BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sintaksis (Syntax)
Istilah Syntax berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu –
sun- yang berarti „dengan‟ dan taxis yang berarti „menempatkan‟. Istilah syntax
digunakan oleh para ahli linguistik untuk mempelajari struktur kalimat yang terkait
oleh aturan-aturan kebahasaan serta menunjukkan hubungan secara gramatikal dalam
suatu kalimat.
Sintaksis sangat erat hubungannya dengan bentuk-bentuk gramatika. Objek
kajian dalam sintaksis meliputi wacana, kalimat, klausa dan frasa. Menurut McManis
(1988: 53), “Syntax is the study of the structure of sentence.” Jacobs (1995: 4)
berpendapat bahwa, “Syntax is the grammatical principles unit involved in sentenced
structure.” Saeed (1997: 3) mengatakan bahwa, “Syntax is the study of how words
can be combined into sentences.” Pendapat McManis, Jacobs, dan Saeed diperkuat
oleh pendapat Carnie (2007: 26) yang mengatakan bahwa, “The level of linguistic
organization that mediates between sound and meaning, where words are organized
into phrases, clauses, and sentences.”
Jadi dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah
ilmu linguistik yang mempelajari struktur frasa, klausa, kalimat, serta wacana yang
berhubungan dengan gramatika kebahasaan.
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2.2 Tataran Sintaksis
2.2.1 Kata (word)
Kata termasuk dalam salah satu tataran sintaksis yang terkecil dan dapat
berdiri sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Radford (2004: 28) “Words are
traditionally assingned to grammatical categories on the basis of their shared
morphological and syntactic properties.” Maksudnya, kata secara tradisional
dikelompokkan ke dalam tata bahasa.

2.2.2 Frasa (Phrase)
Dalam peristilahan linguistik, istilah frasa lazim digunakan dengan pengertian
yang berbeda-beda. Frasa lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa
gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, atau dapat digunakan gabungan kata yang
mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Maka, jika dilihat dari definisi di
atas bahwa yang disebut frasa itu pasti terdiri lebih dari satu kata. Frasa ialah satuan
linguistik yang lebih besar dari kata, lebih kecil dari klausa dan kalimat dan tidak
memiliki verba. Seperti yang diungkapkan oleh Reid (2000: 290) bahwa “A phrase is
a group at words that is missing a subject, a verb, or both.” Artinya Frasa ialah
sekelompok kata yang tidak memiliki subjek, verba, atau keduanya.

2.2.3 Klausa (Clause)
Klausa adalah bagian gramatikal yang lebih kecil dari kalimat. Kridalaksana
(1993: 110)mengatakan bahwa klausa (clause) adalah satuan gramatikal berupa
kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan
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berpotensi menjadi kalimat. Frank (1972: 222) menyatakan bahwa, “A clause may be
defined in the same way as a sentence: it is a full predication that contains a subject
and a predicate with a finite verb.” Swan (1995) pendapat bahwa, “Clause is a part
of a sentence which contains a subject and a verb, usually joined to the rest of the
sentence by a conjunction.” Pendapat Kridalaksana, Frank, dan Swan tersebut
diperkuat oleh Trask (1999: 35) yang mengatakan bahwa, “Traditionally, a clause is
a grammatical unit consisting of a subject and a predicate, and every sentence must
consist of one or more clauses.”
Dari batasan-batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa klausa adalah
kelompok kata yang berkonstruksi predikatif yaitu yang minimal terdiri dari subjek
dan predikat, dan potensi menjadi sebuah kalimat, misalnya: Cats run pada klausa
tersebut Cats berfungsi sebagai subjek dan run berfungsi sebagai predikat. Klausa
memiliki persamaan dengan kalimat sederhana bila dilihat dari strukturnya. Namun
bila klausa dibandingkan dengan frasa maka perbedaanya jelas terlihat, klausa
berstruktur predikatif sedangkan frasa berstruktur nonpredikatif. Elemen-elemen
dalam klausa terdiri dari: subjek, verba, objek, komplemen dan adverbial.

2.2.4 Kalimat (Sentence)
Kalimat merupakan satuan gramatika yang lebih besar dari kata, frasa, klausa.
Menurut Hornby (2000: 1165), “Sentence is a set of work expressing a statement, a
question or an order, usually containing a subject and a verb.” Sementara itu
pendapat di atas diperkuat oleh Longman (1987: 1289), “Sentence is a group of
words that usually contains a subject and a verb, expresses a complete idea or asks a
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question, and that, when written in English begins with a capital letter nd ends with a
full stop.” Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat
adalah sekumpulan kata yang biasanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat,
menyatakan sebuah pemikiran yang lengkap, sebuah pertanyaan, atau sebuah
perintah, dan biasanya dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan
intonasi final.
Contoh (1):
I come to your house.
Saya datang ke rumahmu.
I di sini dimulai dengan kapital dan diakhiri dengan intonasi final.

