
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Penerjemahan dan Jenis Terjemahan 

 Seiring dengan perkembangan terjemahan, ada berbagai definisi 

penerjemahan disebutkan dalam beberapa referensi. Catford mendefinisikan 

penerjemahan sebagai penempatan (replacement) teks bahasa sumber dengan teks 

yang ekuivalen dalam bahasa sasaran. “The replacement of textual material in one 

language (Source Language) by equivalent textual material in another language 

(Target Language)  and the term equivalent is a clearly a key term” (Catford, 

1965: 20-21). 

Dari perspektif yang agak berbeda namun masih relevan dengan translasi 

sebagai penggunaan interpretatif bahasa (interpretative use of language), Ernst 

dan Gutt memberi pengertian penerjemahan sebagai suatu upaya yang 

dimaksudkan untuk pernyataan ulang (restate) apa yang telah dinyatakan atau 

dituliskan oleh seseorang dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lainnya. “The 

translation is intended to restate in one language what someone else said or wrote 

in another language”  (1998: 46).  

Sementara itu, terjemahan menurut Munday adalah peralihan bahasa 

sumber kedalam bahasa sasaran dalam bentuk teks tulis. “...as changing of an 

original written text in the original verbal language  into a written text  in a 

different verbal language” (Munday, 2001: 5). 



Berdasarkan ketiga definisi mengenai penerjemahan tersebut di atas, 

terlihat adanya kesepakatan bahwa  penerjemahan menyangkut  keterkaitan antara 

dua bahasa atau lebih (multy-language) yang menekankan suatu kesamaan, yakni 

adanya ekuivalen. Meskipun sangat jarang terdapat padanan suatu kata dalam 

bahasa sumber yang sama dengan arti dalam bahasa sasaran, namun keduanya 

dapat berfungsi secara ekuivalen dalam hal makna pada saat keduanya dapat 

saling dipertukarkan (interchangeable).  

 Menurut Brislin, terjemahan adalah istilah umum yang mengacu pada 

pengalihan pikiran dan atau ide dari satu bahasa (bahasa sumber) ke bahasa lain 

(bahasa target) baik itu dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk lisan, ataukah 

telah terbentuk ortografi atau belum memiliki standarisasi atau apakah kedua 

bahasa tersebut berdasarkan atas tanda-tanda seperti bahasa isyarat. 

 Definisi ini didukung oleh Newmark (1988: 5) yang menyatakan bahwa 

terjemahan dianggap sebagai proses “render makna dari teks ke bahasa lain 

berdasarkan cara yang dimaksudkan oleh penulis teks”. Selain itu, “terjemahan 

mencakup proses mentransfer makna dari bahasa sumber (BS)  ke dalam bahasa 

penerima (BP)” (Larson, 1984: 3) 

 Selain itu, "terjemahan adalah tindakan mentransfer makna sebuah 

peregangan atau unit bahasa, seluruh atau sebagian dari teks, dari satu bahasa ke 

bahasa lain" (Newmark, 1991:34). Selain itu, Nida dan Taber (1969: 12) 

menyatakan bahwa : 

 “Translating consist of reproducing the receptor language the closest natural 

equivalence of a source-language message, firstly in terms of meaning and 

secondly in terms of style” 

 



 Pernyataan tersebut menunjukan bahwa “Menerjemahkan adalah 

memindahkan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa penerima” 

 Pada prinsipnya, definisi terjemahan yang dipaparkan oleh Nida dan Taber 

(1969:12) Brislin (1976:1), serta Larson (1984:3) yang didukung oleh Newmark 

(1991:34) lebih dapat diterima karena semuanya menunjukkan bahwa yang lebih 

merupakan masalah dari terjemahan adalah dari mentransfer makna atau pesan 

bukan bagian struktural dari bahasanya saja, yang terlihat pada dasarnya sebagai 

sebuah teks tertulis atau pembicaraan atau dialog yang merupakan fokus 

penelitian ini. 

 Menurut Jakobson (2000 : 114), terdapat tiga jenis terjemahan dengan 

pendekatan padanan kata, diantaranya yaitu: 

2.1.1 Terjemahan Intralingual 

 Terjemahan intralingual, atau penyusunan kata-kata kembali (rewording) 

suatu interpretasi tanda-tanda verbal dengan menggunakan tanda-tanda lain dalam 

bahasa yang sama. Contoh intralingual menurut Roman Jakobson (2000) terdapat 

pada kalimat “every celibate is a bachelor, but not every bachelor is a celibate” 

Kalimat di atas mengandung kata sinonim atau frase idiomatik, sementara unit 

kode dari kata yang memiliki tingkat tertinggi dapat sepenuhnya diartikan hanya 

dengan cara penyetaraan kombinasi unit kode kata dimana pesan mengacu pada 

unit kode tersebut. Sehingga kalimat di atas dapat diterjemahkan atau dimaknai 

menjadi “every bachelor is an unmarried man, and every unmarried man is a 

bachelor” atau “every celibate is bound not to marry, and everyone who is bound 

not to marry is a celibate” 



