
BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Sintaktis

 Kata sintaktis berasal dari bahasa Yunani  sun yang berarti ”dengan” dan

tattein yang berarti ”menempatkan”. Menurut Richard, et al (1985:285), “Syntax

is the study of how words combine to form sentences and the rules which govern

the information of sentences.” Miller juga berpendapat bahwa “syntax has to do

with how words are  put together  to  build  phrases,  with  how phrases  are put

together  to  build  clauses  or  bigger  phrases,  and  with  how  clauses  are  put

together to build sentences.”   Mereka menerangkan bahwa sintaktis merupakan

ilmu tentang kombinasi  kata untuk membentuk kalimat  dan juga aturan-aturan

untuk  menentukan  kalimat.  Selanjutnya  Crystal  (1980:346)  juga  berpendapat

sintaktis adalah ”a traditional term for the study of rules governing the way words

are combine to form sentencesin a language.”  Dia menjelaskan bahwa sintaktis

adalah  suatu  istilah  yang  mengandung  makna  pengaturan  kata-kata  yang

dikombinasikan sehingga membentuk kalimat dalam bahasa.

Dari  pengertian-pengertian  mengenai  sintaktis  di  atas,  penulis  dapat

menyimpulkan bahwa sintaktis merupakan ilmu yang berhubungan dengan pola-

pola  dan  aturan-aturan  gramatikal  yang  membicarakan  seluk  beluk  wacana,

kalimat, klausa, dan frasa yang digunakan sebagai sarana untuk menyusun dan

menggabungkan  kata-kata  untuk  membentuk  frasa  atau  kalimat.  Selain  itu,
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sintaktis  juga  menelaah  pola-pola  yang  dipergunakan  sebagai  sarana  untuk

menggabungkan kata menjadi kalimat. Dengan kata lain, sintaktis adalah aturan

gramatikal  yang  digunakan  untuk  dan  menghubungkan  kata-kata  untuk

membentuk frasa atau kalimat.

2.1.1 Kata

Menurut  Richard,  et  al  (1985:1213),  kata  adalah  “one or  more  sounds

which can be spoken to represent an idea, object, action, etc, the smallest unit of

spoken language which has meaning and can stand alone.” Dia mengemukakan

bahwa kata merupakan satuan bunyi yang bermakna dan dapat mengekspresikan

ide, objek atau peristiwa dan dapat berdiri sendiri. Sementara itu Trask (1999:342)

berpendapat  bahwa  kata  adalah  “a  linguistic  unit  typically  larger  than  a

morpheme but smaller than a phrase.” Dengan kata lain, kata merupakan sebuah

satuan linguistik yang lebih besar tingkatannya dari sebuah morfem tetapi lebih

kecil daripada frasa.  

Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kata  merupakan  satuan

terkecil yang bebas yang dapat mengungkapkan gagasan, ide, atau pesan untuk

disampaikan kepada orang lain dan mengandung makna.

Adapun jenis-jenis kata terdiri atas: 

• Noun, e.g.  Helen wrote to Jean.

• Pronoun, e.g. George and Hetty had been waiting impatiently for the train and

they     boarded it as soon as it came in. 

• Verb, e.g. The detective found three witnesses.
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• Adjective, e.g The wealthy farmer surveyed his fertile fields.

• Adverb, e.g. Joan’s aunt drove quickly.

• Preposition, e.g. The river flowed under a bridge.

• Conjunction, e.g. My dog is small but ferocious.

2.1.2 Frasa 

Richard,  et  al  (1985:39)  menyatakan  bahwa  “A phrase is  a  group of

words which forms a grammatical unit. A phrase does not contain a finite verb

and  does  not  have  a  subject-predicate  structure.” Dikemukakan  bahwa  frasa

merupakan suatu kelompok kata yang membentuk suatu unit gramatikal dan tidak

memuat  kata  kerja  finite serta  tidak  mempunyai  struktur  subjek  dan  predikat.

Sementara itu, Miller  (2002:54) berpendapat bahwa “Phrase is group of words

without a verb that form part of a sentence.” dengan kata lain frasa merupakan

kelompok kata  yang  bukan  subjek  dan  predikat  tetapi  dapat  menjabat  fungsi-

fungsi kalimat. Menurut Trask dalam bukunya  Key Concepts in Language and

Linguistics (1999:237) frasa adalah “a grammatical unit which is smaller than a

clause. The term phrase is an ancient one and it has long been used to denote a

grammatical unit which typically (thought not invariably) consist of two or more

words, but which does not contain all of the things found in a clause.”  artinya

frasa adalah unit gramatikal yang lebih kecil dari klausa yang terdiri dari dua kata

atau lebih tetapi berbeda halnya dengan klausa. 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa frasa adalah sekelompok

kata dalam kalimat yang tidak memiliki unsur subjek dan unsur predikat, tetapi

merupakan bagian dari kalimat.
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Jenis-jenis frasa adalah:

• Verb phrase, e.g. The case is interesting.

• Noun phrase, e.g  Mary’s     child  .

• Adverbial phrase, e.g. drive carefully  .  

• Prepositional phrase, e.g. The table in the corner  .  

2.1.3 Klausa     

 Menurut Hornby (2000:215), klausa atau  clause  merupakan  “a group of

words that includes  a subject  and a verb,  and forms a sentence  or a  part  of

sentence.”   Dia menjelaskan bahwa klausa adalah sekelompok kata yang terdiri

atas subjek dan kata kerja yang membentuk suatu kalimat sederhana atau bagian

kalimat.  Selanjutnya  Waldhorn  dan  Zeiger  (1986:50)  mengatakan  bahwa  “a

clause  is  a  group  of  words  containing  a  subject  and  a  verb.” Mereka

menyimpulkan bahwa klausa adalah suatu kelompok kata yang terdiri dari satu

subjek dan satu verba.

Jadi dapat disimpulkan bahwa klausa merupakan satuan gramatikal yang

lebih besar dari frasa yang juga berupa kelompok kata dan sekurang-kurangnya

terdiri  dari  unsur  subjek  dan  unsur  predikat  dan  mempunyai  fungsi  sebagai

pengisi kalimat dalam sintaksis.

Jenis-jenis klausa adalah:

18. Klausa bebas (independent clause)

Contoh: John was sick; he didn’t come to school. (klausa bebas 

yang di hubungkan dengan tanda baca) 
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19. Klausa terikat (dependent clause)

Contoh: I’ll go straight home after I finish my work.

2.1.4 Kalimat

Kalimat  adalah  unit  terbesar  dalam  suatu  gramatikal  yang  terdiri  dari

subjek,  predikat  dan  kata  kerja  finit.  Dalam  Longman  Dictionary  of  Applied

Linguistics  (1985), “a sentence is the largest unit of grammatical organization

within which parts of speech (e.g nouns, verbs, adverbs) and grammatical classes

(eg word, phrase, clause) are said to function.” Jadi kalimat adalah unit terbesar

gramatikal dimana bagian ujarannya (seperti: kata, frasa,  klausa) disebut dalam

fungsinya. Frank (1972:220) berpendapat bahwa “a sentence is a full predication

containing a subject  plus a predicate with  a finite  verb.”  Menurutnya  kalimat

terdiri  dari  sebuah  subjek  ditambah sebuah  predikat  dengan  sebuah  kata  kerja

finit.