2.3 Semantik (Semantics)
Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris semantics, dari
bahasa Yunani sema (nomina) „tanda‟; atau dari verba samanio „menandai‟, „berarti‟.
Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa untuk menyebutkan bagian ilmu bahasa
yang mempelajari makna (Djajasudarma, 1993: 1).
Saeed mengemukakan bahwa, “Semantics is the study of meaning of words
and sentences or Semantics is the study of meaning communicated through language
(2001:3).” O‟Grady (1997: 7) juga berpendapat bahwa, “Semantics is the study of
meaning in human language.”
Makna adalah sesuatu yang diekspresikan oleh bahasa tentang dunia di mana
kita hidup atau di dunia khayalan. Pendapat ini dikemukakan oleh Richards (1985:
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172) “Meaning is what language expresses about the world we live in or any possible
or imaginary world.”
Pendapat lain yang juga mengdefinisikan tentang makna dinyatakan oleh
Catford (1965: 35) yang mengatakan “The total network of relations entered into by
any linguistics from text, item –in- text, structure, element of structure, class, term in
system, or whatever it maybe.” Menurut Catford, makna adalah hubungan atas bentuk
keseluruhan yang ada dalam linguistik seperti teks, struktur, elemen struktur, kelas
kata, istilah dalam sistem, atau bentuk-bentuk lainnya yang mungkin.
Jadi, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa semantik adalah cabang
linguistik yang meneliti arti atau makna. Makna atau arti terdapat dalam tata bahasa
(sintaksis) maupun leksikon. Lebih jauh Catford (1965: 36) membagi makna ke
dalam tiga jenis yaitu makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual.

2.4 Jenis-jenis Makna
Sesuai dengan penjelasan tentang semantik di atas maka, dapat dipahami
bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Oleh karena itu, ada
beberapa ahli yang mengungkapkan jenis-jenis makna dalam semantik.

2.4.1 Makna Leksikal
Menurut Lyon dalam Djajasudarma (1986: 146) mengungkap bahwa “the
term lexical meaning is to be interpreted as the meaning of lexemes”. Jadi makna
leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem tertentu meski tanpa
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konteks apapun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna leksikal adalah makna
yang ada dalam kamus dan dapat berdiri sendiri.
Contoh (2): Horse
Makna leksem Horse adalah large four-ledge animal that people ride on use for
pulling carts. Dalam pendapat ini Newmark (1916: 26) menyatakan bahwa “lexical
meaning stars when grammatical meaning finishes: it is refential and precise, and
has to be concerned both outside and within the context”. Maksudnya, makna
leksikal adalah makna yang tidak berhubungan dengan makna gramatikal, makna
leksikal memiliki acuan yang jelas dan tepat, maka makna leksikal harus mengacu
pada satu referen baik berada di dalam maupun di luar kalimat.
Contoh (3): She rode a horse.
Horse pada contoh nomor 3 memiliki makna yang sama dengan horse pada contoh
nomor 2, karena mengacu pada satu referen yang telah dijelaskan pada contoh nomor
2. Kamus pada umumnya memuat makna leksikal yang dimiliki oleh kata yang
dijelaskan. Penulis menyimpulkan bahwa jika dilihat dalam kalimat makna leksikal
adalah makna yang tidak berhubungan dengan konteks melainkan lansung merujuk
pada referen tanpa menyesuaikan dengan kata lain yang ada pada kalimat baik
sebelum maupun sesudah kata tersebut. Seperti pada contoh nomor 3, makna horse
tidak berpengaruh oleh makna kata she ataupun rode.

2.4.2 Makna Gramatikal
Makna gramatikal adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan
yang lebih besar, misalnya hubungan antara kata dengan kata lain dalam frasa atau
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klausa, makna gramatikal juga membahas tentang hubungan makna antar kata-kata
pembentuk idiom. Merunut Fatima (1999: 13) “makna gramatikal adalah makna yang
menyangkut hubungan antara bahasa, atau makna yang muncul sebagai akibat
berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat”. Sehingga makna gramatikal adalah
makna yang menyangkut dengan unsur-unsur bahasa misalnya hubungan antara kata
dengan kata lain dalam frasa atau klausa. Saeed (1997: 56) memberikan contoh
kalimat yang mengandung makna gramatikal.
Contoh (4): I go to school …… I went to school
Pada kalimat nomor 4I go to school, verba go merupakan makna leksikal atau makna
kamus, yang artinya pergi. Sedangkan verba went bukan makna leksikal karena verba
went dalam bentuk lampau. Dapat dilihat terjadi perubahan makna leksikal ke makna
gramatikal.

2.4.3 Makna Kontekstual
Makna kontekstual merupakan makna yang berkaitan dengan konteks atau
situasi, sebagaimana diungkapkan oleh Catford (1965: 36) “The contextual meaning
of an item is the groupment of relevant situational features with which it is related.”
Maksud dari pengertian tersebut adalah suatu penggabungan dengan ciri-ciri
situasional yang relevan dan saling berkaitan.
Cruse (1995: 16) mengemukakan “Contextual meaning is the pull set of
normality relations which a lexical item contracts with all conceivable contexts.”
Menurut Cruse makna kontekstual dihasilkan dari hubungan antara kata dengan
konteksnya.
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Contoh:
(5). I am surfing now
(6). Surfing the internet
Makna surfing secara leksikal adalah sport of riding on top of the waves using
a board seperti yang terdapat pada contoh nomor 5, sedangkan surfing pada contoh 6
bermakna sebuah aktifitas mencari informasi di internet sesuai dengan konteksnya.
Pada contoh 6 makna surfing tidak lagi bermakna sport of riding on top of the waves
using a board karena terdapat kata internet yang telah mengubah konteksnya. Kedua
contoh tersebut membuktikan bahwa makna dari sebuah kata dapat berbeda sesuai
dengan konteksnya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa makna kontekstual sangat dipengaruhi oleh
situasi atau konteks penggunaan bahasanya.