2.1.2 Terjemahan Interlingual 

 Terjemahan interlingual atau translation proper yaitu suatu interpretasi 

tanda-tanda verbal dengan menggunakan tanda bahasa lainnya Jakobson 

menuturkan (2000:114). Terjemahan interlingual dilakukan misalnya ketika kita 

hendak mengatakan sesuatu dengan cara lain baik berupa sebuah ungkapan 

maupun teks dalam bahasa yang sama untuk menjelaskan atau mengklarifikasi 

sesuatu yang sudah kita jelaskan atau tuliskan. Dicontohkan untuk bahasa sumber 

(BS) “cheese” (bahasa Inggris) tidak dapat serta merta diterjemahkan kedalam 

bahasa target (BT) bahasa Rusia standar yang heteronim. Pada terjemahan 

interlingual biasanya tidak pernah ada kesetaraan antara unit kode dari kata. Pesan 

dari suatu kata dapat berfungsi sebagai interpretasi unit kode kata asing yang 

memadai. Sehingga kata “cheese” (keju) tidak dapat langsung dipakai untuk 

semua jenis keju dalam bahasa Rusia. Hal ini terjadi sebab dalam bahasa Rusia 

yang standar atau umum dipakai sehari-hari, pemakaian kata hampir seluruhnya 

heteronim. Heteronim adalah sebuah kata yang memiliki banyak arti atau makna 

karena faktor budaya atau karena faktor geografis. 

2.1.3 Terjemahan Intersemiotic 

 Terjemahan intersemiotic atau transmutation merupakan suatu interpretasi 

tanda-tanda verbal dengan menggunakan sistem tanda non verbal. Terjemahan 

intersemiotik dilakukan contohnya apabila sebuah teks tulis seperti sajak 

diterjemahkan atau dijadikan musik atau seni tari, film dan lukisan sehingga 

kemungkinan hanya transposisi kreatif yang mampu menjabarkannya. Contohnya 

menurut Roman Jakobson (2000:114) apabila kita akan menerjemahkan formula 



rima berbahasa Italia untuk kalimat “Traduttore, traditore” yang bila 

diterjemahkan secara harfiah akan menjadi “the translator is a betrayer” dalam 

bahasa Inggris. Penerjemah dapat menghilangkan semua nilai rima berbahasa 

Italia tersebut sehingga sikap kognitif (berdasarkan pengetahuan yang faktual) 

membebaskan penerjemah mengubah pepatah bahasa Italia ini menjadi sebuah 

pernyataan yang lebih eksplisit, karena hanya kreatifitas penerjemah dalam 

menerjemahkan rima di atas yang mampu menjabarkan makna dari rima tersebut. 

 

2.2 Prosedur Terjemahan 

 Newmark (1988:81) mengungkapkan bahwa prosedur terjemahan 

digunakan untuk kalimat dan unit yang lebih kecil dari bahasa atau biasa disebut 

kata. Dengan demikian, prosedur penerjemahan yang dipilih dalam penelitian ini 

merupakan alasan tepat untuk menerapkan prosedur penerjemahan dalam 

menganalisis teks dialog dalam film. Penggunaan prosedur yang tepat pada 

akhirnya akan menghasilkan terjemahan yang baik. 

 Prosedur penerjemahan sesuai dengan yang diusulkan oleh Newmark 

(1988: 81) dan para ahli lainnya, termasuk Vinay dan Darbelnet (2000). Berikut 

ini adalah kategori prosedur penerjemahan yang digunakan untuk menganalisis 

kalimat dan kata dalam dialog di penelitian ini. 

 

 

 



2.2.1 Literal 

 Literal atau penerjemahan harfiah adalah penerjemahan berbasis (berdasar) 

bentuk (form-based translation) yaitu proses penerjemahan dengan cara 

mengikuti bentuk bahasa sumbernya. Penerjemahan harfiah adalah proses 

menerjemahkan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan struktur 

sintaktisnya.  

