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KATA PENGANTAR 

Pengembangan budaya pada dasarnya memberikan penekanan 

pada penggunaan potensi dan sumber daya daerah, baik sumber daya 

manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya kelembagaan yang ada 

guna mendorong pengembangan budaya. Namun demikian, potensi suatu 

daerah sebagai destinasi budaya cenderung lemah, hal ini dikarenakan 

rendahnya mutu atau kualitas teks budaya dalam multibahasa untuk 

mempromosikan potensi daerah tersebut. Oleh karena itu diperlukan kajian 

tentang pengembangan pola baru penerjemahan budaya dan dampaknya 

terhadap kualitas penerjemahan teks budaya.  

Metode ini digunakan untuk memberikan kriteria-kriteria yang objektif 

mengenai kualitas hubungan antara bahasa sumber dengan bahasa 

sasaran.  Untuk itu perlu dikaji unsur-unsur dalam teks sumber yang tetap 

dipertahankan dan yang harus diganti untuk menghasilkan teks sasaran 

yang fungsional, maka dibutuhkan apa yang disebut dengan faktor-faktor 

ekstratekstual dan faktor-faktor intratekstual. Sekali teks sumber dianalisis, 

penerjemah akan membangun parameter mana yang dapat dipertahankan 

dan parameter mana yang harus diganti untuk menghasilkan teks sasaran 

yang fungsional dan masalah-masalah tertentu yang mungkin dihadapi 

ketika menerjemahkan teks budaya.  

Efek ini berorientasi pada pembaca karena efek ini membangun 

hubungan antara teks dan pembaca. Hubungan tersebut merupakan hasil 

dari tujuan komunikatif dan dapat mempengaruhi hubungan sosial pembaca 

terhadap pengirim, tingkat pengetahuan, keadaan emosional dan kegiatan 

berikutnya. Penelitian ini  menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang 

dilakukan pada empat kabupaten di wilayah Madura. Pengumpulan data  

dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, serta analisis teks.  

 

Bangkalan, Januari 2020,  
 

 

Dr. Masduki., M.Pd. 
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I. PENDAHULUAN 

Masyarakat mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan 

lainnya, interaksi antara anggota masyarakat dengan budayanya tersebut 

menimbulkan munculnya dialek, register yang tidak lain merupakan variasi 

bahasa baik dari segi manfaatnya maupun segi pemakainya. Bahasa 

mempunyai pembagian dasar di dalam bahasa itu sendiri, yang diantaranya 

dikaji dalam kosakata, morfologi, sintaksis, dan sebagainya. Bahasa juga 

mempunyai peran di luar sistem bahasa itu sendiri dalam hubungannya 

dengan masyarakat yang biasa disebut dengan hubungan eksternal. Dari 

hubungan eksternal ini muncul kosakata yang barangkali tidak ditemukan 

dalam kelompok masyarakat lain. disini, bisa dipahami bahwa 

menerjemahkan itu tidak mudah terutama bila menyangkut budaya.  

Lebih lanjut, promosi budaya terus-menerus digalakkan baik oleh 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pulau Madura dengan segala 

keunggulan budayanya layak untuk dijadikan sebagai salah satu destinasi 

budaya baik lokal maupun internasional. Sayangnya informasi yang 

memadai tentang keunggulan budaya di Madura dalam multibahasa belum 

tersedia. Hal ini terbukti bahwa rata rata kunjungan untuk setiap kabupaten 

di Pulau Madura masih rendah. Pulau Madura mempunyai potensi budaya 

yang memadai dan layak untuk dijadikan sebagai destinasi budaya baik 

nasional maupun internasional, namun informasi dalam multibahasa yang 

dapat diakses dengan mudah  belum tersedia dengan memadai.  Di dalam 

penyebaran informasi budaya Madura ini, maka diperlukan jasa 

penerjemahan baik untuk penerjemahan pada teks tulis tapi juga lisan.  

Komunikasi dengan dunia luar khusunya untuk meningkatkan 

hubungan perdagangan atau menarik investor memerlukan penyampaian 

informasi dengan baik. Adanya bahasa internasional ternyata belum 

membuat komunikasi antarnegara dan bangsa berjalan dengan mudah 

karena tidak semua orang mampu menggunakannya. Oleh karena itu, 

usaha lain dilakukan agar hambatan komunikasi dapat terpecahkan.  Era 

kesejagatan yang lebih populer dikenal dengan istilah globalisasi bercirikan 

keterbukaan, persaingan, dan kesalingtergantungan antarbangsa serta 

derasnya arus informasi yang menembus batas-batas geografi, suku, ras, 

agama dan budaya. Ciri keterbukaan yang dimiliki oleh globalisasi 

mengindikasikan terjadinya proses interaksi antar bahasa dan budaya. 

Dalam era persaingan bebas, penguasaan informasi, ilmu pengetahuan dan 

teknologi merupakan prasarat bagi kelangsungan hidup bangsa. Adanya 

tuntutan akan pengalihan informasi dan alih ilmu pengetahuan dan teknologi 

dari bahasa sumber (bahasa asing) menjadikan kemampuan dan kegiatan 
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penerjemahan sesuatu yang penting dan perlu. Profesi penerjemah akhir-

akhir ini mengalami perubahan dalam tiga hal, antara lain, globalisasi, 

profesi, dan spesialisasi. Penerjemah saat ini tidak hanya bekerja untuk 

pasar-pasar lokal atau penerjemah hanya melakukan untuk penerjemahan 

seseorang, namun telah menembus batas geograpi yang terpisahkan. Itu 

artinya bahwa pasar penerjemahan berkembang dan para penerjemah 

harus siap berkompetisi. Oleh karena itu, Pemerintah daerah sangat perlu 

memperhatikan hal ini dalam rangka memberikan informasi yang seluas 

luasnya tentang keberadaan dan keunggulan Madura.  

 Secara teoretis penerjemahan itu tidak mungkin dilaksanakan karena 

terdapat banyak perbedaan diantara bahasa-bahasa yang meliputi segi 

sistem dan struktur, segi semantik, serta kebudayaan yang melatarbelakangi 

bahasa-bahasa tersebut, dalam arti bahwa setiap bahasa itu bersifat sui 

generis, yaitu bahwa kaidah-kaidahnya ditetapkan atas dasar bahasa itu 

sendiri. Namun demikian, karena adanya sifat-sifat universal sebagian 

unsur-unsur bahasa yang ditunjang oleh adanya konvergensi kebudayaan-

kebudayaan dunia, penerjemahan itu dapat dilakukan dengan cara mencari 

dan menemukan padanan-padanan dalam bahasa. Lebih lanjut, Machali 

(2000:33) menyatakan bahwa sebuah teks adalah tindak komunikasi. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebuah teks memang tidak 

muncul dalam suatu ruang kosong, tanpa disertai maksud penulis, budaya, 

dan konvensi yang diikuti penulis, dan sebagainya. 