2.5 Idiom
Palmer (1981: 36) mendefinisikan idiom adalah: “sequence of words whose
meaning cannot be predicated from the meaning of the words themselves”.
Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa idiom adalah serangkaian kata-kata yang
artinya tidak dapat diprediksi dari kata-kata itu bila berdiri sendiri.
Adapun pergertian idiom menurut Feare (1980: vxii): “An expression which
has a special meaning, and this meaning cannot be understood completely by looking
at the individual words in the idiom”, yang berarti idiom adalah suatu ekspresi yang
memiliki arti khusus dan arti ini tidak dapat dimengerti secara keseluruhan hanya
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dengan melihat kata-kata tersendiri tersebut dalam idiom. Teori lain dikemukakan
oleh Griffiths (2006: 19):
“Idiom cannot be worked out from knowledge of the meanings of its parts and
the way they have been put together. Come a cropper means „fall heavily‟ but
we cannot derive this meaning from the meanings of come, a, crop and –er.
Browned off (meaning „disgruntled‟), and see eye-to-eye (meaning „agree‟)
are other examples. Idioms simply have to be learned as wholes”.
Griffiths dalam teorinya menyatakan bahwa idiom tidak dapat diterjemahkan
secara terpisah kata per kata dan cara penggabungannya. Dengan kata lain makna dari
suatu idiom tersebut haruslah dipahami secara keseluruhan.
Adapun pergertian idiom menurut Dixson (1971: i):
“Idiom is an expression which has a meaning different from that of the
individual meaning of each of its component parts. This explains why the
idiom cannot be translated literally from one language into another without
some change in its meaning meaning or connotation.”
Bahwa menurut Dixson idiom adalah suatu ekspresi yang memiliki makna
yang berbeda dari setiap komponennya. Hal ini menjelaskan mengapa idiom tidak
dapat diterjemahkan secara harfiah dari satu bahasa ke dalam bahasa lain tanpa
beberapa perubahan dalam maknanya atau konotasi. Longman (2004: 457) “Idiom is
a group of words that have a special meaning that is very different from the ordinary
meaning of the separate words.” Dapat diartikan, idiom adalah kelompok kata yang
memiliki makna khusus yang sangat berbeda dari makna biasa suatu kata-kata yang
terpisah. Menurut Fromkin, et al (1983: 181):
“There are fixed phrases, consisting of more than one word, with meanings
that cannot be inferred by knowing the meanings of the individual words.
Such expressions are called idioms.”
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Dari pendapat-pendapat terdahulu dapat penulis simpulkan bahwa idiom
adalah ekspresi tertentu dengan makna khusus yang tidak selalu dapat diprediksi dari
kata-kata yang membentuknya dan tidak dapat diartikan secara harfiah. Dengan kata
lain, idiom tidak dapat diartikan kata perkata namun harus secara keseluruhan.

Contoh:
7) bad taste in one‟s mouth
Ekpresi pada contoh (7) tidak dapat diartikan kata perkata tetapi harus secara
keseluruhan yaitu a feeling there is something wrong.
8) bar fly
Contoh (7) akan sangat janggal bila diartikan kata perkata karena ekpresi
tersebut mempunyai makna khusus. Dengan demikian harus dimaknai secara
keseluruhan. Contoh (8) bar fly mempunyai pengertian a person who spends a lot of
time drinking in different pubs or bars.

2.6 Jenis-jenis Idiom
Para ahli bahasa mempunyai pendapat yang berbeda tentang jenis idiom
sesuai

dari

sudut

pandang

mana

mereka

melihat.

Palmer

(1981:

79)

mengkelompokkan idiom menjadi lima jenis, yaitu:
a. Grammatical restriction
Palmer (1981: 80) memaparkan adanya keterbatasan gramatikal yang dimiliki
idiom.
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“But there are a great number of grammatical restrictions. A large number of
idioms contain a verb and a noun, but although the verb may be placed in
the past tense, the number of the noun can never be changed”.
Dari pendapat ini, kita ketahui bahwa di sini Palmer menggambarkan bahwa
kebanyakan idiom terdiri atas verba dan nomina. Walaupun verba bisa diubah ke
dalam bentuk past tetapi jumlah nomina tidak dapat ditambah atau diubah.
Contoh (9):
BSu: “We want this to be a surprise birthday party for Mom. Please remind
everyone not to spill the beans by asking Mom what she would like for
her birthday.”
BSa:Kita ingin menjadi pesta ulang tahun ini sebagai surprise buat Ibu.
Tolong beritahu semuanya, untuk tidak membocorkan rahasia ini
dengan menanyakan Ibu apa yang diinginkannya pada hari ulang
tahunnya.
Spill the beans terdiri atas verba spill, nomina beans, dan memiliki arti
membocorkan. Verba spill dapat diubah ke dalam past tense menjadi spilled the
beans, tetapi nomina beans tidak dapat diubah ke dalam bentuk singular menjadi spill
the bean. Contoh lain, red herring yang memiliki arti something that used to distract
people ferom issues tidak dapat diubah menjadi redder herring.Jika red diganti
menjadi redder maka maknannya berubah dari adjective menjadi comperative
adjective, sehingga maknannya pun berubah.
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b. Syntactic restriction
Palmer (1981: 80) menjelaskan adanya keterbatasan sintaktis yang bervariasi.
“There are also plenty of syntactic restrictions. Some idioms have passives, but
others do not… the restrictions vary from idiom to idiom”. Berdasarkan pendapat
Palmer, ada idiom yang dapat dipasifkan seperti spill the beans menjadi the beans
have been spilled. Pada spill the beans, maknanya dapat diprediksi dari objeknya
berupa nomina beans yang berarti kacang yang tersembunyi dibalik kulitnya dapat
disejajarkan degan rahasia. Contoh lainnya idiom kick the bucket yang berarti mati
atau meninggal tidak dapat dipasifkan menjadi the bucket has been kicked. Idiom ini
maknanya tidak dapat diprediksi. Nomina bucket maupun verba kick tidak dapat
disejajarkan degan mati atau meninggal sehingga idiom ini akan kehilangan makna
idiomatiknya bila dipasifkan.