Terjemahan harfiah menurut Newmark harus menggunakan struktur 

kalimat yang dapat diterima di dalam Bahasa Sasaran/Target. Jadi terjemahan 

Harfiah menurut Newmark berupa  

a. Terjemahan kata demi kata 

Contoh : BS (bahasa Inggris)  : Garden  

                BT (bahasa Indonesia) : Taman  

Garden dapat diterjemahkan menjadi kebun atau taman sesuai konteks 

kalimat. 

b. Terjemahan frasa demi frasa 

Contoh : BS (bahasa Inggris) : a beautiful garden  

               BT (bahasa Indonesia) : Taman yang indah  

c. Terjemahan klausa demi klausa 

Contoh : BS (bahasa Inggris) : All the places I want to see before I die  

 BT (bahasa Indonesia) : Semua tempat yang ingin kulihat 

sebelum aku mati 

2.2.2 Transferensi (Transference) 

 Prosedur transferensi adalah proses mentransfer sebuah kata bahasa 

sumber ke teks bahasa sasaran/target untuk menghasilkan apa yang disebut 



sebagai 'kata pinjaman' (Newmark, 1988: 81; Harvey, 2000, dalam Ordudari, 

2008). Prosedur transferensi menurut Vinay dan Darbelnet dikutip dalam Vinuti 

(2000: 85) biasa disebut pinjaman (borrowing). Selain itu, nama-nama dari semua 

orang yang masih hidup dan kebanyakan orang yang telah  meninggal, nama 

geografi dan topografi (kecuali yang sudah memiliki terjemahan yang diakui), 

nama majalah dan surat kabar, judul karya sastra yang belum diterjemahkan, nama 

pribadi, perusahaan publik atau nasional dan lembaga (kecuali yang telah 

diterjemahkan), nama jalan, alamat, dll juga ditransfer (Newmark, 1988: 81-82) 

Contoh :  

1). BS (bahasa Inggris) : Zaire, Malawi  

     BT (bahasa Indonesia) : Zaire, Malawi  

2). BS (bahasa Inggris) : The coroner spoke  

     BT (bahasa Indonesia) : Koroner itu berbicara  

Contoh terjemahan Transferensi atau ‘kata pinjaman’ menurut Newmark untuk 

nama negara ”Zaire” dan ”Malawi” tetap diartikan sama karena termasuk dalam 

nama geografi.  Contoh terjemahan Transferensi atau ‘kata pinjaman’ dalam 

kalimat BS ”The coroner spoke” menjadi kalimat BT ” Koroner itu berbicara ”, 

prosedur peminjaman (borrowing) dari kata Koroner lebih memudahkan atau 

lebih baik dibandingkan harus mencari kata asli atau kata yang sepadan yang 

terdapat dalam bahasa target (BT) dalam contoh di atas dari bahasa Inggris ke 

dalam bahasa Indonesia. 

 



2.2.3 Naturalisasi (Naturalization) 

 Naturalisasi adalah proses penerjemahan yang mentransfer dan 

menyesuaikan kata bahasa sumber pertama pengucapan yang normal, kemudian di 

naturalisasi ke morfologi yang normal (bentuk kata) dari bahasa sasaran/target 

(Newmark, 1988: 82) 

Contoh :  

1). BS (bahasa Inggris) : Amputation  

     BT (bahasa Indonesia) : Amputasi  

2). BS (bahasa Belanda) : Wingkel 

     BT (bahasa Indonesia) : Bengkel  

Contoh penerjemahan naturalisasi di atas menurut Newmark yang dikutip dalam 

Mizani (2005) bahwa teknik naturalisasi dilakukan dengan menyerap ‘cultural 

words’ dari BS sambil melakukan penyesuaian bunyi maupun ejaannya. Hal ini 

dilakukan bila kata tersebut tidak ditemukan padanannya dalam BT, dan pesan 

atau makna yang dimaksudkan penulis BS perlu dipertahankan. Sebagai contoh, 

istilah “amputation” dan “wingkel” diserap menjadi “amputasi” dan “bengkel”. 

2.2.4 Padanan budaya (Cultural Equivalent) 

 Newmark (1988: 82-83) berpendapat padanan budaya terjadi apabila kata 

budaya bahasa sumber diterjemahkan kedalam kata budaya bahasa sasaran/target. 

Menurut Vinay dan Darbelnet (2000: 90) prosedur padanan budaya biasa disebut 

sebagai adaptasi (adaptation). Kegunaannya hanya terbatas pada teks-teks umum, 



publisitas, propaganda, dan penjelasan singkat untuk pembaca yang tidak tahu 

tentang relevansi budaya bahasa sumber. Namun, tujuan utama dari prosedur ini 

adalah untuk mendukung atau untuk melengkapi prosedur lain terjemahan dalam 

couplet (Newmark, 1988: 83). Couplet digunakan dengan mengkombinasikan dua 

prosedur untuk memecahkan satu masalah. 