 Untuk mengatasi kesulitan dalam menerjemahkan, terutama 

menerjemahkan kosakata yang berkonteks budaya, beberapa pakar 

mengungkapkan beberapa strategi penerjemahannya (Venuti, 1995; 

Newmark, 1988). Dengan menerapkan strategi penerjemahan budaya 

(Masduki, 2016) diharapkan bisa mengurangi beban kesulitan penerjemah, 

walaupun dalam kenyataannya loss and gain dalam terjemahan tetap tidak 

bisa dihindari karena ada banyak kosakata yang sebenarnya tidak bisa 

diterjemahkan pada tataran leksikal.  

 Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut dan komprehensif 

tentang pengembangan pola baru penerjemahan budaya dan dampaknya 

terhadap kualitas penerjemahan teks budaya. Metode ini digunakan untuk 

memberikan kriteria-kriteria yang objektif mengenai kualitas hubungan 

antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran.   

Adapun tujuan kajian  ini adalah mengungkapkan pola penerjemahan 

yang komprehensif yang digunakan oleh penerjemah di dalam 

menerjemahkan budaya Madura,  menjelaskan secara rinci faktor intra-

intertekstual dan interaksinya dalam teks budaya Madura terhadap kualitas 

terjemahan, menjelaskan parameter penilaian yang sesuai untuk mengukur 



Metode Penelitian Terjemahan: Analisis Teks Budaya Madura 
Dr. Masduki, M.Pd.  

3 

kualitas  terjemahan budaya Madura dampak kualitas terjemahan budaya 

Madura terhadap kualitas penerjemahan budaya secara umum, 

mengungkapkan bagaimana dampak kualitas terjemahan budaya Madura 

terhadap kualitas penerjemahan budaya secara umum, menjelaskan 

kesepadanan makna budaya Madura di dalam Bahasa sumber dan Bahasa 

sasaran sebagai landasan untuk mempublikasikan Madura ke ranah 

internasional, dan menemukan metode atau pola penerjemahan baru yang 

sesuai untuk mengukur kualitas penerjemahan teks budaya dalam 

pengembangan Madura agar  lebih dikenal  baik untuk  wilayah regional 

maupun internasional. 

Kajian ini juga diharapkan memiliki urgensi tinggi bahwa potensi 

wisata pulau Madura perlu dikenalkan ke masyarakat luas, sehingga Madura 

dapat menjadi salah satu tujuan budaya baik domestik maupun 

mancanegara, kajian tentang penerjemahan budaya Madura serta kualitas 

penerjemahan kurang mendapat perhatian. Penerjemahan budaya Madura 

sangat lemah karena peran penerjemah selama ini hanya dianggap agen 

yang mengalihkan bahasa tanpa dilihat peran penerjemah tersebut dalam 

memberikan sumbangsihnya pada kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan 

serta metode dalam mengukur kualitas penerjemahan  masih belum 

maksimal, hasil atau temuan kajian akan memberikan kontribusi yang 

siknifikan kepada kaidah keilmuan dasar bidang penerjemahan terutama di 

dalam usaha menjelaskan atau menemukan metode atau pola baru dalam 

mengukur kualitas penerjemahan teks budaya,  faktor intratekstual dan 

intertekstual serta interaksinya dalam teks terhadap kualitas terjemahan, 

kualitas terjemahan teks budaya, dan  parameter penilaian yang sesuai 

untuk mengukur kualitas  teks budaya dalam pengembangan Madura 

sebagai tujuan pariwisata, serta dapat memberikan kontribusi pada 

pencapaian dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan 

potensi sumber daya manusia.  

Lebih lanjut, pada bab-bab selanjutnya akan diuraikan rangkaian 

dalam melakukan analisis suatu teks terjemahan budaya Madura. 

Rangkaian tersebut adalah pendeskripsian kajian pustaka yang relevan, 

metode yang digunakan, serta hasil dan pembahasan dari analisis yang 

telah dilakukan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Paradigma penelitian penerjemahan cenderung ke arah proses, 

produk dan fungsi. Nababan (2003) dalam penelitiannya tentang 

pengembangan model pelatihan dan materi penerjemahan meneliti tentang 

bagaimana menjadi penerjemah profesional. Masduki (2014) menganalisis 

mengenai pendekatan fungsional di dalam penerjemahan. Lebih lanjut, 

Masduki (2016) mengkaji pengembangan metode penerjemahan ungkapan-

ungkapan budaya Madura sebagai upaya peningkatan potensi kunjungan 

wisata. Namun demikian, kajian mengenai pola penerjemahan budaya dan 

parameter penilaian kualitas terjemahan dan peran strategis penerjemah 

dalam membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan 

masyarakat baik pemerintah maupun swasta kurang mendapat perhatian. 

Pola penerjemahan dan parameter ini penting digunakan untuk memberikan 

kriteria-kriteria yang objektif mengenai kualitas hubungan antara bahasa 

sumber dengan bahasa sasaran.  Untuk mengukur kualitas penerjemahan 

berdasarkan budaya perlu menelusuri potensi budaya yang dituangkan di 

dalam teks budaya daerah tersebut. Peneltian ini sangat menyarankan 

untuk melakukan kajian pola penerjemahan baru dalam mengukur kualitas 

penerjemahan teks budaya daerah untuk kepentingan pengembangan 

sector pariwisata mengingat industri pariwisata semakin berkembang 

dengan pesat.  

2.1 Penerjemah  

Pengertian penerjemah acapkali hanya disepadankan dengan orang 

yang mempunyai kegiatan duduk di depan komputer atau ruang pengadilan 

untuk mengolah satu bahasa ke dalam bahasa lain. Penerjemah juga sering 

dianggap sebagai pekerjaan sampingan bagi profesi lainnya. Para 

penerjemah sering dapat “menjadi” dokter, pengacara, penyair, eksekutif, 

pebisnis atau seorang peneliti, hal ini tentu saja berdasar teks yang 

diterjemahkan oleh penerjemah. Sementara itu, penerjemahan profesional 

dilakukan seseorang sebagai pekerjaan sehingga dilakukan di luar kelas, 

terjemahannya dibaca kalangan luas, teksnya beragam dan selalu 

berkonteks. Kamus bukan satu-satunya alat untuk  memahami teks atau 

menemukan ungkapan yang tepat. Penerjemah profesional kerap perlu 

menelusuri berbagai teks untuk membiasakan dirinya dengan wacana 

bidang tertentu. Ensiklopedia juga menjadi alat penting di samping kamus 

istilah jika teks yang diterjemahkan bersifat teknis. Hatim (2001) menyatakan 

bahwa penerjemah profesional harus mampu menyepadankan secara 

memadai jenis teks dan gaya antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. 
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Seorang penerjemah harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Aspek 

yang menentukan seorang penerjemah dapat dikatakan sebagai 

penerjemah yang handal ada tiga hal utama, yaitu kendalan yang terkait 

dengan teks, keandalan yang terkait dengan klien dan keandalan yang 

terkait dengan teknologi. Keandalan yang terkait dengan teks meliputi: (1). 

