
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Terjemahan dapat dipahami sebagai sebuah proses penyampaian pesan 

dalam sumber bahasa tertentu yang ditransformasikan ke dalam bahasa lain agar 

dapat dipahami oleh para pembaca yang memahami bahasa target yang 

penerjemah inginkan.  

Terkadang orang menghadapi kesulitan dalam memahami isi atau makna 

film-film barat yang menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian 

penerjemahan sangat diperlukan untuk pembuatan teks terjemahan (subtitle) film. 

Terjemahan biasanya digunakan untuk mentransfer teks bahasa sumber tertulis 

atau lisan kedalam teks setara target secara tertulis atau pun bahasa secara lisan. 

Secara umum, tujuan penerjemahan adalah untuk mereproduksi berbagai jenis 

teks, termasuk agama, teks sastra, ilmiah, dan teks filosofis. Singkatnya, proses 

membuat teks terjemahan (subtitling) adalah jenis terjemahan film yang 

membantu penonton untuk memahami film. Hal ini didukung oleh Hatim dan 

Munday (2004: 3-4) yang mengatakan bahwa: 

“Translation is an incredibly broad nation which can be understood in many 

different ways. For example, one may talk of translation as a process or a 

product, and identify such sub-types as literary translation, technical translation, 

subtitling and machine translation; moreover, while more typically it just refers 

to the transfer of written texts, the term sometimes also includes interpreting.” 

(2004:3-4) 

 



Meskipun teks terjemahan (subtitle) pada umumnya terdapat dalam sebuah 

film, proses membuat teks terjemahan (subtitling) belum banyak diteliti dengan 

baik. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti sejauh mana 

terjemahan dalam subtitle film “Eat Pray Love” sudah memenuhi kriteria dari 

suatu terjemahan yang baik, terutama tentang prosedur yang digunakan dalam 

subtitling. Secara khusus penelitian ini menganalisis penerapan prosedur 

penerjemahan yang terdapat pada film "Eat Pray Love" yang menceritakan 

tentang seorang wanita yang sudah menikah, Liz Gilbert (yang diperankan oleh 

Julia Roberts) yang menyadari betapa tidak bahagianya dia akan pernikahan yang 

dijalaninya, dan oleh sebab itu dia mencoba menjalani hidup dalam persfektif 

yang berbeda yang selama ini dilalui. Setelah perceraian yang menyakitkan, ia 

menempuh perjalanan seorang diri di tiga negara yakni Italia, India dan Indonesia 

untuk "menemukan jati dirinya". 

 

1.2 Batasan Masalah 

 Penelitian ini hanya akan menganalisis prosedur yang digunakan untuk 

menerjemahkan kalimat atau kata dari dialog dalam film "Eat Pray Love" (seperti 

yang disarankan oleh Nida dan Taber (1969:12) yang menyatakan bahwa 

menerjemahkan terdiri dari mereproduksi bahasa penerima sealami mungkin 

dengan pesan yang terkandung dalam bahasa sumber, yang pertama dalam hal 

makna dan kedua dalam hal gaya. Sementara itu, prosedur penerjemahan yang 

digunakan dalam film “Eat Pray Love” terbagi menjadi beberapa jenis prosedur 

yang dianalisis antara lain prosedur penerjemahan secara Literal, Transferensi, 



Naturalisasi, Padanan Budaya, Kesepadanan, Terjemahan Langsung, Reduksi dan 

Ekspansi. 

 Selanjutnya, penelitian ini juga akan lebih mengkonsentrasikan akan 

pemenuhan kriteria dari suatu terjemahan yang baik dan selaras menurut para 

pakar (seperti yang disarankan oleh Tytler (1907), Nida (1964;1971), Larson 

(1984), dan Massoud (1988) yaitu penerjemahan yang baik harus akurat, jelas dan 

alami sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca teks tersebut. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1.  Prosedur penerjemahan apa yang digunakan oleh penerjemah dalam subtitling 

dialog dari film “Eat Pray Love”? 

2.  Apakah subtitle yang disampaikan sudah memenuhi kriteria terjemahan yang 

baik (sesuai dengan definisi para pakar)? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui prosedur yang digunakan oleh penerjemah dalam subtitling 

dialog dari film “Eat Pray Love”. 



2.  Untuk mengidentifikasi kriteria terjemahan yang terdapat dalam subtitle film 

“Eat Pray Love“. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah subtitle film yang berjudul “Eat Pray 

Love“ karya Ryan Murphy yang dilihat dari aspek prosedur penerjemahan, 

pembuatan subtitling dan kriteria yang telah sejalan dengan definisi para pakar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini bertujuan memberikan  deskripsi atau gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai data serta hubungan fenomena yang 

diteliti. Seperti yang dikatakan oleh Fraenkel dan Wallen (1993 :23) bahwa 

‘Descriptive method is a method that is used to explain, analyze, and classify 

something through various techniques.’ Menurut Cresswell (1998 :15) bahwa 

‘Qualitative research is a process of investigation, and understanding based on 

differences in traditional methodological research that explain the social or 

human problem’. Data yang diperoleh dari penelitian meliputi kata, frasa atau 

kalimat. 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menonton film Eat Pray Love ini dengan maksud untuk bisa lebih 

memahami keseluruhan isi cerita film melalui naskah film dan subtitle. 

b. Mencari naskah film Eat Pray Love di internet. 



c. Mentranskripsi subtitle versi Indonesia pada film Eat Pray Love. 

d. Membaca dan membandingkan naskah versi bahasa Inggris dengan 

subtitle versi bahasa Indonesia pada film Eat Pray Love. 

e. Memilih sampel data untuk dianalisis dengan menggunakan metode 

sampel acak. Maksudnya adalah mengambil data dari subtitle tidak 

berurutan berdasarkan nomor sesi dialog subtitle yang ada di film yang 

diteliti. 

f. Mengklasifikasikan data yang dianalisis satu persatu ke dalam prosedur 

penerjemahan yang terbagi menjadi Literal, Transferensi, Naturalisasi, 

Padanan Budaya, Kesepadanan (Equivalence), Terjemahan Langsung, 

Reduksi dan Ekspansi. 

g. Menyandingkan versi bahasa sumber (bahasa Inggris) dengan versi bahasa 

sasaran (bahasa Indonesia) 

h. Menganalisis dan mengidentifikasi prosedur penerjemahan yang terdapat 

dalam data. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab pertama berupa pendahuluan yang memaparkan latar belakang, ruang 

lingkup penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan. Hal ini juga menetapkan 

pentingnya penelitian, klarifikasi dari istilah-istilah kunci dan pengorganisasian 

dari skripsi yang dibuat. 



Bab kedua berupa kajian teori yang menyajikan dan menjelaskan teori-

teori terkait yang dibutuhkan penelitian ini sebagai pedoman dasar dan tinjauan 

utama penelitian. 

 Bab tiga berupa analisis data yang menjelaskan bagaimana data 

dikumpulkan dan metode apa yang digunakan untuk memproses semua data yang 

ada. 

 Bab empat berupa simpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan 

yang didapatkan hasil dari analisis dan saran-saran yang dapat disulkan oleh 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