Contoh :  

1). BS (bahasa Inggris) : Three men and a baby (judul film)  

     BT (bahasa Indonesia) :  Three men and a baby (Tiga pria dan seorang bayi)  

2). BS (bahasa Inggris) : The Wanderer (judul buku)  

     BT (bahasa Indonesia) : Si Petualang  

Judul film dalam contoh padanan budaya diatas tetap diartikan sama dari BS 

(bahasa Inggris) ke BT (bahasa Indonesia) atau tidak diartikan secara harfiah 

karena untuk judul film berbahasa asing tidak mengalami perubahan arti dari BS 

ke BT. Pada dasarnya, proses penerjemahan ini digunakan untuk hal publisitas 

atau publikasi seperti film atau produk terjemahan untuk pembaca yang tidak tahu 

tentang relevansi budaya dalam bahasa sumber, sedangkan judul buku dalam 

contoh diatas mengalami pengadaptasian bahasa dari BS yang berbahasa Inggris 

kedalam BT yang berbahasa Indonesia. 

2.2.5 Kesepadanan (Equivalence) 

 Kesepadanan sering digunakan dalam proses penerjemahan khususnya 

dalam kasus penggunaan struktur dan makna yang seluruhnya berbeda dari teks 



bahasa sumber selama fungsi situasi komunikasinya masih sama. Penerjemahan 

dengan metode ini biasanya digunakan ketika penerjemah menghadapi teks yang 

kental dengan bentuk-bentuk idiom dan pepatah. Bell (1991:71) juga 

menyebutkan bahwa metode penerjemahan dengan metode kesepadanan adalah 

metode yang menekankan pada kesepadanan fungsi suatu unit linguistik seperti 

peribahasa, idiom, ucapan selamat, dll. 

Contoh :  

1. BS (bahasa Inggris) : “ouch!” 

    BT (bahasa Indonesia) : “aw!”  

2. BS (bahasa Inggris) : “as like as two peas”  

    BT (bahasa Indonesia) : Setali tiga uang  

Prosedur penerjemahan secara equivalence atau kesepadanan dicontohkan dalam 

BS untuk kata “ouch!” sebuah idiom bahasa Inggris apabila seseorang merasakan 

kesakitan yang tiba-tiba (seperti terpukul atau terkena hantaman palu) akan 

menjadi kata “aw!” dalam BT bahasa Indonesia atau dapat pula berubah kata 

tergantung BT yang berlaku. Begitu pula untuk kalimat BS “as like as two peas” 

akan berubah arti bila diartikan secara harfiah ke dalam BT maka dicarilah 

kalimat yang sepadan walaupun berbeda arti tetapi tetap memiliki makna yang 

sama. 

 

 



2.2.6 Terjemahan Langsung (Through Translation) 

 Terjemahan Langsung adalah terjemahan harfiah dari kolokasi-kolokasi 

umum, nama organisasi, dan komponen-komponen senyawa yang sudah diakui. 

(Newmark, 1988: 84; dan Vinay dan Darbelnet, 2000: 85). Terjemahan Langsung 

sering juga disebut Caique menurut Vinay dan Darbelnet. 

Contoh :  

1. BS (bahasa Inggris) : Bulldozer  

    BT (bahasa Indonesia) : Buldoser  

2. BS (bahasa Inggris) : UNESCO  

    BT (bahasa Indonesia) : UNESCO  

Kata “Bulldozer” dari BS tetap diterjemahkan secara langsung ke dalam kata 

dalam BT tanpa ada perubahan dengan kata lain tidak diterjemahkan sama sekali 

atau dapat juga dengan menggunakan cara penulisan Italic (penulisan secara huruf 

miring). Untuk contoh yang kedua dalam buku Munday ( 2001:145) kata BS 

untuk “UNESCO” diterjemahkan langsung dan tidak mengalami perubahan kata 

dalam BT. Hal ini terjadi karena UNESCO (United Nations Educational Scientific 

and Organization) adalah nama organisasi dari PBB yang mengurusi pendidikan 

dan ilmu pengetahuan. 

2.2.7 Reduksi dan Ekspansi (Reduction and Expansion) 

 Reduksi atau pengurangan berarti menghilangkan atau menghapus kata-

kata yang keberadaannya dalam bahasa sumber tidak menyampaikan atau 



memiliki makna signifikan dan bahkan membuat pembaca bingung dengan 

penjelasan yang panjang. Dalam hal ini, informasi asli yang terkandung dalam 

bahasa sumber tidak berubah (Newmark, 1988: 90). Teknik ini mirip dengan 

teknik penghilangan. Dengan kata lain, informasi yang eksplisit dalam teks bahasa 

sumber dijadikan implisit dalam teks bahasa target. 

 Pengurangan kalimat atau kata menjadi lebih pendek sering dipergunakan 

oleh para penerjemah dalam membuat subtitle. Hal yang mengakibatkan prosedur 

ini sering dipakai disebabkan oleh sering dijumpainya kalimat atau istilah yang 

menggunakan gaya bahasa yang muluk, berlebihan, atau memuat gengsi, atau 

diperlukan pada situasi tertentu. Dengan demikian sebenarnya kalimat tersebut 

memiliki arti yang biasa saja atau lebih pendek apabila dipadankan dengan bahasa 

sasaran/target. Karena keterbatasan ruang dalam bingkai (frame) film yang 

memuat huruf atau kata, prosedur reduksi sering dipergunakan. Tujuan 

terpentingnya adalah makna yang tersirat dari teks dapat tersampaikan pada 

pembaca subtitle dari sebuah film. Beberapa contoh reduksi menurut Newmark 

antara lain seperti yang dijabarkan di bawah ini. 

