the ocean of love but he just wasted 

away in the desert. 

 
 

e.  Terjemahkanlah kalimat berikut yang berisi verba frase ke dalam 

bahasa Indonesia. 

 
1.     He‘s been smoking too much. He really needs to cut down. 

 

2.     The company had to cut off the electricity because the bill 

was unpaid. 

3.     He kept teasing me, so finally I told him to cut it out. 
 

4.     He‘s working hard because he really wants to get ahead in 

his career. 

5.     She is such a nice person that she is easily able to get along 
 

with everyone. 
 

6.     Could you explain a little more clearly? I really don‘t 
 

understand what you are trying to get at. 
 

7.     When he stole some money from her, she really wanted to 

do something to get back at him.



23Diambil dari  http://examples.yourdictionary.com/examples-of-metonymy.html. Diakses pada 
tanggal 29 Juni 2016. 
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8.     We have enough money to get by for a few months; we 
 

won‘t have a lot of extras, but we will survive. 
 

9.     She was sick for several weeks, but now she has started to 
 

get over it. 
 

10.   There are too many clothes in my closet. I need to get rid of 
 

some of them. 
 
 

f.   Terjemahkan kalimat yang berisi metonimia berikut ini ke dalam 

bahasa Indonesia.23
 

 

 
1.  We must wait to hear from the crown until we make any further 

decisions. 

2.  The White House will be announcing the decision around noon 

today. 

3.  If we do not fill out the forms properly, the suits will be after us 

shortly. 

4.  She's planning to serve the dish early in the evening. 
 

5.  The cup is quite tasty. 
 

6.  The Pentagon will be revealing the decision later on in the 

morning. 

7.  The restaurant has been acting quite rude lately. 
 

8.  Learn how to use your eyes properly! 
 

9.  The library has been very helpful to the students this morning. 
 

10. That individual is quite the silver fox. 
 

11. Can you please give me a hand carrying this box up the 

stairs? 

12. The United States will be delivering the new product to us very 

soon. 

13. Saint Thomas will be coming to the soup kitchen to help out 

next Sunday after Mass.
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14. The Yankees have been throwing the ball really well, and they 

have been hitting better than they haveen in the past few 

seasons. 

 
 

g.  Terjemahkan kalimat yang berisi sinekdoke berikut ini ke dalam 

bahasa Indonesia24. 
 

 
1.  The Department of Education announced new plans for the 

education reform. 

2.  The ship was lost with all hands. 
 

3.  His parents bought him a new set of wheels. 
 

4.  He has many mouths to feed. 
 

5.  Lend me your ears. 
 

6.  There sits my animal guarding the door to the hen house. 
 

7.  Give us our daily bread. 
 

8.  The little lady in Cleveland couldn't pay her heating bill. 
 

9.  It is sure hard to earn a dollar these days. 
 

10. If I had some wheels I would put on a new thread and ask for 
 

Jenny's hand in marriage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24Diambil dari dari  http://fos.iloveindia.com/synecdoche-examples.html. Diakses pada tanggal 29 
Juni 2016.

http://fos.iloveindia.com/synecdoche-examples.html
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BAB 4 
 
 
 
 

STRUKTUR GRAMATIKAL 
 

 
 
 
 

Salah satu dari empat unsur pokok, selain kosa kata, situasi 

komunikasi, dan  unsur  budaya  adalah  unsur  struktur  gramatikal, yang 

harus   diperhatikan   dalam   proses   penerjemahan.   Berikut   dijelaskan 

problem struktur gramatikal dalam penerjemahan. 

 
 
 

Masalah Struktur dan Penerjemahannya 
 
 
 

Terdapat banyak permasalahan struktur yang mungkin dijumpai 

penerjemah   dalam   penerjemahan   dari   bahasa   Inggris   ke   bahasa 

Indonesia atau sebaliknya. Seperti yang dijelaskan pada gambar 2.1 

sebelumnya bahwa tugas penerjemah adalah menangkap pesan dalam 

TBS, kemudian memindahkan pesan itu ke dalam TBP. Jadi, di sini 

penerjemah  dituntut  sebagai  pembaca  yang  baik  dan  sebagai  penulis 

yang baik. Penerjemah sebagai pembaca yang baik artinya penerjemah 

harus dapat menangkap atau memahami dengan baik isi TBS. 

Pemahamannya terhadap pesan dalam TBS tidak boleh menyimpang 

sedikit pun. 

Penerjemah   sebagai   penulis   yang   baik   artinya   pesan   yang 

ditangkap atau dipahami dengan baik dalam TBS tadi dipindahkan lagi ke 

dalam TBP dengan baik, sehingga pembaca terjemahan dapat memahami 

isi pesan. Penerjemah harus memilih kata (padanan) dan struktur kalimat 

yang sesuai dalam bahasa penerima, situasi komunikasi, dan konteks 

budayanya. 

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa satu dari empat unsur 

utama yang dijumpai penerjemah untuk menemukan pesan teks adalah 

struktur gramatikal. Tugas utama penerjemah adalah memahami dengan 

baik struktur gramatikal TBS. Oleh karena struktur gramatikal TBS tidak
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selalu   sama   dengan   struktur   gramatikal   TBP,   penerjemah   harus 

melakukan penyesuaian. Umpama, kalimat tanya tidak selalu 

diterjemahkan dengan kalimat tanya. Karena kalimat tanya tidak selalu 

mengandung pesan bertanya. Mungkin sekali pesan yang dikandungnya 

adalah memohon atau meminta. Misalnya, dalam bahasa Inggris ‗Can 

you open the door for me, please?’ adalah struktur kalimat tanya karena 

diawali dengan kata bantu dan diakhiri dengan tanda tanya, tetapi 

sesungguhnya  bukan  untuk  bertanya.  Kalimat  ini  mengandung  pesan 

―permohonan‖. Jadi, bila kalimat itu hendak diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia, kalimat tersebut tidak bisa diterjemahkan dengan 

kalimat tanya seperti Dapatkah Anda membukakan pintu buatku? 

Karena teks bahasa sumbernya bukan untuk bertanya melainkan untuk 

memohon atau meminta. Oleh karena itu, terjemahan yang paling tepat 

adalah ‖Tolong bukakan pintu untukku.‖ 

Sekali lagi, dalam penerjemahan, tujuan utama penerjemah adalah 

mengalihkan pesan dari TBS ke dalam TBP secara tepat, jelas, alamiah, 

dan  dinamis.  Artinya,  tugas  penerjemah  adalah  mengalihkan  pesan, 

bukan mengalihkan bentuk struktur kalimat. Pesan harus dipertahankan, 

bukan bentuk gramatikal. Penerjemah boleh saja tidak mengikuti struktur 

kalimat  TBS  agar  ia  dapat  menghasilkan  terjemahan  yang  alamiah. 

Bentuk kalimat boleh berubah, tetapi yang tidak boleh berubah adalah 

pesan.  Untuk  mempertahankan  pesan  dalam  TBS,  penerjemah  tidak 

boleh terikat pada struktur kalimat bahasa sumber. 

Perubahan struktur kalimat dari TBS ke dalam TBP dilakukan 

semata-mata untuk mempertahankan pesan dalam TBS dan untuk 

menghasilkan  terjemahan  yang  alamiah.  Tujuan  utama  penerjemah 

adalah menghasilkan terjemahan yang alamiah, yaitu terjemahan yang 

enak dibaca, tetapi pesan, isi, atau maksud dalam TBS terjaga dengan 

sebaik-baiknya. Sujoko dalam Sakri (1999:69) menyatakan: 

 
 

―Banyak kalimat maupun uraian tidak perlu, bahkan tidak mungkin 

diterjemahkan secara harfiah. Yang pokok ialah bahwa isi dan 

maksud terjaga dengan sebaik-baiknya. Kalimat asing yang terlalu 

panjang dapat dipecahkan menjadi beberapa kalimat Indonesia.”
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Dalam pengalihan pesan dari TBS ke dalam TBP, penerjemah harus 

memilih padanan kata dan bangun kalimat yang cocok dalam bahasa 

penerima  agar pesan penulis  dalam  TBS dapat  tersampaikan  dengan 

sebaik-baiknya. (Sakri dalam Sakri, 1999:13). Agar pembaca TBP 

merasakan bahwa teks yang dibacanya tidak dikenali sebagai hasil 

terjemahan, melainkan sebagai teks yang ditulis dalam bahasa penerima, 

penerjemah harus melakukan penyesuaian (Larson, 1998:25). 

Penyesuaian artinya pesan yang dialihkan dari TBS haruslah mengikuti 

konvensi struktur kalimat dalam bahasa penerima. Hal ini dimaksudkan 

agar pembaca terjemahan merasa seolah-olah tidak membaca teks 

terjemahan. 

Karena itu, penerjemah harus menentukan pesan   kalimat dalam 

bahasa sumber terlebih dahulu, lalu memikirkan dan menentukan apakah 

bahasa penerima juga menggunakan bentuk yang sama atau berbeda. 

Misalnya, kalimat Could I ask you a few questions? adalah kalimat tanya 

yang digunakan untuk bermohon. Jika kita bermohon kepada seseorang 

dalam bahasa Indonesia, apakah orang Indonesia menggunakan struktur 

kalimat pertanyaan atau tidak. Di sinilah pentingnya penerjemah 

menguasai dengan baik struktur bahasa sumber dan struktur bahasa 

penerima. Tentunya kita sepakat bahwa untuk memohon, orang Indonesia 

tidak menggunakan struktur kalimat tanya, tetapi struktur kalimat 

pernyataan. Jadi, kalimat Could I ask you a few questions? sebaiknya 

diterjemahkan dengan Saya ingin bertanya. 

Tantangan yang dihadapi penerjemah adalah banyaknya 

penyimpangan antara daya ilokusi dan bentuk gramatikal. Artinya, kalimat 

pernyataan tidak selalu diterjemahkan dengan kalimat pernyataan; kalimat 

tanya tidak selalu diterjemahkan dengan kalimat tanya, kalimat perintah 

tidak selalu diterjemahkan dengan kalimat perintah; demikian pula kalimat 

pengingkaran tidak selalu diterjemahkan dengan kalimat pengingkaran. 

Oleh karena itu, penerjemah harus terlebih dahulu menentukan pesan 

dalam   TBS;   apakah   teks   itu   pesannya   untuk   bertanya,   memberi 

pernyataan atau memberi perintah.
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Fungsi Sekunder Kalimat Tanya 
 
 

Kalimat tanya memiliki fungsi lain selain untuk bertanya. Fungsi 

kalimat tanya yang semata-mata untuk memperoleh informasi dinamakan 

pertanyaan sejati. Contoh, ―Di mana Anda tinggal?‖, ―Siapa nama 

ayahmu?‖. Pertanyaan seperti ini biasanya tidak menimbulkan masalah 

bagi penerjemah karena pertanyaan ini adalah pertanyaan sejati. 

Terjemahannya adalah ‖Where do you live?‖ dan ‖What‘s your name?‖. 

Kalimat tanya yang tujuannya bukan untuk bertanya disebut pertanyaan 

retoris. Bentuk pertanyaan semacam ini kelihatannya pertanyaan sejati, 

tetapi sesungguhnya bukan untuk bertanya melainkan mungkin untuk 

memerintah, memohon, melarang, atau menyatakan sesuatu. Dalam 

banyak kesempatan, orang menggunakan kalimat tanya, tetapi tidak 

mengharapkan   jawaban   ‖ya‘   atau   ‖tidak‘,   melainkan   menyatakan 

perasaan, pendapat, atau kesan. Misalnya, dalam bahasa Inggris kita bisa 

mengatakan Isn‟t that an ugly building? untuk menyatakan kesan atau 

pendapat kita bahwa gedung itu jelek. Kalimat tanya ini tidak 

mengharapkan jawaban ‘ya‘ atau ‘tidak‘;Can‟t you see that I‟m busy? 

adalah kalimat tanya yang tidak bermaksud mengharapkan jawaban ‘ya‘ 

atau ‘tidak‘, melainkan menyatakan perasaan bahwa dia tidak boleh 

diganggu karena sibuk. 

Pertanyaan berikut ini adalah pertanyaan retoris. 
 
 
 

Doesn‘t the whole set-up strike you as crazy? 
 

Don‘t you ever get upset? 
 

Does anything ever worry you? 

Hasn‘t anyone round got any sense? 

Does nothing ever worry you? 

 
 

Jenis pertanyaan retoris lain terdiri atas pernyataan yang diikuti oleh 
 

ungkapan seperti ‗are you?‘ atau is it?‘ Misalnya, kita bisa mengatakan: 
 
 
 

So, you are the new assistant, are you?‘ atau ‗So, they‘re coming 

to tea, are they?‘
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So, you want to be an actress, do you? 
 

So, you came up to sit beside me, did you? 
 
 
 

Pertanyaan restoris bisa juga dimulai dengan ‗how‘. Pertanyaan 

seperti ini menyatakan kekagetan atau kedongkolan. Misalnya, kita bisa 

mengatakan ‟How can you be so cruel?‘ sebagai ganti dari ‗You are very 

cruel‟. 

Untuk  mendorong  orang  lain  setuju  atas  pendapat  kita,  dalam 
 

bahasa Inggris digunakan pertanyaan ‘yes/no‘ negatif sebagai berikut. 
 
 
 

Oh Albert, isn‘t she lovely? 
 

Wouldn‘t it be awful with no Christmas! 
 
 
 

Dalam konteks informal digunakan pertanyaan positif: 

How much? A hundred million. Are you crazy? 

Have you no shame! 
 
 
 

Perhatikan penerjemahan pertanyaan retoris berikut. 
 
 
 

TBS                                  TBP
 

When are you going to 

study? 

 

Kapan kamu mau belajar? 
 

atau 
 

Belajarlah sekarang!
 
 

Why not open the 

windows? 

Kenapa jendela tidak dibuka? 
 

atau 
 

Buka jendela!
 
 

Why open the 

windows? 

Kenapa jendela dibuka? 
 

atau 
 

Tutup jendela!
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Didn‘t I give you the 
 

book? 

Tidakkah saya telah memberikan 

buku itu kepadamu? 

atau 

Saya telah memberikan buku itu 

kepadamu.
 

Who is afraid of him?       Siapa takut kepadanya? 
 

atau 
 

Saya tidak takut kepadanya. 
 
 
 

How can I believe you?    Bagaimana bisa saya percaya 

padamu? 

atau 
 

Saya tidak percaya padamu. 
 
 
 

Baru saja kita cermati bahwa struktur kalimat tanya dalam bahasa 

Inggris maupun dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyatakan 

perasaan, pikiran, pendapat, atau perintah. Kalimat tanya tidak selalu 

digunakan untuk bertanya. Baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia 

memiliki pertanyaan retoris,sehingga dalam kasus seperti di atas, 

penerjemah dapat menggunakan struktur kalimat yang sama untuk 

menyatakan makna yang sama pula. 

 
 
 

Fungsi Sekunder Kalimat Pernyataan 
 
 
 

Kalimat pernyataan memiliki fungsi sekunder. Dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris, kalimat pernyataan bisa digunakan untuk 

bertanya jika intonasinya dibuat dalam intonasi bertanya. You didn‟t come 

yesterday? (Kamu tidak datang kemarin?) Kedua kalimat itu memiliki 

strukturpernyataan, tetapi fungsinya adalah bertanya. 

Pada konteks tertentu kalimat pernyataan dapat berfungsi sebagai 

perintah. Misalnya, The door is open! bisa bermakna Anda tidak 

menghendaki pintu terbuka atauAnda menginginkan agar pintu itu ditutup. 

Kondisinya adalah mungkin pada saat itu Anda berada dalam ruangan
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ber-AC  dan  Anda  menghendaki  ruangan  itu  selalu  dalam  keadaan 

tertutup. Tiba-tiba ada orang masuk dan lupa menutup pintu itu kembali. 

Anda berteriak dan mengatakan The door is open! (Pintu terbuka!). Dalam 

kondisi ini, Anda menginginkan agar orang itu menutup pintu kembali. 

Dengan demikian The door is open! ‘Tutup pintu!. 

Perhatikan penerjemahan kalimat pernyataan retoris berikut. 
 
 
 

TBS                                      TBP 
 

Your hair is a mess.              Rambutmu kusut. 
 

atau 
 

Rapikan rambutmu!
 

You    are    wearing    my 

sandals. 

 
 
 
 

He  didn‘t  speak  without 
 

exaggerating. 

 

Kamu     menggunakan     sandal 

saya. 

atau 
 

Jangan gunakan sandal saya. 
 

Dia     tidak     berbicara     tanpa 

melebih-lebihkan. 

atau 

Dia  selalu  melebih-lebihkan  bila 

bicara.
 

 
 
 

Fungsi Struktur Kalimat Pengingkaran 
 

Bentuk negatif dalam TBS tidak selalu diterjemahkan dengan bentuk 

negatif dalam TBP. Baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia 

menggunakan bentuk negatif ganda. Misalnya, Tanpa dia, saya tidak akan 

pernah berhasil. Kalimat ini berarti Saya berhasil karena bantuan dia. 

Perhatikan kemungkinan penerjemahan kalimat negatif berikut. 
 
 
 

TBS TBP 

He       didn‘t       speak 
 

without exaggerating. 

Dia  tidak  berbicara  tanpa  melebih- 
 

lebihkan. 
 

atau 
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 Dia    selalu    melebih-lebihkan    bila 
 

bicara. 

I  don‘t  think  they  will 
 

come on time. 

Saya kira mereka tidak akan datang 
 

tepat waktu. 
 

atau 
 

Saya   kira   mereka   akan   datang 

terlambat. 

 
 
 
 
 

Kala (Tenses) 
 
 
 

Salah satu masalah yang mungkin dijumpai penerjemah dari bahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya adalah masalah kala. Dalam 

bahasa Inggris dikenal perbedaan bentuk verba untuk menyatakan 

perbedaan waktu, tetapi dalam bahasa Indonesia perbedaan waktu tidak 

dinyatakan dengan perbedaan bentuk verba, melainkan dengan kata 

penunjuk waktu. 

 
 

Perhatikan kalimat berikut. 
 

He  comes from Honolulu but he iscoming from Hilo. 
 
 
 

Kalimat itu mengandung makna bahwa Dia berasal dari Honolulu, 

tetapi dia (akan) segera datang dari Hilo. Kata comes dan coming 

berasal dari kata yang sama, yaitu COME, tetapi maknanya berbeda 

karena dipengaruhi oleh bentuk verba, yaitu comes dan coming. 

He   comes   from   Honolulu   adalah   konstruksi   simple   present, 
 

sedangkan He is coming from Hilo adalah konstruksi present continuous 
 

yang menunjukkan makna akan datang. 
 
 

She speaks Spanish but she is speaking English. 
 
 
 

Kalimat di atas mengandung makna bahwa Bahasa sehari-harinya 

adalah bahasa Spanyol, tetapi (saat ini) dia sedang berbahasa Inggris.
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Kata speaks dan speaking berasal dari kata yang sama, yaitu SPEAK, 

tetapi maknanya berbeda karena dipengaruhi oleh bentuk verba, yaitu 

speaks dan speaking. 

She speaks Spanish adalah konstruksi simple present, sedangkan 

she is speaking English adalah konstruksi present continuous yang 

menunjukkanmakna sedang berlangsung. 

Calon penerjemah dapat mengalihkan makna kala bahasa Inggris 

dengan tepat kalau dia memahami dengan baik konsep kala bahasa 

Inggris. 

 
 
 

1) Simple Present Tense 
 
 
 

Kala simple present memiliki kegunaan dan cara penerjemahan sebagai 

berikut. 

 
 

a. Membicarakan  sesuatu  yang  bersifat umum,  berulang-ulang,  tidak 

hanya terjadi pada saat kita berbicara tetapi juga pada masa yang 

akan datang dan masa lalu 

 
 

Bahasa Inggris                               Bahasa Indonesia 
 
 

Nurses look after patients in 
 

hospitals. 

Perawat  menjaga  pasien  di 
 

rumah sakit.
 

I usually go away at weekends.         Saya  biasanya  keluar  kota 
 

pada akhir pekan. 

My mother works.                              Ibu saya bekerja. 

I come from Indonesia.                       Saya berasal dari Indonesia. 

b. Membicarakan kebiasaan
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Bahasa Inggris                               Bahasa Indonesia 
 
 

I  get  up  at  four  o‘clock  every 
 

morning. 

Saya    bangun    pada    jam 
 

empat setiap pagi.
 
 
 

c. Untuk menyatakan pikiran dan perasaan pada saat sekarang ini. 
 
 
 

Bahasa Inggris                       Bahasa Indonesia 
 

I‘m awfully busy.                      Saya sangat sibuk. 
 

I want a breath of fresh air.    Saya   ingin   menghirup   udara 

segar. 

d. Digunakan  untuk  menyatakan  jadwal  atau  program  yang  akan 

datang. 

 
 

Bahasa Inggris                        Bahasa Indonesia 

What   time   does   the   film 
 

begin? 
 

The train leaves Plymouth at 

11.30 and arrives in London 

at 14.45. 

Jam berapa film mulai? 
 
 
 
Kereta berangkat jam 11.30 

dari Plymouth dan tiba di 

London pada jam 14.45.
 
 
 

e. Digunakan untuk menyatakan rencana pasti. 
 
 
 

Bahasa Inggris                          Bahasa Indonesia 
 

I start my job on Monday.          Saya   mulaibekerja   pada 

hari Senin.
 

What time do you finishwork 
 

tomorrow? 

 

Jam         berapa         kamu 
 

selesaibekerja besok?
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2) Present Continuous 
 
 

Kala     present     continuous     memiliki     kegunaan     dan     cara 

penerjemahannya sebagai berikut. 

 
 

a.  Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung 

pada saat dibicarakan.Dalam Bahasa Indonesia, 

PresentContinuous tidak selalu diterjemahkan dengan ‗sedang‘ 

tetapi mungkin dengan ‗sementara‘, ‗sudah‘ atau ‗telah‘ seperti 

pada contoh: 

 
 

Bahasa Inggris                               Bahasa Indonesia 
 
 
 

Zaki is calling his friend.                Zaki sedang menelpon 
 

temannya. 
 

Fia is typing a report.                     Fia sedang mengetik 
 

laporan.
 

I’m leaving with some friends 

until I find a flat. 
 

 
 
 

The water is boiling. Can you 

turn it off? 

 

Untuk sementara saya 

tinggal bersama dengan 

teman hingga saya 

menemukan tempat tinggal. 

Air telah/sudah mendidih. 

Tolong matikan kompornya.
 

Let‘s go out. It isn’t raining now.   Ayo kita pergi. Hujan sudah 

berhenti. 

 
 

b.  Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. 
 

Konstruksi ini bermakna bahwa sesuatu terjadi lebih sering 

daripada seharusnya (tidak normal). 

 
 

Bahasa Inggris                         Bahasa Indonesia 
 

I‘m always losing things.          Saya selalu saja kehilangan 
 

sesuatu. 
 

You’re always                            Kamu selalu saja
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watchingtelevision. You 

should do something more 

active. 

You‘realways looking for 
 

faults. 

menontontelevisi. Sebaiknya 

kamu melakukan sesuatu yang 

membuat kamu lebih aktif. 

Kamu selalu saja melihat 

kekurangan.
 
 
 

c.  Digunakan untuk menyatakan perubahan, tren, perkembangan, dan 

kemajuan. 

 
 

Bahasa Inggris                      Bahasa Indonesia
 

His handwriting is 

impoving. 

World energy demand is 

increasing at a rate of 

about 3% per year. 

 

Tulisannya meningkat. 
 
 
 
Kebutuhan energi dunia 
 

meningkat 3% per tahun.

 
 
 

d.  Digunakan untuk menyatakan rencana. Kalimat ini bentuknya 

adalah presentcontinuous, tetapi menunjukkan rencana yang akan 

datang. 

 
 

Bahasa Inggris                          Bahasa Indonesia
 

What are you doing on 
 

Saturday evening? 
 

We aregoing to the dentist on 
 

Tuesday evening. 

 

Apa rencana kamu pada 

malam minggu? 