Penerjemah harus memiliki perhatian terhadap hal hal kecil terhadap 

contextual nuance serta collocation terhadap teks yang diterjemahkan  (2). 

Sensitive terhadap kebutuhan pengguna, Penerjemah mencamkan dengan 

seksama apa yang diinginkan oleh client, (3). Riset, penerjemah melakukan 

penelitian terhadap kata yang tidak diketahui, (4), Pengecekan, penerjemah 

mengecek kembali atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan 

keandalan yang terkait dengan klien adalag (1). Sikap luwes (versatility), 

penerjemah cukup luwes terhadap tekanan yang berada diluar bidang 

keahliannya, penerjemah tahu kapan saatnya mengerjakan tugas baru dan 

kapan saatnya menolak (2). Janji, penerjemah cukup baik mengetahui 

kemampaunnya, jadual dan kebiasaan kerjanya, (3) keramahan, 

penerjemah seyogyanya bersikap ramah ketika menerima telpon ataupun 

ketika bertemu dengan klienya. (4) kerahasiaan, penerjemah tidak akan 

mengemukakan hal hal yang dianggap rahasia selama proses 

penerjemahan atau negosiasi terhadap pihak ketiga. Sedangkan keandalan 

yang terkait dengan teknologi adalah bagaimana penerjemah mengetahui 

perangkat keras dan lunak, termasuk komputer dengan teknologi tinggi, 

program pengolah kata serta kemutakhiran teknologi. 

2.2 Kompetensi Penerjemah 

Kompetensi merupakan hal penting dalam pelbagai bidang, termasuk 

dalam bidang penerjemahan (Masduki, 2015). Penerjemahan, dalam arti 

umum, merupakan suatu kegiatan menyalin atau mengalihkan teks dari 

bahasa satu (bahasa sumber) ke bahasa yang lain (bahasa sasaran). Dalam 

mengalihkan teks ini, seorang penerjemah harus mempunyai cara atau 

strategi yang handal agar makna yang terkandung dalam teks bahasa 

sumber dapat disampaikan dalam bahasa sasaran tanpa ada yang tercecer 

sedikitpun.Kemampuan dalam mengalihkan pesan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh penerjemah baik 

pengetahuan khusus tentang penerjemahan maupun pengetahuan umum 

dalam bidang lain atau pengetahuan linguistik dan nonlinguistik. Pada 

tulisan ini, penulis sedikit menyoroti kompetensi penerjemahan yang harus 

dimiliki oleh penerjemah. Penerjemah adalah pelaku utama dalam proses 

penerjemahan. Penerjemahlah yang dapat memperkecil jurang komunikasi 

antara penulis teks bahasa sumber dengan pembaca teks bahasa sasaran. 
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Tugas untuk menjembatani  komunikasi tersebut tidaklah mudah dan tidak 

mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kompetensi dan pengalaman yang 

baik di bidang penerjemahan. Kompetensi merupakan sistem yang 

mendasari pengetahuan dan ketrampilan yang membuat seseorang dapat 

melakukan kegiatan tertentu. 

2.3 Konsep Penerjemahan 

Sebelum mengemukakan pengertian penerjemahan perlu 

disampaikan terlebih dahulu mengenai 3 hal yang berbeda yang berkaitan 

dengan penerjemahan sebagaimana dinyatakan oleh Bell berikut ini: 

(1) Translating: the process (to translate; the activity rather than the 

tangiable object). 

(2) A translation: the product of the process of translating {i.e. the 

translated text). 

(3) Translation: the abstract concept which encompasses both the 

process of translating and the product (1991 : 13). 

Pengertian tentang terjemahan, atau terjemahan sebagai konsep, 

yang telah dikemukakan oleh para ahli pada umumnya mencakup 

penjelasan mengenai penerjemahan sebagai proses (translating) dan 

terjemahan sebagai suatu hasil dari proses (translation) dan terjemahan 

sebagai suatu konsep abstrak hasil dari proses dan produk (a translation). 

Catford mendefinisikan penerjemahan sebagai: replacement of the textual 

material in another language (SL) by equivalent textual material in another 

language (1974:20). Batasan yang diberikan Catford tersebut menekankan 

pada kesepadanan, yaitu kesepadanan bahan tekstual dalam Bsu dan Bsa. 

Batasan ini belum memberikan gambaran yang jelas, terutama yang 

berkaitan dengan status kesepadanan makna dan gaya bahasa dalam 

penerjemahan. Definisi yang sama dinyatakan oleh Meethan & Hudson: 

“Translation is the replacement of an equivalent text in a second language” 

(dalam Bell, 1991:5). 

Definisi penerjemahan yang dinyatakan oleh House (1997:29) 

memberikan gambaran yang lebih jelas daripada yang dikemukakan Catford 

di atas sebagaimaan pernyataan sebagai berikut: “Translation is the 

replacement of the a text in SL by a semantically equivalent in the TL”. Di 

dalam definisi ini dijelaskan bahwa kesepadanan dalam penerjemahan itu 

didasarkan pada makna. Penjelasan ini mengandung arti bahwa 

pemahaman teks bahasa sumber sangat penting dalam proses 

penerjemahan, tanpa pemahaman makna ini penerjemahan sangat sulit 

dilakukan.  
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Batasan lain yang lebih rinci dinyatakan oleh Dubois (dalam Bell, 

1991:5): “Translation is the expression in another language (or target 

language) of what has been expressed in another, source language, 

preserving semantic and stylistic equivalences” . Di dalam definisi ini 

dijelaskan bahwa kesepadanan antara teks bahasa sumber dan bahasa 

sasaran menyangkut makna dan gaya. Pengertian ini memberi gambaran 

bahwa dalam proses penerjemahan seorang penerjemah harus memahami 

makna dan gaya bahasa dalam teks bahasa sumber dan kemudian 

mengungkapkannya dengan makna teks bahasa sasaran yang sepadan. 

Nida & Taber (1974) dalam penjelasannya tentang penerjemahannya 

juga mengemukakan kesepadanan makna dan gaya dalam penerjemahan, 

namun memberi tekanan utama pada makna dan kemudian gaya baru. Hal 

ini tampak dalam pernyataannya: “Translating consists in reproducing in the 

receptor language the closes natural equivalent of the source language 

message, first in terms of meaning and secondly in terms of style”. 