Contoh :  

1. BS (bahasa Perancis) : Infiammatoires et Infectieuses. 

    BT (bahasa Inggris) : Inflammations and Infections  

2. BS (bahasa Perancis) : Science Linguistique. 

    BT (bahasa Inggris) : Linguistics  



Bahasa Sumber (BS) untuk kata Infiammatoires et Infectieuses dan kata Science 

Linguistique yang berbahasa Perancis mengalami reduksi atau pengurangan atau 

penghilangan beberapa kata yang dianggap kurang memiliki arti yang signifikan 

sehingga setelah diterjemahkan kedalam Bahasa Target (BT) yang berbahasa 

Inggris kata tersebut menjadi hanya “Inflammations and Infections” dan 

“Linguistics” saja. 

 Sementara itu, ekspansi atau penambahan berarti menambahkan lebih 

banyak kata dalam menerjemahkan bahasa sumber untuk mengekspresikan pesan 

singkat dan jelas dari bahasa sumber bagi pembaca (Newmark, 1988: 90). 

Penambahan yang dimaksud adalah penambahan yang pada dasarnya tidak ada 

dalam kalimat sumber. Kehadiran informasi tambahan dalam bahasa target 

dimaksudkan untuk memperjelas konsep yang hendak disampaikan penulis asli 

kepada para pembaca sasaran seperti dicontohkan di bawah ini menurut 

Newmark. 

Contoh :  

1. BS (bahasa Perancis) : cheveux inegaux  

    BT (bahasa Inggris) : “unevenly cut hair” 

2. BS (bahasa Jerman) : belebend  

    BT (bahasa Inggris) : “life-giving”  

Untuk penjelasan contoh prosedur ekspansi dikarenakan kendala pemahaman 

bahasa sumber (bahasa Perancis) yang dimiliki penulis sangat terbatas, maka 

contoh prosedur ekspansi tidak dapat dijelaskan lebih terperinci. Walaupun 



demikian, hal tersebut terlihat dalam penambahan arti kata untuk kata “cheveux 

inegaux” yang secara harfiah artinya adalah rambut yang tidak rata (dalam bahasa 

sumber), mengalami ekspansi atau penambahan arti kata menjadi “unevenly cut 

hair” yang memiliki makna “gaya rambut tidak rata” dalam bahasa target (bahasa 

Inggris). Untuk penjelasan kata “belebend “ yang memiliki makna menyegarkan 

tumbuhan (mahluk  hidup) dalam bahasa sumber (bahasa Jerman) diartikan 

menjadi “life-giving” dalam bahasa target (bahasa Inggris). Secara visual 

penambahan makna terlihat dalam jumlah kata yang terdapat dalam bahasa target.  

 

2.3 Kriteria Terjemahan Yang Baik 

 Berdasarkan dari Larson (1984: 485) berpendapat bahwa ada tiga jenis 

kriteria dasar dalam mengevaluasi penerjemahan sebagai berikut ini: 

2.3.1 Keakuratan (Accuracy) 

 Yang dimaksud dengan keakuratan adalah bahwa penerjemah mentransfer 

informasi dari teks sumber sepenuhnya, tanpa menambahkan ataupun 

penghapusan informasi yang tidak ada dalam teks sumber (Larson, 1984: 485). 

Hal ini serupa dengan pendapat Nida (1971:185) yang mengatakan bahwa: 

Ultimately, however, the correctness of a translation must be determined not in 

terms of the corresponding sets of words, but on the basis of the extent to which 

the corresponding sets of semantics components are accurately represented in the 

restructuring. This is essential if the resulting form of the message in the receptor 

language is to represent the closest natural equivalent of the source language 

text. (1971:185) 

 



Menurut Nida pada akhirnya kebenaran suatu terjemahan tidak harus selalu 

ditentukan berdasarkan kesesuaian penyusunan kata-kata, tetapi berdasarkan 

sejauh mana kesesuaian penyusunan yang sesuai dari komponen semantic secara 

akurat mewakili dalam restrukturisasi (penyusunan kembali) kata-kata. Hal ini 

penting jika bentuk yang dihasilkan dari pesan dalam bahasa reseptor (target) 

adalah untuk mewakili kesetaraan alami yang paling mendekati dalam hal makna 

dari teks bahasa sumber.  