c. Frozen idiom
Palmer (1981: 80) “Some are more restricted or frozen than other”. Suatu
idiom disebut frozen bila struktur katanya tidak dapat diubah-ubah atau sifatnya kaku.
Misalnya little ones (10)yang berarti anak-anak atau by the way (11)yang berarti
ngomong-ngomong yang tidak memiliki unsur verba.

d. Phrasal Verb
Phrasal verb adalah suatu jenis verba (di dalam bahasa Inggris) yang
berbentuk frasa. Menurut Amold (1985: 184), phrasal verb adalah “lexical verbs
which consist of more than just the verb itself.” Phrasal verb memiliki fungsi yang
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sama dengan verba yang lain, hanya saja verba ini terdiri dari beberapa kata (multiword verbs). Sementara Chambers (1998: vii) mengatakan bahwa phrasal verb is a
short two-word (or sometimes three word) phrase made up of a verb, such as get,
give, make, pull and see, and an adverb (an adverbial particle) or a preposition,
such as in, off, on, out, and up. Maksud dari pengertian tersebut, phrasal verb adalah
frasa yang terdiri dari dua kata pendek atau kadang-kadang tiga kata yang berbentuk
dari verba seperti get, give, make, pull dan see, dan adverbial (partikel adverbia) atau
preposisi seperti in, off, on, out dan up.
Berdasarkan

maknanya,

phrasal

verb

dapat

didefinisikan

sebagai

berikut:verba yang memiliki “new meanings when combined with adverbs are called
verb sets or phrasal verbs,” dan “because these unit add up to more than the sum of
the separate meanings of their elements, they are idioms, so shown in most
dictionaries” (Randall, 1988: 330). Selain itu phrasal verb juga merupakan verba
yang diikuti oleh “an adverbial and/or prepositional particle” (Amold, 1985: 184)
yang maknanya “…is not predictable from the meaning of its parts” (Quirk et al.,
1986: 1162).
Phrasal verb terdiri dari verba utama atau verba yang menyatakan perbuatan
(misalnya go, put, take) dan partikel. Verba yang digunakan biasanya yang bersilabel
tunggal dan merupakan unsur dominan dari phrasal verb itu sendiri, contohnya: pada
„take off‟, „take on‟, „take out‟, dan sebagaianya.
Partikel adalah kata yang tidak dapat diderivasikan atau diinfleksikan; atau
yang mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal
(Kridalaksana, 1993: 155).
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Quirk at al. (1985: 1150) menyatakan bahwa kata-kata yang mengikuti verba
leksikal dalam ungkapan seperti drink up, dispose of, dan get away with secara
morfologis tidak dipisahkan, dan oleh sebab itu dapat disebut sebagai partikel. Masih
menurut Quirk at al. (1985: 1150), sebenarnya partikel-partikel tersebut masuk ke
dalam dua kategori yang berbeda namun saling tumpang tindih, yaitu preposisi dan
partikel adverbial. Kedua kategori tesebut dikatakan sebagai partikel ketika keduanya
mengikuti verba dan berhubungan erat dengan verba tersebut.
Quirk at al. (1985: 1150) mengelompokkan partikel ke dalam 3 kelompok,
yaitu:
1. Against, among, as, at, beside, for, from, into, like, of, onto, upon, with, dan
lain-lain.
2. About, above, across, after, along, around, by, down, in, off, on, out, over,
fast, round, through, under, up, dan lain-lain.
3. Aback, ahead, apart, aside, astray, away, back, forward(s), home, in front,
on top, together, dan lain-lain.
Kelompok kata pada bagian 1 merupakan partikel preposisi, bagian 2 dapat
berfungsi sebagai adverbial dan preposisi. Kemudian bagian 3 merupakan partikel
adverbial.
Coghill (2003: 114) membagi phrasal verb ke dalam dua jenis yaitu:
Separable phrasal verb dan Inseparable phrasal verb.
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1. Separable Phrasal Verb
Coghill (2003: 114) mengatakan bahwa “If a phrasal verb is separable, its
direct object can come between the verb and the particle.” Maksud pernyataan di atas
adalah jika phrasal verb itu berjenis separable maka objek langsungnya dapat
diletakan diantara verba dan partikel.
Contoh: (12) She put on her coat.
(13) She put her coat on.
Pada contoh di atas kata put dan on dapat disatukan ataupun dipisahkan,
ketika kata tersebut dipisahkan, objek dapat diletakan di antara put dan on tersebut.
Contoh lain kalimat separable phrasal verb:
(14) I think we need to clear up the office.
(15) I think we need to clear it up.
Pada contoh di atas kata clear dan up dapat disatukan dan dipisahkan. Objek it
dapat diletakan di antara clear dan partikel up.

