
BAB IV 

SIMPULAN dan SARAN 

 

 Setelah menganalisis data yang diteliti dalam penelitian ini secara 

mendalam, akhirnya penulis dapat menarik dua butir simpulan dan memberikan 

dua butir saran. Simpulan dan saran tersebut terurai di bawah ini: 

 

4.1 Simpulan 

 Simpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat tujuh prosedur terjemahan yang dipergunakan oleh penerjemah 

dalam subtitle film Eat Pray Love. Prosedur penerjemahan yang 

digunakan adalah 1) Literal, 2) Transferensi, 3) Naturalisasi, 4) Padanan 

Budaya, 5) Kesepadanan (Equivalence), 6) Terjemahan Langsung, 7) 

Reduksi dan Ekspansi. Dari ke tujuh prosedur terjemahan tersebut, 

prosedur penerjemahan Literal dan Transferensi merupakan prosedur 

penerjemahan yang paling banyak dipergunakan oleh penerjemah yaitu 

masing-masing sebanyak 8 data (20%), diikuti Naturalisasi sebanyak 7 

data (17,5%), Reduksi dan Ekspansi sebanyak 6 data (15%), Padanan 

Budaya sebanyak 5 data (12,5%), Terjemahan Langsung sebanyak 4 data 

(10%) dan terakhir adalah prosedur penerjemahan Kesepadanan sebanyak 

2 data (5%). 



2. Dari 40 data yang diambil, penulis kemudian menganalisis secara 

mendalam ke empat puluh data tersebut. Setelah menganalisis ke empat 

puluh data tersebut, dapat diketahui bahwa 30 data (75%) yang diteliti 

dalam subtitle film Eat pray Love sudah memenuhi kriteria penerjemahan 

yang baik, dengan kata lain sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh para pakar. Sementara itu, sebanyak 10 data (25%) tidak memenuhi 

kriteria dasar penerjemahan yang baik, karena penerjemah salah dalam 

mengartikan kata atau kalimat dari bahasa sumber sehingga makna yang 

dihasilkan menyimpang dan tidak dapat dimengerti atau dibaca oleh 

pembaca teks dalam bahasa target.  

 

4.2 Saran  

 Terdapat dua saran yang dapat diutarakan oleh penulis dalam akhir dari 

penelitian ini. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penerjemah harus selalu memperhatikan keakuratan (Accuracy), kejelasan 

(clarity), kealamian (naturalness) dari hasil penerjemahannya. Sementara 

itu, untuk menghindari kesalahan penerjemahan dari bahasa sumber ke 

bahasa target, penerjemah diharapkan lebih berhati-hati dan lebih teliti 

dalam memaknai kata atau kalimat dalam dialog yang terdapat dalam film 

yang akan disubtitling.  

2. Didasari penelitian yang telah penulis paparkan tentang prosedur 

penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dalam subtitle film dan 

kriteria dasar penerjemahan yang baik, penelitian ini dapat dijadikan 



sebagai informasi tambahan bagi pembaca yang tertarik untuk lebih 

mempelajari atau lebih mendalami pengetahuan tentang prosedur 

penerjemahan, selain itu pembaca dapat pula mengkaji lebih mendalam 

untuk jenis prosedur terjemahan yang belum diteliti oleh penulis seperti 

shifting, modulation dan couplets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