Contoh: John   eats   an apple   

      S      V          O

Hornby (2000:1165) mendefinisikan bahwa kalimat adalah “a set of words

expressing a statement, a question or an order, usually containing a subject and a

verb. In written English sentences begin with a capital letter and end with a full

stop.”  Dia menjelaskan bahwa kalimat merupakan rangkaian beberapa kata yang

biasanya memuat fungsi subjek dan predikat dan dimulai dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda titik.

Sementara itu menurut Paul R. Kroeger (2004:5) mengemukakan bahwa

”a sentence is not simply a string of words, one after another.” Artinya kalimat
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tidaklah sederhana seperti sebuah rangkaian kata-kata yang satu dengan kata-kata

yang lainnya.  

Berdasarkan  uraian  di  atas mengenai  kalimat,  penulis dapat  mengambil

suatu kesimpulan bahwa kalimat merupakan suatu satuan gramatikal yang dapat

berdiri sendiri yang didalamnya terdapat fungsi subjek dan predikat.

Jenis-jenis kalimat

Frank (1994:220) membagi kalimat menjadi empat jenis, yaitu:

a. Declarative Sentence

Dalam  declarative  sentence (kalimat  pernyataan)  subjek  dan  predikat  

diletakkan pada urutan yang normal yaitu subjek, predikat, objek.

Contoh: The child ate this dinner. 

b. Interogative Sentence 

Dalam  interogative sentence (kalimat  tanya),  auxiliary berada  di  awal  

kalimat.

Penulisan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya (question mark).  

Contoh: Did the child eat this dinner?

c. Imperative Sentence

Dalam imperative sentence (kalimat perintah), kata kerja yang digunakan 

merupakan  bentuk  yang  sederhana  tanpa  memperhatikan  orang  atau  

tenses.

Contoh: Eat your dinner!
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d. Exclamatory Sentence

Dalam  exclamatory sentence (kalimat  seru),  diawali  dengan  kata  what  

atau  how diikuti  subjek,  predikat.  Penulisan  exclamatory  sentence

diakhiri  dengan  sebuah  tanda  seru  (exclamatory  mark).  Kalimat  ini  

untuk menyatakan kekaguman.

Contoh: How beautiful she is!

Kalimat Interogatif dalam Bahasa Inggris

Widarso dan Mariani (1994:184) menjelaskan bahwa “kalimat interogatif

merupakan bentuk kalimat pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya (question

word) yang biasanya adalah salah satu dari 6W+1H: What, Where, When, Which,

Who, Whose, dan How.”  Menurut Tarigan (1986:68),  interogative sentence atau

kalimat interogatif adalah “kalimat yang menimbulkan suatu jawaban yang telah

tetap bagi kalimat-kalimat salam, panggilan, dan seruan yang telah dibicarakan di

muka.”  Menurut  Quirk  (1973:803),  kalimat  interogatif  adalah  sebuah  kalimat

yang ditandai dengan tiga cara, yaitu:

a. A yes-no question is a question can be answered by “yes” or “no”   (Azar,

2003:123), yes-no question adalah sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab

dengan “yes”  atau  “no”. Yes-no  interogatif:  letakkanlah penghubungnya di

depan subjek.

Contoh: Does Harry know about that? Apakah Harry tahu tentang itu?

 Is it different? Apakah itu berbeda?

Did you get it? Apakah kalian mendapatkannya?
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b. “Kalimat klausa wh-  interogatif atau information question is a question that

asks for information by using a question word wh-.”  (Azar,2003:123) klausa

kalimat interogatif  wh- atau pertanyaan informasi adalah sebuah pertanyaan

yang  menanyakan  sebuah  informasi  dengan  menggunakan  kata  pertanyaan

wh-.

Contoh: Where exactly are we?               Di mana kita ini?  

 When will you go?   Kapan kamu akan pergi?

Who are you?   Anda siapa?

c. Question  Tag:  sebuah  pertanyaan  yang  terdapat  pada  akhir  kalimat  dan

kadang pada tulisan non formal.

Contoh:  Not a verry good idea, is it?

Bukan ide bagus, ya? 

Bentuk lain dari question tag adalah: 

• Question  tag  yang  digunakan  setelah  kalimat  afirmatif  dan  kalimat

negatif, tetapi tidak sesudah kalimat pertanyaan.

Contoh: You’re OK here with Hagrid, aren’t you?

 Kau di sini OK bersama Hagrid, bukan?

 You’re not OK here with Hagrid, are you?

Kau di sini tak OK bersama Hagrid, bukan?

Untuk  memeriksa  sebuah  informasi  atau  menanyakan  sebuah

persetujuan,  kita  biasanya  menempatkan  negative  tag setelah  kalimat

afirmatif, dan non negative tag setelah kalimat negatif.
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• Jika kalimat utama memiliki  auxiliary verb (atau  non-auxiliary be), hal

itu diulang dalam question tag.

Contoh: Dunno, he can’t be worse than Umbridge, can he?

Entahlah, dia tidak bisa lebih parah daripada Umbridge, kan?

Yeah, well…It’s  not that  easy, is it?

Yah, tapi tak segampang itu, kan?

Jika  kalimat  utama  tidak  memiliki  auxiliary,  question  tag nya

menggunakan do.

Contoh: And you think we are scumb, do you?

Dan kau menganggap  kami orang-orang  yang  tak berguna,  

kan?

But I got this far, didn’t I?

Dan aku berhasil sampai sejauh ini, bukan?

2.1.5 Pengertian Question Tag

Sebelum menjelaskan tentang pengertian  question tag, kita lihat terlebih

dahulu pengertian dari  question dan tag. Terdapat berbagai pengertian mengenai

question di antaranya adalah pendapat Myers (1995:105) yang menyatakan “The

question is the only kind of sentence in which clauses of different form from those

used in statement appear.”  Dia berpendapat bahwa question merupakan kalimat

yang klausanya berbeda bentuk dan digunakan ketika kalimat pernyataan muncul.

Contoh: 

Statement Question
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It is true.

Itu betul.

Is it true?

Betulkah?

Hornby (2000:1037) menjelaskan pengertian question yaitu “  a sentence,

phrase, or word that asks for information.”  Dia menerangkan  question sebagai

suatu kalimat, frasa, atau kata untuk menanyakan informasi.

Dari yang telah dijelaskan di atas penulis menyimpulkan bahwa question

merupakan suatu kalimat  atau frasa yang berfungsi  untuk menanyakan  sesuatu

ataupun informasi.

Setelah penjelasan tentang pengertian question tersebut, penulis mencoba

untuk  mengamati  pengertian  tag.  Pengertian tag dikemukakan  oleh  Hornby

(2000:1323) yaitu “a word or phrase that is added to a sentence for emphasis, for

example I do”in Yes, I do.”  Dia mengemukakan bahwa tag merupakan kata atau

frasa yang ditambahkan dalam kalimat untuk penekanan, seperti I do dalam Yes, I

do.  