2. Inseparable Phrasal Verb
Coghill (2003: 114) “Inseparable phrasal verb must stay together”.
Inseparable phrasal verb harus selalu bersama dan tidak boleh dipisahkan (*). Ketika
dipisahkan kata tersebut menjadi tidak gramatikal.
(16) She could not deal with the situation
(17) She could not deal the situation with*
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Pada contoh di atas kata deal dan with harus disatukan. Ketika kata tersebut
dipisahkan menjadi tidak gramatikal. Berikut adalah contoh kalimat lain dari
inseparable phrasal verb:
(18) I ran intomy cousin in Harrods recently
(19) I ran my cousin into in Harrods recently*
Pada contoh di atas kata ran dan partikel into harus disatukan dan ketika
dipisahkan kata tersebut menjadi tidak gramatikal.

e. Partial Idiom
Palmer (1981: 81) “There are also what we may call partial idioms, where
one of the words has its usual menaing, the other has a meaning that is peculiar to
the particular sequence”. Idiom yang salah satu kata pembentuknya memiliki arti
sebenarnya dan kata lain memiliki arti khusus yang mengacu kepada keseluruhan
rangkain idiom disebut idiom sebagian. Contohnya idiom, white people. White di sini
diartikan putih tetapi tidak seputih kertas, melainkan orang kulit putih
sedangkanpeople tetap diartikan orang. Makna keseluruhan white people ialah orang
ras Eropa yang umumnya memang berkulit putih (pucat).

2.7 Terjemahan
Terjemahan

telahmenjadi

bagian

dari

kehidupan

sehari-hari

untuk

mengkomunikasikan makna dari bahasa lain. Menurut Hatim dan Munday (2004: 6)
“the process of transferring a written text from source language (SL) to target
language (TL)”.

Dalam definisi ini Hatim dan Munday tidak secara eksplisit
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menyatakan bahwa objek yang ditransfer adalah makna atau pesan. Hatim dan
Munday menekankan terjemahan sebagai sebuah proses. Penerjemahan adalah proses
pengalihan pengetahuan SL ke TL se natural mungkin. Penerjemah perlu mengetahui
latar belakang budaya bahasa sumber (BSu) dan bahasa sasaran (BSa) sehingga tidak
ada kesalahpahaman.

2.8 Teknik Penerjemahan
Molina dan Albir (2002) mendefinisikan teknik penerjemahan sebagai
„procedure to analyze and classify how translation equivalence works‟. Hal tersebut
mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan penerjemah untuk menerjemahkan.
Selanjutnya, Molina dan Albir (2002) menyatakan bahwa teknik penerjemahan
mengacu pada „actual steps taken by the translators in each textual micro unit‟. Hal
tersebut berarti teknik penerjemahan adalah cara mengalihkan pesan teks dari bahasa
sumber ke teks bahasa sasaran yang digunakan untuk tataran mikro seperti tataran
kata, frasa, klausa atau kalimat. Berikut ini teknik-teknik penerjemahan yang
dikemukakan oleh Molina dan Albir (2002).

a) Peminjaman (Borrowing)
Peminjaman adalah teknik pengambilan sebuah kata atau ungkapan dari
bahasa sumber. Peminjaman ini dapat berupa peminjaman murni (Pure Borrowing)
dan peminjaman yang sudah dinaturalisasi (disesuaikan dengan sistem fonetik dan
morfologi bahasa sasaran).
Contoh:
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1. Peminjaman Murni (Pure Borrowing)
No
1.

20.

BSu

BSa

I mentioned casually that my Saya katakan sambil lalu bahwa
doctor had absolutely forbidden dokter saya betul–betul melarang
me to drink champagne.

saya minum champagne.

( The Luncheon)

( Makan Siang )

Pada contoh di atas, terdapat teknik peminjaman murni dari champagne yang
diserap lansung menjadi champagne. Tidak ada perubahan dalam tulisan dan
pengucapan.

2. Peminjaman yang sudah dinaturalisasi (Naturalized Borrowing)
No
1.

21.

BSu

BSa

She ate the caviare and she ate Dia makan kaviar itu, setelah itu
the salmon.

makan ikan salmon.

(The luncheon)

(Makan Siang)

Dari kalimat di atas, terdapat penyesuaian bunyi dan juga tulisan sesuai
dengan sistem bahasa sasaran. Caviar → kaviar
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b) Kalke (Calque)
Calque hampir sama dengan metode peminjaman namun di sini telah ada
proses penerjemahan. Istilah asing yang tidak ditemukan dalam bahasa sasaran
kemudian diterjemahkan bagian-bagianya. Setelah sekian lama, istilah terjemahan
tersebut akhirnya menjadi bagian dari bahasa sasaran.
Contoh:
No
4.

BSu

22. Wait! Wait! Stop the bus!

BSa
Tunggu!

Tunggu! Hentikan

bus

itu!

Pada kalimat nomor dua puluhdua terdapat kata“Stop the bus” yang
diterjemahkan menjadi “hentikan bus itu”. Dari kalimat tersebut tidak terdapat
perubahan struktur BSu maupun BSa.

c) Penerjemahan Harfiah (Literal Translation)
Penerjemahan ini berusaha untuk memaknai setiap kata yang ada di kalimat
bahasa sumber dan menyesuaikan dengan kaidah bahasa sasaran. Pada umumnya
metode ini adalah metode pertama yang dipakai ketika menerjemahkan sebuah
frasa/kalimat. Seandainya dengan metode ini makna telah tersampaikan, maka tugas
penerjemah sudah selesai. Namun seandainya belum, maka metode lain harus
diterapkan.
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Contoh:
No
1.