Kami  berencana  ke  dokter 
 

gigi pada malam Rabu.
 
 
 

3) Simple Past Tense 
 
 
 

Kala  simple past digunakan untuk menyatakan situasi masa lampau. 
 
 
 

Bahasa Inggris                                 Bahasa Indonesia
 

It was warm, so I tookoff my 

coat. 

 

Cuaca panas, jadi saya 
 

tanggalkan jaket saya.
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The Chinese invented the 

 

printing. 

Orang Cina menemukan 
 

percetakan.
 
 
 

Hal yang perlu diperhatikan dalam penerjemahan kata simple past 

adalah: kata telah tidak perlu digunakan walaupun artinya lampau. 

 
 
 

4) Present Perfect 
 
 
 

Kala present perfectyang berpola ‗HAVE/HAS + PAST PARTICIPLE‘ 

memiliki makna bahwa kejadian atau kegiatan terjadi pada waktu lampau 

dan sudah selesai saat ini. Perhatikan penerjemahannya ke dalam bahasa 

Indonesia. 

 
 

a.    HAVE/HAS  diterjemahkan  dengan  ‗sudah‘ atau  ‗telah‘   dalam 
 

konteks berikut. 
 
 

The police have arrested two 

men in connection with the 

robbery. 

What time is Mark leaving? 
 

He‘s alreadygone. 

She has lived in Jakarta for 5 

years. 

Polisi telah meringkus dua 

pria yang terlibat dalam 

perampokan. 

Jam berapa Mark akan 

berangkat? Dia sudah pergi. 

Saya telah tinggal di Jakarta 

selama 5 tahun.
 
 

b.  Bila HAVE bergabung dengan kata JUST diterjemahkan dengan 
 

‗baru saja‘ dalam konteks berikut. 
 
 

Would you like to eat 
 

something? No, thanks. I’ve just 
 

had lunch. 

Apakah Anda mau makan. (Tidak,) 

terima kasih. Saya baru saja 

makan (siang).
 

I have just sent the letter.             Saya baru saja mengirim surat itu.
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c.   Bila HAVE bergabung dengan kata EVER diterjemahkan dengan 
 

‗sudah pernah‘ HAVEN‘T dengan EVER diterjemahkan ‘belum 

pernah‘ dalam konteks berikut. 

 
 

Have you everbeen to Bangkok?   Apakah Anda sudah pernah ke 
 

Bangkok?

I haven’t ever seen such 

wonderful paintings. 

 

Saya belum pernah melihat 
 

lukisan sebaik itu.
 
 
 

d.  Bila HAVE bergabung dengan kata NEVER diterjemahkan dengan 
 

‗belum pernah‘ dalam konteks berikut. 
 
 

She has never driven a car 

before. 

 
I have never seen such 

wonderful paintings. 

Dia belum pernah 

mengendarai mobil 

sebelumnya. 

Saya belum pernah melihat 
 

lukisan sehebat itu.
 
 
 

e.  Bila HAVE bergabung dengan kata ‘not‘ dan ‘yet‘ atau ‘not‘ saja 
 

diterjemahkan dengan ‗belum‘ dalam konteks berikut. 
 
 

I am hungry. I haven’t eaten 
 

anything since breakfast. 

Saya lapar. Saya belum 
 

makan apa pun.
 
 

I have written the letter, but I 
 

haven’t posted it yet. 

Saya sudah tulis surat itu 

tetapi saya belum 

mengirimnya.
 
 
 

5) Past ContinuousTense 
 
 
 

Kala past continuous memiliki kegunaan sebagai berikut.
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a.  Digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung 

pada waktu lampau. Perhatikan penerjemhannya ke dalam bahasa 

Indonesia. 

 
 

Bahasa Inggris                             Bahasa Indonesia 
 

This time last year I was living 
 

in Brazil. 
 
 
 

I saw you in the park yesterday. 

You were sitting on the grass 

and reading a book. 

Pada saat yang sama 

dengan tahun lalu saya 

tinggal di Brasil. 

Kemarin saya melihat kamu 

kemarin di taman. Kamu 

duduk di rumput sambil 

membaca buku.
 
 
 

b.  Digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung 

pada waktu lampau sementara kejadian lain juga berlangsung. 

 
 

Bahasa Inggris                            Bahasa Indonesia
 

I  was  walking  home  when  I 
 

met Dave. 

 

Pada waktu saya pulang ke 

rumah, saya bertemu dengan 

Dave.
 
 

6) Present Perfect Continuous 
 
 

Kala present perfect continuous memiliki kegunaan sebagai berikut. 
 
 
 

a.  Digunakan  untuk  menyatakan  kegiatan  yang  baru  saja  selesai 

berlangsung. 

 
 

Bahasa Inggris                           Bahasa Indonesia
 

You‘re out of breath. Have you 
 

been running? 

Kamu terengah-engah. Apakah 

kamu baru saja berlari?
 
 
 

b.  Digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dimulai pada waktu 

lampau dan sampai saat ini masih berlangsung.
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Bahasa Inggris                         Bahasa Indonesia

How long have you been 

learning English? 

 

Sudah berapa lama kamu 
 

belajar Bahasa Inggris?
 
 
 

c.  digunakan untuk menyatakan perbuatan yang berulang-ulang 

dan sampai saat ini masih terjadi. 

 
 

Bahasa Inggris                           Bahasa Indonesia
 

Debby is a very good  tennis 

player. She has been playing 

since she was eight. 

 

Debby   pemain   tenis   yang 

baik. Dia telah bermain tenis 

sejak berusia delapan tahun.
 
 
 

7) Past Perfect Tense 
 
 
 

Kala past perfect digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang 

sudah selesai terjadi pada masa lampau sebelum yang lain terjadi. 

 
 

Bahasa Inggris                                  Bahasa Indonesia
 

When we got home last night, we 

found that somebody had broken 

into the flat. 

 

Ketika kami pulang ke rumah tadi 

malam, seseorang telah masuk ke 

dalam rumah.
 
 
 

8) Future Tense 
 
 
 

Kala future memiliki kegunaan sebagai berikut. 
 
 
 

a.   Digunakan  untuk  menyatakan  kegiatan  yang  telah  diputuskan 

untuk dilakukan pada masa yang akan datang. 

 
 

Bahasa Inggris                      Bahasa Indonesia
 

She is going to buy a new 

car. 

 

Dia bermaksud membeli mobil 

baru.
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b.   Digunakanuntuk menawarkan bantuan 
 
 
 

Bahasa Inggris                      Bahasa Indonesia
 

That  bag  looks  heavy.  I’ll 
 

help you with it. 

Tampaknya tas itu berat. Saya 

ingin membantu mengangkatnya.
 
 
 

c.   Setujumelakukan sesuatu 
 
 
 

Bahasa Inggris                      Bahasa Indonesia

I’ll   give   it   to   you   this 

afternoon. 

 

Saya akan memberikanmu 
 

nanti sore.
 
 
 

d.   Berjanji melakukan sesuatu 
 
 
 

Bahasa Inggris                     Bahasa Indonesia
 

I’ll    pay    you    back   on 
 

Monday. 

Saya  berjanji  melunasi  hutang 

saya pada hari Senin.
 
 
 

e.   Memintaseseorang melakukan sesuatu 
 
 
 

Bahasa Inggris                       Bahasa Indonesia 

Will  you  please  be  quite? 
 

I‘m trying to concentrate. 

Harap diam. Saya sedang 
 

berkonsentrasi.
 
 
 

f.    Segera terjadi (be about to) 
 
 
 

Bahasa Inggris                         Bahasa Indonesia
 

The mayor is about to 

announce the result of the 

election. 

 

Walikota akan segera 

mengumumkan hasil pemilihan.
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Kalimat Pasif 
 
 

Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris mengenal struktur 

kalimat   pasif.   Kalimat   pasif   biasanya   digunakan   untuk   memberi 

penekanan pada objek, bukan pada subjek. Namun, kalimat pasif dalam 

bahasa Inggris  tidak selalu  diterjemahkan  dengan  kalimat pasif  dalam 

bahasa Indonesia. Hal ini sangat bergantung pada apakah setelah 

diterjemahkan  terasa  alamiah  atau  tidak.  Bila  pembaca  TBP  merasa 

bahwa terjemahan itu tidak alamiah, maka terjemahan seperti itu harus 

dihindari. Jadi, penerjemah harus jeli melihat apakah penggunaan kalimat 

pasif  dalam teks itu memang dengan  sengaja digunakan oleh penulis 

untuk menekankan objek, atau karena memang sifat bahasa sumber 

menghendaki penggunaan kalimat pasif.   Misalnya, dalam bahasa 

Indonesia kalimat ‖Apakah Anda diundang ke pesta pernikahan Ridwan?‖ 

adalah konstruksi kalimat pasif yang merupakan konvensi bahasa 

Indonesia. Kalimat tersebut sama dengan ‖Apakah Ridwan mengundang 

Anda ke pesta pernikahannya?‖, tetapi kalimat kedua tidak lumrah dalam 

bahasa Indonesia. 

 
 

a.   Cuplikan pola kalimat pasif dari teks: 
 
 
 

1.  …. person ... was infected. 
 

2.  This house was built in 1960. 
 

3.  Four hundred people are employed by the company. 
 
 
 

b.  Padanan pola kalimat pasif bahasa Inggris dalam bahasa 
 

Indonesia 
 
 
 

Pola dasar kalimat ‗passive‘ ialah ‗BE + Past Participle‘. Pola ini dapat 
 

dijabarkan ke dalam pola berikut. 
 
 
 

1)  Is/am/are + Past Participle (Simple Present)
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is done            dikerjakan 

are done          dikerjakan 

 
 

2)   Was/were + be + done (Past Tense) 

was 
 

done 

were 

done 

dikerjakan 
 
 
 
dikerjakan

 
 

3)   Modals + Be + Past Participle 
 
 

will be done                       akan dikerjakan 

must be done                    harus dikerjakan

is/are/was/were 

going to be done 

 

akan dikerjakan

 

can/could be done             dapat dikerjakan 
 

should be done                 sebaiknya/seharusnya dikerjakan 

may be done                     mungkin dikerjakan 

might be done                   kemungkinan dikerjakan 
 
 
 

4)  Have/has/had + been + past participle (Present/past Perfect) 
 
 
 

has been done                 telah/sudah dikerjakan 

have been done                telah/sudah dikerjakan 

had been done                 telah/sudah dikerjakan 

 
 

5)  Is/are/am + being + past participle (Present Continuous Tense) 
 
 
 

is being done                   sedang dikerjakan 

are being done                 sedang dikerjakan 

 
 

6)  Were/was being + past participle (Past Continuous Tense)
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were being done               sedang dikerjakan (pada waktu 

lampau) 

was being done                sedang dikerjakan (pada waktu 

lampau) 

 
 
 

Present Participles 
 
 

Kalimat dengan konstruksi ini ditandai dengan hadirnya verba –ing 

(present  participle)  yang  bertindak sebagai  ajektiva. Untuk 

menerjemahkan verba –ing tersebut ke dalam bahasa Indonesia, dimulai 

dengan ‘yang + verba aktif‘. Misalnya: 

 
 

Bahasa Inggris                                     Bahasa Indonesia
 

The man talking to his friend has a 

beard. 

The spices flavoring the meal were 

quite distinctive. 

 

Pria yang berbicara dengan 

kawannya bercambang. 

Rempah-rempah yang 

memberi aroma pada makanan 
 

itu sangat istimewa.
 
 
 
 

Past Participles 
 
 

Kalimat  dengan  konstruksi  ini  ditandai  dengan  hadirnya  bentuk 

verba –ed (past participle) yang bertindak sebagai ajektiva. Untuk 

menerjemahkan verba –ed tersebut ke dalam bahasa Indonesia, dimulai 

dengan ‘yang + verba pasif...‘. Misalnya: 

 
 

Bahasa Inggris                                      Bahasa Indonesia

The television purchased yesterday 

was expensive. 

Televisi   yang   dibeli   kemarin 

mahal.

The chapters taught by the professor 

this  morning  will  be  on  the  next 

week‘s exam. 

Bab  yang diajarkan  Pak 

Profesor tadi pagi akan diujikan 

pada ujian minggu depan.
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Introductory ‘It’ 
 
 

Pola kalimat dengan introductory ‘It’ memerlukan penyusuaian bila 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pelajarilah padanan pola 

introductory ‘It’ dalam konteks berikut. 

 
 

Bahasa Inggris                                Bahasa Indonesia
 

It  will  take  them  half  a  day  to 

reach the top of the mountain. 

 
 

It  is  important  that  you  should 

know precisely what is going on. 

It  is important that  the  data  be 
 

verified 

 

Mereka memerlukan setengah 

hari untuk mencapai puncak 

gunung itu. 

Anda perlu mengetahui apa yang 

sesungguhnya terjadi. 

Data itu perlu diverifikasi

 
 
 

Perhatikan    bahwa    untuk    menerjemahkan    kalimat    dengan 
 

‘introductory It‘ tidak memulai dengan ‘It‘, tetapi dimulai dengan ‘them‘, 
 

‘you‘, ‘the data‘. Tetapi, dalam banyak hal cara penerjemahannya bisa 

berbeda-beda. Perhatikan contoh berikut. 

 
 

Bahasa Inggris                                Bahasa Indonesia 
 
 

I see they use nails; I think it 

would have been better to use 

screws. 

 
 

It would probably be advisable to 

buy a couple of new tyres instead 

of trying to repair the old ones. 

It is difficult to understand why he 

behaved so badly. 

It was difficult to determine what 

had caused the air-crash. 

Saya melihat mereka 

menggunakan paku; saya kira 

sebaiknya tadi mereka 

menggunakan baut. 

Saya kita lebih baik membeli 

sepasang ban baru daripada 

memperbaiki yang sudah tua. 

Sulit dimengerti mengapa dia 

berperilaku sejahat itu. 

Sulit ditentukan penyebab 

jatuhnya pesawat terbang itu.
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Jadi, penerjemah harus berusaha secermat mungkin untuk 

menerjemahkan   kalimat   introductory   it   agar   terjemahannya   terasa 

alamiah. 

 
 
 

Reduced Adverb Clauses 
 
 

Reduced adverb clauses seperti kalimat nomor 2 dalam tabel di 

bawah ini berasal dari kalimat nomor 1, sehingga cara menerjemahkannya 

adalah bia dengan menggunakan alternatif (1) atau alternatif nomor (2). 

Dalam hal ini baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki 

struktur yang sama. 

 
 

Bahasa Inggris                                    Bahasa Indonesia 
 
 

Although he feels rather sick, the 

speaker   will   take   part   in   the 

seminar. 

Walaupun dia merasa agak sakit, 

pembicara  itu  akan  berbicara  di 

seminar.
 
 

Although  feeling  rather  sick,  the 

speaker   will   take   part   in   the 

seminar. 

Walaupun    merasa    agak    sakit, 

pembicara  itu  akan  berbicara  di 

seminar.
 
 
 
 

Causative 
 
 

Kalimat  dengan  konstruksi  kausatif  memiliki  makna  ‘menyuruh, 
 

meminta, atau membujuk’ dalam konteks berikut. 
 
 
 

TBS                       TBP                            Makna 
 
 

make    I made my 

brother carry my 

suitcase. 

Saya menyuruh 

saudara saya 

membawakan koper 

Saudara saya tidak 

mempunyai pilihan. 

Saya mendesak dia
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saya.                           membawakan tas 
 

saya.
 

have     I had my brother 

carry my 

suitcase. 

 
 

get I get my brother 

to carry my 

suitcase. 

 

Saya meminta 

saudara saya 

membawakan koper 

saya. 

Saya membujuk 

saudara saya 

membawakan koper 

saya. 

 

Saudara saya 

membawa tas 

hanya karena saya 

memintanya. 

Saya berhasil 

membujuk saudara 

saya membawakan 

tas saya.
 
 
 

Dalam   beberapa   hal,   konstruksi   kalimat   kausatif   memerlukan 

penyesuaian dalam penerjemahannya. Perhatikan kalimat kausatif berikut. 

 
 

Bahasa Inggris                                      Bahasa Indonesia 
 
 

We had the computer type our oral 
 

reports. 

Kami menggunakan komputer 
 

mengetik laporan lisan kami.
 

I made this machine work.                      Saya     memperbaiki     mesin     ini 

sehingga baik. 

I am letting this machine cool.               Saya membiarkan mesin ini dingin. 
 

Let‘s get our car fixed first.                     Sebaiknya  kita  memperbaiki  mobil 

kita terlebih dahulu. 

I had my car repaired yesterday.            Mobil saya diperbaiki kemarin. 
 
 
 
 

Modalitas 
 
 

Dalam  bahasa  Inggris,  modalitas  meliputi  will,  shall,  can,  may, 

must, might, could, would, should, have to, have got to, will have to, need 

to, need, dare, used to, be to, seem, reckon, dan tend.



 

 
 

Modal 
 

Makna 
 

Konteks 

 

Will 
 

akan (pasti) 
 

I will have my own way. 

  

kebiasaan 
 

Danny will sit and look at the sea 

for hours. 

 

janji 
 

You will have your money 

tomorrow. 

 

perintah 
 

You will wait here till I return. 

 

kehendak 
 

George will help you. 

 

menawarkan 
 

Will you have a piece of cake? 

 

undangan 
 

Will you come inside? 

 

permohonan 
 

Will you lend me your pen for a 

moment? 

 

memberi 

perintah 

 

Will you sit down! Atau Sit down, 

will you! 

 

menyatakan 

kebenaran 

secara umum 

 

Any dog will bite, given the right 

or wrong circumstances. 

 

Would 
 

menyatakan 

keinginan masa 

sekarang dan 

akan datang 

 

I would prefer to say something 

about this problem 

  

menyatakan 

keinginan masa 

lampau 

 

I would stay and help you if I 
 

could. 

 

memohon 
 

Would you please unlock this 
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 (sopan) door? 

 

penolakan 

masa lampau 

 

Jack wouldn’t help you, even if 

you begged him. 

 

I try to explain the problem to 
 
Maria, but she wouldn’t listen 

 

kebiasaan masa 

lampau 

 

Before they got married, Simon 

would wait for Tini every evening 

after work. Then they would walk 

home across the park, and Tini 

would feed the duck on the lake. 

 

niatan masa 

lampau 

 

I promised that I would repay the 

money they had lent me. 

 

tekanan pada 

masa lampau 

 

I asked if they would mend the 

watch as soon as possible. 

 

saran (kurang 

formal) 

 

I would suggest adding some 

books to the list. 

 

pernyataan 

kurang 

langsung 

(halus) 

 

I try to explain the problem to 

John, but he would keep 

interrupting me. 

 

Thank you for your kind invitation. 

I would be delighted to attend. 

 

It would be nice to meet up at 

some point soon. Are you free 

next week at all? 

 

I would hope that she doesn‘t 
 

take this personally. 
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would that 

diikuti oleh 

bentuk past 

tense 

 

cara yang agak 

formal untuk 

menyatakan 

keinginan 

 

Would that all our leaders had the 

courage that she has. (tidak 

formal: I wish all our leaders had 
 

the courage…) 

 

Shall 
 

keinginan keras 
 

I shall go if I want to. 

  

Keputusan di 

pihak 

pembicara 

dalam 

hubungannya 

dengan orang 

lain. 

 

You shall have whatever you want 

 

saran 
 

Shall we have coffee outside? 

Atau Let‘s have coffee outside, 

shall we? 

 

Twaran 
 

Shall I call for you this evening? 

Atau I‘ll call for you this evening, 

shall I? 

 

keharusan 

(dalam bidang 

hukum) 

 

No one shall be held in slavery or 

servitude; slavery and the slave 

trade shall be prohibited in all 

their forms. 

 

Should 
 

Sesuatu yang 

diharapkan 

tidak terjadi 

 

I wonder where Lisa is. She 

should be here by now (= Dia 

belum di sini, ini tidak biasanya) 

  

Harapan 

sesuatu akan 

terjadi 

 

She has been studing hard for the 

exam, so she should pass. (= 

Saya berharap dia lulus). 
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Seharusnya/seb 

aiknya 

 

● All human beings are born free 

and equal in dignity and rights. 

They are endowed with reason 

and conscience and should act 

towards one another in a spirit 

of brotherhood. 
 

● The government should lower 

taxes. 

  

Keinginan 
 

I should like to live in the country. 

 

should have 
 

+ past 

participle/ 

 

ought to 

have+ past 

participle 

 

Sesuatu yang 

diharapkan 

terjadi pada 

masa lampau, 

tetapi tidak/ 

penyesalan. 

 

I wonder why they are so late. 

They should have been here an 

hours ago. 

 

I should have carried on working, 

I think, really. (= pembicara 

menyesal berhenti bekerja.) 

 

It was a great party last night. You 
 

oughttohave come. 

 

ought to = 
 

should 

 

Sebaiknya/seha 

rusnya 

 

Do you think I oughtto apply for 

this job? 

 

Can 
 

Memiliki 

kemampuan 

 

I can use a computer perfectly 

now. 

  

Kesempatan 
 

We can sit at home and watch 

football matches in comfort, 

thanks to television. 

 

Kelonggaran 

waktu 

 

Come when you like. I can see 

you at any time. 

 

Diperbolehkan 
 

Permission has been granted. We 
 

an go now. 
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Meminta izin 
 

Can I borrow your car for a 

moment? 

 

Could 
 

Menyatakan 

kemampuan 

masa lampau 

 

When we went into the house we 
 

could smell burning. 

  

Diperbolehkan 

pada masa 

lampau 

 

We were completely free. We 
 

could do what we wanted. 

 

Saran 
 

Maybe we could go down there in 

the afternoon. 

 

could have + 

past 

participle 

 

Menyatakan 

kritikan/kekece 

waan. 

 

You couldhave told me you were 

bringing a friend. I thought it was 

going to be just you and me. 

 

May 
 

Kemungkinan 

akan datang 

 

It may be true. 

  

Izin 
 

May I use your telephone? 

 

might 
 

Kemungkinan 

akan datang 

 

It might be true. 

  

Ketidakpastian 
 

Might I borrow your pen? 

 

must 
 

Kewajiban 
 

We must all keep together. 

  

Larangan keras 
 

You must give up smoking: it‘s 
 

bad for your health. 
 
You mustn’t drink water from the 

river. 
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Keyakinan 
 

That mosque must be very old. 

 

have to, 

have got to, 

will have to, 

 

Menyatakan 

sesuatu yang 

perlu/amat 

penting 

 

We have to look more closely at 

the record of their work together. 

 

This has got to be put right. 
 
They will have to pay for the 

repair. 

 

need to, 

need 

 

Perlu 
 

You don‘t need to worry. 
 
With his father, he need not fear. 

 

dare 
 

Berani 
 

Nobody dare to disturb him. 

 

used to 
 

Menggambar 

kan kebiasaan 

masa lampau 

 

I used to play tennis a lot but I 
 

don‘t play very often now. 
 
Did you use to eat a lot of sweets 

when you were a child? 

 

I used not to like him. (= I didn‘t 
 

use to like him.) 

 

Be to 
 

Cara yang agak 

formal 

menyatakan 

keputusan atau 

perintah dari 

pejabat atau 

sesuatu yang 

lebih pasti 

terjadi 

 

The lists are to be ready by next 

Tuesday, without fail. Could 

everyone make a note of that 

please? 

 

seem 
 

tampaknya 
 

You seem to take all your 

documents. If there‘s anything 

missing, they‘ll just send you 
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  away. 

 

tend 
 

Menyatakan 

sesuatu 

biasanya terjadi 

tetapi tidak 

tentu 

 

I don‘t recommend this program. It 

tends to be difficult to use if you 

aren‘t a computer expert. 

 

reckon 
 

Kurang pasti 
 

I reckon the best way to get there 

is to take the bus. 

 

Be meant to 
 

Menyatakan 

sesuatu yang 

diharapkan 

terjadi 

 

She was meant to be here 

answering the phone. I don‘t know 

why she isn‘t here. 

 

The plastic cover was (is) meant 
 

to keep it dry, but it didn‘t work. 