Larson secara lebih tegas menyatakan bahwa penerjemahan 

merupakan pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. 

Pengalihan ini dilakukan dari bentuk bahasa pertama ke dalam bentuk 

bahasa kedua melalui struktur semantis. Maknalah yang harus dialihkan 

atau harus dipertahankan, sedangkan bentuk boleh diubah (1989:3).  

Pernyataan Larson tersebut tidak menyimpang dari fenomena 

tentang adanya bermacam-macam jenis terjemahan, antara lain terjemahan 

kata per kata, terjemahan harfiah dan terjemahan bebas. Jenis-jenis 

terjemahan ini terutama menyangkut masalah bentuk pengungkapan dalam 

bahasa sasaran. 

Berdasar atas beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas dapat 

dinyatakan bahwa penerjemahan merupakan pengalihan suatu teks dari 

bahasa yang satu ke bahasa yang lain yang didasarkan pada dua hal, yaitu 

makna yang harus dialihkan setepat-tepatnya dan gaya yang 

pengungkapannya disesuaikan dengan tujuan penerjemahan. Jika 

penerjemahan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 

tatabahasa bahasa sumber dan bahasa sasaran maka terjemahan  

dilakukan secara harfiah. Namun jika terjemahan dimaksudkan agar 

pembaca biasa menangkap makna dan mendapatkan kesan yang sama 

seperti pembaca teks bahasa sumber, maka gaya bahasa yang digunakan 

adalah gaya bahasa yang sewajar mungkin. Terjemahan yang didasarkan 

pada ketepatan makna dan kewajaran bahasa ini dipandang sebagai 

terjemahan yang baik. Penerjemahan yang menekankan pada penggunaan 

bahasa yang wajar akan berakibat pada terjadinya pergeseran-pergeseran 

dalam penerjemahan. 
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Pergeseran dalam penerjemahan telah dibicarakan oleh beberapa 

ahli dengan titik tolak pembicaraan yang tidak selalu sama. Newmark  dalam 

bukunya Textbook of translation (1988) dan Machali dalam bukunya 

Pedoman Bagi Penerjemahan (2000) dalam membahas pergeseran 

penerjemahan bertitik tolak dari kesepadanan gramatikal. Menurut Newmark  

bahwa pergeseran adalah prosedur penerjemahan yang menyebabkan 

pergeseran/perubahan gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran 

(1988:86). Adapun menurut Machali (2000:62) bahwa pergeseran bentuk 

adalah suatu prosedur penerjemahan yang melibatkan pengubahan bentuk 

gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Secara prinsip kedua 

pendapat ini adalah sama. Newmark dan Machali sama-sama 

mengelompokkan pergeseran dalam penerjemahan menjadi 4 tipe dengan 

rumusan yang hampir sama. Perbedaan hanya terdapat pada tipe 1, namun 

substansinya tidak berbeda. Pergeseran tipe 1 menurut Newmark yaitu: 

pergeseran dari bentuk jamak ke bentuk tunggal dan pertukaran letak kata 

sifat. Sedangkan Machali merumuskan tipe 1: pergeseran bentuk wajib dan 

otomatis yang disebabkan oleh sistem dan kaidah bahasa. Dalam hal ini 

penerjemah tidak mempunyai pilihan lain selain melakukannya. Sebenarnya 

apa yang dinyatakan Newmark pada tipe 1 tersebut tercakup dalam tipe 1 

Machali. Misalnya dalam menerjemahkan a pair of scissors (Bing) mau tidak 

mau penerjemah akan menerjemahkan „sebuah gunting‟ (BI); a big house 

harus diterjemahkan „sebuah rumah (yang) besar‟; dan sebagainya. 

Adapun tipe II, III, dan IV tentang pergeseran yang dinyatakan kedua 

ahli tersebut pada dasarnya sama. Ketiga tipe itu yaitu: Tipe II: Pergeseran 

yang dilakukan apabila suatu struktur gramatikal dalam bahasa sumber tidak  

ada dalam bahasa sasaran; Tipe III: Pergeseran yang dilakukan karena 

alasan kewajaran ungkapan; kadang-kadang, sekalipun dimungkinkan 

adanya terjemahan harfiah menurut struktur gramatikal, padanannya tidak 

wajar atau kaku dalam bahasa sasaran; tipe IV: Pergeseran yang dilakukan 

untuk mengisi ketimpangan kosa kata dengan menggunakan suatu struktur 

gramatikal. 

Pembagian pergeseran ke dalam 4 tipe oleh kedua ahli tersebut 

tampak begitu mengambang karena tidak didasarkan pada prinsip 

pembagian yang jelas. Misalnya Machali menyatakan bahwa pergeseran 

tipe 1 sebagai pergeseran bentuk wajib atau otomatis, berdasarkan 

pernyataan ini akan timbul pertanyaan: apakah tipe II, III, IV bersifat tidak 

wajib; jika seandainya bukan merupakan pergeseran yang sifatnya tidak 

wajib, kemudian bagaimana hubungannya dengan prinsip-prinsip 

penerjemahan yang menekankan kewajaran dalam menyusun teks bahasa 

sasaran?. Berdasarkan persoalan-persoalan ini maka pembagian 
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pergeseran dalam penerjemahan menurut Newmark dan Machali sangat 

sulit dijadikan acuan dalam suatu penelitian. 

Salah satu ahli penerjemahan yang membahas pergeseran dalam 

penerjemahan dengan sangat mendalam adalah Catford. Berdasar sudut 

pandang teori  kebahasaan, Catford (1974:73) menyatakan bahwa  

pergeseran bertitik tolak dari kesepadanan formal dalam proses pengalihan 

dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa 

kesepadanan formal adalah kategori-kategori dalam bahasa sumber yang 

menempati tempat yang sesuai atau pada tempat  yang sama di dalam 

bahasa sasaran. Di dalam penerjemahan pergeseran formal sangat 

dimungkinkan sehubungan dengan usaha untuk membuat hasil terjemahan 

agar menjadi wajar. Adapun kategori kebahasaan yang mengalami 

pergeseran dalam penerjemahan, adalah unit, struktur dan elemen struktur, 

dan kelas.  

Menurut Catford, berdasar sudut pandang teori linguistik, pergeseran 

dapat dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu pergeseran level dan pergeseran 

kategori. 

a.  Pergeseran Level (Level Shift) 

Pergeseran level, yaitu sebuah unsur bahasa sumber pada suatu 

level kebahasaan mempunyai padanan terjemahan pada level berbeda 

(Catford, 1974,73). Catford menyebutkan adanya 4 level dalam bahasa, 

yaitu fonologi, grafologi, leksis, dan tata bahasa. Berkaitan dengan 

pergeseran level ini Catford menyatakan: 

…translation between the levels of phonology and graphology – or 

between either of these levels of grammar and lexis – is impossible. 