23.

BSu

BSa

She addressed me brightly.

Ia sapa saya dengan ceria.

(The Luncheon)

(Makan Siang)

Contoh kalimat di atas mengunakan teknik penerjemahan harfiah (literal
translation) karena kata-kata BSu lansung diterjemahkan ke dalam BSa dengan
penyesuaian struktur bahasa. Makanya kata-kata yang diterjemahkan ke dalam BSa
struktur bahasanya menjadi kata lagi.

d) Transposisi (Transposition)
Metode ini dilakukan ketika seorang penerjemah mencoba mengubah dari satu
level bahasa ke level yang lain. Ini dapat dilakukan dalam tataran kata, frasa, klausa
atau kalimat. Dengan demikian, sebuah kata dapat diterjemahkan ke dalam kelas kata
yang lain, frasa, klausa atau bahkan kalimat. Ini juga dapat dilakukan pada tataran
kalimat. Sebuah kalimat majemuk dapat diterjemahkan ke dalam kalimat tunggal,
atau dua kalimat tunggal dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kalimat majemuk.
Contoh:
No
1.

24.

BSu

BSa

Musical instruments can be Alat musik bisa dibagi menjadi dua
divided into two basic groups.

kelompok dasar.
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3.

Let’s get Little Star home to Antar bintang kecil supaya kembali

25.

the moon…..
4.

26.

ke bulan….

Apply to damp skin and rinse Gunakan
off.

pada kulit

yang

kusam dan bilas hingga bersih.

Pada kalimat nomor 24 letak kata sifat di dalam dua frasa nomina “musical
instrument” dan “two basic groups” diubah letaknya. Di dalam bahasa Inggris, kata
sifat yang berfungsi sebagai unsur menerangkan harus diletakkan di depan yang
diterangkan sehingga berpola M-D (menerangkan-diterangkan). Dalam bahasa
Indonesia ada pola D-M (diterangkan- menerangkan) jadi letak katanya berubah.
Pada kalimat nomor 25 terjadi perubahan jenis kalimat dari kalimat ajakan
menggunakan “let‟s” menjadi kalimat perintah “antar”.
Pada kalimat nomor 26 terdapat frasa nomina yang merupakan bentukan dari
adjektiva dan nomina yaitu “damp skin” yang perpola MD. Penerjemah teks ini
menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan pola DM yaitu “kulit yang
kusam”.

e) Modulasi (Modulation)
Modulasi adalah proses pergeseran sudut pandang. Pergeseran dapat berupa
pergeseran penekanan atau sudut pandang makna. Sebuah kalimat aktif yang
memfokuskan kepada subjek sebagai unsur yang dipentingkan dapat di rubah menjadi
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pasif yang menekankan unsur berlangsungnya kegiatan. Makna negatif dapat diubah
menjadi makna positif dan sebaliknya.
Contoh:
No
1.

27.

BSu

BSa

You can take the leg off and Potong

saja

kakiku

that might stop it, though I ini dan mungkin aku akan lebih
doubt it.

tenang, walau aku tidak yakin itu.

(The Snow of Kilimanjaro)

(Salju Kilimanjaro)

Pada contoh kalimat nomor di ataspenerjemah melakukan modulasi karena
jika diterjemahkan dengan makna literal menghasilkan penerjemahan yang tidak
wajar.

f) Padanan Lazim (Established Equivalence)
Padanan lazim adalah teknik untuk menggunakan istilah atau ungkapan yang
sudah lazim/diakui dalam kamus bahasa sasaran sebagai padanan teks bahasa sumber.
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Contoh:
No
1.

28.

BSu

BSa

He explained that the shio of the Ia menjelaskan banwa shio kepala
head of the family should be put keluarga diletakkan di bagian atas
at the top and then followed by kemudian dilanjutkan dengan shio
that of the mother, children, in- ibu, anak, menantu, hingga cucu.
laws, and grandchildren.

(Goresan

Bermakna

–

Garuda

(Meaningful Strokes – Garuda Magazine)
Magazine)

Contoh pada kalimat nomor 28 terdapat kata “in-laws” yang dipadankan
menjadi “menantu” dalam bahasa Indonesia, karena kata “menantu” sudah lazim
digunakan di Indonesia.

g) Adaptasi (Adaptation)
Adaptasi adalah teknik yang mengganti unsur budaya bahasa sumber dengan
unsur budaya yang dikenal dalam bahasa sasaran.
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Contoh:
No
1.

29.

BSu

BSa

Kilimajaro is a snow covered Kilimanjaro adalah gunung bersalju
mountain 19,710 feet high and yang terletak pada ketinggian 6008
is said to be the highest meter dari permukaan laut dan
mountain in Africa.

dijuluki gunug tertinggi di benua

(The Snow of Kilimanjaro)

Afrika.
(Salju Kilimajaro)

Pada kalimat nomor 29 kata „feet‟ (ukuran tinggi) diterjemahkan menjadi
„meter‟, karena masyarakat Indonesia lebih memahami ukuran meter.

h) Amplifikasi (Amplification)
Teknik penerjemahan yang menambahkan detail informasi yang tidak terdapat
dalam teks bahasa sumber. Penambahan dalam teknik ini hanya informasi yang
digunakan untuk membantu penyampaian pesan atau pemahaman pembaca.
Penambahan ini tidak boleh mengubah pesan yang ada dalam teks bahasa sumber.
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Contoh:

No
1.

