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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan  

 Setelah menganalisis emphasizer yang terdapat pada kalimat dalam 

bahasa sumber dan bahasa sasaran, maka penulis menyimpulkan : 

1. Pada  kalimat yang telah dianalisis tidak terjadi pergeseran kelas kata dari 

adverb menjadi kata yang lain, tetapi secara sintaksis, emphasizer (yang 

merupakan sebuah kata) dalam bahasa sumber, diterjemahkan sebagian 

besar sama (menjadi kata) dalam bahasa sasaran, walaupun ada beberapa 

yang mengalami perubahan. Perubahan yang paling sering terjadi adalah 

pergeseran (unit shift) dari kata menjadi frasa atau sebaliknya. Terjadi 

pergeseran secara struktur dari dua posisi yang memungkinkan letak 

emphasizer berada yaitu: M1, setelah subjek dan sebelum predikat, M2: 

diantara auxiliary dan kata kerja, dari data yang penulis ambil sebagian 

besar berada pada posisi M1 baru kemudian M2. 

   Pada kalimat yang telah dianalisis terjadi pergeseran dalam 

terjemahannya karena sering terjadi satu emphasizer diterjemahkan 

berbeda dalam bahasa sasaran tergantung dari konteks kalimat. Misalnya 

kata really bisa diterjemahkan sungguh-sungguh, sangat atau astaga. Dari 

data yang penulis analisis terlihat emphasizer dalam bahasa sumber tidak 

diterjemahkan menjadi adverbia penekan dalam bahasa sasaran, melainkan 

diterjemahkan dalam tiga jenis adverbia dalam bahasa sasaran, bila 
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merujuk pada teori Gorys Keraf, yaitu: adverbia derajat, adverbia 

modalitas dan adverbia keadaan. 

2. Kalimat yang telah di analisis kebanyakan menggunakan penerjemahan 

bebas. Penerjemahan secara wajar atau bebas karena bentuk penerjemahan 

seperti ini mementingkan tanggapan atau reaksi pembaca terhadap pesan 

yang disampaikan oleh penerjemah. Penerjemahan secara wajar atau bebas 

lebih mudah dimengerti dan diterima karena melalui bentuk ini 

penerjemah mencari kesamaan terdekat unsur-unsur di dalam kedua 

bahasa yang dihadapi. Tetapi terdapat satu data yang menggunakan 

penerjemahan secara harfiah. Bentuk penerjemahan ini menggunakan 

masalah pemindahan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara 

langsung. Pemindahan dilakukan secara kata per-kata, sedangkan struktur 

kata pada kalimat bahasa sumber tetap dipertahankan. 

Dari simpulan di atas terlihat bahwa dalam proses penerjemahan ditemukan 

beberapa pergeseran seperti pergeseran tataran (unit shift)¸ kelas kata, posisi 

kalimat, makna kalimat sesuai dengan penerjemahan apa yang digunakan dari 

bahasa sumber ke bahasa sasaran. 

4.2 Saran 

 Seorang penerjemah haruslah menguasai bahasas umber dan bahasa 

sasaran serta kebisaaaan atau budaya dari kedua bahasa yang diteliti atau yang 

ingin dilakukan proses penerjemahan. Dalam proses penerjemahan, seorang 

penerjemah sebaiknya mengikuti tahap-tahap tertentu agar menghasilkan 

terjemahan yang baik dan dapat dimengerti oleh pembaca serta hasil 
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terjemahannya tidak mengubah pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh si 

penulis. 

 Di dalam bahasa Inggris emphasizer (adverbia penekan) yang berfungsi to 

emphasize (memberi penekanan) kata atau elemen lain pada kalimat bukan hanya 

emphasize saja yang telah dibahas penulis dalam skripsi ini tetapi ada juga yang 

lain. Jenis adverbia penekan yang lain diantaranya adalah intensifier, booster, 

maximizer, amplifier dan lain-lain, yang bisa dijadikan bahan kajian untuk 

penelitian. 

 

  