Mengenai question tag, Murphy (1985:104) menjelaskan bahwa“ question

tag  is  a  mini  question  which  we  put  on  the  end  of  the  sentence  with  using

auxiliary  verb.”   Dia  menjelaskan  question  tag sebagai  kalimat  pertanyaan

sederhana yang ditambahkan di  akhir  kalimat dengan  menggunakan  kata kerja

bantu. Selanjutnya Thomson dan Martinet (1986:113) menyatakan “question tags

are short additions to sentences, asking for agreement or confirmation.”  Mereka

mengemukakan bahwa question tag merupakan  penambahan kalimat pertanyaan

untuk meminta konfirmasi atau persetujuan.
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Sedangkan  menurut  Hornby  (2000:1037)  question  tag merupakan  “a

phrase such as isn’t it? or don’t you? that you add to the end of te statement in

order  to  turn it  into  a  question or  check  that  the  statement  is  correct.”   Dia

menjelaskan  question tag sebagai frasa seperti  isn’t it? atau  don’t you?  di akhir

kalimat  pernyataan  untuk  memeriksa  kebenaran  suatu  pernyataan.  Azar

(1989:A16) mengemukakan “A tag question is a question added at the end of the

sentence,  speakers  use question tags chiefly to  make sure their information is

correct or to seek agreement.”  Dia menerangkan bahwa question tag merupakan

penambahan  kalimat  pertanyaan  diakhir  kalimat  untuk  suatu  kebenaran  atau

persetujuan.  Sedangkan Swan (1996:478) menerangkan  “ Question tag  are the

small question  that often come at the ends of sentences  in speech, and sometimes

in informal writing”  Dia menjelaskan bahwa  question tag merupakn pertanyaan

sederhana  yang  sering  muncul  di  akhir  kalimat,  dan  kadang  dalam  tulisan

informal.   

Berdasarkan  beberapa  pengertian  mengenai  question  tag,  penulis  dapat

menarik  suatu  kesimpulan  bahwa  question  tag merupakan  suatu  klausa  atau

kalimat yang berbentuk pertanyaan yang selalu diletakkan di akhir suatu kalimat

pernyataan yang biasanya dilakukan untuk menguatkan dan menjelaskan kembali

pernyataan kita atau untuk menanyakan suatu informasi.
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2.1.6  Penggunaan Question Tag 

Penulis  juga  mengamati  bahwa  terdapat  pula  ketentuan  penggunaan

question  tag   sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  oleh  Murphy  (2004:104)

yaitu:

a. Untuk bentuk present dan simple past menggunakan do/does/did.

Contoh:  I offered you one,didn’t I?

              Kan tadi kau kutawari?

b. Secara  normal  kita  menggunakan  suatu  question  tag positif  dalam  suatu

kalimat negatif. Contohnya sebagai berikut:

She didn’t see that did she?

Romilda tidak melihat kan?

Dan  secara  normal  kita  menggunakan  suatu  question  tag negatif  dengan

kalimat positif. Contohnya sebagai berikut:

That seems to have done the trick doesn’t it?

Rupanya usaha kita berhasil bukan?

Catatan mengenai arti yes dan no dalam jawaban dari question tag.

We are not alone, are we? Yes (=I am alone)

    No? (=I am not alone) 

c. Setelah Let’s, question tag nya adalah shall we?

Let’s go to the spooky house, shall we?

Ayo kita ke rumah yang menyeramkan itu, kita pergi sekarang?

Setelah kalimat  imperatif (do/don’t  do  something)  tag  nya  berbentuk  will

you?
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Contoh:  Close the window, will you?

Tutupkan jendelanya, ya!

Catatan bahwa kita mengatakan Aren’t I? (=am I not)

Contoh: I ‘m late, aren’t I?

Saya terlambat, ya?

Selain  pendapat  Myers,  Thomson  dan  Martinet  (1986:113)  juga

menjelaskan penggunaan-pengguaan question tag, yaitu: 

a. Setelah  pernyataan-pernyataan  negatif,  kita  menggunakan  jenis  kalimat

interogatif biasa.

Well, you don’t mind it’s over, do you?

Nah, kau tidak menyasal hubungan kalian berakhir, kan?

b. Setelah pernyataan affirmatif, kita menggunakan jenis kalimat interogatif yang

negatif

He killed Slughorn, did he?

Dia telah membunuh Slughorn, bukan?

Catatan bahwa let’s memiliki question tag yaitu shall:

Let’s go, shall we?

Kita pergi sekarang?

Subjek dalam question tag selalu sebuah pronoun.

Catatan bahwa  pernyataan-pernyataan yang memuat kata-kata seperti neither,

no,none,  no  one,  no  body,  nothing,  scarely,  barely,  hardly,  ever,  seldom,

disebut sebagai pernyataan-pernyataan negatif dan diikuti oleh interogatif tag

yang biasa: 
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� He would hardly stand around gossiping about their plans, would he?

� Dia tak akan menggosipkan rencana mereka, kan?

Ketika subjek dalam suatu kalimat adalah anyone, anybody, no one, no body,

none, neither, kita menggunakan they sebagai subjek dalam tag:

� No one would come, would they?

� Tidak ada seorang pun yang akan datang, bukan?

Berdasarkan  beberapa  pendapat  tadi,  penulis  mengambil  kesimpulan

mengenai bentuk dari question tag, yaitu: 

a. Question tag yang digunakan setelah kalimat affirmatif adalah  question

tag negatif

Contoh: Your scar is not hurting again, is it?

 Bekas lukamu tidak sakit lagi, kan?

b. Bentuk question tag yang di gunakan untuk menanyakan sebuah informasi

atau mendapatkan suatu persetujuan dari orang lain,  biasanya berbentuk

positif  setelah  kalimat  negatif   dan  question  tag yang  negatif  setelah

kalimat affirmatif.

Contoh: It’s safe, isn’t it? It’s not dangerous, is it?  

  Itu aman, kan? Itu tidak berbahaya, kan?

Jika kalimat utama memiliki  auxiliary verb maka hal itu diulang dalam

question tags.

Contoh:  I was right, wasn’t I?

Aku benar, kan?
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Jika kalimat utama tidak memiliki auxiliary, maka bentuk question tag nya

menggunakan do/does/did bergantung pada tenses kalimat sebelumnya.

Contoh: She keeps snogging you, doesn’t she?

Bukankah dia tak henti-hentinya menciummu?

2.1.6.1 Verba

          Kata kerja atau verb  berfunfsi sebagai predikat di dalam suatu kalimat.

Kalmer (2000:68) menjelaskan bahwa “verbs have been defined traditionally as

word that ‘express action’.” Maksudnya adalah verba telah di definisikan secara

tradisional sebagai yang ‘menyatakan aksi.”

          Miller (2002:285) mengemukakan bahwa “verb is one of the major classe.