2.3.2 Kejelasan (Clarity) 

 Kejelasan mengacu kepada bentuk bahasa yang dipergunakan dalam 

menerjemahkan yang mengharuskan membuat pesan teks sumber mudah 

dimengerti sebagai sumber teks itu sendiri. Penerjemah harus mampu menjelaskan 

ambiguitas kata dalam kalimat atau teks tersebut. Kemudian, terjemahan akan 

telihat halus, mudah dimengerti, dan juga mudah dibaca. Menurut Larson Satu-

satunya cara yang dapat digunakan untuk memeriksa apakah terjemahan jelas atau 

tidak adalah dengan mencari orang yang untuk dites kemudian mengajukan 

pertanyaan kepada mereka (1984:485). 

2.3.3 Kealamian (Naturalness) 

 Berarti sejauh mana pesan dikomunikasikan dalam bentuk yang umum 

sehingga pembaca teks bahasa penerima terkesan bahwa naskah yang dibacanya 

adalah naskah asli yang ditulis dalam bahasanya sendiri. Ini berhubungan dengan 

bagaimana penerjemah memilih struktur kosa kata dan tata bahasa yang umum 

digunakan dan sesuai dengan bahasa target. Oleh karena itu, bahasa sasaran akan 

terdengar alami (Larson, 1984: 485) 



 Semua kriteria dapat digunakan sebagai referensi untuk penerjemah untuk 

menghasilkan terjemahan yang berkualitas. Oleh karena itu, penerjemah dapat 

menentukan bagaimana dia menghasilkan bahasa target berkualitas di mana 

informasi asli dari bahasa sumber tidak berubah. Akibatnya, para pembaca 

mampu untuk memahami inti dari teks bahasa target tanpa gangguan dalam 

membaca atau mengartikannya secara individu. 

 

2.4 Konsep Ketakbisaditerjemahkan (Untranslatability) dalam Proses 

Penerjemahan 

Ada beberapa permasalahan penerjemahan yang biasanya dihadapi oleh 

penerjemah (Baker, 1992: 21-25), sebagai berikut:  

1. Konsep budaya khusus (Culture-specific concepts) 

 Konsep budaya khusus maksudnya adalah kata dalam bahasa sumber yang 

sama sekali tidak dikenal dalam budaya bahasa target. Kata-kata yang dimaksud 

dapat berupa kata yang abstrak, berhubungan dengan hal yang terkait dengan 

kepercayaan atau agama, adat istiadat atau bahkan jenis atau nama makanan. 

Salah satu contohnya ialah kata Speaker (of the House of Commons) dalam 

budaya Inggris atau negara-negara penganut sistem demokrasi. Speaker atau ketua 

dari dewan atau senat sangat sukar bila diartikan ke bahasa target yang memiliki 

budaya non demokrasi seperti China yang komunis atau Arab Saudi yang 

menganut sistem kerajaan dimana di kedua negara tersebut tidak terdapat dewan 

yang mewakili rakyat atau pun senat. Sehingga terjemahan yang dihasilkan tetap 

Speaker (of the House of Commons). 



2. Kata dalam bahasa sumber yang kompleks secara semantik 

 Permasalahan umum yang terjadi dalam menerjemahkan adalah kata yang 

terdapat dalam bahasa sumber memiliki pengertian yang sangat komplek secara 

semantik bila diterjemahkan ke bahasa target. Seperti sebuah kata dalam Portugis 

Brasil “Arruacao“ yang bila diartikan ke bahasa target (seperti bahasa Inggris 

atau bahasa Indonesia) akan memiliki makna yang sangat panjang dan rumit yaitu 

“proses membersihkan tanah di bawah atau sekitar pohon dari sampah atau daun 

kering dalam barisan tanaman kopi untuk memudahkan petani memungut biji-biji 

kopi bila jatuh berserakan saat musim panen tiba“.  

3. Bahasa sumber dan bahasa target memiliki perbedaan arti yang mendasar dalam 

makna. 

 Makna dari sebuah kata dalam bahasa target memiliki arti atau makna 

yang lebih banyak atau dapat juga lebih sedikit bila dipadankan dalam bahasa 

sumber. Seperti dapat dilihat dalam kata raining (bahasa sumber dalam hal ini 

bahasa Inggris) bila diartikan ke bahasa target (bahasa Indonesia) dapat 

mengandung banyak arti. Yang pertama dapat memiliki arti “kehujanan“ yang 

artinya bila seseorang mendapati dirinya terkena air hujan tanpa disengaja. Yang 

kedua dapat juga memiliki arti “hujan-hujanan“ yang artinya apabila seseorang 

dengan sengaja membiarkan dirinya terkena air hujan. Penerjemah harus dapat 

menelaah kata atau kalimat yang mengikuti kata raining tersebut sehingga tidak 

menghasilkan makna yang berbeda saat diterjemahkan. 