 

 
 
 

Negative with Comparative 
 
 

Kalimat yang berpola komparatif dengan negatif berarti sangat atau 

superlatif. 

 
 

TBS                                     Makna                                   TBP 
 
 

No one is more 
 

intelligentthan she is. 

She is the smartest 
 

student in the class. 

Dia siswa yang 
 

terpandai di kelas.

He couldn’t be happier     He is extremely happy         Dia sangat 

bahagia.
 

I couldn’t be feeling any 
 

better today. 
 

He couldn’t have been 
 

more unfriendly. 

 

I am feeling terrific.             Saya merasa 

sangat nyaman. 

He was very unfriendly.       Dia sangat tidak 

bersahabat.
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Emphatic Expression of Surprise 
 
 

Emphatic expression adalah kalimat yang menyatakan keheranan. 

Perasaan heran terjadi karena tidak menyangka akan suatu kenyataan 

terjadi. 

 
 
 
 

TBS                               Makna                                   TBP 
 
 
 

Then, he is here!          I thought he was not here.     Lho, dia di sini!
 

Then, Paul did  get a 

new car. 

Then, they will 
 

come. 

 

I thought Paul had not got 

a new car. 

I  thought  they  would  not 
 

come. 

 

Oh, ya? Paul 

punya mobil baru? 

Lho, mereka 

datang, ya.
 
 
 
 

Conditional Clauses 
 
 

Bila kita hendak membicarakan situasi yang mungkin terjadi dan 

akibatnya, kita menggunakan Conditional Clause (klausa pengandaian). 

 
 

Klausa pengandaian digunakan untuk: 
 
 
 

● Membicarakan situasi yang kadang-kadang ada pada saat ini atau 

terjadi pada masa lampau 

 
 

If they lose weight during an illness, they soon regain it afterwards. 

Govenment cannot operate effectively unless it is free from such 

interference. 
 
 
 

●    Membicarakan situasi yang ada ketahui tidak terjadi saat ini 
 
 
 

If England had a hot climate, the attitude would be different. 

If I could afford it, I would buy a car.
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● Digunakan  untuk  membicarakan  tentang  situasi  yang  ada  tidak 

ketahui apakah terjadi atau tidak terjadi saat ini. 

 
 

If he is right it would be possible once more to manage the 

economy in the old day. 

 The re‟s  no reason why she should have come here unless it was 

to cadge free drinks. 

 
 

● Menyatakan  situasi  yang  mungkin  terjadi  pada  masa  yang  akan 

datang 

 
 

If I marry Celia we shall need the money to live on. 

If I went back on the train it‟d be cheaper. 

Don‟t bring her  u n less  sh e ‟s  so b e r.  
 
 
 
 

Upon + ing 
 
 

Ketiga pola kalimat di bawah ini dapat diterjemahkan dengan cara 

yang sama. 

▪    Upon reaching the age of 21, I received my inheritance. 
 

▪    When I reached the age of 21, I received my inheritance. 
 

▪    On reaching the age of 21, I received my inheritance. 
 

‗Ketika saya berusia 21 tahun, saya menerima harta warisan saya‘. 
 
 
 
 

Artikel a/an/the 
 
 

Arti a/an/the adalah sebagai berikut. 
 
 
 

a. A/an bermakna ―satu‖  bilamana dikontraskan dengan dua, tiga, 
 

empat, dan dapat diterjemahakan dengan ‘se‘.
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Contoh: I‘d like two cups of tea and a glass of milk, 
 

please. 
 
 
 

We stayed in Australia for  a week 
 

a month and half (1½ 
 

months) 
 
 
 

b.  A/an  berarti  ―per‖   atau  ‗setiap‘  dalam  frase  pengukuran  atau 
 

frekuensi dan dapat diterjemahkan dengan ‗se‘ 
 
 
 

Once a day 
 

Twice a week 
 

Six times a month 
 

Twenty times a year 
 
 
 

c. A/an tidak diterjemahkan jika menggambarkan hal yang bersifat 

umum. 

 
 

Contoh: 
 

If a man and a woman are in love, they will have a happy 

marriage. 

There are many ways of learning a language. 
 

A teacher earns less than a lawyer. 
 
 
 

d.  ―The‖ umumnya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
 

pada konteks berikut. 
 
 
 

Kelompok A: 
 

The President of Peru is visiting Europe. 

The sitting girls over there are my sisters. 

I‘m studying the history of Japan. 

 
 

Kelompok B: 
 

The earth moves round the sun.
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e. ‘The‖  diterjemahkan dengan  si, orang, kaum  dalam  pola  the  + 

 

adjective: 
 

the young, the old, the elderly, the rich, the 

poor, the unemployed, the homeless, the 

sick, the disabled, the injured, the dead 

 
 

f. ‖The‖ diterjemahkan dengan bangsa, orang pada konteks: 
 

The French are famous for their food. 
 

Why do the English think they are so wonderful. 
 

The Chinese invented printing. 
 
 
 

g.  ―The‖ diterjemahkan dengan itu, tersebut, pada konteks: 
 
 
 

The hotel bar is open to non-residents. 
 
 
 

h.  ―The‖ bisa diterjemahkan dengan ―yang‖ pada konteks: 
 
 
 

A: There are three cats here. Which is yours? 

B: Mine is the gray. 

 
 
 
 
 

There + Be 
 
 

Cuplikan Pola ‘There +Be‘ dari teks: 
 
 
 

1. … there were still no cases of human-to-human transmissions of 

the virus. 

2. … there were no cases of human transmission. 
 
 
 

Padanan Pola ‘There + Be‘ dalam Bahasa Indonesia
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‗There + Be‘ dapat dijabarkan menjadi there is, there are, there was, 

there were, there has been, there have been, there had been, there will 

be, there must be, dst. Perhatikan menerjemahkannya ke dalam bahasa 

Indonesia . 

(a)   Tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada konteks 
 

berikut. 
 
 

There are many things to be 
 

done. 

Banyak hal yang harus dilakukan.

There isn‘t much food left.            Tidak banyak makanan yang 

tersisa.
 

Do you think there will be a lot 

of people at the party on 

Monday? 

This road is very dangerous. 

There have been many 

accidents. 

 

Menurut Anda, apakah banyak 

orang akan datang ke pesta pada 

hari Senin? 

Jalanan ini sangat berbahaya. 

Banyak kecelekaan. Telah terjadi

 
 
 

(b) Diterjemahkan dengan ‘ada‘ ke dalam bahasa Indonesia pada 
 

konteks berikut. 
 
 

There is a big tree in 

the garden. 

There were some 
 

flowers on the table. 

Ada pohon besar di 

kebun. 

Ada beberapa bunga 
 

di atas meja.
 
 
 
 

PERLATIHAN 
 
 

a.  Terjemahkan  paragraf  berikut  ke  dalam  bahasa  Indonesia25. 
 

Kemudian, cocokkan hasil terjemahan Anda dengan terjemahan 
 
 
 
 
 

25Paragraf ini diambil dari Healing Body and Soul: Your Guide to Holistic Wellbeing Following 
Islamic Teachings oleh Amira Ayad ( 2008 ) International Islamic Publishing House.
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yang disediakan. Jangan melihat terjemahannya sebelum Anda 

menyelesaikan terjemahan Anda sendiri. 

 
 

Islam, perhaps more than any other religion, stresses the 

importance of learning for all humankind. The first verse of the 

Qur‘an that was revealed to Prophet Muhammad, SAW says, 

‗Read!‖.  ―Read!  In the name of your Creator, Who has created 

[all that exists], has created the human from a clot [a piece of 

thick coagulated blood].  Read! And  your Creator is the  Most 

Generous, Who has taught [writing] by the pen [the first person to 

write was Prophet Idrees (Enoch)], has taught humankind that 

which he did not know. (Qur‘an [96]:1-5) 

================ 
 

Islam, mungkin lebih daripada agama apa pun lainnya, adalah 

agama yang lebih menekankan pentingnya belajar bagi setiap 

umat manusia. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW berbunyi, Bacalah! Dengan nama Tuhanmu 

yang Menciptakan, Yang telah menciptakan [semua yang ada], 

Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! 

Dan Tuhanmu Maha-Pemurah, Yang mengajar [menulis] dengan 

pena [orang pertama yang pandai penulis adalah Nabi Idris 

(kakek buyut Nabi Nuh)], Yang telah mengajar manusia hal-hal 

yang tidak diketahuinya. (Qur‘an [96]:1-5).
26

 
 

 
 

b.  Terjemahkan  paragraf  berikut  ke  dalam  bahasa  Indonesia27. 
 

Jangan melihat terjemahannya sebelum Anda menyelesaikan 

terjemahan Anda sendiri. 

 
 

The work of the great pioneer and leader in the field of stress, Dr. 

Hans Selye, suggests that there are two kinds of stress: distress 

and eustress. Distress comes from hating your work, resenting 

the multiplied pressures of life, and feeling you are now and 
 

26Terjemahan Penulis. 
27Paragraf asli diperoleh dari The 8th Habit oleh Stephen Covey (2004).
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where we want to go—some meaningful goal or project or cause 

that really turns us on and taps into our talents and passion; in 

short, our voice. Through good empirical research, dr. Selye 

taught how eustress braces the immune system and increases 

longevity  and  enjoyment  of  life.  In  short,  we  shouldn‘t  avoid 

stress if it‘s the right kind of stress—eustress: It will strengthen us 

and enlarge our capacity. Of course, it must all be balanced and 

tempered by the proper rest and relaxation, or what is called 

―stress management,‖ or more properly, ―eustress management.‖ 

Selye explained that women live roughly seven years longer than 

men   for   psychological/spiritual   reasons,   not   psysiological 

reasons. ―A woman‘s work is never done.‖ 

============= 
 
 
 

Dr. Hans Selye, seorang pelopor besar dan pemimpin dalam 

bidang stres, menunjukkan bahwa ada dua jenis stres: distress 

dan eustress. Distress muncul karena kita membenci pekerjaan 

kita, mengeluhkan berbagai tekanan kehidupan, dan merasa 

bahwa kita adalah korban tak berdaya. Eustress datang dari 

dorongan/tekanan positif yang timbul karena adanya jarak antara 

kondisi kita saat ini dan tujuan yang ingin kita capai—sasaran, 

proyek atau penyebab lain yang bermakna, yang benar-benar 

menggerakkan kita dan mendulang bakat-bakat dan gairah kita; 

atau dengan kata lain, suara kita. Melalui penelitian empiris yang 

seksama, Dr. Selye memperlihatkan bahwa eustress menopang 

sistem  kekebalan  tubuh,  meningkatkan  jangka  harapan  hidup 

dan kenikmatan dalam hidup. Singkat kata, kita seharusnya tidak 

menghindari stres jika hal itu merupakan jenis stres yang tepat, 

yakni eustress, karena hal itu akan memperkuat kita dan 

meningkatkan kapasitas kita. Tentu saja, itu semua tetap harus 

diseimbangkan dan diselaraskan dengan istirahat dan relaksasi 

yang tepat, yakni dengan apa yang disebut sebagai ―manajemen 

stres,‖ atau lebih tepat lagi, ―manajemen eustress.‖ Selye 

menjelaskan  bahwa  kaum  wanita  rata-rata  hidup  tujuh  tahun
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lebih      lama      daripada      laki-laki      karena      sebab-sebab 
 

psikologis/spiritual,  bukan  karena  alasan  fisiologis.  ―pekerjaan 
 

seorang perempuan tidak pernah selelasi.‖28
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28Dari Terjemahan The 8th Habit oleh Zein Isa, Penerbit PT Gramedia (2005).
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BAB 5 
 
 
 

SITUASI KOMUNIKASI 
 
 
 
 
 
 

Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  tujuan  utama 

penerjemah adalah mengalihkan pesan/makna TBS ke dalam TBP. Akan 

tetapi sebelum penerjemah menuangkan pesan yang sudah dipahami ke 

dalam teks bahasa penerima, penerjemah karus mencermati situasi 

komunikasi   TBS.   Sebuah   komunikasi   tidak   akan   mungkin   dapat 

dimengerti dengan baik, jika komunikasi itu diperlakukan sebagai sesuatu 

yang terpisah dari konteks sosialnya. Hubungan sosial antara penulis 

dengan khalayaknya memengaruhi isi dan bentuk dokumen aslinya 

(Larson, 1998: 467). Hal ini tidak terlepas dari: 

 
 

●         status sosial, 
 

●         umur, 
 

●         tempat dan waktu, 
 

●         kebudayaan TBS, 
 

●         jumlah informasi yang diketahui pembaca TBS dan pembaca 
 

TBP, 
 

●         pra-anggapan pembicara dan pendengar, 
 

●         situasi formal atau informal, 
 

●         tujuan penulisan TBS, dan 
 

●         pembaca/khalayak TBS. 
 
 
 

Hubungan antara penulis atau pembicara dengan orang yang 

disapanya memengaruhi komunikasi yang bersangkutan. Dalam bahasa 

Inggris pronomina you memiliki banyak arti (padanan) dalam bahasa 

Indonesia bergantung pada hubungan pembicara dengan orang yang 

disapanya. Pronomina you bisa berarti Anda, kamu, mu, kamu sekalian, 

Anda sekalian, kalian, Bapak, Ibu, Tante, Paman, adik, abang.
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Seorang Ibu berkata kepada putranya yang masih kecil: You have to 

be careful with people you don‟t know. Pronomina you tentunya 

diterjemahkan dengan Kamu, bukannya Anda, mu, kamu sekalian, Anda 

sekalian, kalian, Bapak, Ibu, Tante, Paman, adik, abang. Bila mahasiswa 

meminta dosennya berbicara lebih pelan: Could you speak more slowly, 

please?, pronomina you tidak bisa diterjemahkan dengan kamu, kalian, 

bang, adik, paman, tetapi yang paling tepat adalah Bapak atau Ibu. 

Padanan pronomina you dalam bahasa Indonesia amat dipengaruhi oleh 

konteks situasi yang melingkupinya. 

Bentuk leksikal yang dipilih pembicara atau penulis sangat 

bergantung pada situasi komunikasi yang disebutkan di atas. Tugas 

penerjemah adalah mengungkapkan kembali makna situasi yang asli 

dengan tepat dan alamiah agar keseluruhan makna yang sama dapat 

disampaikan dengan baik kepada pembacanya. Sasaran penerjemah 

adalah menyampaikan informasi dan suasana hati kepada pembaca TBP 

yang  sama  dengan  yang  disampaikan  dalam  TBS  atau  yang  sama 

dengan maksud penulisnya. 

 
 
 

Penulis 
 
 

Penerjemah harus selalu mencamkan bahwa sararan kegiatannya 

adalah menyampaikan gagasan atau pesan penulis kepada pembaca 

sasaran. Untuk melakukan ini, penerjemah harus mempelajari secara 

saksama dan mencermati tujuan penulis serta bagaimanarespons 

pembaca terhadap tulisan tersebut. Dalam melakukan tulisannya, penulis 

selalu berusaha mempertimbangkan khalayak sasarannya. Misalnya, buku 

yang saya tulis ini bukan untuk tujuan menghibur, seperti halnya karya 

sastra, tetapi tujuannya adalah untuk memberi wawasan tentang lika-liku 

penerjemahan kepada calon penerjemah atau mahasiswa penerjemahan. 

Kalau teks ini ingin diterjemahkan ke bahasa lain, penerjemah harus tahu 

maksud naskah ini ditulis. Bila tidak, niscaya terjemahannya akan tidak 

memuaskan.  Oleh  karena  itu,  penerjemah  harus  mengetahui  tujuan 

utama, yaitu tujuan primer buku ini ditulis, yaitu untuk apa buku ini ditulis.
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Penerjemah harus mampu mendudukkan dirinya sebagai penulis asli. Itu 

sebabnya, penerjemah sering dikatakan sebagai penulis kedua. 

Hal lain yang perlu dicermati adalah pilihan penulis akan jenis 

wacana yng dipilihnya. Hal ini sangat tergantung pada tujuan penulis, 

apakah untuk menghibur, memberi informasi, memberi petunjuk atau 

perintah. Penerjemah harus memahami situasi ini. Bila tidak, ia akan 

melakukan tugasnya saebagai penerjemah. Penerjemah harus selalu 

membaca berulang-ulang teks yang akan diterjemahkannya sampai ia 

yakin betul maksud atau tujuan penulis sekaligus pilihan jenis wacana 

yang dipilih oleh penulis. 

 
 

Perhatikan judul buku ini: 
 
 
 

HEAL YOUR BODY ... 

NURTURE YOUR SOUL 

7 KEYS TO HEALTH, HAPPINESS & 

PAIN-FREE LIFE 

 
Bila Anda perhatikan secara cermat judul buku itu, tanpa membaca 

isinya, maka Anda akan mengambil kesimpulan sementara bahwa isi buku 

itu adalah memberi petunjuk tentang bagaimana memelihara kesehatan 

tubuh dan memelihara jiwa agar menjadi sehat, yaitu sehat jasmani dan 

rohani. Akan tetapi, itu tidak cukup. Penerjemah tidak boleh yakin begitu 

saja, tanpa menelusur lebih jauh tentang bagaimana gaya penulis 

mengemukakan gagasannya. Penerjemah harus membaca berulang- 

ulang, sampai ia benar-benar yakin akan maksud penulis, gaya 

penyampaiannya, dan khalayak sasarannya. 

 
 
 
 

Tujuan Penulis 
 
 

Lahirnya sebuah teks dari penulis sangat ditentukan oleh banyak 

faktor.  Misalnya, teks yang Anda baca sekarang ini bukan untuk pembaca 

kalangan petani, pedagang, buruh, tetapi untuk pembaca yang hendak
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memahami masalah  terjemahan,  seperti  mahasiswa  bidang 

penerjemahan, calon penerjemah, penerjemah, atau dosen dalam bidang 

penerjemahan. Penerjemah harus memahami tujuan atau maksud penulis, 

apakah ia menceriterakan suatu kejadian/sejarah pada masa lampau, 

mendeskripsikan sesuatu, memberi informasi tentang cara menjalankan 

peralatan tertentu, memberi argumentasi tentang suatu pendapat,  atau 

apakah penulis bermaksud menghibur pembaca, dan sebagainya. Intinya 

adalah penerjemah harus mengetahui maksud dan tujuan penulis. 

Sesudah penerjemah memahami tujuan penulis, tugas selanjutnya 

adalah menyampaikan amanat itu sesuai dengan maksud penulis. 

Misalnya,     penerjemah harus mampu menyampaikan teks yang sama 

efeknya dengan TBS. Jika TBS menyebabkan pembacanya bersemangat, 

maka hasil terjemahan harus mampu pula membuat pembaca bahasa 

penerima bersemangat. Jika TBS membuat pembacanya bersedih, maka 

teks  terjemahan  harus  pula  mampu  membuat  pembacanya  bersedih. 

Inilah   yang   dimaksud   dengan   syarat   dinamis.   Sebuah   terjemahan 

haruslah dinamis. Artinya, bila TBS menyebabkan orang bersemangat, 

maka TBP harus pula menebabkan pembaca TBP bersemangat pula. 

Maksud penulis menentukan bentuk wacana yang digunakan untuk 

menuturkan maksud dan tujuannya. Secara umum, Larson (1998: 463) 

mengemukakan maksud setiap bentuk wacana yang biasa digunakan 

penulis sebagai berikut. 

 
1. wacana    tuturan    (narasi)    biasanya    digunakan    untuk 

memceriterakan kejadian masa lampau (faktual atau non- 

faktual/legenda), menghibur, mengajarkan norma-norma dan nilai- 

nilai kelompok dengan cara terselubung dan menarik. 

2. Wacana prosedur bertujuan untuk mengajar atau memberi 

petunjuk, tuntunan tentang cara melakukan sesuatu. 

3.  Wacana  pembeberan  (eksposisi)  digunakan  untuk  mengajak 

atau memberitahu tentang tema tertentu. 

4. Wacana  pemerian  (deskripsi)  digunakan  untuk  memberi 

informasi mengenai hal atau kejadian tertentu.
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5. Wacana  dorongan  bertujuan  untuk  membujuk,  mendesak, 

mengejek, menertibkan, atau memerintah. 

6. Drama sering dimaksudkan untuk menghibur, atau menambah 

gambaran yang hidup dalam tuturan dan untuk memengaruhi 

emosi. 

7.  Dialog adalah kombinasi tujuan tuturan dan tujuan percakapan. 
 

Penulis dapat memilih dialog untuk menitikberatkan bagian utama 

sebuah tuturan. 

 
 

Jadi salah satu hal penting yang harus diketahui oleh penerjemah 

sebelum memulai mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa 

penerima adalah menentukan tujuan penulis dan maksud penulis memilih 

jenis wacana tertentu. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat menyampaikan 

informasi, nada emosional, dan suasana hati yang persis sama dengan 

TBS. 

 
 
 

Khalayak 
 
 

Hal lain yang harus dicermati penerjemah adalah khalayak sasaran 

teks yang diterjemahkannya. Misalnya, khalayak sasaran TBS bisa berupa 

petani, pengguna peralatan elektronik, remaja, orang tua, mahasiswa, 

wanita, ibu rumah tangga, wanita karier, siswa sekolah menengah, anak- 

anak, kelompok agama, dan sebagainya. Mengapa penerjemah harus 

mengetahui dengan baik khalayak sasaran penulis TBS? Karena penulis 

yang baik selalu mempertimbangkan khalayak atau pembacanya. Penulis 

menulis untuk orang atau kelompok tertentu. Karena itu, untuk 

menghasilkan terjemahan yang tepat, pertama-tama penerjemah harus 

mengetahui sasaran    khalayak TBS.    Akan tetapi, kalau yang 

diterjemahkan itu untuk orang berpendidikan lebih rendah dan dengan 

wawasan yang jauh lebih rendah, tentunya pekerjaan penerjemah menjadi 

lebih sulit. Penerjemah harus berusaha sekuat tenaga menyesuaikan 

tingkat kesulitan bahasanya dengan khalayak sasasarn. Saya memiliki 

banyak pengalaman berceramah di kalangan masyarakat akademisi dan
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masyarakat pedesaan yang sangat rendah pendidikannya. Ketika saya 

berceramah di pedesaan, saya selalu berusaha sekuat tenaga untuk 

mengungkapkan gagasan dengan kosa kata yang mudah dipahami oleh 

mereka. Sebagai contoh: 
 
 
 

 

Bahasa              Ranah 
 

Masyarakat Ilmiah 

 

Bahasa   Ranah   masyarakat   pedesaan 

yang awam 

 

Dampak 
 

pengaruh 

 

kontribusi 
 

Sumbangan 

 

motivasi 
 

Semangat, kemauan keras 

 

Kendala 
 

Hambatan, halangan 

 

Gizi 
 

Makanan yang banyak manfaatnya bagi 

tubuh 

 

Selaras 
 

sesuai 

 
 

Atau kalau sulit menemukan padanan yang tepat, saya sering 

menggunakan dialek daerah setempat oleh karena bila tidak, maka 

kegiatan komunikasi tidak akan tersambung dan sudah pasti bahwa 

kegiatan itu menjadi sia-sia oleh karena pesan tidak tersampaikan. 

Selanjutnya, penerjemah harus pula memahami sasaran khalayak 

terjemahannya.  Ia  harus  menyelaraskan  kembali  TBS  ke  dalam  TBP 

sesuai dengan khalayak sasaran. Penerjemah harus menyesuaikan 

pengungkapan amanat dalam terjemahan dengan karakteristik 

pembacanya. Untuk melakukan hal itu, ia harus berusaha meniru kembali 

proses komunikasi yang dilalui penulis TBS dengan khalayaknya. 