Verb usually denotes an activity of some sort (shout, work, travel, etc) but also

can denote states (sleep, sit).”  Dijelaskan bahwa verba adalah salah satu bagian

yang utama. Verba biasanya merupakan sebuah aktivitas (shout, work, travel, etc)

juga bisa menunjukkan keadaan (sleep, sit).

          Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  verba  selain  dapat

menggambarkan suatu perbuatan, keadaan juga merupakan kelas kata terpenting

karena mempunyai fungsi sebagai predikat dan untuk menunjukkan waktu.

          Berdasarkan kelas kata, verba terbagi menjadi:

1) Verba utama (main verb),yaitu verba yang dapat berdiri sendiri. Contoh:

turn, run, love, etc.
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2) Verba  Bantu  (auxiliary  verb),  yaitu  verba  yang  membantu  verba  lain

untuk membentuk frasa verba. Thomson dan Martinet dalam bukunya “A

Practical  English  Grammar”  mengatakan  “Auxiliary  verb  help  other

verb  to  form  the  verb  phrase”  maksudnya  bahwa  kata  kerja  bantu

membantu kata kerja yang lain untuk membentuk frasa kata kerja.

          Auxiliary verbs adalah kata kerja bantu yang secara gramatikal berfungsi

membentuk atau memberi tambahan arti pada kalimat. Umumnya auxiliary verbs

digunakan  bersama-sama  dengan  kata  kerja  utama  (main  verbs)  dan

membantunya membentuk struktur gramatikal sebuah kalimat.

        Quirk (1985) mengatakan bahwa “helping verbs or auxiliary verbs such as

will, shall, may, might, can, could, must, ought to, should, would, used to, need

are used in conjunction with main verbs to express shades of time and mood.”

Maksudnya yaitu kata kerja bantu seperti will, shall, may, might, can, could, must,

ought to, should, would, used to, need are digunakan dalam kata penghubung

dengan kata kerja utama untuk menjelaskan keadaan.”

        Ada tiga auxiliary verbs menurut Quirk yaitu to be, to do, dan to have. Be,

do, dan have tidak mempunyai makna jika berdiri sendiri sebagai auxiliary verbs,

meskipun begitu dalam bahasa Indonesia umumnya diartikannya sebagai

“sedang”, “telah”, “apakah”, atau “sungguh-sungguh”.

To Be

Auxiliary verbs yang biasa digunakan adalah be, am, is, are, was, were, being,

been. Sebagai auxiliary verbs, to be biasa digunakan bersama past participle
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untuk membuat kalimat passive dan bersama present participle untuk membuat

kalimat continuous.

Contoh:

- He is watching TV.

- We are teaching you about helping verbs.

- Small fish are eaten by big fish.

- He was killed in the war.

- The agencies were completing the inventories.

- I will be seeing him soon.

- He had only been trying to help.

- The house is being painted.

To Do

Auxiliary verbs yang digunakan adalah do, does, did. Sebagai auxiliary verbs, to

do biasa digunakan bersama-sama kata kerja utama (main verbs) membentuk

kalimat pertanyaan atau kalimat negatif. Dan juga dipakai untuk memberikan

tekanan atau menghindari pengulangan kata kerja utama. Auxiliary verbs ini

dikenal juga dengan istilah dummy operator atau dummy auxiliary.

Contoh:

- Do you like bananas?

- I don't feel like going out tonight.
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- Where do you live?

- Don't forget to write.

- It doesn't matter if you win or lose.

- I didn't know what to do.

- What did you do with that notebook?

- He speaks faster than she does.

- I do understand

To Have

Auxiliary verbs yang digunakan adalah have, has, had. Sebagai auxiliary verbs,

to have digunakan bersama main verbs untuk membuat kalimat perfect.

Contoh:

- I have completed my work.

- She has acted in a film. 

- They had forgotten to send the letter. 

- Our guests have arrived.

- Has anyone phoned?

- I hadn’t seen him for fifteen years.

- Someone should have predicted these complications.

Catatan

Be, do, dan have juga berfungsi sebagai main verbs atau principal verbs.

Perhatikan contoh berikut dibawah ini.
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- She is a good singer. (Principal verb) 

- She is singing. (Auxiliary verb)

2.2 Tinjauan Semantis

Palmer (1981:284) mengemukakan bahwa “Semantic is the technical term

used to refer to the study of meaning, and since meaning is a part of language,

semantic is a part of linguistics. “ Dia menjelaskan semantik sebagai istilah untuk

ilmu makna sebagai  bagian  dari  bahasa  dan linguistik.  Sementara itu  Griffiths

(2006:5)  menjelaskan  bahwa  ”semantics  is  the  study  of  word  meaning  and

sentence meaning, abstracted away from context of use, is a descrivtive subject.”

Dengan kata lain semantik adalah ilmu tentang makna kata dan makna kalimat,

diringkas dari konteks kegunaan adalah sebuah subjek yang deskriptif.

Dari kedua pandapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa semantik

merupakan ilmu yang mempelajari makna kata dan makna kalimat dalam suatu

bahasa atau bahasa pada umumnya. Selain itu, semantik merupakan ilmu makna,

membicarakan makna, dan menjelaskan bagaimana mula adanya makna sesuatu

atau merupakan ilmu yang bersangkutan dengan makna kata dan makna kalimat

suatu bahasa. 

2.2.1  Makna 

Robins (1981:17) mengemukakan bahwa “meaning includes the relations

between utterances and parts of utterances (eg words) and the world outsides and

reference and denotation are among such relations.”  Dia menjelaskan makna

sebagai hubungan beberapa ujaran yang memuat referensi dan denotasi di antara



31

hubungan  tersebut.  Sementara  itu,  Kridalaksana  (1993:12)  mengemukakan

beberapa  definisi  dari  makna,yaitu:  1)  maksud pembicara;  2)  pengaruh  satuan

bahasa;  3)  hubungan  dalam  arti  kesepadanan  antara  bahasa  dan  alam  di  luar

bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yamg ditunjuknya.”

Dapat disimpulkan bahwa makna merupakan penghubung bahasa dengan

dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakai bahasa.

2.2.2  Jenis-jenis Makna 

 Menurut  Pateda  (1996:97) ada  beberapa  jenis  makna yang kita  ketahui

secara umum, yang dibedakan menurut tipe dan fungsinya. Namun bila ditinjau

dari segi fungsi yang berkaitan dengan penelitian ini ialah hanya dua jenis makna

yaitu makna leksikal dan makna gramatikal, seperti yang akan dijelaskan berikut

ini. Selain itu penulis penulis juga akan menjelaskan makna question tag.

2.2.2.1 Makna Leksikal 

Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski

tanpa konteks apapun.  Dengan kata lain,  makna leksikal dapat  disebut sebagai

makna yang sebenarnya, yaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi indera

kita, atau makna yang apa adanya.