Translation between these levels is absolutely ruled out by our theory, which 

posits relationship to the same substance as the necessary condition of 

translation equivalence. We are left, then, shift from grammar to lexis and 

vice – versa as the only possible level-shifts intranslation. (1974:73) 

Di dalam pernyataan tersebut dijelaskan, bahwa tidak semua 

pergeseran antar level dimungkinkan. Pergeseran antar level yang 

dimungkinkan adalah pergeseran dari level tatabahasa menjadi leksis, dan 

sebaliknya. Tidak dimungkinkannya pergeseran antar semua level 

disebabkan oleh ketidaksamaan substansi level-level itu. Padahal kesamaan 

substansi antar level merupakan syarat yang diperlukan bagi terjemahan 

yang sepadan. 

Adapun contoh pergeseran level dari leksis ke tatabahasa, yaitu 

pergeseran well  menjadi „dengan baik‟ dalam kalimat berikut. 
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Bsu (Bing) : He speaks well. 

Bsa (BI) : Dia berbicara dengan baik. 

Di dalam bahasa sumber di atas well sebagai sebuah leksis 

mempunyai padanan „dengan baik‟ sebagai sebuah frasa yang terdiri dari 

sebuah preposisi dan kata sifat. 

b. Pergeseran kategori (Category Shift) 

Catford (1974:76) menyatakan bahwa  pergeseran kategori dalam 

penrjemahan bertitik tolak dari kesepadanan formal dalam penerjemahan. 

Pergeseran kategori terjadi apabila kategori dalam bahasa sumber 

mempunyai bentuk yang berbeda atau menempati tempat yang tidak sama 

dalam bahasa sasaran. 

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa kategori yang mendasar 

dalam bahasa adalah unit, struktur, dan kelas. Dengan demikian pergeseran 

kategori meliputi pergeseran unti/tataran, pergeseran struktur, dan 

pergeseran kelas. 

1. Pergeseran tataran (Unit Shfit) 

Definisi pergeseran tataran menurut Catford yaitu: “By unit-shfit we 

means changes of rank, that is, departures from correspondence in which 

the translation equivalent of a unit at one rank in the SL is at the different 

rank in the TL” (1974:79). Berdasarkan definisi ini dapat dinyatakan bahwa 

pergeseran unit dalam bahasa sumber memiliki padanan terjemahan unit 

yang berbeda dalam bahasa sasaran. Adapun pengertian unti menurut 

Catford yaitu: The unit is the category set up to account for those streches of 

language activity which carry recurrent meaningful patterns (1974:5). 

Setiap level kebahasaan-seperti fonologi, grafologi, dan gramatika-

terdiri dari unit-unit. Unit-unit ini membentuk sebuah skala tataran, yaitu dari 

tataran yang paling kecil ke tataran yang paling besar. Berkaitan dengan 

skala tataran ini, menurut Catford penggunaan istilah pergeseran tataran 

(rank-shift) lebih sesuai daripada penggunaan istilah pergeseran unit (unit 

shift). Hal ini tampak dalam pernyataannya: “We have already seen several 

examples of unit shift…more appropriate term might be rank unit” (1974:79). 

2. Pergeseran Kelas (Class-shift) 

Catford menyatakan terjadinya pergeseran kelas dalam 

penerjemahan sebagai berikut: “Class-shift…occurs when the translation 

equivalent of a SL item is a member of a different class from the original 

item” (1974:78). Di dalam pendapat tersebut dijelaskan bahwa pergeseran 

kelas adalah terjemahan yang sepadan sebuah item dari bahasa sumber ke 

dalam bahasa sasaran merupakan anggota kelas yang berbeda. Adapun 
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yang dimaksud dengan kelas di sini adalah golongan kata yang memiliki 

kesamaan perilaku formal; klasifikasi atas nomina, ajektif, dan sebagainya. 

Machali (2000:68) memberikan contoh penerjemahan dari bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia yang mengalami pergeseran kelas sebagai berikut: 

Bsu: The neighbours were hostile to the family. 

Bsa: Para tetangga itu memusuhi keluarga itu. 

 Di dalam terjemahan tersebut kata hostile yang merupakan kata 

sifat/ajektif diterjemahkan „memusuhi‟ sebagai kata kerja/verb. Dengan 

demikian penerjemahan tersebut telah mengalami pergeseran kelas kata. 

3. Pergeseran Struktur (Structure-shift) 

Pergeseran struktur terjadi apabila padanan terjemahan dalam 

bahasa sasaran mempunyai perbedaan elemen atau perubahan urutan 

elemen dengan bahasa sumber (Catford, 1974). Struktur adalah organisasi 

berbagai unsur bahasa yang masing-masing merupakan pola bermakna. 

2.4 Kesepadanan dalam Penerjemahan 

Kesepadanan dalam penerjemahan menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu terjemahan, karena penerjemahan pada dasarnya 

merupakan pengalihan suatu pesan dan gaya bahasa suatu teks yang 

sepadan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. “kesepadanan 

bukanlah kesamaan” (Machali, 2000:106). Hal ini karena bahasa berbeda 

satu sama lain baik yang menyangkut bentuk maupun kaidah yang 

mengatur konstruksi gramatikal. Berkaitan dengan kesepadanan ini Bell 

mengatakan: “It is apparent, and has been for a very long time indeed, that 

the ideal of total equivalence is a chimera” (1991:6). 

Bell membagi kesepadanan berdasar sifat bahasa itu sendiri, yaitu 

sebagai struktur formal (sebagai kode) dan sebagai sistem komunikasi. 

Bahasa sebagai struktur formal terdiri dari unsur-unsur yang dikombinasikan 

yang memiliki makna, pada saat yang sama, sebagai sistem komunikasi, 

bentuk-bentuk kode tersebut mengacu pada entitas dan disertai dengan 

sinyal-sinyal yang memiliki nilai komunikasi. Berdasar sifat bahasa ini 

kesepadanan terjemahan dibedakan atas kesepadanan formal, yaitu 

kesepadanan yang bebas konteks, dan kesepadanan fungsional, yaitu 

kesepadanan yang berorientasi pada nilai-nilai komunikasi teks. 

Nida ( dalam Bassnett, 1991:26) juga membagi kesepadanan 

menjadi dua tipe, yaitu kesepadanan formal dan kesepadanan dinamik. 