Bagaimana jika penerjemah tidak memiliki pengetahuan dan 

pengalaman khalayak sasarannya?       Penerjemah biasanya tidak 

mempunyai  pengetahuan   yang  sama   dengan   penulis   TBS.   Dalam 

keadaan demikian, penerjemah harus mempelajari dokumen lain, 

membaca berbagai ulasan, menggunakan ensiklopedia, daftar istilah, 

kamus, dan berbagai macam rujukan yang berkaitan dengan teks yang
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diterjemahkannya.  Misalnya,  bila  penerjemah  hendak  menerjemahkan 

buku  koperasi,  tetapi  ia  sama  sekali  tidak  memahami  pengetahuan 

tentang koperasi, penerjemah perlu membaca berbagai dokumen 

mengenai koperasi, ensikopedia, kamus istilah koperasi, bahkan ia perlu 

berkonsultasi dengan orang yang memahami tentang perkoperasian bila 

ia menemukan hal-hal yang tidak dapat dipecahkannya sendiri, setelah 

menempuh langkah-langkah pembacaan dokumen yang berkaitan dengan 

koperasi. Di Indonesia, ada forum kelompok penerjemah (BAHTERA), 

wahana  bagi  penerjemah  untuk  berbagi  informasi  mengenai  masalah 

yang dijumpai penerjemah. Penerjemah yang mengalami masalah dapat 

mengirim masalahnya dan anggota lain memberikan tanggapan atau 

jawaban atas permasalahan tersebut. 

Banyaknya perbedaan antara pengetahuan khalayak sasaran TBS 

dengan khalayak sasaran TBP menyebabkan penerjemah harus 

melakukan banyak penyerasian dan penyesuaian. Misalnya, sejumlah 

informasi yang tersirat harus dibuat tersurat. Namun, penyesuaian dan 

penyerasian seperti penambahan atau pengurangan hanyalah dapat 

dilakukan pada tataran bentuk, bukan pada tataran amanat atau pesan. 

Tingkat pendidikan khalayak juga memengaruhi penyelarasan 

kembali teks itu. Kalau khalayak asli dan khalayak sasaran terjemahan 

memiliki tingkat pendidikan yang sama, penerjemahan itu tidak akan 

menimbulkan banyak masalah. Tetapi, jika terjemahan itu untuk orang 

yang berpendidikan yang lebih rendah, penerjemah harus membuat 

penyesuaian dan penyelarasan yang tepat. 

Perhatikan teks asli dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia29
 

 
 

TBS: 
 

“Begin with the end in mind” is based on the principle 

that all things are created twice. There‟s a mental or first 

creation, and a physical or second creation to all things. 
 
 

29Teks asli diambil dari The Seven habits of Highly Effective People oleh Steven Covey, 1989 
dicetak oleh oleh Simon & Schuster. Terjemahannya diambil dari 7 Kebiasaan Manusia yang 
Sangat Efektif terjemahan olehn Budijanto, penerbit Binapura Aksara, 1997.
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Take a construction of a home, for example. You create 

it in every detail before you ever hammer the first nail 

into place. You try to get a very clear sense of what kind 

of house you want. If you want a family-centered home, 

you plan to put a family room where it would be a natural 

gathering place. You plan sliding doors and a patio for 

childrewn to play outside. You work with your ideas. You 

work woth your mind until you ge a clear image of what 

you want to build. 

 
 

TBP: 
 
 

Merujuk  pada  tujuan  akhir  didasarkan  pada  prinsip 

bahwa  segalanya  diciptakan  dua  kali.  Ada  ciptaan 

mental atau pertama, dan ada ciptaan fisik atau kedua. 

Sebagai contoh, lihatlah pembangunan sebuah rumah. 

Anda   menciptakannya   secara   rinci   sebelum   Anda 

menanam pasak pertama di tempatnya. Anda mencoba 

mendapatkan  pengertian  yang  sangat  jelas  tentang 

rumah  macam  apa  yang  Anda  kehendaki.  Jika  Anda 

menginginkan   sebuah   rumah   yang   berpusat   pada 

keluarga,     maka     anda     akan     merancang     untuk 

menempatkan     ruang     keluarga     sebagai     tempat 

berkumpul.   Anda   merencanakan   pintu   sorong   dan 

pekarangan   di   belakang   rumah   tempat   anak-anak 

bermain. Anda bekerja dengan gagasan. Anda bekerja 

dengan    pikiran    anda    hingga    anda    pendapatkan 

gambaran  yang  jelas  tentang  apa  yang  anda  ingin 

bangun. 

 
Menurut Anda apakah teks asli dan terjemahan diperuntukkan bagi 

pembaca dewasa atau anak-anak? Orang berpendidikan tinggi (setingkat 

sarjana) atau setingkat SMA ke bawah? Teks asli di atas bisa jadi ditulis 

untuk pembaca dewasa dan berpendidikan tinggi (sarjana), bukan untuk
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SMA ke bawah. Oleh karena itu, putra Steven Covey, menulis buku yang 

serupa, tetapi khusus anak remaja. 

Perhatikan terjemahan berikut30. Kira-kira teks ini untuk khalayak 
 

seperti apa? 
 

Teks Terjemahan (Bahasa Indonesia): 
 

Merujuk pada tujuan akhir atau mulailah dengan 

mengingat-ingat tujuan akhirmu—apa Maksudnya. 

Mungkin kamu tidak sadar, tetapi pasti selalu kamu 

lakukan. Ya, memulai dengan mengingat-ingat tujuan 

akhirmu itu. Pasti kamu gambar cetak birunya dulu 

sebelum bangun  rumah kan. Pasti kamu baca resepnya 

dulu  sebelum  manggang  kue  kan.  Pasti  kamu  buat 

outline (garis besar)nya dulu sebelum nulis skripsi kan 

(setidaknya mudah-mudahan begitu). Itu kan bagian dari 

hidup. 

 
Cermati pula TBS dan TBP berikut. Teks berikut adalah teks 

 

berasal dari cerpen yang dijadikan drama singkat untuk anak-anak/remaja. 

Cermati bahasanya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau 

ada saran perbaikan. Diskusikan dan beri komentar, khususnya 
 

kesesuaian terjemahan dengan khalayak pembacanya. 
 
 

TBS:  
 
QUARREL OF THE COLORS

 
 
 

• Narrator: Once upon a time the colors of the world started to 

quarrel: all claimed that they were the best, the most important, the 

most useful, the favorite. 

•    Narrator: GREEN said: 

• Green: ―Clearly I am the most important. I am the sign of life and of 

hope. I was chosen for grass, trees, leaves - without me, all animals 
 
 
 

30 Terjemahan dari oleh Arvin Saputra, 2001, Penerbit Binarupa Aksara dari the 7 Habits of 
Highly Effetive Teens oleh Sean Covey, 2001, Penerbit Sean Covey.
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would die. Look over the countryside and you will see that I am in 
 

the majority.‖ 
 

•    Narrator: YELLOW chuckled: 
 

• Yellow: ―You are all so serious. I bring laughter, gaiety, and warmth 

into the world. The sun is yellow, the moon is yellow, the stars are 

yellow. Every time you look at a sunflower, the whole world starts to 

smile. Without me there would be no fun.‖ 

•    Narrator: ORANGE started next to blow her trumpet: 
 

• Orange: ―I  am the color of health and strength. I may be scarce, but 

I am precious for I serve the needs of human life. I carry the most 

important vitamins. Think of carrots, pumpkins, oranges, mangoes, 

and pawpaws. I don‘t hang around all the time, but when I fill the 

sky at sunrise or sunset, my beauty is so striking that no one gives 

another thought to any of you.‖ 

•    Narrator: RED could stand it no longer. He shouted out: 
 

• Red: ―I  am the ruler of all of you - I am blood - life‘s blood! I am the 

color of danger and of bravery. I am willing to fight for a cause. I 

bring fire into the blood. Without me, the earth would be empty as 

the moon. I am the color of passion and of love, the red rose, the 

poinsettia and the poppy.‖ 

• Narrator: PURPLE rose up to his full height. He was very tall and 

spoke with great pomp: 

• Purple: ―I  am the color of royalty and power. Kings, chiefs, and 

bishops have always chosen me for I am the sign of authority and 

wisdom. People do not question me - they listen and obey.‖ 

• Narrator: PURPLE rose up to his full height. He was very tall and 

spoke with great pomp: 

• Purple: ―I  am the color of royalty and power. Kings, chiefs, and 

bishops have always chosen me for I am the sign of authority and 

wisdom. People do not question me - they listen and obey.‖ 

• Narrator: Finally, INDIGO spoke, much more quietly than all the 

others, but with just as much determination: 

•    Indigo: ―Think of me. I am the color of silence. You hardly notice 
 

me, but without me you all become superficial. I represent thought
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and reflection, twilight and deep water. You need me for balance 
 

and contrast, for prayer and inner peace.‖ 
 

• Narrator: And so the colors went on boasting, each convinced of his 

or her own superiority. Their quarreling became louder and louder. 

Suddenly there was a startling flash of bright lightening - thunder 

rolled and boomed. Rain started to pour down relentlessly. The 

colors crouched down in fear, drawing close to one another for 

comfort. 

•    Narrator: In the midst of the clamor, rain began to speak: 
 

• Rain: ‖ You foolish colors, fighting amongst yourselves, each trying 

to dominate the rest. Don‘t you know that you were each made for a 

special purpose, unique and different? Join hands with one another 

and come to me.‖ 

• Narrator: Doing as they were told, the colors united and joined 

hands. 

•    Narrator: The rain continued: 
 

• Rain: ―From now on, when it rains, each of you will stretch across 

the sky in a great bow of color as a reminder that you can all live in 

peace. The RAINBOW is a sign of hope for tomorrow.‖ 

• Narrator: :And so, whenever a good rain washes the world, and a 

rainbow appears in the sky, let us remember to appreciate one 

another. 

Altogether: The RAINBOW is a sign of hope for tomorrow.‖ 
 
 
 

TBP: 
 
 

PERTENGKARAN WARNA-WARNA 

 
Pada suatu hari warna di dunia mulai bertengkar. Semua mengaku 

bahwa mereka adalah yang terbaik, yang paling penting, paling berguna, 

dan paling favorit. HIJAU berkata: 

 

• "Jelas-jelas akulah yang paling penting. Akulah petanda kehidupan 

dan harapan. Aku dipilih sebagai warna rumput, pohon, dan daun.
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Tanpa aku semua hewan akan mati. Lihatlah ke pedesaan, kalian 

akan melihat bahwa akulah yang paling banyak." 

 

•    Biru menyela: 
 

• "Kamu hanya memikirkan bumi saja, coba lihat langit dan laut. Air 

adalah sumber kehidupan,membentuk awan,dan juga membentuk 

laut dalam. Langit memberikan ruang, kedamaian, dan ketenangan. 

Tanpa kedamaianku, kalian semua bukan apa-apa." 

 

•    KUNING tertawa kecil: 
 

• "Kalian semua sangat serius. Aku membawa tawa, keceriaan, dan 

kehangatan pada dunia. Matahari berwarna kuning, bulan berwarna 

kuning, bintang-bintang pun berwarna kuning. Setiap kali kalian 

melihat bunga matahari, seluruh dunia mulai tersenyum. Tanpa aku 

segalanya tidak menyenangkan." 

 

•    JINGGA menyusul dengan meniupkan trompetnya: 
 

• "Aku adalah warna kesehatan dan kekuatan. Aku mungkin jarang, 

tetapi aku berharga karena aku mengisi kebutuhan hidup manusia. 

Aku membawa vitamin yang paling penting. Lihatlah wortel, labu, 

jeruk, mangga, dan pepaya. Aku tidak ada dimana-mana setiap 

saat, tetapi ketika aku mengisi langit saat fajar atau senja, 

kecantikanku begitu menakjubkan hingga tak seorangpun akan 

memikirkan salah satu dari kalian." 

 

•    MERAH tak tahan lagi. Dia berteriak: 
 

• "Akulah pemimpin kalian semua. Aku darah. Darah kehidupan! Aku 

warna bahaya dan keberanian. Aku rela mati untuk mendapatkan 

sesuatu. Aku mengobarkan semangat ke dalam darah. Tanpa aku, 

bumi  akan  terasa  hampa.  Aku  warna  keinginan,  cinta,  mawar 

merah, tanaman poinsetia (tumbuhan berdaun merah) dan bunga 

apiun (bunga berwarna merah)." 

 

• UNGU bangkit sambil membusungkan dada. Dia sangat tinggi dan 

berbicara dengan angkuh:
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• "Aku warna kerajaan dan kekuasaan. Raja, pemimpin dan uskup 

memilihku sebagai petanda kekuasaan dan kebijaksanaan. Orang 

tidak mempertanyakanku tapi mereka mendengarkan dan patuh 

padaku." 

 

• Akhirnya,  NILA  berbicara  lebih  pelan  dari  yang  lainnya,  namun 

dengan penekanan yang lebih besar 

 

• "Lihatlah aku. Aku warna kesunyaian. Kalian hampir tidak pernah 

memperhatikan aku, tapi tanpa aku kalian semua bukan apa-apa. 

Aku menggambarkan pemikiran dan bayangan, senja dan air yang 

dalam. Kalian membutuhkan aku untuk keseimbangan dan 

perbedaan, doa dan ketenangan jiwa." 

 

• Lalu,  semua  warna  terus  menyombongkan  diri.  Masing-masing 

yakin akan keunggulannya sendiri. Pertengkaran mereka semakin 

keras. Tiba-tiba muncul kilat yang bercahaya terang disertai guntur 

yang menggelegar dan terus menerus. Hujan mulai turun tanpa 

henti. Warna merunduk penuh ketakutan, mendekat satu sama lain 

agar merasa nyaman. 

 

•    Di tengah suara gemuruh, hujan berbicara: 
 

• "Dasar warna-warna bodoh! Kalian saling bertengkar satu sama 

lain, masing-masing ingin mennguasai yang lain. Sadarlah kalian 

bahwa kalian masing-masing diciptakan untuk tujuan khusus, unik 

dan berbeda! Bergandengan tanganlah kalian dan datang padaku." 

 

•    Mari kita ingat untuk menghargai satu sama lain 
 

•    ―PELANGI adalah petanda harapan akan hari esok. " 
 
 
 
 

Konteks Budaya 
 
 

Kebudayaan memiliki peran penting pula dalam komunikasi. 

Kebudayaan yang berbeda, khususnya kebudayaan yang tidak dikenal 

dalam bahasa penerima akan sangat beramasalah dalam penerjemahan. 

Kebudayaan merupakan himpunan kepercayaan, sikap, nilai-nilai, dan 

aturan yang disepakati secara bersama-sama  oleh  sekelompok orang.
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Bisanya penulis menulis berdasarkan kebudayaan bahasa sumber. 

Misalnya, upacara pemakaman (mayat di Rantepao, Sulawesi Selatan, 

yang berdasarkan kepercayaan lama (aluttodolo) sangat berbeda dengan 

upacara pemakaman dalam kebudayaan lainnya. Upacara pemakaman di 

Rantepao  menelan  biaya  yang  tidak  sedikit  jumlahnya;  bisa  menelan 

biaya miliaran rupiah. Mengapa bisa semahal begitu? Sebab acara pesta 

pemakaman di sana biasanya ada persembahan hewan, seperti kerbau 

belang,  kerbau  hitam,  kerbau  jantan  yang  dikebiri,  dan  babi.  Kerbau 

belang inilah yang sangat mahal bagi suku Toraja. Harganya mencapai 

650-800 juta rupiah per ekor. Dalam upacara pemakaman itu, bisa 

menghabiskan hingga 17 ekor kerbau belang. Dalam diri para anggota 

keluarga, tidak tampak kesediahan di wajah mereka karena pesta 

pemakaman ini layaknya pesta pernikahan. 

Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan, sehingga terjemahan 

suatu teks ke teks bahasa lain tidak dapat dilakukan secara memadai 

tanpa pengetahuan tentang kedua kebudayaan itu    serta struktur 

bahasanya (Larson, 1998:470). 

Mari kita melihat satu contoh peribahasa Bugis yang sulit 

diterjemahkan bila penerjemah tidak memahami latar belakang budaya 

Bugis. 

 
 

Duai kuala sappo, 

Unganna Panasae, 

Belo kanukue. 

 
 

Terjemahan harfiahnya adalah sebagai berikut: 
 
 
 

Duai        ku  ala            sappo, 

Ada dua ku   ambil        pagar 

Unganna    panasa       e 

Bunga  nya     nangka       sang 
 

Belo         kanuku    e 
 

Hiasan      kuku     sang
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Terjemahan bebas peribahasa tersebut adalah: 
 
 
 

Ada dua yang kujadikan prinsip hidup, yaitu kejujuran 

dan kesucian batin. 

 
 

Pada tahun 1989, kami, para peserta Applied Linguistic Course di 

RELC, Singapura melakukan presentasi mata kuliah Sosiolinguistik dalam 

bentuk drama. Dalam adegan drama itu, sang istri yang menyerahkan 

upah kepada seorang pekerja yang datang membantu di rumah. Dalam 

sesi tanya-jawab, peserta Singapura mengajukan pertanyaan yang cukup 

unik, ―Mengapa istri yang menyerahkan upah itu, bukannya suami?‖ Di 

Indonesia pada masa itu, gaji seorang suami masih diterima secara 

manual, sehingga dalam budaya  tradisional, bila  suami menerima  gaji 

atau uang, biasanya diserahkan langsung kepada istri. Istrilah yang 

menyimpan uang keluarga. Istri pula yang membelanjakan dana keluarga 

yang umumnya dari suami, walaupun sang istri juga mempunyai gaji. Bagi 

masyarakat  Singapura,  hal  ini  cukup  unik  karena  mereka  bisanya 

menyimpan  uangnya  masing-masing31.  Di  antara  mereka  ada  yang 
 

bercanda; wah enak juga jadi istri orang Indonesia. 
 

Dari cerita tersebut, jelas tergambar bahwa perbedaan kebudayaan 

bisa menjadi masalah dalam penerjemahan. Perhatikan ilustrasi oleh 

Newman yang dikutip oleh Larson (1998: 472-474) berikut ini. 

 
 

Teks asli (Bahasa Melayu): 
 
 
 

Ibu  menyuruh  Jabar  yang  tinggal  di  belakang  rumah 

saya untuk membawa saya ke makam Habib Noh untuk 

meminta keselamatan dari tempat keramat itu. Saya 

membawa bunga, kemenyan, sesisir pisang, dan sedikit 

nasi pulut kuning ke tempat keramat itu. Dan sebagai 

imbalannya,  saya  diberikan  secarik  kain  kuning  halus 

untuk dibuat gelang dan ikat pinggang. 
 

31Pada waktu itu, di Singapura sudah ada ATM dan semua upah maupun gaji ditransfer lewat 
bank. Beasiswa kami pun diambil lewat ATM.
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Teks terjemahan (Bahasa Inggris): 

 

Mother told Jabar who lived behind my house to take me 

to the tomb of Habib Noh to ask safety from that shrine. I 

took  along  flowers,  incene,  a  comb  of  bananas,  and 

some yellow glutinous rice to the shrine. And in return, I 

was given some fine yellow cloth to be made into a 

bracelet and a belt. 

 
 

Bagi pembaca Melayu, teks tersebut tidak perlu menimbulkan 

pertanyaan karena masalah yang dibicarakan terjadi dalam kebudayaan 

mereka, tetapi bagi pembaca budaya Inggris tentu akan banyak 

menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan yang bisa muncul meliputi: 

 
 

a.   ...who   lived   behind   my   house.   Ungkapan   ini   mencerminkan 

suasana kampung Melayu, yang tidak dikenal dalam kebudayaan 

Barat. Kondisi ini, menimbulkan perasaan tidak enak bagi pembaca 

Amerika oleh karena hal itu berarti Jabar adalah orang miskin dan 

tidak mempunyai rumah sendiri. Padahal sebenarnya Jabar 

mempunyai rumah dan rumah Jabar itu terletak di daerah belakang 

rumah saya. Bagi orang Amerika, sebaiknya ungkapan ini 

diterjemahkan  dengan  ―our  next  door  neighbour‘  atau  ―who  live 

lived near by.‖ Di sini jelas terlihat bahwa bukanlah bentuk yang 

diterjemahkan tetapi maknalah yang menentukan terjemahan itu. 

Unsur kebudayaan amat penting diketahui dengan baik oleh 

penerjemah. 

 
 

b.   ... to ask safety from his shrine. Ada dua masalah yang mungkin 

timbul dalam ungkapan ini. Pertama kata selamat diterjemahkan 

dengan safety sesungguhnya memiliki daerah makna yang berbeda 

dalam bahasa Inggris ―safety‖. Terjemahan yang lebih tepat dalam 

bahasa Inggris adalah ―blessing‖. Kedua, bagai pembaca Melayu, 

mereka  mamahami  bahwa  keberkahan  (blessing)  diminta  dari 

Habib Noh, bukan dari tempat keramat. Habib Noh dianggap orang
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suci, dan dalam benak banyak orang, rohnya dapat memberikan 

keberuntungan   kepada   siapa   saja   yang   memintanya.   Jadi, 

pembaca orang Inggris, yang tidak memahami latarbelakang 

kebudayaan Melayu, sebaiknya diterjemahkan dengan ―to Habib 

Noh‟s tomb, to ask for his blessing.‖ 

 
c.   ... a comb of bananas. Ungkapan ‗sesisir pisang‘ diterjemahkan 

dengan ―a comb of bananas‖ yang seharusnya diterjemahkan 

dengan ―a hand of bananas‖. Secara spesifik, ini adalah masalah 

budaya bahasa atau sanding kata dalam bahasa Melayu dan dalam 

bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, ―sesisir pisang‖ (a comb 

of bananas), sedangkan dalam bahasa Inggris ―a hand of bananas‖ 

(setangan pisang). 

 
 

d.   ... yellow glutinuous rice. Ungkapan ini telah diuji kepada penutur 

Inggris di Amerika dan mereka memberikan reaksi negatif. Setelah 

diganti dengan ―yellow sticky rice,‘ ternyata reaksi mereka bahkan 

lebih negatif. Bisa saja dengan mempertahankan kata aslinya, yaitu 

pulut kuning, dengan menggunakan catatan kaki, tetapi pembaca 

cerita pendek tidak suka mengalihkan perhatian untuk membaca 

catatan kaki. Newman  mengusulkan untuk menggunakan  ―some 

choice rice‖  atau ―some  specially prepared  rice‖  untuk padanan 

kebudayaan yang paling dekat. 

 
e.   I took along ...to the shrine.  Bagi pembaca Melayu, bisa mengerti 

dengan baik bahwa nasi pulut kuning itu sebagai persembahan, 

tanpa informasi itu, tetapi pembaca Inggris tidak bisa menebak 

kebermaknaan berbuatan itu, sehingga sebaiknya diberi informasi 

tambahan ―as  an offering‖. Jadi, terjemahan yang tepat adalah: I 

took along some specially prepared rice to the shrine as an offering. 

 
f.    ...and in return I was given. Bagi pembaca Melayu, tentu sudah 

memahami bahwa imbalan yang diperoleh dari penjaga makam 

berupa secarik kainhalus untuk dibuat semacam jimat, tetapi bagi 

pembaca Inggris tentu tidak memiliki wawasan kebudayaan sama
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dengan pembaca Melayu. Pembaca  Inggris  akan  dipaksa  untuk 

bertanya, ―kain  halus itu diberikan oleh siapa? Ibunya, ayahnya, 

atau siapa? Terjemahannya dalam bahasa Inggris tentu saja dapat 

diselesaikan dengan menggunakan bentuk pasif ―was given‖ 

menjadi bentuk aktif dengan mengungkapkan subyek verba itu 

dengan jelas, sehingga menjadi: ―and in return, the keeper of the 

shrine gave me some yellow cloth to be made into ... 

 
 
 

Tempat, Waktu, Kesempatan 
 
 

Aspek lain menyangkut situasi komunikasi sebuah teks adalah 

tempat, waktu, dan kesempatan suatu teks ditulis. Sebuah teks yang 

menceriterakan tentang kondisi pertanian sagu di Dusun Labbu, Sulawesi 

Selatan akan sangat sulit dipahami penerjemah yang tidak pernah sama 

sekali memahami kondisi sagu, rumpun sagu, pertumbuhan sagu, 

masanya dipanen, batang sagu yang diolah menjadi tepung, dan akhirnya 

menjadi bahan makanan pokok masyarakat Luwu, Sulawesi Selatan, 

seperti kapurung, dange, sinole, kue bagea,kanji,dan berbagai produk 

lainnya.Tantangan penerjemah sangat tinggi dengan kondisi yang sama 

sekali belum pernah dialami. Karena itu, penerjemah perlu mempelajari 

berbagai  literatur tentang  sagu,  sebelum  menerjemahkan  teks tentang 

sagu. 
 