Terdapat  tiga  pendapat  mengenai  makna leksikal  yang  akan  dijelaskan

berikut ini:

Barker (1991:12) mendefinisikan: 

”Lexical meaning of a word or lexical unit maybe though of as the specific

value it  has in  a  particular  linguistic  system and the “personality” it  



32

acquires through usage within that system. It is rarely possible to analyze 

a word, pattern, or structure into distinct components of meaning of word 

or  lexical  unit  can be both propositional and expressive,  e.g.  whinge,  

propositional  only, e.g. book, or expressive only, e.g. bloody and various 

other swear words and emphasizers.”      

Pendapat di atas berarti  bahwa bahwa makna leksikal  adalah suatu unit

leksikal  yang memiliki suatu nilai dalam sistem linguistik yang berfungsi untuk

menganalisis suatu struktur kata ke dalam komponen makna.

Senada dengan Barker,  Djajasudarma (1994:11) lebih jauh menjelaskan bahwa

“makna  leksikal  adalah  makna  unsur-unsur  bahasa  sebagai  lambang  benda,

peristiwa,  dan  lain-lain  serta  makna  leksikal  ini  memiliki  unsur-unsur  bahasa

secara tersendiri dan lepas dari konteks. Semua makna yang ada di dalam kamus

disebut makna leksikal, contoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “budaya”

adalah  nomina,  dan maknanya:  1.  Pikiran;  akal  budi;  2.  Kebudayaan;  3.  yang

mengenai kebudayaan; yang sudah berkembang, beradab, maju.

Definisi  Djajasudarma  tersebut  mengungkapkan  bahwa  makna  leksikal

merupakan makna yang terdapat di dalam kamus yang di dalamnya berisi unsur-

unsur  bahasa  sebagai  lambang  benda,  peristiwa,  dan  lain-lain.  Pendapat

Djajasudarma tersebut didukung pula oleh Pateda (1996:119) bahwa”...semantik

leksikal tidak perlu kita uraikan banyak; sebuah kamus merupakan contoh yang

tepat dari semantik leksikal; makna tiap-tiap kata diuraikan dalam kamus.”

Hal tersebut memperkuat definisi makna leksikal yang merupakan makna

yang terdapat di dalam kamus yang di dalamnya terdapat uraian unsur bahasa.

Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris terdapat kata bridge yang  di dalam  The

Advance  Learner’s  Dictionary  of  Current  English  (Hornby,  et  al  :1961:122)
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diartikan  (i)  something  built  of  wood stone,  concrete  or  steel  across  a  river,

railway, road, etc; (ii) a platform of over and across the deck of ship, used by yhe

captain and officers;(iii) the upper body part of the nose.”

Dari tiga pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa makna leksikal adalah

makna yang terdapat di dalam kamus yang mempunyai komponen struktur makna

acuan baik itu berupa benda atau peristiwa. 

Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski

tanpa konteks apapun.  Dengan kata lain, makna leksikal  dapat disebut sebagai

makna yang sebenarnya, yaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi indera

kita, atau makna yang apa adanya. 

2.2.2.2 Makna Gramatikal     

Makna  gramatikal  adalah  makna  yang  hadir  akibat  terjadinya  proses

gramatikal, seperti proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi.

Ada tiga pendapat yang menguraikan makna gramatikal berikut ini: 

Menurut Robins (1989:255):

“Affixes and other markers of grammatical categories vary greatly in the 

degree  to  which  their  presence  in  a  word  correlates  with  a  definite  

semantic function ascribable to the word as a whole, where there is any 

sort of correlation, eventhough a very partial one one, a semantic label  

attached to the affix and the category marked by it may be useful; and  

categories such as number, devided into singular (dual) and plural, and 

tense (past, present, future, etc) have been so used in the preceding two 

chapter, and are well known in grammatical writings; there is no point in 

rejecting  them,  provided  it  is  realized  thet  they  are  labels  rather  

definitions, picking out one, perhaps principal, meaning of functions of the

forms concerned, but in no way exhausting their semantic analysis and  

description.”
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Maksud  dari  pendapat  Robins  (1989:255)  tersebut  adalah  bahwa  makna

gramatikal merupakan suatu proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dll. ,

yang bergabung dalam suatu kata yang berkolerasi (berhubungan satu sama lain)

tetapi dibagi dalam beberapa fungsi  suatu kata dalam kalimat.  Selain pendapat

Robins (1989) ada pula pendapat dari Pateda (1996:103) yang mengatakan bahwa,

“makna  gramatikal  yang  di  dalamnya  berisi  functional  meaning;  structural

meaning;  internal  meaning adalah  makna  yang  menyangkut  hubungan  intra

bahasa,  atau  makna  yang  muncul  sebagai  akibat  berfungsinya  sebuah  kata  di

dalam kalimat.”

Dari  kedua  definisi  tersebut  terdapat  suatu  kesamaan  bahwa  makna

gramatikal  adalah makna yang muncul akibat  fungsi  suatu kata dalam kalimat.

Sebagai  contoh,  dalam analisis  data misalnya,  they arrived late  at  the airport

bermakna gramatikal: they ‘sebagai pelaku’, arrived late ‘menunjukkan hasil yang

dilakukan’, dan at the airport ‘menunjukkan tempat kejadian’. 

2.2.2.3 Makna Question Tag

 Hornby (2000:1073)  mengemukakan makna  question tag adalah  “…to

check that the statement is correct.”  Dia menjelaskan makna question tag yaitu

untuk  memeriksa  apakah  pernyataannya   tersebut  benar.  Sedangkan  menurut

Thomson  dan  Martinet  (1986:104)  makna  question  tag yaitu  “…asking  for

agreement  or  confirmation.”   Mereka  menjelaskan  makna  question  tag yaitu

untuk meminta persetujuan atau konfirmasi.
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna question tag adalah untuk

meminta dan menanyakan persetujuan atau konfirmasi dari orang lain.

2.3 Penerjemahan 

2.3.1 Pengertian Penerjemahan 

Catford (1996:20) menjelaskan bahwa “translation may be defined as the

replacement  of  textual  material  in  one  language or  source  language (SL)  by

equivalent  textual  material  in  another  language  or  target  language  (TL).”

Dengan  kata  lain,  penerjemahan  adalah  suatu  proses  penggantian  suatu  teks

bahasa sumber dengan teks bahasa sasaran. Dia juga mengartikan penerjemahan

sebagai pergantian materi teks bahasa sumber dengan materi teks bahasa sasaran.

Selain pendapat Catford, ada pula pendapat dari Newmark (1988:5) yang

mengatakan  bahwa penerjemahan sebagai  “…rendering the meaning of  a text

into  another  language  in  the  way  that  the  another  intended  the  text.”   Dia

mendifinisikan penerjemahan yaitu dengan menerjemahkan arti dari suatu teks ke

dalam bahasa lain dengan cara yang dimaksudkan oleh si pengarang.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa penerjemahan merupakan suatu proses

pemindahan  naskah dari  bahasa  sumber  ke  dalam bahasa  sasarannya  sehingga

pesan  yang  terkandung  di  dalamnya  dapat  disampaikan  dengan  baik  kepada

penerima bahasa sasaran tanpa mengubah makna yang sebenarnya. Hal terpenting

dalam penerjemahan adalah kemampuan penerjemah dalam mengalihkan pesan

bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan tepat.  Pesan yang disampaikan

harus jelas tanpa mengubah makna, sehingga orang yang menerima pesan dalam
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bahasa sasaran akan mendapat kesan yang sama dengan penerima pesan dalam

bahasa sumber.