Kesepadanan formal memusatkan pada pesan yang mencakup bentuk dan 

isi. Kesepadanan ini dimaksudkan agar pembaca terjemahan memahami 

sebanyak-banyaknya konteks bahasa sumber. Sedangkan kesepadanan 
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dinamik didasarkan pada prinsip-prinsip efek yang sepadan, pembaca teks 

terjemahan akan merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan 

pembaca teks bahasa sumber. 

Kedua macam kesepadanan tersebut berkaitan erat dengan jenis 

terjemahan yang dipilih oleh penerjemah. Apabila penerjemah 

menerjemahkan teks bahasa sumber secara harfiah maka teks bahasa 

sasarannya memiliki kesepadanan formal, sedangkan bila suatu teks 

bahasa sumber diterjemahkan secara bebas maka kesepadanan teks 

bahasa sasaran berupa kesepadanan fungsional (Bell, 1991:6) atau 

kesepadanan dinamik (Nida dalam Bassnett, 1991:26). 

Sebagaimana dinyatakan Bell di atas, bahwa kesepadanan total 

adalah mustahil. Di dalam penerjemahan pergeseran tidak hanya terjadi 

pada tataran bentuk tetapi juga bisa terjadi pada pesan, sebagaimana 

dinyatakan oleh Baker: “Differences in grammatical structures of the source 

and target languages often result in some change in the information content 

of the massage during the process of translation” (1991:86). 

Berkaitan dengan pergeseran bentuk dan pesan dalam proses 

penerjemahan, Machali memberikan rambu-rambu seberapa jauh 

pergeseran bisa ditoleransi agar kesepadanan tetap terjaga sebagaimana ia 

nyatakan bahwa penerjemah hendaknya mempertahankan makna 

referensial di atas segala campur tangan lain dalam kegiatan penerjemahan. 

Jadi, sejauh perubahan yang ada tidak menyebabkan perubahan “truth”, 

maka kesepadanannya masih dapat berterima (2000:105). 

Di dalam mengkaji kesepadanan terjemahan tersebut akan 

digunakan pendekatan Tatabahasa Sistematik Fungsional. Dengan 

pendekatan ini kesepadanan dilihat dari segi makna ideasional, makna 

interpersonal, dan makna tekstual. Kerangka analisis Tatabahasa Sistematik 

Fungsional didasarkan pada fungsi bahasa, yakni bagaimana bahasa 

digunakan. Hal ini  disebabkan bahwa segala sesuatu yang diucapkan atau 

ditulis selalu dalam konteks penggunaan. Bahasa yang digunakan dari 

generasi ke generasi telah membentuk suatu sistem dan sistem bahasa itu 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tatabahasa Sistematik Fungsional, 

oleh karena mendasarkan analisisnya pada segi fungsional bahasa yang 

alamiah,  segala sesuatu yang terdapat dalam bahasa dapat dijelaskan 

dengan mengacu bagaimana bahasa itu digunakan. 

Komponen-komponen makna bahasa yang mendasar adalah 

komponen-komponen fungsional. Setiap bahasa mempunyai dua jenis 

makna utama, yaitu makna ideasional dan makna interpersonal. Kombinasi 

kedua makna ini akan mewujudkan makna ketiga, yaitu makna tekstual 

(Santosa, 1997:53). Ketiga makna fungsional ini disebut dengan metafungsi. 
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Fungsi ideasional  merupakan penggunaan bahasa untuk menggambarkan 

realitas pengalaman diri sendiri, orang lain, benda, binatang, dan 

sebagainya, sebagai agen yang melakukan aktivitas. Makna interpersonal 

secara umum menggambarkan hubungan sosial antar partisipan. 

Sedangkan makna tekstual adalah makna simbol yang mewujudkan makna 

ideasional dan makna interpersonal tersebut. Semua pemakaian bahasa 

mempunyai konteks. Konteks yang menyertai keberadaan bahasa sebagai  

teks dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konteks situasi dan konteks 

budaya. Konteks situasi adalah lingkungan langsung tempat teks itu benar-

benar berfungsi. Adapun konteks budaya adalah nilai-nilai dan norma-norma 

sosiokultural yang mendukung keberadaan suatu  teks. 

Lebih lanjut Halliday menyatakan bahwa konteks situasi suatu teks 

mencakup 3 variabel, yaitu medan (field), pelibat (tenor), dan sarana (mode). 

Medan merujuk pada apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan 

oleh partisipan dengan penggunaan bahasa sebagai mediumnya; di mana 

dan kapan; serta bagaimana kejadian tersebut. Sedangkan pelibat merujuk 

pada siapa yang berperan di dalam kejadian sosial tersebut, sifat-sifat 

partisipan, termasuk status serta peran sosial yang bagaimana yang 

dipegang setiap partisipan, termasuk hubungan status atau peran permanen 

atau sesaat, disamping itu juga merujuk pada peran bahasa yang digunakan 

untuk mengekspresikan hubungan peran dan status sosial di dalamnya. 

Sarana (mode) merujuk pada bagian mana yang diperankan oleh 

bahasa, apa yang diharapkan partisipan dengan menggunakan bahasa 

dalam situasi tertentu itu: organisasi simbolik teks, status yang dimilikinya, 

fungsinya di dalam konteks tersebut; apakah mediumnya berupa audio, 

audio-visual, visual, cetak, atau langsung seperti dalam pidato. 

Suatu teks dengan konteks situasinya tidak terlepas dari konteks 

yang lebih luas, yaitu konteks budaya. Setiap konteks situasi yang 

sebenarnya, susunan medan tertentu, pelibat dan sarana yang telah 

membentuk suatu teks, bukanlah suatu kumpulan cirri yang acak, melainkan 

suatu keutuhan yang bergandengan dengan suatu budaya. Orang 

melakukan hal tertentu pada kesempatan tertentu dan memberikan makna 

dan nilai ; inilah yang disebut dengan konteks kebudayaan. 

Keterkaitan antara suatu teks dengan nilai-nilai dan norma-norma 

sosio-budaya disebabkan karena setiap teks mempunyai tujuan-tujuan 

sosial tertentu. Berdasarkan tujuan sosial tertentu teks dapat dikelompokkan 

dan tiap-tiap kelompok dari hasil pengelompokan ini disebut dengan genre. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Riyady Santosa: “Genre bisa didefinisikan 

sebagai jenis teks yang mempunyai tujuan/fungsi dan makna tertentu yang 

dihasilkan oleh suatu proses sosial tertentu” (1997:4). 
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Adanya kaitan antara teks dengan konteks budaya mengimplikasikan 

pentingnya pemahaman nilai-nilai dan norma-norma sosio-budaya dalam 

rangka menafsirkan sebuah teks. Dalam interaksi sosial, masyarakat 

akademik berusaha untuk selalu objektif. Hal ini berbeda dengan 

masyarakat awam yang cenderung berfikir subjektif, sering memihak pada 

apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Selain selalu bersikap objektif, 

masyarakat ilmiah juga selalu terbuka dengan kenyataan bahwa ilmu 

bersifat probabilitas. Nilai-nilai objektivitas dan selalu terbuka dengan 

kenyataan baru ini mempengaruhi perwujudan teks ilmiah. 