Di samping tempat,  waktu  penulisan  naskah  juga  memengaruhi 

hadirnya sebuah teks di hadapan pembaca.   Dalam kepustakaan klasik 

Bugis, ada naskah lama yang disebut I La Galigo32. Bahasanya sangat 

berbeda dengan naskah Bugis modern saat   ini. Naskah itu telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untungnya, penerjemahnya, 

Drs. Muhammad Salim, memahami dengan baik bahasa Bugis dan hidup 

di  lingkungan Bugis sebagai  Putra  Bugis. Banyak  kata  dan  ungkapan 

Bugis yang tidak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan 

dalam naskah-naskah I La Galigo tersebut. 
 
 
 
 

32Pustaka Bugis yang dikenal dengan Epik terpanjang di dunia.
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Bila terjadi kondisi demikian, maka penerjemah tidak perlu 

menghilangkan latar waktunya, tetapi bentuk kebahasaan yang digunakan 

untuk menyampaikan kejadian historis itu adalah bentuk linguistik modern. 

Hal lain yang memengaruhi situasi komunikasi suatu teks adalah 

pada kesempatan apa atau untuk alasan apa naskah itu ditulis. Misalnya, 

naskah ditulis untuk pidato politik, tentu sangat berbeda dengan naskah 

untuk acara halal-bi-halal. Pada kesempatan kampanye politik, misalnya, 

naskah itu tentu mengemukakan program-program yang akan dicapai oleh 

pembicara, sedangkan pada acara halal-bi-halal, isinya tentu berkenaan 

dengan kondisi silaturahmi. Pilihan kosa kata juga akan sangat berbeda 

dari satu tujuan ke tujuan lain. Penerjemah, sebelum melaksanakan 

tugasnya,yaitu  menuangkan  kembali  gagasan  itu,  ia  tentunya  harus 

paham betul maksud atau untuk apa suatu naskah ditulis. 

 
 
 
 

PERLATIHAN 
 
 

Identifikasilah teks bahasa  Inggris  di  bawah  ini. Kira-kira  tujuan 

penulis teks ini apa? Apakah tujuan penulis untuk menghibur, mengajar 

atau memberi petunjuk cara melakjukan sesuatu, mengajarkan atau 

memberitahu tentang tema tertentu, atau memberikan informasi tentang 

hal atau kejadian tertentu? Setelah itu terjemahkan teks tersebut ke dalam 

bahasa Indonesia sesuai dengan tujuan penulis dan khalayaknya. 

 
 

16 Tips for Living a Happy Life Starting Right Now33
 

 
 
 

It doesn‟t matter your age, how much money you have in your 

bank account, your marital status or what you do for a living, 

we all want to be more successful in our lives. Of course, 

defining success is different for each of us, but here are 16 

proven ways that can make you more productive, happy, and 

successful in life: 
 
 

33Teks ini ditulis oleh John Rampton dalam  https://www.entrepreneur.com/article/246500. 
Diakses pada tanggal 3 Juli 2016.

https://www.entrepreneur.com/article/246500
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1) be committed 
 

No matter what goals you have set for yourself in life, you 

have to be committed. It‟s through commitment that you‟ll 

continue to make the improvements needed to better yourself. 

Whether it‟s taking a chance onlaunching a startup, getting a 

gym  membership  to  improve  your  physical  well  being,  or 

taking a cooking class because you want to become a chef, 

commitment is what drives us all to become more successful. 

 
2) People care about you, not your success 

 
Let‟s  be  honest.  People  don‟t  care  about  the  expensive 

clothes you wear, how big is the house you own or the car 

your drive. That‟s not to say that they don‟t respect your 

achievements or possessions. Instead, they care you as an 

individual and they‟ll support you no matter what -- because 

they love you. Believe it! 

 
3) Be grateful everyday 

 
According to researchers Martin Seligman, Robert Emmons, 

and Michael McCullough, being grateful can result in feeling 

better   about   your   life,   more   enthusiastism   and more 

willingness to help others. Being grateful may even reduce 

coronary artery disease. Take the time to write down what 

you're grateful each and every day. 

 
4) Take action 

 
In  an  article  in TheAtlantic, authors  Katty  Kay  and  Claire 

Shipman share studies on the confidence gap between men 

and women.  The researchers discovered that confidence is 

just  as  important  as  competence.  It  was  concluded  in  the 

article that "Taking action bolsters one's belief in one's ability 

to succeed."

http://www.umassd.edu/counseling/forparents/reccomendedreadings/theimportanceofgratitude/
http://www.theatlantic.com/features/archive/2014/04/the-confidence-gap/359815/
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5) Money can’t buy happiness 
 
 

As The Beatles famously proclaimed, (money), "can‟t buy me 

love." You know what else money can‟t buy? Happiness. Just 

because you're earning six figures doesn‟t mean that you‟re 

necessarily content. Sure, money is obviously needed, and it 

makes some things easier. But, you should be focusing on 

your passion and not how much your paycheck is. 

 
6) Don’t take rejection personally 

 
At some point we all face rejection. Instead of taking it 

personally, use it as a learning experience. Why did a VC 

reject your proposal? Maybe there wasn‟t a market for your 

product. Perhaps you didn‟t  have a convincing pitch. Maybe 

the VC's partner just called and said he'd spent their extra 

cash. Accepting  and  learning  from  rejection  is  one  way  to 

guide you to success. With my online invoicing startup I get 

rejected daily, literally. I talked to 100+ VC's before I got one 

that believed in my product. Learn from rejection and use it as 

motivation to make things bettter! 

 
7) Have a backup plan 

 
You never know when the unexpected is going to happen, but 

when it does happen, you‟re surrounded by chaos. Being 

prepared for the worst case scenario can at least make things 

a whole lot less chaotic. When my last business crashed, had I 

not had some cash set aside (that my wife kept away from 

me), we would have been in financial ruin. Having a three-to- 

six month nest egg will make the difference. I've found that 

having 12-24 months of cash to pay all bills just sitting there 

has significantly helped my marriage be more positive as well!

https://due.com/
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8)Improve your social skill 
 

After analyzing data from between 1972 and 1992, University 

of       California, Santa       Barbara,       economist Catherine 

Weinberger found that “The people who are both smart and 

socially adept earn more in today‟s workforce than similarly 

endowed workers in 1980.” 

 
 

9) Travel 
 

As Yii-Huei Phang states on The Huffington Post, traveling is a 

great way to “develop a person‟s character” and become more 

open-minded. Additionally, while traveling is a great way to get 

away from the daily grind, it also helps you appreciate what 

you have back at home. 

 
10) Don’t multitask 

 
If  you‟re  feeling  constantly  burnt  out  it‟s probably  because 

you‟re doing too much at one time. Research has found that 

“when you switch away from a primary task to do something 

else, you‟re increasing the time it takes to finish that task by an 

average of 25 percent.” You‟re also burning your reservoir of 

energy. Both of these issues decrease your productivity and 

prevent you from accomplishing tasks and goal. 

 
11) Embrace a growth mindset 

 
Stanford psychologist Carol Dweck argues that we have two- 

mindsets; “fixed” and “growth.” A fixed mindset “assumes that 

our character, intelligence, and creative ability are static.” A 

“growth mindset,” however, “thrives on challenge and sees 

failure not as evidence of unintelligence but as a heartening 

springboard for growth and for stretching our existing abilities.”

http://www.news.ucsb.edu/2014/014306/smart-and-socially-adept
http://www.news.ucsb.edu/2014/014306/smart-and-socially-adept
http://www.news.ucsb.edu/2014/014306/smart-and-socially-adept
http://www.news.ucsb.edu/2014/014306/smart-and-socially-adept
http://www.news.ucsb.edu/2014/014306/smart-and-socially-adept
http://www.huffingtonpost.com/yiihuei-phang/the-importance-of-traveling_b_3652548.html
https://hbr.org/2012/03/the-magic-of-doing-one-thing-a.html
http://www.brainpickings.org/2014/01/29/carol-dweck-mindset/
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12) Balance work and life 
 

When  work  interferes  with  life,  it  can  result  in  employees 

getting burned out and decreases base morale in the office. 

While this may not be an option for employees, it proves that 

everyone needs time away from the office. If you‟re able to 

spend less time in the office by working remotely or having 

flexible hours, you should be able to be productive in both your 

personal and professional life. 

 
 

13) Don’t hold grudges 
 

There is really no need to hold onto a grudge. It can mentally 

wear  you  out  and  makes  you  miserable.  And,  doesn‟t  life 

seem to go a whole lot smoother when you‟re not angry? 

 
14) Stick it out 

 
After years of studying both children and adults, psychologist 

Angela Duckworth found that one of the characteristics of 

successful       individuals       is       having       grit.       During 

her TEDtalk Duckworth    stated,    “Grit    is    passion    and 

perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. 

Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the 

week, not just for the month, but for years, and working really 

hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a 

marathon, not a sprint.” 

 
 
 

15) Live in the moment 
 

You can‟t change the past and you have no control of the 

future. Live in the moment and enjoy what‟s in front of you 

right here, right now. When  you‟re busy  making  too  many 

plans, you‟re causing stress that prevents you from enjoying 

the present.

http://money.cnn.com/2015/04/21/pf/work-life-balance/
http://elitedaily.com/life/culture/7-reasons-need-forget-hold-grudges/
http://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_the_key_to_success_grit/transcript?language=en
http://www.lifehack.org/articles/communication/5-reasons-why-should-live-the-moment-instead-planning-too-much.html
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16)  Take care of yourself, then help others 
 
 

According to Mark Snyder, a psychologist and head of the 

Center for the Study of the Individual and Society at the 

University of Minnesota, "People who volunteer tend to have 

higher self-esteem, psychological well-being, and happiness." 

 
 

Additionally, helping others is beneficial for our health. But, 

how can you help others if you haven‟t taken care of yourself 

first? Take care of your needs first and then begin to help 

others.

http://money.usnews.com/money/personal-finance/articles/2012/04/04/why-helping-others-makes-us-happy
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BAB 6 
 
 
 

STRATEGI PENERJEMAHAN 
 
 
 
 

Tugas utama penerjemah adalah menemukan pesan dalam TBS 

dan padanan yang tepat dalam TBP. Namun, karena kebudayaan bahasa 

sumber sangat berbeda dengan bahasa penerima, penemuan padanan 

kata, frase atau ungkapan seringkali sangat rumit. Leksikon dua bahasa 

tidak selaras, karena itu penerjemah harus melakukan penyesuaian- 

penyesuaian karena tidak mungkin ditemukan padanan harfiah atau 

padanan satu lawan satu. Berikut dijelaskan pemadanan untuk konsep 

yang dikenal dan tidak dikenal dalam bahasa penerima. 

 
 
 
 

Pemadanan Kata, Frase, atau Ungkapan yang Dikenal dalam TBP 
 
 

Dalam penerjemahan, penerjemah selalu berhadapan dengan 

bagaimana pesan diungkapkan kembali dalam bahasa penerima. Untuk 

mengungkapakan kembali pesan TBS dalam TBP, penerjemah perlu 

menyadari hal-hal berikut. 

 
a)    Ada   kata   yang   memiliki   padanan   selaras   (satu   lawan   satu), 

khususnya bila kata itu digunakan dalam makna primernya dan 

bahasa penerima memiliki padanan makna primer yang sama. 

Misalnya kata  ’rumah’ dalam kalimat:  Ridwan  mempunyai  rumah 

hendak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tentunya penerjemah 

tidak perlu repot mencari padanan ‘rumah‘ karena ada padanan yang 

selaras dalam bahasa Inggris tetapi cukup dengan ‘house‘: Ridwan 

has a house. 

 
b)  Bisa jadi satu kata dalam TBS diterjemahkan dengan dua atau 

beberapa kata dalam bahasa penerima atau sebaliknya. Misalnya, 

dalam bahasa Indonesia kata  ‘bersaudara‘ dalam  kalimat:  Berapa
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kamu bersaudara?  diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 
 

How many brothers and sisters do you have? 
 
 

c)    Beberapa kata dalam TBS diterjemahkan dalam satu kata seringkali 

satu kata harus diterjemahkan dengan beberapa kata dan maknanya 

tetap sama. Misalnya, dalam bahasa Indonesia kata ’mandiri’ 

diterjemahkan dengan to paddle one’s own canoe dalam kalimat: 

‟Kami senangmandiri’ bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris 

dengan We liketo paddle our own canoe. Kata ’abang’ 

diterjemahkan dengan elder brother dalam bahasa Inggris. Misalnya, 

Abang saya pengusaha diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan 

My elderbrother is a businessman. 

 
d)    Seringkali kata generik diterjemahkan dengan kata spesifik atau kata 

generik   diterjemahkan   dengan   kata   spesifik.   Misalnya,   kata 

‘businessman‘ (spesifik) dalam kalimat: My father is a businessman 
 

diterjermahkan dengan pengusaha (generik) Ayah saya pengusaha. 
 

‘Pengusaha‘ adalah kata generik karena maknanya meliputi 

pengusaha pria dan pengusaha wanita. Kata ‘clean‘ (generik) dalam 

kalimat  The  janitor  is  cleaning  the  floor  diterjemahkan  dengan 

‘mengepel‘ (spesifik) Tukang sapu mengepel lantai. Pronomina ‘you‘ 
 

dalam bahasa Inggris tidak boleh serta merta diterjemahkan dengan 
 

‘kamu‘ atau ‘Anda‘ dalam bahasa Indonesia. Penerjemah harus 

menyelidiki konteksnya dengan cermat karena dalam bahasa 

Indonesia sapaan untuk orang kedua memiliki banyak alternatif. Bisa 

jadi konteks itu menghendaki agar pronomina  ‘you‘ diterjemahkan 

dengan ‘Anda, kamu, kau, Saudara, Saudari, Bapak, Ibu, engkau, 

kalian. Sama halnya, promonina ‘dia‘ dalam bahasa Indonesia bisa 

jadi maksudnya adalah ‘he‘ atau ‘she‘. Jadi, penerjemah harus 

memastikan rujukannya, apakah untuk pria (he) atau wanita (she). 

Sebaliknya, pronomina ‖he‘ (spesifik) bisa jadi diterjemahkan dengan 

‖beliau‖ (generik). 
 
 

e)    Dalam hal tertentu, adakalanya penerjemah menggunakan padanan 

resiprokal.  Misalnya,  kata  give  dalam  kalimat  Kiki  gave  me  the
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bookditerjemahkan dengan ―mendapatkan‖ (get) dalam kalimat ―Saya 

memperoleh buku itu dari Kiki (I got the book from Kiki). Dalam hal 

struktur kalimat bisa jadi kita juga menggunakan padanan resiprokal. 

Misalnya, kalimat pasif diterjemahkan dengan kalimat aktif atau 

kalimat aktif diterjemahkan dengan kalimat pasif karena dengan cara 

inilah padanan terbaik dapat dicapai. Contoh, Did Arun invite you to 

her wedding party? (aktif) diterjemahkan dengan Apakah kamu 

diundang Arun ke pesta pernikahannya? (pasif). 

 
f)     Penerjemah  juga  selalu  menemukan  makna  majas  dalam  TBS. 

 

Misalnya,   bila   penerjemah   menemukan   padanan   majas   yang 

sepadan, ia sebaiknya menggunakan majas yang sepadan, tetapi jika 

tidak, ia dapat menggunakan ungkapan yang berbeda. Hal penting 

yang harus diingat oleh penerjemah adalah menemukan cara yang 

paling tepat dan alamiah  untuk menyatakan  kembali makna  yang 

terkandnung dalam TBS. Misalnya, dalam bahasa Indonesia Dia 

bermuka dua, selain dapat diterjemahkan dengan He‟s two-faced, 

dapat pula diterjemahkan dengan cara lain, bergantung pada 

konteksnya: 

 

(i)  dalam arti penipu: He‟s double crosser. 
 

(ii) dalam arrti memihak ke dua pihak: He‟s playing a double role. 

(iii) dalam arti bekerja untuk lawan dan kawan: He‟s a double agent. 

(iv) dalam arti bermuka dua dalam bicara: He seems to be the type to 
 

speak out of both sides of his mouth34. 
 
 
 
 

Pemadanan Kata atau Ungkapan yang tidak Dikenal dalam TBP 
 
 
 
 

Tugas utama penerjemah adalah menemukan pesan dalam TBS 

dan padanan yang tepat dalam TBP. Namun, karena kebudayaan bahasa 

sumber sangat berbeda dengan bahasa penerima, penemuan padanan 
 
 

34 Kamus Ungkapan Indonesia-Inggris oleh Hadi Podo dan Joseph J. Sullivan, Penerbit PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 864
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kata, frase atau ungkapan seringkali sangat rumit. Leksikon dua bahasa 

tidak selaras, karena itu penerjemah harus melakukan penyesuaian- 

penyesuaian karena tidak mungkin ditemukan padanan harfiah atau 

padanan satu lawan satu. Berikut dijelaskan   pemadanan untuk konsep 

yang dikenal dan tidak dikenal dalam bahasa penerima. 

 
 

Penerjemahan Konsep Budaya 
 
 

Salah satu tantangan dalam penerjemahan ialah menemukan 

padanan leksikal untuk objek atau kejadian yang tidak dikenal dalam 

budaya bahasa penerima. Hal ini disebabkan karena tidak tersedia kata 

atau frase dalam bahasa penerima yang dapat digunakan untuk 

mengungkapkan kembali pesan yang terkandung dalam kata atau frase 

bahasa sumber. Konsep dalam bahasa sumber mungkin tidak mempunyai 

padanan leksikal dalam bahasa penerima disebabkan karena perbedaan 

cara pandang, adat istiadat, geografi, kepercayaan, produk budaya dan 

berbagai faktor lain. 

 

Masalah utama yang dihadapi penerjemah untuk menerjemahkan 

konsep yang tidak dikenal adalah kata atau ungkapan yang terkait erat 

dengan   kebudayaan   dan   geografi.   Hal-hal   yang   terkait   dengan 

kebudayaan itu meliputi: 

 

a.  Ungkapan kepercayaan, nilai, seperti siri‟, pesse (dalam kebudayaan 
 

Bugis), wirang (dalam kebudayaan Jawa). 
 

b.  Ungkapan kelembagaan seperti RT (rukun tetangga), RW (rukun 

warga), Kelurahan, PUSKESMAS, Posyandu, Kecamatan, 

Kabupaten, arisan, dsb. 
 

c.  Ungkapan prilaku yang meliputi kebiasaan dan adat istiadat, seperti 

bersila (duduk bersila), 
 

d.  Produk budaya yang meliputi produk karya seni, musik, dan artefak, 

seperti batik, badik, kecapi, dsb. 

 

e.  Ungkapan ekologi yang meliputi flora dan fauna, seperti kerbau, 

anoa, dsb.
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Jika konsep yang diterjemahkan merujuk ke sesuatu yang tidak 

dikenal  dalam  kebudayaan  sasaran,  maka  tugas  penerjemah  menjadi 

lebih berat. Dalam situasi yang demikian, Larson (1998: 179) 

mengungkapkan: 

 

―   Penerjemah tidak hanya harus mencari cara terbaik untuk merujuk 

ke sesuatu yang sudah merupakan bagian dari pengalaman 

pembaca sasaran, tetapi juga harus mencari cara terbaik untuk 

mengungkapkan konsep yang sama sekali baru kepada penutur 

bahasa penerima.‖ 

 
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerjemahkan 

kata, frase, atau ungkapan yang tidak memiliki padanan langsung atau 

yang tidak dikenal dalam bahasa penerima, yaitu padanan deskriptif, 

padanan dengan memodifikasi kata  asing, padanan dengan  pengganti 

kebudayaan, padanan  khusus-umum,  dan  padanan  dengan 

menggunakan kata atau ungkapan bahasa sumber. 

 
 

Padanan Deskriptif 
 
 
 

Padanan deskriptif artinya kata yang diterjemahkan dimulai dengan 

kata umum (generik), kemudian dideskripsikan dengan ciri bentuk, fungsi, 

atau gabungan bentuk dan fungsi. Penggunaan kata umum sangat 

berguna sebagai dasar untuk menemukan padanan yang tepat kemudian 

diberi penjelasan mempunyai bentuk atau fungsi atau gabungan bentuk 

dan fungsi: 

 

(1) Dimodifikasi dengan ciri bentuk, seperti: 
 

Kata badik diterjemahkan dengan small straight knife. Kata 

generiknya adalah knife dan ciri bentuknya adalah small dan 

straight. Small dan straight adalah deskripsi ciri bentuk ‘badik‘. 

Contoh lain35: 
 

(a) Tukang panjat kelapa 
 
 

35 Said, Mashadi, 2002. Penerjemahan untuk konsep yang tidak dikenal dalam bahasa penerima.
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‘Tukang panjat kelapa‘ diterjemahkan dangan ‘the man who 

climbed the trees‘ dalam konteks kalimat. 

 

TBS: Tukang panjat kelapa itulah yang selalu datang makan 

ke kedai kecil itu. 

 

TBP: … the men who climbed the trees took their meals at 

the food stall. 

 

(b) Bayuan 
 

Kata  ‗bayuan‘  diterjemahkan  dengan  ‗wine  from  last  night‘ 
 

dalam konteks kalimat. 
 

TBS:   “   Ada   bayuan,   Emak?”   tanya   seorang   dengan 
 

membau-baui guci tuak. 
 

TBP: “Still got some of that wine from last night?‖  one of 
 

them asked Men Negara while sniffing at the wine jar. 
 

(c) Pelebuan 
 

Kata ‘pelebuan‘ diterjemahkan dengan ‘the royal cremation 

ceremony‘ dalam konteks kalimat. 

 

TBS: Dari situ keduanya pun  berangkat ke Karangasem akan 
 

menyaksikan ―pelebuan‖ yang hebat itu. 
 

TBP: From Denpasar they set off together from Karangasem 

to become spectators at the imposing spectacle of the 

royal cremation ceremony. 

 

(2) Dimodifikasi dengan pernyataan fungsi, seperti: 
 

Kata badik diterjemahkan dengan knife used as a weapon. Kata 

generiknya adalah knife dan deskripsi fungsinya adalah weapon. 

Badik adalah sejenis pisau yang digunakan sebagai senjata 

tradisional orang Bugis. 

 

(3) Dimodifikasi dengan bentuk dan fungsi, seperti: 
 

Kata  ani-ani  diterjemahkan  dengan  a  small  reaping  knife  for 

harvesting  rice.    Kata  generiknya  adalah  knife,  ciri  bentuknya
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adalah     small  dan  deskripsi  fungsinya  adalah  reapingdanfor 

harvesting. 

 

(4)  Dimodifikasi  dengan  perbandingan.  Perbandingan     ditandai 

dengan kata seperti (like). Misalnya: 

 

Kata anoa diterjemahkan dengan animal like a buffalo. 

Kata badik diterjemahkan dengan knife like a dagger. 

 

Dari empat kemungkinan di atas, pemilihannya tergantung kepada 

bagaimana kata bahasa sumber digunakan dalam teks itu. Pertanyaan 

yang harus dijawab adalah apakah ‘bentuk‘, atau ‘fungsi‘ atau dua-duanya 

yang menjadi fokus dalam teks itu? Misalnya kata ‘badik‘, mungkin yang 

terpenting di situ mendeskripsikan fungsinya, atau bila teks itu memang 

berfokus pada bentuk dan fungsinya karena kata ‘badik‘ merupakan fokus 

pembahasan, maka deskripsi bentuk dan fungsi perlu dimasukkan. 

 
 
 
 

Padanan dengan Memodifikasi Kata Asing 
 
 

Kata asing berarti kata yang tidak dikenal oleh umumnya penutur 

bahasa  penerima.  Kata  asing  sering  digunakan  untuk  nama  orang, 

tempat, benda khusus, dsb. Kata seperti ini sering harus ditambah dengan 

penggolong supaya jelas baik berupa nama orang, tempat, benda, dsb. 