2.3.2 Jenis-jenis Penerjemahan  

Newmark  (1988:45)  telah  mengelompokkan  metode-metode

penerjemahan berikut ke dalam dua kelompok besar. Empat metode pertama lebih

ditekankan  pada  bahasa  sumber,  yaitu  Word-for-word  translation,  Literal

translation, Faithful translation,  dan Semantic translation. Empat metode kedua

lebih  ditekankan  pada  bahasa  sasaran,  Adaptation,  Free  translation,  Idiomatic

translation, dan Communicative translation.

1. Penerjemahan Kata-demi-kata

Dalam metode penerjemahan kata-demi-kata (word-for-word translation),

biasanya kata-kata teks bahasa  sasaran  langsung diletakkan di bawah versi teks

bahasa sumber atau disebut dengan interlinear translation. Metode penerjemahan

ini sangat terikat pada tataran kata, sehingga susunan kata sangat dipertahankan.

Dalam  melakukan  tugasnya,  penerjemah  hanya  mencari  padanan  kata  bahasa

sumber  dalam  bahasa  sasaran.  Susunan  kata  dalam  kalimat  terjemahan  sama

persis  dengan  susunan  kata  dalam  kalimat  bahasa  sumber.  Setiap  kata

diterjemahkan  satu-satu  berdasarkan  makna  umum  atau  di  luar  konteks,

sedangkan kata-kata yang berkaitan dengan budaya diterjemahkan secara harfiah.

Umumnya  metode  ini  digunakan  pada  tahapan  prapenerjemahan  pada  saat

penerjemah menerjemahkan teks yang sukar  atau untuk memahami mekanisme

bahasa sumber.  Jadi metode ini digunakan pada tahap analisis  atau tahap awal
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pengalihan. Biasanya metode ini digunakan untuk penerjemahan tujuan khusus,

namun  tidak  lazim  digunakan  untuk  penerjemahan  yang  umum.  Kecuali  jika

struktur kalimat bahasa Inggris sama dengan struktur kalimat  bahasa Indonesia

(lihat  contoh  nomor  3  dan  4  di  bawah  ini).  Catford,  (1978:25),  Newmark

(1988:45-46)  dan  Nababan  (2003:30)  memberikan  beberapa  contoh  hasil

terjemahan yang menggunakan contoh metode penerjemahan kata-demi-kata:

1. Teks  bahasa   sumber  :  Look,  little  guy,  you-all  shouldn’t  be  doing  that.

Teks bahasa sasaran : Lihat, kecil anak, kamu semua harus tidak melakukan

ini.

Berdasarkan  hasil  terjemahan  tersebut,  kalimat  teks  bahasa  sumber  yang

dihasilkan sangatlah rancu dan janggal karena susunan frasa “kecil anak” tidak

berterima dalam tatabahasa Indonesia dan makna frasa “harus tidak” itu kurang

tepat.  Seharusnya kedua frasa tersebut menjadi “anak kecil” dan “seharusnya

tidak”. Demikian pula dengan kata that yang sebaiknya diterjemahkan menjadi

“itu” bukan “ini”. Sehingga alternatif terjemahan dari kalimat tersebut menjadi:

‘Lihat, anak kecil, kamu semua seharusnya tidak melakukan itu.’ 

2. Teks bahasa sumber : I like that clever student.

Teks bahasa sasaran : Saya menyukai itu pintar anak.

Hasil terjemahannya tidak berterima dalam bahasa Indonesia karena susunan

kata  yang  benar  bukan  ’itu  pintar  anak’  tetapi  ’anak  pintar  itu’,  sehingga

kalimat yang benar seharusnya: ”Saya menyukai anak pintar itu.”

3. Teks bahasa sumber : I will go to New York tomorrow.

Teks bahasa sasaran : Saya akan pergi ke New York besok.
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4. Teks bahasa sumber : Joanne gave me two tickects yesterday.

Teks  bahasa  sasaran  :  Joanne  memberi  saya  dua  tiket  kemarin.

Hasil terjemahan kalimat ke-3 dan ke-4 tidak separah hasil terjemahan kalimat

ke-1 dan ke-2 karena struktur kalimat dari kedua teks tersebut hampir sama.

Artinya bahwa hasil terjemahan kedua kalimat tersebut masih dalam kategori

berterima walaupun masih terasa janggal.  Walaupun demikian ada beberapa

alternatif hasil terjemahan yang tampak lebih alamiah dan berterima misalnya:

1. ’Besok pagi saya akan pergi ke New York.’         

2. ‘Kemarin Joanne memberiku dua buah tiket.’

2. Penerjemahan Harfiah

Penerjemahan harfiah (literal translation) atau disebut juga penerjemahan

lurus  (linear  translation)  berada  di  antara  penerjemahan  kata-demi-kata  dan

penerjemahan  bebas  (free  translation).  Dalam  proses  penerjemahannya,

penerjamah  mencari  konstruksi  gramatikal  bahasa  sumber  yang  sepadan  atau

dekat  dengan  bahasa  sasaran.  Penerjemahan  harfiah  ini  terlepas  dari  konteks.

Penerjemahan  ini  mula-mula  dilakukan  seperti  penerjemahan  kata-demi-kata,

tetapi penerjemah kemudian menyesuaikan susunan kata-katanya sesuai  dengan

gramatikal bahasa sasaran. Perhatikan beberapa contoh berikut menurut Newmark

(1988:46) dan Nababan (2003:33):

1. Teks  bahasa  sumber  :  Look,  little  guy,  you-all  shouldn’t  be  doing  that.

Teks bahasa sasaran : Lihat, anak kecil, kamu semua seharusnya tidak berbuat

seperti itu.

2. Teks bahasa sumber : It’s raining cats and dogs.
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Teks bahasa sasaran : Hujan kucing dan anjing.

3. Teks bahasa sumber : His hearth is in the right place.

Teks bahasa sasaran : Hatinya berada di tempat yang benar.

4. Teks  bahasa  sumber  : The  Sooner  or  the  later  the  weather  will  change.

Teks bahasa sasaran : Lebih cepat atau lebih lambat cuaca akan berubah.

Jika  dilihat  dari  hasil  terjemahannya,  beberapa  kalimat-kalimat  yang

diterjemahkan  secara  harfiah  masih  terasa  janggal,  misalnya  kalimat  ke-2

sebaiknya  diterjemahkan  “Hujan  lebat”  atau  “Hujan  deras”.  Kalimat  ke-3

sebaiknya diterjemahkan menjadi “Hatinya tenteram”. Namun jika demikian hasil

terjemahannya, memang lebih condong pada penerjemahan bebas. Demikian pula

dengan  kalimat  ke-4  sebaiknya  diterjemahkan  menjadi  “Cepat  atau  lambat

cuacanya akan berubah”.