Adapun tema yang dikembangkan pada teks ilmiah pada umumnya 

adalah tema topikal, dan lebih khusus lagi tema topikal yang bukan manusia 

akan lebih banyak dipilih dalam teks ilmiah karena teks ilmiah menerangkan 

topik tertentu, atau dengan kata lain, tema yang berorientasi pada topik.  

Sementara itu teks non-ilmiah, yang pada umumnya berupa teks 

lisan, biasanya menggunakan tema topikal manusia. Tema topikal ini sering 

berupa pronominal, dan lebih khusus lagi berupa pronominal orang pertama 

I „saya‟ dan orang kedua you „kamu‟. Pemakaian tema-tema topikal yang 

berupa manusia akan menampakkan perasaan dan sikap 

pembicara/penulis. Penampakan perasaan dan sikap ini mempengaruhi 

objektivitas pokok pembicaraan. Realisasi tema yang menampakkan nuansa 

subjektif ini biasanya tidak digunakan dalam teks ilmiah. 

Adapun dalam hal jenis proses yang digunakan dalam teks ilmiah, 

yakni pada umumnya digunakan proses material dan relasional. 

Penggunaan proses material dalam teks ilmiah disebabkan bahwa proses ini 

merupakan proses yang berorientasi pada medan (field) yang berfungsi 

untuk mengembangkan pokok persoalan yang disajikan dalam teks. 

Sementara itu proses relasional digunakan untuk mendefinisikan istilah-

istilah teknis di bidang ilmu pengetahuan. 

2.5 Proses Penerjemahan 

Sumarno (2003) mengatakan bahwa proses penerjemahan adalah 

langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang penerjemah pada waktu dia 

melakukan penerjemahannya. Hal ini berarti bahwa sebelum 

menerjemahkan suatu teks, seorang penerjemah harus melakukan langkah-

langkah penerjemahan. Langkah-langkah penerjemahan yang dimaksud 

adalah (1) menganalisis, (2) mentransfer, dan (3) merestrukturisasi.  

Proses penerjemahan yang didefinisikan oleh Sumarno di atas 

selaras dengan proses penerjemahan yang telah dinyatakan oleh Nida 

(1975:80) yang  membagi proses penerjemahan menjadi tiga tahap atau 
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langkah, yaitu: (1) analysis, (2) transfer, dan (3) restructuring, sebagaimana 

yang digambarkan di dalam bagan berikut: 

Bagan   Proses Penerjemahan (Nida, 1975) 

Source language text        receptor language text 

                        ↓                                                           ↑ 

           Analysis          restructuring 

                        ↓                                                           ↑ 

   →        →     Transfer        →       → 

 

 
 Sementara itu Nababan (2003:24-25) mengartikan proses 

penerjemahan sebagai (1) serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang penerjemah pada saat dia mengalihkan amanat dari bahasa 

sumber ke dalam bahasa sasaran atau  (2) suatu sistem kegiatan dalam 

aktivitas menerjemahkan. Dari definisi Nababan di atas dapat dilihat bahwa 

sebelum menerjemahkan seorang penerjemah harus melakukan berbagai 

langkah atau tahap penerjemahan yang terangkai dalam suatu sistem di 

dalam menerjemahkan. Lebih lanjut, tahap-tahap menerjemahkan menurut 

Nababan terdiri dari tiga tahap, yaitu (1) analisis teks bahasa sumber, (2) 

pengalihan pesan, dan         (3) restrukturisasi. Ketiga tahap dalam proses 

penerjemahan itu digambarkan dalam bagan berikut: 

Bagan  Proses Penerjemahan (Nababan, 2003: 25) 

Analisis          PROSES BATIN          
Restrukturisasi 

      Transfer 

   ↓             ↑ 

Teks     isi,      isi     tes 

Bahasa  → makna        →  makna  → bahasa 

Sumber   pesan    pesan    sasaran                                             

       ↓                                             padanan        ↑ 

pemahaman 

       ↓                                   evaluasi dan revisi       ↑ 

       → → → → → → → → → 

 

 
Proses penerjemahan yang didefinisikan oleh Nababan  di atas bila 

dicermati lebih lanjut memiliki kesamaan gagasan mengenai proses 

penerjemahan yang telah dinyatakan oleh Sumarno dan Nida dengan  

membagi proses penerjemahan menjadi tiga tahap atau langkah, yaitu: (1) 

analysis, (2) transfer, dan (3) restructuring. Lebih lanjut, Nababan 

menyatakan bahwa di dalam proses analisis perlu apa yang disebut dengan 
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pemahaman terhadap teks bahasa sumber, di dalam proses transfer selalu 

melibatkan apa yang disebut dengan proses batin, dan dalam proses batin 

perlu melakukan evaluasi dan revisi. 

Tahap Analisis 

 Sebelum seorang penerjemah menganalisis teks yang akan 

diterjemahkan, penerjemah selalu dihadapkan pada teks bahasa sumber 

terlebih dahulu (Sumarno, 2003:16; Nababan, 2003:24). Di dalam tahap 

analisis ini yang dapat dilakukan penerjemah adalah membaca dan 

memahami isi teks bahasa sumber (Nababan, 2003:25-26). Kegiatan 

membaca teks bahasa sumber dimaksudkan untuk memahami isi teks 

bahasa sumber.  

 Di dalam memahami isi teks tersebut diperlukan adanya pemahaman 

terhadap unsur linguistik dan ekstralinguistik yang terkandung di dalam teks 

sumber. Unsur linguistik mengacu pada unsur kebahasaan dan unsur 

ekstralinguistik yang mengacu pada unsur yang berada di luar kebahasaan. 

Unsur ekstralinguistik ini terkait dengan sosio-budaya teks bahasa sumber 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa itu. (Nababan, 

2003: 26). 

Pernyataan Nababan di atas selaras dengan yang dinyatakan oleh 

Nord (1997) bahwa  teks sumber dapat dianalisis melalui faktor-faktor 

ekstratekstual dan intratekstual yang ada di dalam teks bahasa sumber 

tersebut.  Dari sudutpandang ekstratekstual, faktor-faktor seperti waktu, 

tempat, pengirim, medium, dan motif dapat mempengaruhi pilihan kata.  Dari 

sudutpandang intratekstual, analisis struktur kalimat mengarah pada 

informasi mengenai karakteristik pokok masalah, struktur kata, fitur-fitur 

suprasegmental, dan sintaksisnya.  