Kata asing itu tidak akan bermakna kecuali jika kata itu dimodifikasi. 

Sesudah  penggolong  itu  digunakan,  penerjemah  dapat  menggunakan 

kata tersebut tanpa penggolong lagi. 

 

(1)       Dimodifikasi dengan penggolong, seperti: 

Dingklik diterjemahkan denganstool called dingklik 

Bakiak diterjemahkan dengansandals called bakiak 

(2)       Dimodifikasi dengan deskripsi bentuk, fungsi, atau keduanya, 

seperti: 

 

Kata  dingklik  diterjemahkan  dengan  dingklik,  small  woodden 
 

stool used for sitting or place one‟s feet over.
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Padanan dengan Pengganti Kebudayaan 
 
 

Ada kata tertentu, yang tidak dikenal dalam TBP, yang tidak dapat 

diterjemahkan dengan kata generik atau dengan kata asing ditambah 

dengan modifikasi.  Unsur  leksikal  tersebut diterjemahkan  dengan  kata 

yang tidak persis sama tetapi terdapat dalam bahasa penerima. Cara ini 

disebut padanan budaya. Padanan budaya hanya digunakan jika kata itu 

bukan merupakan fokus dalam teks. 

 

Penerjemah   harus   mencamkan   bahwa   cara   ini   tidak   boleh 

digunakan pada situasi   menerjemahkan kejadian historis atau naratif 

sebuah kejadian sebenarnya.   Bila kejadian atau benda yang asing itu 

menjadi fokus, maka cara ini tidak boleh digunakan. Misalnya,  Hanya 

bambu runcing yang digunakan arek-arek Suroboyo melawan penjajah. 

Senjata bambu runcing dalam teks ini merupakan fokus pembicaraan. 

Karena itu, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan 

dagger, gun, fire arm, spear   atau nama senjata lainnya. Sebaliknya, 

dalam konteks Ia memberi makan anjingnya sebelum berangkat kerja. 

Pada kalimat ini kata anjing bukan merupakan fokus, melainkan memberi 

makan  sebelum  berangkat  bekerja.  Dalam  kalimat  ini,  kata  anjing 

berarti binatang piaraan. Binatang piaraan banyak macamnya. Bagi orang 

Islam pada umumnya, binatang piaraannya adalah kucing. Jadi, bila teks 

ini  diterjemahkan  untuk  orang  Islam,  maka  sebaiknya  digunakan  cara 

‘padanan dengan pengganti kebudayaan‘. Jadi, kata anjing bisa 

diterjemahkan dengan binatang kesayangan, atau mungkin dengan kata 

kucing. 

 
 
 
 

Padanan Khusus-Umum 
 
 

Strategi pola khusus-umum digunakan oleh penerjemah profesional 

untuk menerjemahkan kata/ungkapan yang tidak dikenal dalam bahasa 

penerima. Misalnya, kata  belati diterjemahkan dengan knife:
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TBS: …Di mana subuh hari di muka gedung komedi bisa bertemu 
 

tubuh lelaki diam terbaring dengan belati di dada. 
 

TBP: …Where dawn outside the opera might reveal the outstretched 
 

body of a man, a knifein his chest 
 

Contoh lain: kata daun ketapang diterjemahkan dengan leaves dalam: 
 

TBS: …daun ketapang makin lebat berguguran… 

TBP: …leaves fall more thickly… 

Belati merupakan sejenis senjata tajam yang digunakan untuk 

membela  diri  atau  menyerang  orang  lain.  ―Belati‖   adalah  salah  satu 

senjata khas di Indonesia. Karena kata belati adalah nama khusus dan 

bukan merupakan fokus dalam teks ini, sehingga padanan untuk kata 

belati adalah knife (generik). ―Ketapang‖ merupakan salah satu jenis 

pohon khas Indonesia atau asia tenggara, sehingga tidak mempunyai 

padanan   dalam   bahasa   Inggris.   Karena   daun   ketapang   bukan 

merupakan fokus pembahasan dalam teks ini, maka cara untuk 

menerjemahkannya bisa menggunakan kata generik yaitu leaves. 

 
 
 
 

Padanan dengan Menggunakan Ungkapan  Bahasa Sumber 
 
 

Strategi penerjemahan dengan menggunakan kata atau ungkapan 

bahasa sumber dilakukan dengan dua cara yaitu 1) dengan penjelasan 

dan 2) tanpa penjelasan. Kata/ungkapan yang menggunakan strategi 

penerjemahan itu adalah sebagai berikut. 

 

(1) Kata Serapan dengan Modifikasi 
 

Misalnya, kata wolon diambil ke dalam bahasa penerima kemudian 

dijelaskan. 

 

TBS: Mereka menyebutnya wolon,… 
 

TBP: They call wolon, the resting period… 
 

Kata ―wolon‖ diambil ke dalam bahasa penerima, kemudian diberi 

penjelasan atau modifikasi, yaitu ‘the resting period‘.
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(2) Kata Serapan tanpa Modifikasi 
 

Misalnya katasengguhu, dangdut, gamelan di ambil ke dalam 

bahasa penerima tanpa penjelasan. 

 

TBS   : Dan sengguhu adalah pangkat upacara 

agama Wisnu. 

TBP  : In Visnuite ritual there is the rank of 
 

sengguhu. 
 

TBS   : ―Ah, ia sedang nonton dangdut di 
 

kuburan,‖ monyet berkata. 
 

TBP    : ―He is probably watching a dangdut show 
 

at the cemetery,‖ said the monkey. 
 

TBS   : Kau dengarkah suara gamelan tak putus- 
 

putusnya dilantunkan… 
 

TBP   : Can you hear the sound of the gamelan 
 

endlessly rolling out… 
 

Penerjemah mengambil langsung kata atau ungkapan  sengguhu, 

dangdut, gamelan ke dalam teks penerima tanpa penjelasan. 

 
 
 
 

Pemadanan Istilah 
 
 

Istilah, khususnya istilah ilmu pengetahuan, juga sangat menantang 

dalam penerjemahan. Untuk pemadanan istilah, ada dua cara yang dapat 

ditempuh. 

 
Penerjemahan Langsung 

 
 

Penerjemahan langsung artinya memanfaatkan padanan istilah yang 

sudah ada dalam bahasa penerima. Penerjemah menggunakan padanan 

istilah yang sudah tersedia dalam bahasa penerima. Misalnya:
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TBS                               TBP Impact                            

Dampak Environment                   

Lingkungan Pollution                         

Cemaran 

Treatment plant             Instalasi pengolahan 

Food chain                     Rantai makanan 

Flow rate                        Debit aliran 

Developer                      Pengembang 

Builder                           Pembangun 

Shophouse                    Rumah took (ruko) 

Playground                    Taman bermain 

Department store           Pasaraya,    toko    serba 
ada 

 
Industrial estate             Kawasan industry 

 
 
 
 

Penyesuaian Ejaan (Penyerapan) 
 
 

Penyesuaian ejaan artinya istilah itu diambil ke dalam bahasa 

penerima dengan menyesuaikan ejaan bahasa penerima. Cara ini 

dilakukan bila cara pertama (a) atau padanan istilah asing itu tidak 

ditemukan dalam bahasa penerima. Misalnya: 

 
TBS                                  TBP 

Calculator                         Kalkulator 

Computer                          Komputer 

Ecosystem                        Ekosistem 

Eutrophication                   Eutropikasi 

Reclamation                      Reklamasi 

Conductivity                      Konduktivitas
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Organism                          Organisme 

Condominium                   Kondominium 

Staff                                  Staf 

Management                     Manajemen 

Document                         Dokumen 

Socialization                     Sosialisasi 

Urbanization                     Urbanisasi 

Induction                           Induksi 

Practicum                          Praktikum 

 
 
 
 

PERLATIHAN 
 
 
 

i.   Terjemahkan sendiri paragraf berikut ke dalam bahasa Indonesia. 
 

Setelah itu, Anda bisa mencocokkannya dengan terjemahan yang 

disiapkan36. 
 
 
 

In professional circles, it is widely accepted that at least two-thirds 

of all diseases are caused by lifestyle choices that people make. 

These choices relate to nutrition, to smoking, to insufficient rest 

and relax-action, to attempting to burn the candle at both ends, 

and many other abuses of the body. Many attribute various 

diseases to genetic factors, but as we have mentioned before, 

there  is  always  a  space  between  stimulus and  response,  and 

when people are aware of this space and aware of their own 

capacity to make choices based on principles, they don‘t 

necessarily get the diseases of their genetic predisposition. Even 

most cancers can be cured if they are detected in the first or 

second stage before they become aggressive. 
 
 
 

36Paragraf asli diperoleh dari The 8th Habit oleh Stephen Covey (2004).
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Berbagai lingkup profesional kesehatan telah secara luas 

menerima bahwa minimal dua pertiga dari semua penyakit yang 

diderita orang, sebenarnya disebabkan oleh pilihan gaya hidup 

yang diambil oleh orang-orang itu sendiri. Pilihan-pilihan ini 

berkaitan dengan nutrisi, merokok, kurangnya istirahat, dan 

relaksasi, mencoba memaksa tubuh melakukan yang berlebihan, 

dan perlakuan-perlakuan tidak alamiah lainnya terhadap tubuh. 

Banyak orang yang mengaitkan berbagai penyakit dengan faktor- 

faktor genetik, tetapi seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, 

selalu ada ruang antara stimulus dan respons, dan jika kita 

menyadari ruang ini dan menyadari kemampuan kita untuk 

membuat pilihan berdasarkan prinsip, belum tentu kita akan 

menderita penyakit sekalipun sudah terpola secara genetik pada 

diri kita. Bahkan sebagian besar kanker bisa disembuhkan jika 

terdeteksi pada tahap stadium satu atau dua sebelum menjadi 

agresif.37
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37Dari Terjemahan The 8th Habit oleh Zein Isa, Penerbit PT Gramedia (2005).





145 |  

BAB 7 
 
 
 

PENILAIAN TERJEMAHAN 
 
 
 
 
 

Setiap penerjemah  hendak  menghasilkan  terjemahan  berkualitas. 

Sejak sebuah pekerjaan terjemahan dimulai, ada sejumlah pertanyaan 

dalam  benak  penerjemah.  Bagaimana  memahami  pesan  pada  TBS 

dengan tepat? Bagaimana pesan TBS dapat dikomunikasikan dengan 

tepat  dalam  TBP?  Apakah  pesan  yang  dialihkan  itu  dapat  dipahami 

dengan  baik  oleh  pembaca  TBP?  Bagaimana  menemukan  kata  dan 

kalimat yang akurat, jelas, alamiah, dan dinamis agar pembaca TBP tidak 

terkesan asing dengan teks terjemahan. 

 

Berkualitas tidaknya suatu terjemahan dapat ditentukan melalui 

empat sudut pandang yaitu keakuratan, kejelasan, kealamiahan, dan 

kedinamisan. Keakuratan berarti sejauhmana pesan dalam TBS 

disampaikan dengan benar dalam TBP. Pesan yang disampaikan penulis 

dan TBS harus persis sama dengan pesan yang dipahami penerjemah 

dan dituangkan kembali ke dalam TBP dengan tepat. Keakuratan atau 

ketepatan bermakna tidak satu pun pesan yang disampaikan penulis 

menyimpang dalam TBP. Bila ada pesan yang menyimpang, maka 

terjemahan itu tidak dinamakan akurat atau tepat. Jadi, keakuratan adalah 

makna yang ditangkap pembaca TBS sama persis dengan makna yang 

ditangkap pembaca TBP. 

 

Sejak awal kegiatan penerjemahan dilakukan, misalnya telah 

diselesaikan satu bagian, penerjemah sudah harus memulai kegiatan 

evaluasinya, apakah teks yang diterjemahkannya  itu  sudah  tepat atau 

belum. Hal ini akan membantu penerjemah untuk melakukan tugasnya 

dengan baik untuk kegiatan selanjutnya. Bila dibiarkan, maka akan 

bertumpuk dan kesalahan yang dibiarkan akan menjadi beban yang 

memungkinkan   terjemahan   selanjutnya   juga   akan   salah.   Dengan 

demikian,     pemeriksaan     lebih     awal     perlu     dilakukan     sedini
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mungkin.Penerjemah diminta untuk tidak melanjutkan bila terdapat 

keraguan yang memungkinkannya akan terperosok ke dalam kekeliruan 

yang menyesatkan. Sebaliknya, bila terjemahan itu dicermati sedini 

mungkin dan dipastikan keakuratannya, penerjemah akan terbantu untuk 

menyelesaikan tugas terjemahannya dengan baik. 

 

Hal kedua yang menjadi penilaian penerjemahan adalah 

kejelasan.Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kadang-kadang  penulis 

TBS tidak membuat semua informasi itu tersurat, tetapi tersirat. Oleh 

karena itu, penerjemah harus selalu mewaspadai kondisi yang demikian. 

Bila   tidak,   maka   pembaca   TBP   akan   mengalami   kesulitan   untuk 

memahami  dengan  baik  hasil  terjemahan  itu.  Dalam  kondisi  yang 

demikian itu, penerjemah harus selalu mencermati informasi yang dibuat 

tersirat oleh penerjemah untuk dibuat eksplisit, sehingga hasil 

terjemahnnya menjadi lebih jelas dan pembaca bahasa penerima tidak 

perlu mengernyitkan kening, melainkan  akan  terus merasa  santai  dan 

nyaman membaca informasi yang disajikan penerjemah sesuai dengan 

pesan TBS.Kejelasan berarti sejauhmana pesan yang dikomunikasikan 

dalam TBP dapat dipahami dengan mudah pembaca bahasa penerima. 

 

Hal ketiga yang menjadi perhatian evaluasi terjemahan adalah 

terjemahan itu haruslah alamiah. Kealamiahan berarti sejauhmana pesan 

dikomunikasikan dalam bentuk yang lazim, sehingga pembaca TBP 

terkesan bahwa teks yang dibacanya adalah teks asli yang ditulis dalam 

bahasanya sendiri. Pembaca terjemahan tidak akan pernah terkesan 

bahwa teks yang dibacanya itu adalah teks hasil terjemahan. Penerjemah 

menggunakan kata-kata, ungkapan, dan struktur kalimat yang dapat 

dipahami dengan baik pembaca TBP, sehingga ia tidak merasa bahwa 

teks yang dibacanya agak asing karena kurang lugas, kaku atau agak 

kaku. Saya sering membaca hasil terjemahan yang sangat enak dibaca 

dan tidak sedikit pun saya merasa bahwa teks yang saya baca itu adalah 

hasil terjemahan. Saya merasa terbuai dengan informasi yang dituangkan 

itu adalah ditulis dalam bahasa saya sendiri, yaitu bahasa Indonesia.
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Bacalah teks di bawah ini: 
 
 
 

Ringkasan Rahasia 
 
 
 

● Hukum tarik menarik adalah hukum alam. Hukum ini sama 

pentingnya dengan hukum gravitasi. 

● Tidak ada yang muncul ke pengalaman kita kecuali jika kita 

memanggilnya melalui pikiran kita secara terus-menerus. 

● Untuk   mengetahui   apa   yang   kita   pikirkan,   tanyakan 

bagaimana perasaan kita kepada diri kita sendiri. Emosi 

adalah  alat  berharga   yang   mengatakan  apa   yang   kita 

pikirkan. 

● Mustahil kita merasa tidak enak atau buruk sekaligus ketika 

kita memiliki pikiran yang baik. 

● Pikiran  menentukan  frekuensi  kita,  dan  perasaan  segera 

mengatakan  frekuensi  kita  berada  di  mana.  Ketika  kita 

merasa buruk, kita berada di frekuensi yang menarik lebih 

banyak hal buruk. Ketika kita merasa baik, kita menarik 

sepenuhnya lebih banyak hal baik kepada diri kita. 

● Pemindah  Rahasia, misalnya  kenangan  yang  indah,  alam, 

atau musik favorit, dapat mengubah perasaan kita dan 

memindahkan frekuensi kita dengan segera. 

● Perasaan  cinta  adalah  frekuensi  tertinggi  yang  bisa  kita 

pancarkan.   Semakin   basar   cinta   yang   kita   pancarkan, 

semakin besar kekuatan yang kita gunakan. 

 
 

Aspek ketiga adalah kedinamisan. Kedinamisan berarti respons 

pembaca TBS sama dengan respons pembaca TBP. Bila respons 

pembaca bahasa sumber membuat pembacanya sedih, maka pembaca 

bahasa penerima pun harus sedih, bukan sebaliknya. Bila  sebaliknya, 

maka tugas penerjemah tidak berhasil. Agar tugas penerjemah berhasil 

dengan baik, penerjemah harus mampu menjiwai unsur emosi yang ada 

dalam teks yang akan diterjemahkan. Misalnya, teks yang dicantumkan di 

atas  (Ringkasan  Rahasia)  memberikan  pemahaman  kepada  pembaca



148 |  

akan pentingnya mengatur frekuensi kita untuk menarik hal-hal baik ke 

dalam diri kita. Teks itu bercerita bahwa ‗manusia adalah subjek dalam 

kehidupannya‘dan dalam diri manusia ada unsur penting yang harus 

dikelola, yaitu pikiran. Teks itu memberikan motivasi kepada seseorang 

untuk menyetel pikirannya, apakah mau positif atau negatif. Dengan 

demikian, teks yang dipaparkan di atas memenuhi empat unsur dalam 

penilaian suatu teks terjemahan, akurat/tepat, jelas, alamiah, dan dinamis. 

Untuk jelasnya, bandingkan teks aslinya dalam bahasa Inggris: 

 
 

Secret Summaries 
 
 
 

● The law of attraction is a law of nature. It is as impartial as 

the law of grativity. 

● Nothing can come into your experience unless you summon 

it through persistent thoughts. 

● To  know  what  you‟re  thinking,  ask  yoursef  how  you  are 

feeling. Emotions are valuable tools that instantly tell us what 

we are thinking. 

● It is impossible to feel bad and at the same time have good 

thoughts. 

● Your thoughts determine your frequency, and your feelings 

tell you immediately what frequency you are on. When you 

feel bad, you are on the frequency of drawing more bad 

things. When you feel good, you are powerfully attracting 

more good things to you. 

● Secret Shifters, such as pleasant memories, nature, or your 

favorite music, can change your feelings and shift your 

frequency in an instant. 

● The feeling of love is the highest fequency you can emit.The 

greater the love you feel and emit, the greater the power you 

are harnessing. 

 
 

Penilaian  terjemahan  pada  dasarnya  harus  dimulai  sejak  suatu 

pekerjaan  terjemahan  dimulai.  Segera  setelah  suatu  unit  atau  bab
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diterjemahkan, pemeriksaan harus dilakukan agar kesalahan yang 

dilakukan tidak terulang lagi. Penerjemah dapat melihat kelemahan- 

kelemahannya yang sekaligus dapat membantunya untuk berbuat lebih 

baik   dalam   penerjemahan   selanjutnya.   Melalui   umpan   balik   itu, 

penerjemah diharapkan tidak akan berbuat kesalahan serupa. Di samping 

itu, penilaian akan lebih efektif jika dilakukan pada unit yang lebih kecil, 

tidak pada saat pekerjaan itu bertumpuk. Kalau pekerjaan itu sampai 

bertumpuk, kemungkinan penilaian sulit dilakukan secara cermat. Namun, 

pemerikasaan menyeluruh tetap harus dilakukan. 

 
 
 

Tujuan Penilaian 
 
 

Ada   empat   alasan   menilai   terjemahan.   Pertama,   penerjemah 

hendak meyakini bahwa terjemahannya akurat. Terjemahannya 

mengomunikasikan makna yang sama dengan makna dalam TBS. Makna 

yang ditangkap pembaca TBS sama dengan makna yang ditangkap 

pembaca TBP; tidak terjadi penyimpangan atau distorsi makna. 

Penerjemah perlu meyakini bahwa dalam terjemahannya tidak terjadi 

penambahan, penghilangan, atau perubahan informasi. Dalam usahanya 

menangkap dan mengalihkan makna TBS ke TBP, penerjemah bukan 

tidak mungkin secara tidak sadar menambah, mengurangi, atau 

menghilangkan informasi penting. Kadang-kadang kekeliruan dilakukan 

pada  saat  menganalisis  makna  TBS  atau  dalam  proses  pengalihan. 

Karena itu, penilaian terhadap keakuratan perlu dilakukan. 

 

Kedua,  penerjemah  hendak  mengetahui  bahwa  terjemahannya 

jelas. Artinya, pembaca TBP dapat memahami terjemahan itu dengan 

baik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang elegan, sederhana, 

dan mudah dipahami. Untuk meyakini bahwa terjemahannya dapat 

dipahami dengan baik, penerjemah perlu meminta penutur bahasa 

penerima  untuk membaca  teks  terjemahannya  agar  dapat 

memberitahukan isi teks yang disampaikan dalam terjemahan itu. 

Penerjemah  perlu  mendapatkan  informasi  mengenai  bagian  teks  yang



150 |  

sulit  dipahami.  Begitu  ada  bagian  teks  yang  sulit  dibaca/dipahami, 

pengecekan ulang harus dilakukan. 

 

Ketiga, penerjemah ingin menguji apakah terjemahannya alamiah. 

Terjemahannya mudah dibaca dan menggunakan tata bahasa dan gaya 

bahasa yang alamiah atau lazim digunakan oleh penutur TBP; tidak kaku. 

Penerjemah perlu mengetahui bahwa terjemahannya terasa alamiah, 

sehingga pembaca TBP seolah-seolah membaca karangan yang ditulis 

dalam bahasanya sendiri, bukan hasil terjemahan. Penerjemah mungkin 

mengomunikasikan  pesan  secara  akurat.  Dia  memahami  TBS  dengan 

baik, mengalihkan pesan dengan akurat, dapat dipahami oleh pembaca, 

tetapi dalam memindahkan pesan ke dalam TBP, dia menggunakan 

bahasa yang tidak alamiah, sehingga terkesan bahwa teks itu adalah teks 

terjemahan. Mengapa? karena penerjemah terikat pada struktur TBS. 

Karena itu, terjemahan itu harus diuji apakah telah menggunakan bahasa 

yang alamiah atau tidak. Apakah terasa ―pas‖? Apakah menggunakan 

bahasa yang tidak kaku? Atau apakah terasa ―mulus‖? Jika pembaca TBP 

terkesan bahwa bahasa yang digunakan dalam terjemahan itu tidak 

alamiah, maka perbaikan harus dilakukan. 

 

Tujuan keempat menilai terjemahan adalah mencermati 

kedinamisannya. Kedinamisan bermakna seberapa besar terjemahan itu 

mengikuti suasana batin yang terkandung dalam teks bahasa sumber 

(TBS). Bila terjemahan itu berbeda suasana batinnya dengan teks bahasa 

sumber, maka bisa dipastikan bahwa terjemahan itu tidak berhasil. Uji 

kedinamisan  berarti  uji  suasana  batin  teks  terjemahan  itu.  Bila  teks 

bahasa sumber itu mengandung suasana kegembiraan, maka 

terjemahannya pun harus menyebabkan pembacanya gembira atau 

terhibur. Kunci utama uji kedinamisan ini adalah suasana batin, yaitu 

RESPONS PEMBACA.
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Teknik Menilai Terjemahan 
 
 

Sesuai dengan tujuan menguji terjemahan sebagaimana 

dikemukakan di atas, ada beberapa teknik terjemahan yang dapat 

digunakan, yaitu uji keakuratan, uji kealamiahan, uji keterbacaan, 

terjemahan balik, uji inteligibilitas atau keterpahaman, dan uji 

kekonsistenan. 

 
 
 

Uji Keakuratan 
 
 

Menguji keakuratan berarti mengecek apakah pesan yang 

dipindahkan dari TBS sama dengan pesan yang ada dalam TBP. Tujuan 

penerjemah adalah mengomunikasikan pesan secara tepat atau akurat. 