30.

BSu

BSa

“Look at them,” he said. “Coba

kau

amati

burung

–

“Now is it sight or is it burung itu,” katanya. “Nah, coba
scent that brings them like tebak, indera

penglihatan

that?” The cot the man lay on ataukah indera penciuman

yang

was in the wide shade of a membuat mereka begitu?”
mimosa tree and as he looked (Salju Kilimanjaro)
out past the shade onto the
glare of the plain there were
three of the big birds squatted
obscenely, while in the sky a
dozen more sailed, making
quick-moving shadows as they
passed.
(The Snow of Kilimanjaro)

Pada contoh kalimat nomor 30, penerjemah menerjemahkan informasi
implisit yang terdapat dalam kalimat BSu. Look at them diterjemahkan secara
eksplisit menjadi „coba kau amati burung-burung itu‟. Penerjemah menerjemahkan
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them menjadi burung-burung itu, karena kalimat sesudahnya terdapat kata big birds
(burung-burung besar).

i) Kompensasi (Compensation)
Kompensasi adalah teknik penerjemahan yang memperkenalkan unsur-unsur
informasi atau pengaruh stilistik (gaya) teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.
Contoh:
No
1.

31.

BSu

BSa

If there‟s a place you‟ve got to

Jika kau mencari tempat,

go,

Akulah orang yang tepat.

I‟m the one you need to know

Jika kau mencari lokasi,

If there‟s a place you‟ve got to Akulah orang yang kau cari.
get,
I can get you there, I bet.
(Dora the Explorer)

Teknik kompensasi pada contoh di atas mengutamakan sajak agar terkesan
lebih puitis.

j) Deskripsi (Description)
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Teknik penerjemahan yang mengganti istilah dalam bahasa sumber dengan
deskripsinya dalam bahasa sasaran. Teknik ini digunakan ketika suatu istilah dalam
bahasa sumber tidak memiliki istilah yang sepadan dalam bahasa sasaran.
Contoh:

No
1.

32.

BSu
“I‟ll

BSa
have

a gimlet, “Robert “ Aku mau gimlet (minuman

Wilson told him.

terbuat dari gin, vodka, air

(The Short Happy Life of Francis jeruk, atau air soda), “ kata
Macomber)

Robert Wilson padanya.
(Kebahagiaan

Hidup

Francis

Macomber)

Pada kalimat di atas, penerjemah menggunakan teknik deskripsi untuk
mendeskripsikan suatu kata atau istilah agar pembaca BSa lebih memahami. Seperti
pada kalimat nomor 32, penerjemah mendeskripsikan “Gimlet” adalah jenis minuman
yang terbuat dari gin, vodka, air jeruk, atau air soda.

k) Kreasi Diskursif (Discursive Creative)
Teknik penerjemahan yang menggunakan padanan sementara yang jauh dari
konteks aslinya. Teknik ini sering muncul dalam penerjemahan judul film, buku, dan
novel.
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Contoh:

No
3.

33.

BSu
The

BSa
major

conflict

arose Konflik yang utama muncul antara

between two different versions dua versi Islam yang berbeda, yaitu
of Islam – the traditional Islam sinkretik yang
accommodating

(yang

diajarkan

di

tradisional
surau-surau

and eclectic Islam (taught in keluarga dan masjid nagari)
the lineage surau and the
village mosque)

Pada kalimat di atas terjadi perubahan-perubahan tak terduga, seperti
“eclectic” (paham yang mengambil hal-hal yang terbaik dari beberapa sumber)
menjadi “sinkretik” (paham/aliran yang memadukan beberapa aliran/agama untuk
mencapai keseransian)

l) Generalisasi (Generalization)
Menerjemahkan suatu istilah dengan istilah yang sudah umum dan dikenal
masyarakat luas. Teknik ini digunakan apabila suatu istilah dalam bahasa sumber
merujuk pada bagian yang spesifik, yang padanannya dalam bahasa sasaran tidak ada
yang merujuk pada bagian yang sama.
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Contoh:

No

BSu

BSa
…..si Kurcaci Tua pemarah

1.

34.

…. that grumpy old troll

2.

35.

Worried sisters would accuse a Sang istri yang merasa kecewa akan
brother of spoiling his own segera menuduh saudaranya yang
children instead of fulfilling his laki-laki
tradition

duties

(mamak)

memanjakan

toward anak-anaknya

his nephews and nieces, who, ketimbang keponakannya,
according

to

sendiri
yang

strict menurut aturan adat justru harus

interpretation of adat, had first mendapat perhatian yang utama
claim on his attentions.

sebagai pemenuhan kewajiban yang
tradisional.

Pada kalimat 34 kata “grumpy” yang lebih tepatnya adalah “penggerutu”
digeneralisasikan menjadi “pemarah” karena kata “pemarah” memiliki makna lebih
umum. Pada kalimat nomor 35 terdapat generalisasi kata “nephews and nieces” yang
terjemahanya adalah “keponakan laki-laki dan perumpuan” menjadi lebih netral
“keponakannya”.
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m) Amplifikasi Linguistik (Lisguistics Amplification)
Teknik penerjemahan yang menambahkan unsur-unsur linguistik teks Bahasa
Sumber dalam teks Bahasa Sasaran. Teknik ini sering digunakan dalam interpreting
atau dubbing.
Contoh:
No
1.