 Pada akhirnya banyak penerjemah pemula gagal mengungkapkan kembali 

makna yang terkandung dalam bahasa sumber karena tidak memahami strategi 



yang dapat ditempuh untuk mengalihkan konsep tersebut dari bahasa sumber ke 

bahasa target.  

 Ketiga permasalahan konsep ketakbisaditerjemahkan (untranslatability) 

tersebut di atas pemecahan masalahnya adalah dengan cara tidak perlu 

diterjemahkan karena dapat mengakibatkan kata atau kalimat dalam bahasa target 

mengalami shifting (pergeseran makna). 

 

2.5 Subtitle Film 

2.5.1 Definisi Subtitle Film 

  Menurut Luyken (1991:39), “Subtitles are condensed translations of 

original dialogue, which appear as lines of text usually positioned towards the 

bottom of the screen. The subtitles follow the rhythm of the original and appear 

and disappear synchronised with the corresponding section of original dialogue”. 

Subtitle merupakan teks terjemahan yang berisi dialog asli, yang muncul atau 

tampil sebagai baris teks yang biasanya diposisikan di bagian bawah dari layar. 

Subtitle mengikuti alur asli dialog, akan muncul dan tidak muncul 

disinkronisasikan dengan bagian yang sesuai dengan dialog aslinya. Sementara 

itu, menurut Sponholz (2002:9), Subtitle dapat diidentifikasikan sebagai teks 

terjemahan yang biasanya berada di bawah film (atau) sering terletak di bawah 

film yang berbahasa asing dan merupakan terjemahan ke bahasa yang dapat 

dimengerti pembacanya. Pengertian lain dari subtitle adalah “translation of 

foreign dialogue of a movie or TV program; usually displayed at the bottom of the 

screen”. Dapat diartikan bahwa subtitle adalah penerjemahan dari dialog bahasa 



asing dari sebuah film atau program televisi dan biasanya ditampilkan di bawah 

layar. Sumber: [http://www.artikata.com/arti-178924-subtitle.html]. Subtitle 

berfungsi untuk menuliskan kata (baik bahasa asli) atau terjemahan ke bahasa lain 

sehingga memudahkan orang atau pembaca untuk mengerti arti atau makna 

kalimat yang dibacanya. 

2.5.2 Bentuk Subtitle Film 

 Terdapat berbagai bentuk Subtitle Film yang ada pada saat ini. Bentuk-

bentuk dari Subtitle Film menurut Sponholz (2002: 16) adalah: 

2.5.2.1  Interlingual dan Intralingual subtitle 

 Interlingual subtitle adalah terjemahan antara dua bahasa, yaitu bahasa 

sumber (BS) dalam hal ini bahasa asing ke bahasa sasaran (BT). Sementara itu, 

Intralingual subtitle adalah terjemahan antara bahasa sumber (BS) dalam hal ini 

bahasa asing ke bahasa sasaran (BT) ditambah dengan penambahan teks visual 

yang dijadikan teks tertulis yang berguna untuk membantu individu atau pembaca 

yang memiliki keterbatasan indera pendengaran. 

 Interlingual subtitle digunakan untuk khalayak umum atau pembaca teks 

yang tidak memiliki keterbatasan dalam indera pendengaran. Sementara itu 

manfaat dari Intralingual subtitle adalah selain untuk menerjemahkan kata atau 

kalimat dari bahasa sumber (BS) ke bahasa target (BT) juga menambahkan 

informasi tambahan situasi yang ada sehingga individu yang memiliki 

keterbatasan dalam pendengaran dapat menangkap makna yang terdapat dalam 

video atau film atau klip yang disaksikan. 



2.5.2.2  Open subtitle (subtitle Terbuka) dan Closed subtitle (subtitle Tertutup) 

 Open subtitle (subtitle Terbuka) adalah bentuk subtitle dimana hasil teks 

terjemahan langsung dimasukkan dalam video atau film secara elektronik sebelum 

transmisi disiarkan. Subtitle ini terutama digunakan untuk film berbahasa asing 

atau program televisi asing. 

 Closed subtitle (subtitle Tertutup) adalah satu bentuk subtitle dimana hasil 

teks terjemahan secara opsional melalui alat elektronik dapat muncul atau 

disembunyikan dalam video atau film yang ditayangkan. Subtitle jenis ini sangat 

membantu pemirsa yang memiliki keterbatasan indera pendengaran. 

2.5.2.3 Live subtitling  (Subtitle Langsung) 

 Live subtitling  atau Subtitle Langsung adalah bentuk subtitle dimana hasil 

teks terjemahan dimasukkan secara langsung ke dalam layar dengan jeda waktu 

hanya beberapa detik sebelum video atau klip disiarkan secara langsung (Live). 