Penerjemah  tidak  boleh  mengabaikan,  menambah,  atau  mengurangi 

pesan  yang  terkandung  dalam  TBS,  hanya  karena  terpengaruh  oleh 

bentuk formal TBP. Untuk menyatakan pesan secara tepat, penerjemah 

bukan hanya boleh tetapi justru harus melakukan perubahan bentuk atau 

struktur  gramatikal  kalimat.  Penerjemah  boleh  saja  melakukan 

penyesuaian bentuk, tetapi hanya pada bentuk, Misalnya, membuat hal- 

hal yang bersifat implisit menjadi eksplisit. Perubahan struktur kalimat, 

mutlak diperlukan dengan tujuan menyampaikan pesan yang dipahami 

penerjemah agar dapat  dituangkan  dengan  lugas  oleh  penerjemah  ke 

dalam terjemahannya. Penerjemah tidak boleh ragu-ragu mengambil 

langkah-langkah radikal untuk mempertahankan pesan. 

 

Mempertahankan  pesan  TBS  ditegaskan  oleh  Nida  dan  Taber 
 

(1982:13) sebagai berikut: 
 
 

―… pesan harus diutamakan karena isi pesanlah yang 

terpenting. … Hal ini berarti bahwa perubahan tertentu yang 

agak radikal   struktur formal tidak saja dibolehkan, tetapi 

bahkan mungkin sangat diperlukan‖. 

 
Tujuan utama uji ini adalah mengecek kesepadanan isi informasi. 

Pengecekan   ini   dilakukan   untuk   meyakini   bahwa   semua   informasi
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disampaikan, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang bertambah, dan 

tidak ada yang berbeda. 

 

Setelah semua informasi diyakini telah tersampaikan, penerjemah 

perlu mencari kesenjangan dalam terjemahan dengan membandingkan 

TBS dan TBP. Dia perlu mencatat hal-hal yang perlu dipertimbangkan 

ulang. Dia harus seobjektif mungkin menilai pekerjaannya secara kritis. 

Pada saat yang sama, dia harus berhati-hati, jangan sampai ia mengganti 

sesuatu yang seharusnya tidak perlu diganti (Larson, 1998:534-535). 

 

Teknik yang terbaik dilakukan dalam hal uji keakuratan adalah 

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

ruang yang dapat digunakan untuk menulis perbaikan. Maksud uji ini 

bukanlah bagaimana akuratnya kita memindahkan bentuk TBS ke TBP, 

tetapi untuk mengecek apakah pesan dan dinamika TBS benar-benar 

telah dikomunikasikan dalam TBP. 

 

Dalam pengujian keakuratan/ketepatan ini, penerjemah harus 

menyandingkan  TBSdengan  TBP.  Penguji  kadang  harus  bolak-balik 

antara TBS dan TBP untuk memastikan ketetapan pesan yang dipahami 

dalam TBS dengan makna/pesan yang  dituangkan dalam TBP. 

 

Dalam uji keakuratan ini, penerjemah harus mempertahankan 

dinamika TBS. Dia harus memastikan bahwa terjemahnnya itu dinamis. 

Dinamis    berarti terjemahan yang disajikan mengundang respons 

pembaca TBP sama dengan respons pembaca TBS (Larson: 1998:6). 

Penerjemah harus setia pada TBS. Untuk melakukan hal ini, dia harus 

mengomunikasikan  bukan  hanya  informasi  yang  sama,  tetapi  juga 

respons emosional yang sama dengan TBS. 

 

Untuk menghasilkan terjemahan yang memiliki dinamika yang sama 

dengan teks aslinya, terjemahan itu haruslah alamiah dan mudah 

dimengerti, sehingga pembaca mudah menangkap pesannya, termasuk 

informasi dan pengaruh emosional yang dimaksudkan oleh penulis TBS 

(Larson: 1998:36). 

 
Mari kita perhatikan terjemahan yang dikutip dari Machali (2000:128-9) 
sebagai berikut.
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TBS: Bila seorang gadis berkenan di hati seorang pemuda, maka ia 

memberitahu orang tuanya untuk melamar pujaan hatinya itu. Orang 

tua  si  jejaka  kemudian  mengadakan  lamaran  kepada  orang  tua  si 

gadis. Upacara ini disebut mepadik. … (Dari Ragam Budaya Daerah, 

1992) 
 
 
 

TBP: When a young girl falls in love with a young man, then she 

informs her parents about themarriage proposal to the idol of her heart. 

This ceremony is called mepadik … 

 
 

Jika TBS di atas dikaji secara cermat, tercermin dengan jelas bahwa 

pria menempati posisi yang sangat aktif atau pengambil inisiatif: 

 
 

“Ia memberitahu orang tuanya untuk melamar pujaan hatinya‖ 
 
 
 

Teks bahasa sumber sesungguhnya ‗wanita penempati posisi pasif, 

penuh kepasrahan menanti untuk dilamar‘ yang tersimpul dalam: 

 
 

―Orang   tua  si  jejaka  kemudian  mengadakan  lamaran 

kepada orang tua si gadis‖. 

 
 

Hal ini sangat berbeda dengan terjemahannya. Dalam 

terjemahannya, tercermin dengan jelas bahwa wanita adalah pengambil 

inisiatif, yang tentunya bertentangan dengan dinamika tks atau latar 

belakang sosio-kulutralnya: 

 
 

―falls  in love; she informs her parents about the marriage 

proposal to the idol of her heart‖. 

 
 

Di sini penerjemah tampak dipengaruhi oleh liberalisasi wanita Barat 

ke dalam terjemahannya. Dengan demikian, dalam terjemahan ini terjadi 

distorsi pesan, yaitu distorsi suasana batin budaya atau sosio-kultural 

yang melatarbelakangi teks bahasa sumber.
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Berbeda dengan terjemahan berikut: 
 

 
 

TBP: When a youth has his heart set on a girl, he then informs his 

parents to express the intentions of his heart. The bachelor‟s parents 

then deliver a proposal to the girl‟s parents. This ceremony is called 

mepadik. 

 
 
 

Di sini tampak bahwa terjemahan kedua benar-benar 

mempertahankan pesan, yaitu pesan sosiokultural. Penerjemah 

mempertahankan kesan pembaca TBS yang mendudukkan pria sebagai 

posisi aktif atau mengambil inisiatif: 

 
 

―he then informs his parents the intentions of his heart‖ 
 
 
 

Terjemahan  ini  mengandung  kesan  bahwa  wanita  dalam  posisi 

pasif. Terjemahan kedua dapat dikategorikan sebagai terjemahan yang 

mengomunikasikan makna secara tepat dan mempertahankan dinamika 

TBS. 

 
 
 

Uji Keterbacaan 
 
 

Keterbacaan, atau dalam bahasa Inggris disebut readability, 

menyatakan derajat kemudahan sebuah tulisan untuk dipahami 

maksudnya. Tulisan yang tinggi keterbacaannya lebih mudah dipahami 

daripada yang rendah. Sebaliknya, tulisan yang lebih rendah 

keterbacaannya lebih sukar untuk dibaca. Keterbacaan bergantung pada 

ketedasan dan kejelahan. Ketedasan berhubungan dengan keterbacaan 

bahasa, yang ditentukan oleh pilihan kata, bangun kalimat, susunan 

paragraf, dan unsur ketatabahasaan yang lain. Kejelahan berhubungan 

dengan keterbacaan tata huruf, yang ditentukan oleh besar huruf, 

kerapatan  baris,  lebar  sembir,  dan  unsur  tata  rupa  yang  lain  (Sakri, 

1994:165-166).
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Uji keterbacaan dilakukan dengan meminta seseorang membaca 

sebagian  teks  terjemahan  dengan  keras.  Teks  itu  haruslah  bagian 

lengkap, yaitu satu unit. Begitu dia membaca, penilai memperhatikan di 

mana letak pembaca merasa bimbang. Kalau ia berhenti dan membaca 

ulang kalimat itu, harus dicatat bahwa ada masalah keterbacaan. Kadang- 

kadang pembaca tampak tersentak dan berhenti, serta bertanya-tanya 

mengapa dikatakan seperti itu. Adakalanya pembaca menyebutkan kata 

yang berbeda dengan yang tertulis. 

Mari  kita  cermati  terjemahan  yang  dikutip  Djajanegara  (1982:82) 
berikut: 

 
 

TBP: Ia tidak baik memiliki maupun memerlukan sebuah kamus. 

TBS: He neither had nor cared for a dictionary. 

Terjemahan di atas sangat sulit dipahami. Tampaknya penerjemah 

sangat terikat pada struktur kalimat TBS, sehingga selain menyebabkan 

ketidakterbacaan, juga tidak terpahami. Penerjemah tampak memahami 

makna kalimat dalam TBS, tetapi gagal mengungkapkannya dengan jelas 

dalam TBP. Struktur kalimatnya tampak aneh, sehingga maknanya 

berubah. 

Dalam penilaian, penilai tidak boleh mempermalukan pembaca. Dia 

cukup mencatat masalah yang terjadi, termasuk mencatat kata yang 

secara tidak sengaja diganti oleh pembaca. Jika mungkin, dia perlu 

mencatat alasan mengenai kesulitan itu. Pembaca uji keterbacaan 

sebaiknya adalah orang yang menjadi pengguna TBP. Teks mungkin 

terbaca oleh orang tertentu, tetapi tidak bagi orang lain. 

 
 
 

Uji Kealamiahan 
 
 

Beekman dan Callow (1974:24) menegaskan, ―dalam penerjemahan 

alamiah, penerjemah berusaha menyampaikan makna TBS kepada 

pembaca TBP dengan menggunakan bentuk gramatikal dan kosa kata 

yang alamiah.‖ Penerjemah hanya terikat pada makna atau pesan. Dia 

tidak boleh terikat pada bentuk.Terjemahan alamiah juga telah dikenal
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secara luas dengan terjemahan dinamis yang dipopulerkan oleh Nida. 

Penerjemahan dinamis bertujuan untuk menghasilkan terjemahan yang 

diterima secara alamiah oleh pembaca TBP baik dari sudut linguistik 

maupun nonlinguistik (Nida, 2000: 137-139). 

 

Terjemahan yang bersifat alamiah adalah terjemahan yang benar- 

benar hanya berfokus pada pesan. Tidak boleh ada distorsi makna yang 

mengakibatkan pembaca TBP terganggu. Ia harus merasa bahwa 

terjemahan yang dibacanya itu adalah hasil tulisan yang ditulis dalam 

bahasanya sendiri, bukan terkesan sebagai hasil terjemahan. 

Perhatikan terjemahan Machali (2000:5) berikut ini. 
 
 
 

TBS: “…the replacement of textual material in one language (SL) by 
 

equivalent textual material in another language (TL)” 
 

TBP:  ―…    mengganti  bahan  teks  dalam  bahasa  sumber  dengan 
 

bahan teks yang sepadan dalam bahasa penerima ‖ 
 
 

Dalam terjemahan ini tampak dengan jelas bahwa penerjemah 

melepaskan diri dari struktur TBS. Ia menangkap maknanya lalu 

merumuskannya  sendiri  dalam  TBP.  Kata  replacement  (kata  benda) 

dalam TBS diterjemahkan dengan mengganti (kata kerja). Dalam 

terjemahan itu, bentuk TBS tidak dipaksakan. One language tidak 

diterjemahkan dengan satu bahasa dan another language dengan bahasa 

lain.    Penerjemah  justru  menerjemahkan  singkatan  kata  yang  ada  di 

dalam kurung, yaitu ―(SL)‖ dengan  bahasa sumber dan ―(TL)‖ dengan 

bahasa  penerima.  Di  sini  penerjemah  berusaha  mengomunikasikan 

pesan, tanpa harus terikat pada struktur gramatikal TBS. Bandingkanlah 

terjemahan berikut. 

 
TBS: Seldom has their secretary made such mistakes. 

 
TBP 1: Jarang telah sekretaris mereka membuat 

kesalahan seperti itu. 

Terjemahan   di   atas   mungkin   dapat   dipahami   oleh   pembaca 
 

Indonesia, tetapi terasa sangat kaku. Konstruksi bahasa yang digunakan
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mengikuti konstruksi TBS, sehingga kedengarannya tidak alamiah atau 

asing. Tentulah sangat berbeda kesannya jika kalimat itu diterjemahkan: 

 
 

TBP 2: ―Sekretaris mereka jarang membuat 

kesalahan seperti itu.‖ Atau 

―Jarang sekretaris mereka membuat 
 

kesalahan seperti itu.” 
 
 

Kealamiahan terjemahan ditegaskan oleh Larson (1998:11) sebagai 
berikut. 

 
―Tujuan penerjemah adalah menghasilkan terjemahan 

idiomatik, yaitu terjemahan yang pesannya sama dengan 

bahasa sumber, tetapi dinyatakan dalam bentuk alamiah 

dalam bahasa penerima.‖ 

 
Perhatikan terjemahan surat pendek yang dikutip dari Machali (2000:6-7): 

 
 

TBS: 
 

Dear Sir, 
 

You will not be paid Job Search Allowance because your wife‟s 
 

income is higher than the amount allowed under the Income Test. 
 

Yours faithfully, 

John Smith, 

District Manager 
 

TBP 1: 
 
 

Tuan yang terhormat, 
 

Tuan  tidak  akan  dibayar  Tunjangan  Pencarian  Kerja  karena 

pendapatan  isteri Tuan  lebih  tinggi  dibandingkan  jumlah  yang 

dibolehkan menurut Uji Pendapatan. 
 

Dengan sesungguhnya, 

John Smith 

Manajer Daerah
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Jika surat pendek bahasa Indonesia di atas dibaca oleh orang 

Indonesia, pasti ia terkesan bahwa surat itu tidak mencerminkan konvensi 

persuratan dan tindakan komunikasi yang lazim ditemui dalam konteks 

dan  antar-komunikan  bahasa  Indonesia.  Misalnya,  kata  sapaan  ―Tuan 

yang terhormat,‖ dan penutup ―dengan sesungguhnya,‖ tidak lazim dalam 

bahasa Indonesia. 

 
 
 

Bandingkan versi kedua: 

TBP 2: 

 
Dengan hormat, 

 

Bapak tidak dapat memperoleh Tunjangan Mencari Kerja karena 

pendapatan isteri Bapak lebih tinggi dari jumlah yang 

diperbolehkan menurut Peraturan mengenai Pendapatan. 

Hormat saya, 

John Smith 

Manajer Distrik 

 
Pada versi kedua tampak jelas bahwa surat itu mencerminkan tata 

persuratan yang lazim dalam bahasa Indonesia (misalnya kata sapaan 

―Dengan  hormat,‖  dan  penutup  ―Hormat  saya,‖). Demikian  juga,  versi 

kedua menggunakan kata-kata dan struktur kalimat yang lebih pas atau 

alamiah daripada versi pertama. 

 

Ketiga penegasan di atas, mengandung pesan bahwa terjemahan 

itu dinilai alamiah jika: 

▪     pesan dalam TBS dikomunikasikan dengan akurat. 
 

▪ pesan  yang  dikomunikasikan  ke  dalam  TBP  menggunakan 

bentuk gramatikal dan kosa kata yang alamiah dalam bahasa 

penerima. 

▪ Terjemahan itu mencerminkan tindakan komunikasi yang lazim 

ditemui dalam konteks dan antar-komunikan dalam TBP.
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Maksud  uji  kealamiahan  adalah  memastikan  apakah  bentuk  dan 

gaya bahasa terjemahan dapat diterima dengan alamiah oleh pembaca 

bahasa penerima atau tidak. Pembaca tidak merasa ―asing‖ ketika ia 

membaca teks terjemahan itu. Pengujian ini harus dilakukan oleh penilai 

yang sudih menghabiskan waktunya untuk membaca seluruh terjemahan 

dan membuat komentar dan saran yang diperlukan. Akan lebih baik jika 

penilaian dilakukan oleh orang yang memiliki keterampilan menulis yang 

baik dalam bahasa penerima. Penilai berfokus pada tingkat kealamiahan 

dan bagaimana meningkatkan kealamiahan dan gaya bahasa terjemahan. 

 

Penilai harus mengetahui prinsip terjemahan seperti bagaimana 

kriteria terjemahan yang baik. Para penilai dapat dilatih dengan baik 

dengan cara meminta konsultan atau penerjemah bekerja bersama-sama. 

Mereka diperkenalkan teks terjemahan yang alamiah dan tidak alamiah. 

Dengan demikian penilai dapat terbimbing untuk menilai kealamiahan teks 

terjemahan.  Namun,  hal  yang  perlu  dijaga  adalah  masalah  ―selera‖. 

Selera, menurut Newmark (1988:191), menyangkut preferensi seseorang 

terhadap pilihan   kata, konstruksi kalimat atau paragraf. Dua kata yang 

bersinonim bisa jadi diterima secara alamiah oleh penutur TBP pada 

umumnya, tetapi karena berdasarkan selera, penilai bisa terpancing untuk 

melakukan perbaikan. Penilai tidak boleh memaksakan selera pribadinya. 

 

Proses yang dapat ditempuh penilai adalah membaca keseluruhan 

terjemahan sekaligus. Ini penting untuk mengecek alir terjemahan dan 

makna keseluruhan teks. Begitu penilai menemukan hal yang tidak 

alamiah,  dia  memberi tanda  dengan  pensil.  Setelah  membaca  secara 

keseluruhan,  dia  perlu  kembali  pada  hal  yang  ditandai  dan 

mempelajarinya secara saksama. Dia perlu menulis komentar untuk 

diberikan kepada penerjemah. Komentar bisa ditulis pada margin atau 

pada kertas terpisah. Kemudian dia menelusuri lagi untuk melihat apakah 

masih  ada  saran  tambahan.  Akan  lebih baik  jika  penilai  memberitahu 

penerjemah mengapa hal itu bermasalah atau mengapa perlu diubah. 

 

Setelah penilai mengecek kejelasan dan kealamiahan, dia juga bisa 

mengecek keakuratannya. Dia perlu membandingkan TBP dengan TBS 

untuk mencari jika ada salah terjemahan, penambahan, dan pengurangan.
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Sekali lagi hanya orang yang memahami prinsip terjemahanlah yang 

dapat memberikan masukan mengenai keakuratan. Yang lain akan 

cenderung dipengaruhi bentuk bahasa sumber yang dapat menyebabkan 

terjemahan tersebut menyimpang dari kejelasan dan keakuratan. Penilai 

yang terikat pada struktur TBS, pastilah sulit menilai terjemahan alamiah 

dengan baik. Penilai, sekali lagi, tidak hanya dituntut memberi pikiran kritis 

mengenai kealamiahan, kejelasan, dan keakuratan, tetapi juga memberi 

saran perbaikan. Jadi, uji kealamiahan memastikan bahwa pilihan kata, 

struktur kalimat, dan gaya teks tidak asing bagi pembaca TBP. 

 
 
 

Uji Inteligibilitas (Keterpahaman) 
 
 

Inteligibilitas atau keterpahaman, atau dalam bahasa Inggris disebut 

intelligibility dan comprehensibility berarti bahwa terjemahan yang 

dihasilkan dapat dimengerti dengan benar oleh penutur TBP atau tidak. Uji 

inteligibilitasatau keterpahaman ini terkait erat dengan masalah kesalahan 

referensial yang mungkin dilakukan oleh penerjemah. Kesalahan 

referensial adalah kesalahan yang menyangkut fakta, dunia nyata, dan 

proposisi, bukan menyangkut  kata-kata (Newmark, 1988:198). 

 

Uji jenis ini dilakukan dengan meminta orang (responden) 

menceritakan ulang isi teks terjemahan dan meminta orang menjawab 

pertanyaan yang diajukan mengenai teks terjemahan itu. Uji inteligibilitas 

atau   keterpahaman   menyangkut   pengujian   terhadap   TBP,   bukan 

pengujian  terhadap  responden.  Para  responden  perlu  diberitahukan 

bahwa pertanyaan yang diajukan kepadanya, bukan untuk menguji 

kemampuannya, tetapi untuk menguji terjemahan itu apakah dapat 

dimengerti pembaca atau tidak. Tes itu bukan menguji kemampuan, bukan 

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

apakah terjemahan itu dapat dipahami oleh pembaca bahasa penerima 

dengan baik atau tidak. 

 

Uji ini dapat dilakukan oleh penerjemah sendiri atau orang yang 

dilatih secara khusus. Namun, jika penerjemah itu sendiri melakukan 

penilaian, dia tidak boleh bersikap difensif terhadap pekerjaannya, tetapi
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benar-benar ingin mengetahui apakah pesan yang dikomunikasikan dapat 

ia pahami dengan baik atau tidak. Idealnya, orang lainlah yang melakukan 

penilain, bukan penerjemah karena penerjemah bisa saja tidak bisa 

bersikap objektif. 

 

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

responden diminta untuk menceriterakan ulang atau memberi ringkasan isi 

teks yang dibacanya. Tujuan meminta responden menceritakan ulang 

adalah untuk melihat apakah alur utama kejadian atau alur tema jelas. 

Jika responden dapat menceritakan dengan benar, maka terjemahan itu 

dapat mengomunikasikan pesan secara umum. Jika responden sulit 

menceriterakan ulang temanya, mungkin diperlukan revisi struktur wacana 

terjemahan. 

 

Penilai sebaiknya tidak menginterupsi responden pada saat 

menceritakan ulang isi teks terjemahan itu. Tetapi, dia cukup mencatat 

apa yang diceriterakan atau merekamnya dengan kaset. Dia tidak boleh 

mengganggu alur pikiran responden, seperti membenarkan atau 

menyalahkan. Jika responden salah, tidak apa-apa karena perlu diketahui 

bahwa itulah masalahnya. 

 

Selain dalam bentuk lisan, responden dapat juga diminta 

menceritakan ulang isi TBP dalam bentuk tulis. Responden menceritakan 

ulang isi TBP dengan kata-katanya sendiri. Jadi, dia melakukan semacam 

parafrase. 

 

Langkah kedua untuk menguji inteligibilitas atau keterpahaman 

adalah membuat pertanyaan mengenai teks yang diterjemahkan. 

Pertanyaan itu harus disiapkan terlebih dahulu, tidak dilakukan secara 

mendadak. Hal ini dapat memberikan waktu bagi penilai untuk memikirkan 

hal-hal yang diharapkan agar responden memahami dan menentukan 

dengan tepat hal-hal yang ia ingin cek. Dengan cara ini ia dapat 

merumuskan pertanyaan dengan cermat, sehingga ia dapat memperoleh 

informasi yang ia cari. 

 

Ada beberapa jenis pertanyaan. Setiap jenis pertanyaan memiliki 

maksud  yang  berbeda.  Pertanyaan  bisa  diarahkan  untuk  memberi
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informasi tentang gaya wacana, atau tentang tema teks, atau pertanyaan 

rinci. Pertanyaan gaya menyangkut genre dan gaya teks. Tujuannya 

adalah untuk melihat bahwa teks disampaikan secara tepat dan terampil. 

Pertanyaan yang dapat diajukan seperti: 

 

a) Ceritera jenis apa ini? 
 

b) Apakah orang yang berceritera muda atau tua, pria atau wanita? 
 

c) Apakah ia berceritera kepada anak-anak atau kepada orang tua? 
 

Pertanyaan tema menyangkut subjek pembahasan secara 

keseluruhan. Pertanyaan yang dapat diajukan seperti: ―Masalah 

apa yang dibahas dalam tulisan itu?‖ Pertanyaan rinci 

menanyakan tentang informasi tertentu dalam TBP. Pertanyaan, 

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

mengapa, dan bagaimana atau bergantung pada tujuan penilai. 
 

 
 

Terjemahan Balik 
 
 

Cara lain menilai berhasil tidaknya suatu terjemahan adalah melalui 

terjemahan   balik.   Tujuan   utama   terjemahan   balik   adalah   untuk 

mengetahui apakah pesan yang dikomunikasikan sepadan dengan pesan 

dalam TBS atau tidak. 

 

Teknik terjemahan balik adalah meminta orang lain yang menguasai 

TBS dan TBP menerjemahkan balik teks terjemahan ke dalam TBS. Dia 

harus melakukannya tanpa membaca TBS.    Terjemahan balik ini 

memungkinkan penerjemah mengetahui apa yang ia komunikasikan. 