3. Penerjemahan Setia

Dalam penerjemahan  setia  (faithful  translation),  penerjemah  berupaya

mereproduksi  makna  kontekstual  dari  teks  asli  dengan  tepat  dalam  batasan-

batasan struktur gramatikal teks sasaran. Di sini kata-kata yang bermuatan budaya

diterjemahkan, tetapi penyimpangan tata bahasa dan pilihan kata masih tetap ada

atau  dibiarkan.  Penerjemahan  ini  berpegang  teguh  pada  maksud  dan  tujuan

terjemahan sumber, sehingga hasil terjemahan kadang-kadang masih terasa kaku

dan seringkali asing Perhatikan contoh terjemahan berikut ini menurut Newmark

(1988:46):

1. Teks bahasa  sumber : Ben is too well aware that he is naughty.

Teks bahasa sasaran : Ben menyadari terlalu baik bahwa ia nakal.
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2. Teks bahasa sumber : I have quite a few friends.

Teks bahasa sasaran : Saya mempunyai samasekali tidak banyak teman.

4. Penerjemahan Semantis

Penerjemahan  semantis  (semantic  translation)  lebih  luwes  daripada

penerjemahan setia. Penerjemahan setia lebih kaku dan tidak kompromi dengan

kaidah  bahasa  sasaran  atau  lebih  terikat  dengan  bahasa  sumber,  sedangkan

penerjemahan semantis  lebih fleksibel  dengan  bahasa  sasaran.  Berbeda dengan

penerjemahan  setia,  penerjemahan  semantis  harus  mempertimbangkan  unsur

estetika teks bahasa sumber dengan cara mengkompromikan makna selama masih

dalam batas kewajaran. Perhatikan contoh berikut:

Teks bahasa  sumber : He is a book-worm.

Teks bahasa sasaran : Dia (laki-laki) adalah seorang yang suka sekali membaca.

Frasa  book-worm diterjemahkan secara fleksibel  sesuai  dengan konteks budaya

dan batasan fungsional yang berterima dalam bahasa sasaran. Tetapi terjemahan

di atas kurang tepat  dan seharusnya  diterjemahkan menjadi:  ’Dia seorang kutu

buku.’

5. Adaptasi (Saduran)

Adaptasi (adaptation) oleh Newmark (1988:46) disebut dengan metode

penerjemahan yang paling bebas (the freest form of translation) dan paling dekat

dengan  bahasa  sasaran.  Istilah  ”saduran”  dapat  diterima  di  sini,  asalkan

penyadurannya tidak mengorbankan tema, karakter atau alur dalam teks bahasa

sumber.  Memang  penerjemahan  adaptasi  ini  banyak  digunakan  untuk
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menerjemahkan puisi dan drama. Di sini terjadi peralihan budaya bahasa sasaran

ke bahasa sumber dan teks asli ditulis kembali serta diadaptasikan ke dalam teks

bahasa sasaran. Jika seorang penyair menyadur atau mengadaptasi sebuah naskah

drama untuk dimainkan,  maka ia  harus  tetap mempertahankan  semua karakter

dalam naskah  asli  dan alur  cerita  juga  tetap dipertahankan,  namun dialog teks

sumber  sudah  disadur  dan  disesuaikan  dengan  budaya  bahasa  sasaran.

Berikut adalah contoh lirik lagu dari sebuah yang disadur dari bahasa Inggris ke

dalam bahasa Indonesia (http://anotherfool.wordpress.com):

Teks bahasa sumber :

 Hey Jude, don’t make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her into your heart

Then you can start to make it better

(Hey Jude-The Beatles, 196)

Teks bahasa sasaran : 

Kasih, dimanakah Mengapa kau tinggalkan aku

Ingatlah-ingatlah kau padaku

Janji setiamu tak kan kulupa

6. Penerjemahan Bebas

Penerjemahan  bebas  (free  translation)  merupakan  penerjemahan  yang

lebih mengutamakan isi dari pada bentuk teks bahasa sumber. Biasanya metode

ini berbentuk parafrasa yang lebih panjang daripada bentuk aslinya, dimaksudkan

agar  isi  atau  pesan  lebih  jelas  diterima  oleh  pengguna  bahasa  sasaran.
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Terjemahannya  bersifat  bertele-tele  dan  panjang  lebar,  bahkan  hasil

terjemahannya tampak seperti  bukan terjemahan.  Newmark (1988:46) memberi

contoh sebagai berikut:

1. Teks bahasa sumber : The flowers in the garden.

Teks bahasa sasaran : Bunga-bunga yang tumbuh di kebun.

2. Teks bahasa sumber : How they live on what he makes?

Teks  bahasa  sasaran  :  Bagaimana  mereka  dapat  hidup  dengan

penghasilannya?

Dalam  contoh  nomor  1  terjadi  pergeseran  yang  disebut  dengan  shunt  up

(langsir  ke  atas),  karena  dari  frasa  preposisi  in  the  garden menjadi  klausa

’yang tumbuh di  kebun’.  Sedangkan pada nomor 2 terjadi  pergeseran yang

disebut  dengan  shunt  down (langsir  ke  bawah),  karena  klausa  on what  he

makes menjadi frasa ’dengan penghasilannya’. Contoh-contoh lainnya adalah:

3. Teks bahasa sumber : Tati is growing with happiness.

Teks bahasa sasaran : Tati, hatinya berbunga-bunga.

4. Teks  bahasa  sumber  :  Look,  little  guy,  you-all  shouldn’t  be  doing  this.

Teks  bahasa  sasaran  :  Dengar  nak,  mengapa  kamu semua melakukan  hal-

hal seperti ini. Ini tidak baik.

Berikut adalah sebuah contoh terjemahan bebas

5. Teks bahasa sumber : I kissed her.

Teks bahasa sasaran : Saya telah mencetak sebuah ciuman pada bibirnya yang

merah.

Terjemahan di atas tampak lebih radikal, sekalipun tetap mempertahankan isi



43

atau  pesan.  Padahal  terjemahannya  bisa  saja  menjadi  ’Saya  telah

menciumnya’.

7. Penerjemahan Idiomatik

Choliludin  (2006:23)  mengatakan  bahwa  terjemahan  idiomatik

(idiomatic  translation)  menggunakan  bentuk  alamiah  dalam  teks  bahasa

sasarannya,  sesuai  dengan  konstruksi  gramatikalnya  dan  pilihan  leksikalnya.

Terjemahan yang benar-benar  idiomatik tidak tampak seperti  hasil  terjemahan.

Hasil terjemahannya seolah-olah seperti hasil tulisan langsung dari penutur asli.

Maka seorang penerjemah yang baik akan mencoba menerjemahkan teks secara

idiomatik.  Newmark  (1988:47)  menambahkan  bahwa  penerjemahan  idiomatik

mereproduksi  pesan  dalam teks  bahasa  sasaran   dengan  ungkapan  yang  lebih

alamiah dan akrab daripada teks bahasa sumber.