36.

BSu

BSa

Pardon me?

Dapatkah anda mengulang kata –
kata Anda?

2.

37.

The little star always comes

Bintang kecil selalu keluar di

out next to his friend the langit bersama temannya bulan.
Moon.

Pada contoh kalimat nomor 36 penerjemah menambahkan unsur linguistik
(makna) untuk lebih memperjelas maksud dari kata “pardon me?” Contoh nomor 37
penerjemah juga menambahkan unsur linguistik “di langit” bertujuan untuk
memperjelas makna dari teks BSu.

n) Kompresi Linguistik (Linguistics Compression)
Teknik penerjemahan yang menyatukan atau mengumpulkan unsur-unsur
linguistik yang ada dalam teks bahasa sumber. Teknik ini sering digunakan dalam
interpreting atau dubbing.
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Contoh:
No
1.

38.

BSu

BSa

if this Tommy Lucero was not

Jika Tommy Lucero itu bukan

the man he said he was, we identitas
are dead people back home!

yang

sebenarnya, tamatlah
riwayat kita!

3.

39.

I want you to know…

Ketahuilah …

Pada kalimat nomor 38 penerjemah menyatukan bahasa sumber “was not the
man he said he was” menjadi di dalam bahasa sasaran “bukan identitas yang
sebenarnya”. Pada kalimat nomor 39 penerjemah menyatukan bahasa sumber “of
them all” dan “I want you to know” menjadi berarti “paling” dan “ketahuilah”.

o) Partikularisasi (Particularization)
Teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang lebih konkret dan
khusus. Teknik ini kebalikan dengan teknik generalisasi.
Contoh:
No
1.

40.

BSu

BSa

Remain seated, with your seat Tetaplah
belt on, when the aircraft is pengaman

duduk

dengan
terikat
landas

sabuk
pada

taking off, landing or taxiing.

saat pesawat lepas

dan

(Garuda Magazine)

ketika akan melakukan pendaratan.
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(Majalah Garuda)

Pada kalimat nomor 40 di atas, penerjemahan melakukan teknik
partikularisasi pasa kata “the aircraft” yang diterjemahkan menjadi “pesawat”.

p) Reduksi (Reduction)
Memadatkan informasi yang terdapat dalam bahasa sumber ke dalam bahasa
sasaran. Pemadatan informasi yang dilakukan tidak boleh mengubah pesan dalam
teks bahasa sumber.
Contoh:
No
1.

41.

BSu

BSa

Palembang, the capital of Palembang, dikenal juga dengan
South Sumatra Province, is sebutan Bumi Sriwijaya.
also known as Bumi Sriwijaya (Menikmati Bumi Sriwijaya)
(Sriwijaya Land).
(Enjoying Bumi Sriwijaya)

2.

42.

She got a car accident.

Dia menagalami kecelakaan.
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Pada kalimat nomor 41, penerjemahan mengimplisitikan kata „the capital of
South Sumatra Province”. Pada kalimat nomor 42, penerjemahan mengimplisitikan
kata “a car accident” ke dalam bahasa sasaran yang berarti “kecelakaan”.

q) Substitusi (Substitution)
Substitusi adalah teknik penggantian elemen-elemen linguistik dengan
paralinguistik (intonasi dan isyarat) dan sebaliknya. Biasanya digunakan dalam
pengalihbahasaan.
Contoh:
No
1.

43.

.

2.

44.

BSu

BSa

She waved him aside with an Dia menyuruh

pelayan

itu

airy gesture.

pergi dengan isyarat yang ringan.

(The Luncheon)

(Makan Siang)

Both Japanese bow to each Kedua
other.

orang

Jepang saling

memberi salam.

Pada kalimat nomor 43 dan 44 contoh di atas terdapat elemen paralinguistik
(isyarat). Elemen tersebut pada kalimat nomor 43 adalah “waved him side” yang
diterjemhkan menjadi “menyuruh pelayan itu pergi” dan pada kalimat nomor 44 “bow
to each other” diterjemahkan menjadi “saling memberi salam”.
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r) Variasi (Variation)
Variasi
paralinguistic

merupakan

teknik

penggantian

unsur-unsur

linguistik

atau

(intonasi, gesture) yang mempengaruhi aspek keragaman linguistik:

perubahan gaya bahasa, dialek sosial, dan juga dialek geografis. Teknik ini bisa
ditemukan dalam penerjemahan naskah drama dan cerita anak-anak.
Contoh:
No

BSu

BSa

1.

45.

By the way…

Ngomong – ngomong …

2.

46.

You know what …

Tau nggak sih lu….

3.

47.

To tell Tico to jump, say salta

Untuk memberi tahu Tico untuk
melompat katakan “loncat”.

Pada kalimat nomor 45 dan 46 adalah variasi linguistik dalam dialek sosial
dari BSu yang diterjemahkan menjadi BSa. Dalam kalimat nomor 47 kata „salta‟
diterjemahkan menjadi „loncat‟ dan diberi tanda kutip karena bukan kata loncat yang
harus diucapkan tetapi „salta‟ yang dalam bahasa Indonesia berarti „loncat‟.