Terjemahan balik berbeda dengan menerjemahkan. Dalam 

menerjemahkan, penerjemah menggunakan bentuk alamiah dan jelas; 

dalam penerjemahan balik, bentuk literal digunakan untuk menunjukkan 

struktur teks terjemahan. Terjemahan balik tidak menilai kealamiahan, 

tetapi pada kesepadanan pesan. Misalnya, Rendra diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris. Dua bait di antaranya diterjemahkan sebagai 

berikut: 

 
TBS :  “… wahai dik Narti/kupinang kau menjadi
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istriku” 
 

TBP:  “… hei little sister Narti/want you for my 

wife.” 

Menurut  Anda,  apakah  terjemahannya  dalam  bahasa  Inggris 

benar?  Untuk  mengetahui  benar-tidaknya  terjemahan  itu  teknik 

terjemahan balik dapat dilakukan. Jadi, ―     … hei littlesister Narti‖ dapat 

diterjemahkan balik ke dalam bahasa Indonesia dengan: 

 
“ … wahai adik kecil Narti/ maukah engkau 

 
menjadi istriku. 

(Chudari, 1990) 

 
Tampaknya  penerjemah  tidak mengindahkan  kebudayaan 

Indonesia. Sebutan ―dik‖ yang digunakan Rendra adalah panggilan untuk 

seorang kekasih. Maknanya bukan ‗adik kecil‘. Melalui terjemahan balik di 

atas, dapat dipahami bahwa terjemahan dik, yaitu little sister tidak tepat, 

bahkan pesannya tidak tersampaikan. 

 

Melalui terjemahan balik, penerjemah dan konsultan dapat membuat 

perbandingan cermat antara TBS dengan TBP, mencari perbedaan dan 

ketidaksepadanan pesan, dan ketidakmemadaian aplikasi prinsip 

penerjemahan. Di samping itu, terjemahan balik dapat memberikan akses 

kepada  konsultan  terhadap  terjemahan  walaupun  dia  tidak menguasai 

TBP. 
 

 
 

Uji Kekonsistenan 
 
 

Uji kekonsistenan sangat diperlukan dalam hal yang bersifat teknis. 

Duff  (1981:  27) menegaskan  bahwa  tidak  ada  aturan  baku  mengenai 

bagaimana cara yang terbaik menyatakan ungkapan TBP. Namun, dapat 

dicatat bahwa ada beberapa kelemahan yang harus dihindari. Salah satu 

kelemahan itu adalah ketidakkonsistenan.
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TBS   biasanya   memiliki   istilah   kunci   yang   digunakan   secara 

berulang-ulang. Jika TBS panjang atau  proses penyelesaian terjemahan 

memakan waktu lama, maka ada kemungkinan terjadinya 

ketidakkonsistenan penggunaan padanan kata untuk istilah kunci (Larson: 

1998: 547). 
 

Pada akhir pekerjaan terjemahan perlu dilakukan pengecekan 

terhadap hal tersebut. Hal ini biasanya terjadi pada dokumen tertentu, 

seperti politik, teknik, ekonomi, hukum, pendidikan, atau agama. Sebagai 

contoh   istilah   ―exposure‖   dalam   pengajaran   bahasa   diterjemahkan 

menjadi ―eksposur‖ atau ―pajanan‖. Penilai harus melihat secara cermat 

bahwa   TBP   menggunakan   istilah   eksposur   atau   pajanan   secara 

konsisten. 

 

Selain itu, ada juga frase kunci, yaitu frase yang selalu digunakan di 

seluruh bagian teks dan memiliki makna yang sama di setiap 

kemunculannya.  Pemeriksaan  harus  dilakukan  untuk  istilah  dan  frase 

kunci semacam itu untuk meyakini bahwa istilah yang sama benar-benar 

digunakan, kecuali kalau ada alasan khusus menggunakan istilah yang 

berbeda dalam suatu konteks. Sebagai contoh, dalam menerjemahkan 

frase ―target  language text‖ perlu dilakukan secara konsisten, apakah 

―teks  bahasa sasaran‖ atau ―teks  bahasa penerima‖. Terserah kepada 

penerjemah apakah dia secara konsisten menggunakan ―teks bahasa 

sasaran‖ atau ―teks bahasa penerima‖. Yang perlu diperiksa adalah 

kekonsistenan penerjemah menggunakan istilah itu. Dalam buku ini, 

misalnya, terjemahan target language textsecara konsisten digunakan 

teks bahasa penerima (TBP). 

 

Kekonsistenan dalam pengeditan membutuhkan perhatian cermat. 

Kekonsistenan dalam hal ejaan nama orang dan tempat amat diperlukan. 

Kata asing yang dipinjam harus diperiksa kekonsistenan ejaannya. 

Penggunaan tanda baca, dan huruf kapital harus diperiksa secara cermat; 

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

titik koma (;), tanda seru (!) atau tanda baca lainnya digunakan secara 

konsisten.
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Pada  pengecekan  terakhir,  format  teks  dan  materi  pelengkap 

lainnya seperti catatan kaki, glosari, indeks, atau daftar isi harus diperiksa 

secara cermat. 

 
 
 
 

PERLATIHAN 
 
 

Editlah terjemahan berikut. Terjemahan ini berasal dari Google Translate. 

Ingatlah bahwa yang Anda akan capai adalah terjemahan yang akurat, 

dipahami, alamiah, dan dinamis. 

 
 

DEVELOPING MENTAL INTELLIGENCE—IQ
38

 

 
 
 

I suggest three ways to develop IO, or mental capacity: First, 

systematic,  disciplined  study  andeducation,  includingstudy  outside  of 

one‘s own field; second, the cultivation of self-awareness so that one can 

make assumptions explicit and think ―outside the box‖ and outside the 

comfort zone, third, learning by teaching and by doing. 

 
 

CONTINUOUS, SYSTEMATIC, DISCIPLINED STUDY AND EDUCATION 
 
 
 

People who have made a commitment to continual learning, growth 

and improvement are those who have the ability to change, adapt, flex 

with the changing realities of life, and become fundamentally equipped to 

produce in any area of life. Our only real economic security lies in our 

power to meet human needs become. Our security does not lie in our 

organizations or our jobs; disruptive technologies may simply make them 

irrelevant. But if we have strong, active, alert, growing, learning mind is to 

the conscience, the wiser it becomes. 

I strongly believe that we should turn the TV way down in our lives 

and get back to reading—reading broadly, deeply, outside our comfort 

zones  and  outside  our  professionalfields.  For  instance,  among  other 
 
 
 

38Teks asli diperoleh dari The 8th Habit oleh Stephen Covey (2004).
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magazines, I like to read Scientific American, The Economist, Psychology 

Today, Harvard Business Review, Fortune, and Business Week. My wife 

constantly encourages me to read more fiction, biographies and 

autobiographies, which are where   her main interests lie. I think she 

counsels wisely. I am also sent many books for endorsements purposes, 

and I have learned to read conceptually by studying the table of contents 

and learning the style of the writer in order to discover where the main 

ideas are expressed or summarized. In this way I can capture the essence 

of many books in a day or so. 

Another very interesting and helpful learning style is to break down 

the  presentations  you  hear  or  books  you  read  into  four  areas:  first, 

purpose; second, main point; third, validation—in other words, evidence; 

and  fourth,  application—in  other  words,  examples  and  stories.  I  have 

found that by training your mind to think in this way while you listen or 

read, it is amazing how well and accurately you can capture and 

understand the material—almost to the point of being able to make the 

presentation that you just listened to as if you had spent many times that 

acquiring such understanding. 

Fundamentally, everyone has to decide for himself or herself the 

best way to maintain continued education. In a Knowledge Worker Age 

world  it  is  so  vital.  People  have  to  look  carefully  at  where  they  are 

spending their time and how much time they are wasting, then become 

very mentally disciplined. The page pays huge dividends. Most people say 

that because they are so busy, they don‘t have much time for reading—or 

even time for their children. The evidence is overwhelming, however, that 

people spend about half their time doing things that are not important, 

even though they are urgent. But the more disciplined a person becomes 

about focusing in the vitally important things, the more she has a strong 

feeling of ―Yes‖ burning inside her heart, it‘s very easy to smilingly and 

cheerfully say ―No‖ to all the many distractions that inevitably come.
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Hasil Terjemahan Google Translate. 
 
 
 

MENGEMBANGKAN MENTAL KECERDASAN – IQ 
 

Saya sarankan tiga cara untuk mengembangkan IQ, atau 

kapasitas mental: Pertama, sistematis, studi dan pendidikan disiplin, 

termasuk studi di luar lapangan sendiri; kedua, budidaya kesadaran diri 

sehingga seseorang dapat membuat asumsi eksplisit dan berpikir" di luar 

kotak" dan di luar zona kenyamanan, ketiga, belajar dengan mengajar dan 

dengan melakukan. 

 
 

TERUS MENERUS, SISTEMATIS, STUDI DISIPLIN DAN PENDIDIKAN 
 
 
 

Orang yang telah membuat komitmen untuk belajar terus- 

menerus, pertumbuhan dan perbaikan adalah mereka yang memiliki 

kemampuan untuk berubah, beradaptasi, melenturkan dengan realitas 

perubahan  hidup,  dan  menjadi fundamental dilengkapi untuk 

memproduksi dalam setiap bidang kehidupan. Kami hanya keamanan 

ekonomi sebenarnya terletak pada kekuatan kita untuk memenuhi 

kebutuhan manusia menjadi. keamanan kita tidak terletak pada organisasi 

kita atau pekerjaan kita; teknologi mengganggu mungkin hanya membuat 

mereka tidak relevan. Tetapi jika kita memiliki yang kuat, aktif, waspada, 

tumbuh, belajar diingat adalah untuk hati nurani, bijaksana menjadi. 

Saya sangat percaya bahwa kita harus mengubah cara TV turun 

dalam hidup kita dan kembali ke membaca—membacasecara luas, 

mendalam, di luar zona kenyamanan kita dan di luar bidang profesional 

kami. Misalnya, di antara majalah lain, saya suka membaca  Scientific 

America, The Economist, Psychology Today, Harvard Business Review, 

Fortune, dan Business Week. Istri saya selalu mendorong saya untuk 

membaca   lebih   lanjut   fiksi,   biografi   dan   otobiografi,   yang   mana 

kepentingan  utamanya  berbohong.  Saya  pikir  dia  menasihati  dengan 

bijak. Saya juga mengirim banyak buku untuk tujuan dukungan, dan saya 

telah belajar membaca secara konseptual dengan mempelajari daftar isi 

dan  belajar  gaya  penulis  untuk  menemukan  di  mana  ide-ide  utama
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disajikan atau diringkas. Dengan cara ini saya bisa menangkap esensi 

dari banyak buku dalam satu hari atau lebih. 

Gaya lain yang sangat menarik dan membantu pembelajaran 

adalah untuk memecah presentasi Anda mendengar atau buku yang Anda 

baca ke dalam empat bidang: pertama, tujuan; kedua, titik utama; ketiga, 

validasikata  lain,  bukti-bukti;  dan  keempat,  aplikasidengan  kata  lain, 

contoh dan cerita. Saya telah menemukan bahwa dengan melatih pikiran 

Anda untuk berpikir dengan cara ini saat Anda mendengarkan atau 

membaca, itu adalah menakjubkan betapa baik dan akurat Anda dapat 

menangkap dan memahami materihampir ke titik yang mampu membuat 

presentasi yang baru saja Anda mendengarkan seolah-olah Anda telah 

menghabiskan banyak kali yang memperoleh pemahaman tersebut. 

Pada dasarnya, setiap orang harus memutuskan untuk dirinya 

sendiri cara terbaik untuk mempertahankan pendidikan lanjutan. Dalam 

dunia  Zaman  Pekerja  Pengetahuan  itu  sangat  penting.  Orang  harus 

melihat dengan seksama pada di mana mereka menghabiskan waktu 

mereka dan berapa banyak waktu mereka membuang-buang, kemudian 

menjadi sangat disiplin mental. Halaman membayar dividen yang besar. 

Kebanyakan orang mengatakan bahwa karena mereka begitu sibuk, 

mereka tidak memiliki banyak waktu untuk membacaatau bahkan waktu 

untuk anak-anak mereka. bukti yang luar biasa, bagaimanapun, bahwa 

orang menghabiskan sekitar setengah waktu mereka melakukan hal-hal 

yang tidak penting, meskipun mereka mendesak. Tetapi lebih disiplin 

seseorang menjadi tentang fokus pada hal-hal yang sangat penting, 

semakin ia memiliki perasaan yang kuat dari "Ya" terbakar di dalam 

hatinya, itu sangat mudah  untuk tersenyum  dan  riang berkata "Tidak" 

untuk semua banyak gangguan yang pasti datang.
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Glosarium 
 

PADANAN: Kesamaan konsep atau pesan dalam teks bahasa sumber 

dan teks bahasa penerima. 

TBS  (TEKS  BAHASA  SUMBER):  Teks  yang  harus  diterjemahkan  ke 

dalam bahasa penerima. 

TBP (TEKS BAHASA PENERIMA): Hasil terjemahan dari teks bahasa 

sumber. 

PENERJEMAHAN: Usaha untuk mengomunikasikan pesan dari teks 

bahasa sumber ke dalam teks bahasa penerima. 

KHALAYAK SASARAN: Kelompok tertentu yang merupakan tujuan 

penulisan suatu teks. 

TERJEMAHAN: Hasil pengalihan/pemindahan pesan dari teks bahasa 

sumber ke dalam teks bahasa sasaran. 

TERJEMAHAN HARFIAH: Terjemahan yang berusaha mengikuti bentuk 

bahasa sumber atau terjemahan satu lawan satu. 

TERJEMAHAN KOMUNIKATIF: Terjemahan yang mampu 

mengomunikasikan pesan dengan baik kepada pembaca bahasa 

penerima. 

MAKNA PRIMER: Makna yang muncul pertama kali dalam pemikiran 

seseorang ketika kata itu disebutkan tersendiri tanpa konteks. 

MAKNA SEKUNDER: Makna selain makna primer, sering juga disebut 

makna kontekstual. 

PADANAN KONSEP YANG DIKENAL: Padanan  konsep  yang dikenal, 

baik dalam bahasa sumber maupun bahasa penerimaan. 

PADANAN KONSEP YANG TIDAK DIKENAL: Padanan konsep yang tidak 

dikenal dalam budaya bahasa penerima. 

PADANAN  KHUSUS-UMUM:  Terjemahan  kata  yang maknanya 

bernuansa khusus ke dalam kata yang bernuansa umum. 

SANDING KATA (KOLOKASI): Bergabungnya dua kata atau lebih yang 

dianggap alamiah bagi penutur asli suatu bahasa. 

KEBUDAYAAN: Himpunan kepercayaan, sikap, nilai-nilai, dan aturan yang 

disepakati bersama oleh kelompok masyarakat tertentu
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KLAUSA: Satuan gramatikal berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya 

terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. 

LEKSIKON: Kata, frase, atau ungkapan yang digunakan penulis untuk 

menyatakan pesan yang disampaikan kepada pembaca. 

PENERJEMAHAN: Usaha untuk memindahkan konsep atau pesan yang 

sama dari satu bahasa ke bahasa yang lain. 
 

KONTEKS: Semua kata yang berada di sekeliling (sebelum dan/atau 

sesudah) kata, frase, atau ungkapan yang bersangkutan. 

PENGALIHAN PESAN: Mengalihkan amanat teks bahasa sumber yang 

dipahami penerjemah sebagai suatu ide ke dalam ide yang akan 

dituangkan secara tertulis ke dalam teks bahasa penerima. 

MAKNA   KONTEKSTUAL:   Makna   suatu   kata   yang   ditentukan   oleh 

konteks. 

MAKNA IMPLISIT: Makna tersirat, yang tidak dinyatakan secara eksplisit. 

MAKNA EKSPLISIT: Makna yang tegas, gamblang, tidak tersembunyi, 

tersurat, dan jelas. 
 

MAKNA FIGURATIF: Makna yang bersifat kiasan atau lambang. 
 

IDIOM: Konstruksi atau gabungan dua kata atau lebih yang kalau 

diterjemahkan secara harfiah tidak masuk akal. 

VERBA FRASE: Kata kerja yang mendapat penambahan adverba yang 

mengubah makna verba. 

KALIMAT PASIF: Kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau 

aktivitas. 

PRESENT PARTICIPLES: Kalimat dengan konstruksi ini ditandai dengan 

hadirnya verba –ing (present participle) yang bertindak sebagai 

ajektiva 

PAST PARTICIPLES: Kalimat dengan konstruksi ini ditandai dengan 

hadirnya  bentuk  verba  –ed  (past  participle)  yang  bertindak 

sebagai ajektiva. 

CAUSATIVE: Kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan jika subjek 

tidak bertanggung jawab langsung terhadap aksi yang terjadi, 

melainkan  seseorang atau  sesuatu  yang  lain  yang  melakukan 

aksi tersebut.
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MODALITAS: Will, shall, can, may, must, might, could, would, should, 

have to, have got to, will have to, need to, need, dare, used to, be 

to, seem, reckon, dan tend. 

EMPHATIC EXPRESSION: Kalimat yang menyatakan keheranan. 

PENULIS: Sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis, atau 

menciptakan suatu karya tulis yang dikenal dalam penerjemahan 
 

sebagai bahasa sumber. 
 

KONTEKS BUDAYA: Konteks yang menunjukkan cara pandang, 

kebiasaan, dan produk kebudayaan tertentu. 

PADANAN DESKRIPTIF: Kata yang diterjemahkan dimulai dengan kata 

umum (generik), kemudian dideskripsikan dengan ciri bentuk, 

fungsi, atau gabungan bentuk dan fungsi. 

PENYESUAIAN EJAAN (PENYERAPAN): Istilah tertentu yang diambil ke 

dalam bahasa penerima dengan menyesuaikan ejaan bahasa 

penerima. 

KEAKURATAN TERJEMAHAN: Pesan yang dipindahkan dari teks bahasa 

sumber sama dengan pesan yang ada dalam teks bahasa 

penerima. 

KETERBACAAN: Derajat kemudahan sebuah teks terjemahan untuk 

dipahami maksudnya. 

KEALAMIAHAN: Terjemahan tersebut tidak disadari oleh pembaca bahwa 

teks yang dibacanya adalah teks hasil terjemahan. 

INTELIGIBILITAS: Pengaruh teks terjemahan terhadap pembaca teks 

terjemahan tersebut sama persis dengan pengaruhnya terhadap 

pembaca teks bahasa sumber. 

KEKONSISTENAN: Istilah atau ungkapan tertentu diterjemahkan dengan 

konsisten dalam seluruh teks.
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151, 152, 154, 155, 179 

Padanan deskriptif, 148 
Padanan Khusus-Umum, x, 152 
padanan leksikal, 146 
paragraf, 5, 27, 28, 29, 37, 42, 113, 

114, 156, 169, 174 
Past ContinuousTense, 92 
Past Participles, ix, 98 
Past Perfect Tense, 93 
pembaca bahasa sumber, 18 
pembaca/khalayak, 117 
pembicara, 49, 100, 104, 105, 117, 

118, 136 
pendidikan khalayak, 124 
penerjemah, iii, vi, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 
51, 52, 54, 57, 59, 64, 67, 77, 78, 
79, 80, 83, 85, 86, 95, 99, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
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131, 134, 135, 136, 143, 144, 145, 
146, 147, 150, 152, 158, 159, 161, 
162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 
171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 
180 

penerjemahan, iii, iv, vi, vii, viii, 1, 
2, 4, 9, 10, 12, 24, 31, 48, 50, 54, 
57, 59, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 90, 
119, 120, 124, 131, 132, 143, 146, 
152, 154, 158, 159, 162, 170, 178, 
179, 188 

Penerjemahan langsung, 154 
pengecekan ulang, 16, 32, 163 
pengeditan, 180 
penulis, iii, 4, 6, 7, 9, 10, 25, 26, 27, 

29, 31, 33, 49, 77, 79, 95, 114, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
131, 137, 158, 159, 167, 183 

Penyerapan, x, 155 
Penyesuaian Ejaan, x, 155 
pesan, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 
77, 78, 79, 80, 117, 118, 121, 123, 
124, 143, 146, 158, 159, 164, 165, 
166, 168, 170, 171, 173, 176, 178, 
179 

PESAN, 10, 13 
pesan yang sama, 10 
pra-anggapan, 117 
present continuous, 85, 86, 88 
Present Participles, ix, 97 
Present Perfect, 90, 92 
present perfect continuous, 93 
produk budaya, 147 
Reduced Adverb Clauses, ix, 100 
resiprokal, 145 
respons, 60, 156, 161, 166 
sanding kata, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 

58, 71, 134 
Sanding Kata, iv, viii, 51 
sasaran, 4, 6, 29, 115, 118, 122, 

123, 124, 147, 180 
simile, 61, 63, 72 
Simile, 61, 62, 63 
Simple Past Tense, 89 
Simple Present Tense, 86 
sinekdoke, 60, 61, 63, 75 
Sinekdoke, 60 
situasi formal, 117 

situasi komunikasi, 5, 7, 16, 24, 25, 
26, 28, 29, 33, 40, 41, 77, 117, 
118, 135, 136 

status sosial, 117 
STRATEGI, v, ix, 143 
struktur gramatikal, 7, 13, 24, 28, 

32, 33, 34, 77, 78, 165, 171 
struktur kalimat, 5, 16, 18, 19, 25, 

29, 34, 77, 78, 79, 83, 95, 145, 
160, 165, 169, 173, 175 

struktur lahir, 11, 51 
TBP, v, ix, x, 4, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 

18, 19, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 41, 50, 53, 64, 67, 
77, 78, 79, 82, 83, 84, 95, 100, 
108, 109, 117, 118, 121, 123, 124, 
125, 126, 128, 143, 146, 149, 151, 
152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 
163, 165,166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180 

TBS, viii, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 
44, 53, 64, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 
84, 100, 108, 109, 117, 118, 120, 
122, 123, 124, 126, 143, 144, 145, 
146, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 
158, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
175, 178, 179 

teks, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 
19, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 40, 50, 
54, 55, 78, 79, 80, 95, 96, 112, 
117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 
126, 131, 133, 135, 136, 137, 150, 
151, 152, 154, 158, 159, 160, 161, 
163, 164, 166, 168, 169, 171, 174, 
175, 176,177, 178, 180 

teks bahasa penerima, 180 
teks bahasa sumber, 164 
tempat, 8, 13, 14, 68, 88, 117, 125, 

133, 134, 135, 136, 150, 180 
Tempat, ix, 135 
tempat dan waktu, 117 
tepat, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 42, 
44, 48, 51, 55, 57, 60, 64, 78, 84, 
86, 115, 118, 122, 123, 124, 134,
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135, 143, 145, 146, 148, 158, 159, 
161, 165, 168, 177, 179 

terjemah, 1 
terjemahan, iii, iv, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 51, 53, 60, 64, 77, 
78, 79, 95, 113, 114, 120, 122, 
123, 124, 125, 126, 131, 133, 135, 
156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 
166, 167, 168,169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 

Terjemahan Balik, v, x, 177 
terjemahan berbasis pesan, 12 
terjemahan harfiah, 12, 14, 15 
Terjemahan harfiah, 12, 29, 58 
There + Be, ix, 112, 113 
tujuan penulis, 26, 119, 120, 137 

Tujuan Penulis, v, ix, 120 
tujuan penulisan, 117 
umur, 6, 117 
ungkapan, 3, 4, 5, 7, 16, 19, 25, 27, 

30, 39, 44, 48, 54, 58, 59, 60, 63, 
64, 81, 133, 134, 136, 143, 145, 
146, 147, 148, 152, 154, 160, 179 

Upon + ing, ix, 110 
Wacana dorongan, 121 
Wacana pembeberan (eksposisi), 

121 
Wacana pemerian (deskripsi), 121 
Wacana prosedur, 121 
wacana tuturan (narasi), 121 
waktu, 8, 12, 26, 35, 43, 51, 64, 84, 

85, 90, 92, 93, 97, 105, 132, 135, 
136, 177, 179, 184 

Waktu, ix, 135





  