Subtitle ini digunakan terutama untuk siaran berita atau penyiaran secara 

langsung. 

2.5.2.4 Pivot subtitling 

 Pivot subtitling adalah bentuk subtitle yang menjadikan bahasa Inggris 

sebagai poros utama sebelum teks diterjemahkan ke bahasa target (BT). Misalnya 

teks dalam bahasa sumber (BS) bahasa Jerman yang akan diterjemahkan ke dalam 

bahasa target (bahasa Italia) terlebih dahulu diterjemahkan ke bahasa Inggris 

sebagai porosnya.  

 



2.5.3 Cara membuat Subtitle Film 

 Proses pembuatan Subtitle film diatur oleh beberapa aturan resmi.  

Karakteristik subtitle sangat mirip disebagian negara tetapi rincian peraturan bisa 

beragam tergantung kondisi tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Munday 

(2009:149) yang mengatakan bahwa Subtitle film terdiri dari satu atau dua baris 

30 sampai 40 karakter (termasuk spasi) yang ditampilkan di bagian bawah 

gambar. 

 Selanjutnya, Munday menyatakan bahwa kata-kata yang terkandung dalam 

dialog asli cenderung berkurang antara 40 sampai 75 persen untuk memberikan 

kesempatan kepada pemirsa/penonton membaca sub judul saat menonton film 

pada saat yang bersamaan. Selain itu, Munday (2009:148) mengidentifikasi tiga 

prinsip utama yang harus dilakukan penerjemah untuk mendapatkan Subtitle 

efektif yaitu eliminasi, rendering, dan simplifikasi/penyederhanaan. 

 Eliminasi atau penghapusan (Elimination) yaitu memotong atau 

menghapus elemen sesi dialog yang tidak mengubah makna dari dialog asli tetapi 

hanya dalam hal bentuk. Misalnya menghapus informasi yang dapat dipahami dari 

visual seperti anggukan yang bermakna “ya” atau setuju akan sesuatu hal, serta 

menggelengkan kepala yang bermakna “tidak” atau tidak setuju akan sesuatu hal. 

 Rendering mengacu kepada sesuatu hal yang berurusan dengan (dalam 

banyak kasus mengubah) fitur seperti bahasa slang, dialek dan kata yang tabu. 

 Sedangkan kondensasi menunjukan simplifikasi (simplification) dan 

fragmentasi (fragmentation) sintaks asli sehingga hasil teks terjemahan menjadi 

mudah dibaca. 



2.5.4 Cara membuat file SRT (SubRip caption)  

 SubRip caption adalah sebuah file kecil yang berekstensi (SRT) dan berisi 

terjemahan dari sebuah video. Tujuan menambahkan file subtitle dengan exstensi 

SRT adalah untuk menampilkan text bersama-sama saat memuat video dengan 

player apapun yang mendukung SRT. [http://www.dramalover.com/news. 

php?a=d;149]. File ini tidak memakan banyak kapasitas karena biasanya berada 

dalam kisaran KB (Kilo Byte). Format untuk tipe SRT sendiri sangat sederhana 

dan mudah dimengerti. Format ini didukung oleh sebagian besar program atau 

software video player. Dimulai dengan nomor  urut, diikuti pengaturan waktu 

awal (format jam:menit:detik:milidetik), dua tanda “strip” (-), satu tanda lebih 

besar (>), pengaturan waktu akhir (penutup). Jika digambarkan, bentuknya 

seperti: 

 1 
00:00:33,000-->00:00:38,000 
TERJEMAHAN 
2 
00:00:39,600-->00:00:41,000 
TERJEMAHAN 
 

 

 

  Disebut juga Sesi (Session) atau bingkai dialog yang ada pada sepersekian 

detik adegan. 

00:00:33,000 --> 00:00:38,000 = Waktu terjemahan ditampilkan 

(jam:menit:detik:milidetik) 

Untuk file SRT format menggunakan angka sesi yaitu 1, 2, 3, dan 

seterusnya diawali sebuah perintah tampilan terjemahan. Jika ingin terjemahan 

berupa dua baris, cukup dilakukan pada skripnya seperti di bawah ini: 



240.  

00:37:48,088 --> 00:37:51,117 

BS (bahasa Inggris) : That’s fine with me 

BT (bahasa Indonesia) : Tapi tidak apalah buatku. 

 Angka 240 di atas menunjukkan nomor urut dialog dari subtitle sebuah 

film. 

 Perlu juga diingat bahwa yang mengalami perubahan adalah tiap suku kata 

dan bukan kalimat, serta tidak perlu menambah tanda baca seperti koma, titik atau 

pun tanda baca lain di luar dari yang sudah ada. Ini sangat disarankan agar tidak 

mengganggu tampilan hasil yang nantinya akan disatukan dengan film tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