Choliludin  (2006:222-225)  memberi  beberapa  contoh  terjemahan

idiomatik sebagai berikut:

1. Teks bahasa  sumber : Salina!, Excuse me, Salina!

Teks bahasa sasaran : Salina!, Permisi, Salina!

2. Teks bahasa sumber : I can relate to that.

Teks bahasa  sasaran : Aku mengerti maksudnya.

3. Teks bahasa sumber : You’re cheery mood.

Teks bahasa sasaran : Kamu kelihatan ceria.

4. Teks bahasa sumber : Tell me, I am not in a cage now.

Teks bahasa sasaran : Ayo, berilah aku semangat bahwa aku orang bebas.
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5. Teks bahasa sumber : Excuse me?

Teks bahasa sasaran : Maaf, apa maksud Anda?

8. Penerjemahan Komunikatif

Menurut  Newmark  (1988:47),  penerjemahan  komunikatif  (communicative

translation)  berupaya  untuk menerjemahkan makna kontekstual  dalam teks

bahasa  sumber,  baik  aspek  kebahasaan  maupun  aspek  isinya,  agar  dapat

diterima  dan  dimengerti  oleh  pembaca.  Machali  (2000:55)  menambahkan

bahwa metode ini memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi, yaitu mimbar

pembaca  dan  tujuan  penerjemahan.  Contoh  dari  metode  penerjemahan  ini

adalah  penerjemahan  kata  spine dalam  frasa  thorns  spines  in  old  reef

sediments.  Jika kata tersebut diterjemahkan oleh seorang ahli biologi, maka

padanannya adalah spina (istilah teknis Latin), tetapi jika diterjemahkan untuk

mimbar  pembaca  yang  lebih  umum,  maka  kata  itu  diterjemahkan  menjadi

’duri’.

Seorang  ahli  bahasa,  Nababan  (1999:29)  menggolongkan penerjemahan

menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah:

1. Penerjemahan Kata Demi Kata

Penerjemahan kata demi kata (word-for-word translation) adalah suatu jenis

penerjemahan  yang  pada  dasarnya  masih  sangat  terikat  pada  tataran  kata.

Susunan  kata  dalam  kalimat  terjemahan  sama  persis  dengan  susunan  kata

dalam kalimat  aslinya.  Penerjemahan  jenis  ini  hanya  dapat  diterapkan  jika

bahasa sumber dan bahasa sasarannya mempunyai struktur yang sama.
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Contoh:   Joanne gave me two tickets yasterday.

         ‘Joanne memberi saya dua tiket kemarin’.

2. Penerjemahan Bebas

Penerjemahan bebas (free translation) sering tidak terikat pada pencarian kata

atau  kalimat,  tetapi  pencarian  padanan  itu  cenderung  terjadi  pada  tataran

paragraf atau wacana.

Contoh: To play traunt diterjemahkan menjadi membolos.

3. Penerjemahan Komunikatif 

Sama seperi jenis-jenis penerjemahan lainnya, penerjemahan komunikatif juga

menekankan  pada  pengalihan  pesan.  Perbedaannya  terletak  pada

kepeduliannya  pada  masalah  efek  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  terjemahan

pada  pembaca  atau  pendengar.  Selain  itu,  penerjemahan  ini  juga  sangat

memperhatikan keefektifan bahasa sasaran.

Contoh: Kalimat Awas anjing galak lebih tepat diterjemahkan menjadi beware

of the dog! daripada Beware of the vicious dog!.

4.   Penerjemahan Semantik

Penerjemahan semantik terfokus pada pencarian padanan pada tataran kata

dengan terikat pada budaya bahasa sumber. Penerjemahan jenis ini berusaha

mengalihkan makna kontekstual bahasa  sumber  yang  sedekat  mungkin

dengan struktur sintaksis dan semantik bahasa sasaran.  

Contoh: Person diterjemahkan menjadi individual.
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2.3.3 Pergeseran Penerjemahan 

Setelah  mengetahui  pengertian  penerjemahan  dan  jenis-jenis

penerjemahan,  penulis  juga  mengamati  bahwa  dalam suatu  penerjemahan  dan

jenis-jenis penerjemahan tidak akan terlepas dari suatu pergeseran penerjemahan

maka dari itu penulis mengambil teori dari Catford (1996: 73) yang menjelaskan

bahwa di dalam proses pemindahan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran

seringkali menyebabkan pergeseran atau shift. Oleh Catford pergeseran atau shift

dinyatakan  sebagai  “departures  formal  correspondence  in  the  proses  of  going

from  SL  (Source  Language)  to  the  TL  (Target  Language).”   (pergeseran

merupakan pengalihan padanan formal dalam terjemahan dari bahasa sumber ke

dalam bahasa sasaran). Menurutnya pergeseran dalam penerjemahan ada 2 jenis,

yaitu : 1) Level Shift (pergeseran tataran); 2) Category Shift (pergeseran kategori). 

Dalam skripsi ini penulis hanya akan menggunakan pergeseran kategori saja yang

dibagi menjadi 4, yaitu:

a. Structure Shift (pergeseran struktur)

Dalam pengelompokan pergeseran kategori,  pergeseran  struktur inilah yang

paling  sering  terjadi.  Secara  gramatikal,  pergeseran  struktur  dapat  muncul

pada berbagai tataran (kata, frasa, klausa, atau kalimat), namun masih dalam

tingkatan yang sama. Sebagai contoh, sebuah kalimat dalam bahasa sumber

diterjemahkan  masih  dalam  tingkatan  kalimat  juga,  walaupun  secara

gramatikal kalimat dalam bahasa sasaran berbeda.

Contoh : Pasif menjadi aktif

 Your message has been sent.
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  Kami telah mengirim pesan anda.

b. Class Shift (pergeseran kelas kata)

Pergeseran kelas kata terjadi ketika kelas kata dalam bahasa sumber berbeda

dengan kelas kata dalam bahasa sasaran.

Contoh : Preposisi menjadi konjungsi

   After that, I walked her home. 

   Setelah mengantarnya belanja, aku mengantarnya pulang.

c. Unit shift (pergeseran unit)

Pergeseran ini hampir sama dengan pergeseran struktur (structure shift), tetapi

pada  pergeseran  tataran  ini,  tingkatan  antara  bahasa  sumber  dan  bahasa

sasarannya berbeda. Misalnya, dua buah kalimat dalam bahasa sumber dapat

menjadi sebuah kalimat saja dalam bahasa sasaran.

Contoh : Frasa menjadi kata 

  His father is very nice.

 Ayahnya sangat baik.

d. Intra-system-shift

Sesuai  dengan  namanya,  pergeseran  ini  terjadi  pada  kasus-kasus  yang

melibatkan pembentukan bahasa dalam terjemahan.

Contoh: We are having problems.

          jamak

            

       ‘kita memiliki masalah.’

       tunggal

Namun  dalam  penulisan  ini  hanya  terjadi  satu  pergeseran  kategori  yaitu

pergeseran unit (unit shift).