Tahap Pengalihan (Transfer) 

 Seorang penerjemah pada tahap ini harus mampu mencarikan 

padanan untuk semua kata, frasa, klausa, kalimat, dan bahkan mencarikan 

padanan untuk seluruh wacana. Pencarian padanan ini terjadi di batin 

seorang penerjemah (Sumarno, 2003:17). Kata, frasa, klausa, kalimat, dan 

bahkan seluruh wacana tersebut dicarikan padanannya dalam bahasa 

sasaran. Pencarian padanan tersebut tidak mudah karena kadang-kadang 

terdapat ungkapan-ungkapan yang sukar sekali dicarikan padanannya 

dalam bahasa sasaran, dan bahkan kadang-kadang terdapat makna yang 

sama sekali tidak dapat dicarikan padanannya dalam bahasa sasaran. 

 Di dalam tahap ini Nababan (2003: 27)  juga menyampaikan hal yang 

senada dengan Sumarno bahwa setelah penerjemah dapat memahami 

makna dan struktur bahasa sumber, maka penerjemah akan dapat 
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menangkap pesan yang terkandung di dalamnya. Langkah selanjutnya 

adalah mengalihkan isi, makna, pesan yang terkandung dalam bahasa 

sumber ke dalam bahasa sasaran. Dalam tahap pengalihan pesan ini, 

penerjemah dituntut untuk menemukan padanan kata bahasa sumber dalam 

bahasa sasaran. Proses pengalihan isi, makna, dan pesan tersebut 

merupakan proses batin, proses yang berlangsung di dalam pikiran 

penerjemah.  

Tahap Penyelarasan (Restructuring) 

 Tahap ini sering pula di sebut dengan tahap penyelarasan (Sumarno, 

2003: 17) yaitu setelah penerjemah menemukan semua padanan dalam 

bahasa sasaran, maka penerjemah harus menuangkan semua padanan 

tersebut ke dalam draft atau rencana terjemahan. Di dalam draft tersebut 

ungkapan-ungkapan di dalam bahasa sasaran masih bersifat sementara 

dan masih perlu perbaikan atau penyelarasan. 

 Lebih lanjut, Nababan (2003:28) menyatakan bahwa restrukturisasi 

atau penyelarasan adalah pengubahan proses pengalihan menjadi bentuk 

stilistik yang cocok dengan bahasa sasaran, pembaca, atau pendengar. 

Dengan demikian, pada tahap penyelarasan tersebut, seorang penerjemah 

perlu memperhatikan ragam bahasa untuk menentukan gaya bahasa yang 

sesuai dengan jenis teks yang diterjemahkan dan juga memperhatikan untuk 

siapa terjemahannya itu ditujukan. 

 Di dalam proses ini apa yang disampaikan Nababan bahwa 

penerjemah perlu memperhatikan untuk siapa terjemahannya itu ditujukan 

mengacu pada terjemahan yang fungsional, yaitu bahwa penerjemah 

seharusnya tidak dikendalikan oleh fungsi dari teks sumber tetapi 

dikendalikan oleh fungsi teks sasaran yang ingin dicapai di dalam budaya 

sasaran dengan fungsi teks sasaran yang ditentukan oleh penerimanya.  

 Proses penerjemahan yang telah diuraikan di atas, dijadikan sebagai 

referensi di dalam penelitian ini dalam mengungkapkan proses 

penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah dan hubungannya dengan 

kualitas terjemahan yang dihasilkan. 

2.6 Konsep Skopos 

Salah satu konsep yang sangat luas dipakai dalam studi 

penerjemahan adalah gagasan tentang skopos, yang secara umum merujuk 

pada tujuan atau fungsi suatu terjemahan. Nord (1997:27) menyebutkan 

bahwa: Skopos is a Greek word for „purpose‟. The prime principle 

determining any translation process is the purpose (skopos) of the overall 

translation action. 
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Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa fokus dari teori Skopos 

adalah suatu gagasan bahwa di dalam penerjemahan , penerjemah harus 

sadar mengenai maksud atau hasil yang ingin dicapai dari teks sasaran. 

Adapun ynag dimaksud dengan tujuan adalah sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Nord (1997: 27) sebagai berikut: we can distinguish 

between three possible kinds of purpose in the field of translation: the 

general purpose aimed at by the translator in the translation process, the 

communicative purpose aimed at by the target text in the target situation, 

and the purpose aimed at by a particular translation strategy or procedure. 

Nevertheless, the term Skopos usually refers to the purpose of the target 

text. 

Jadi, dalam teori Skopos, tujuan dari teks sasaran sangatlah penting, 

dalam arti bahwa di dalam terjemahan untuk memiliki fungsi yang sama atau 

sepadan dengan bahasa sumber tidaklah penting. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Nord (1997:36) bahwa jenis kesepadanan dari bahasa 

sumber dan terjemahannya tidaklah diikat atau diatur melalui teori skopos. 

Ini berarti bahwa ekuivalensi atau kesepadanan bukanlah konsep utama dari 

teori skopos. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa di dalam teori 

skopos, fitur-fitur bahasa sasaran sangatlah penting dan bukannya 

kesepadanan atau ekuivalensi antara bahasa sumber dengan bahasa 

sasaran. Hal ini memberikan banyak kebebasan kepada para penerjemah 

sehingga penerjemah dapat memusatkan pada tujuan atau hasil dari 

penerjemahannya. 

 Kapanpun penerjemah diminta untuk mengerjakan tugas 

penerjemahan, dia biasanya memulai dengan tahapan atau fase penting 

dengan menguji atau melihat dulu skopos (tujuan) dari penerjemahan 

tersebut (Nord, 1997:35). Dalam tahapan awal ini, keterbacaan haruslah 

benar-benar dipikirkan. Juga, penerjemah harus melihat pada apa pengaruh 

teks terhadap para pembaca. Tahapan ini sering melibatkan analisis fitur-

fitur asli bahasa sumber; penerjemah juga memikirkan bagaimana teks 

sumber mempengaruhi pembacanya. Di dalam usahanya, pengaruh dari 

fitur-fitur tekstual, khususnya tingkat keterbacaan harus benar-benar 

dipertimbangkan. 

 Teori skopos juga menekankan perbedaan antara jenis-jenis teks. 

Tipologi teks yang sering digunakan di dalam  konteks teori skopos adalah 

bahwa teks dibagi ke dalam teks informatif (memberitahu pembaca 

mengenai objek dan fenomena di dalam dunia nyata), teks ekspresif (aspek 

informatif dikomplementasikan dengan menggunakan komponen astetika), 

dan teks operatif (baik makna dan bentuk merupakan subordinat terhadap 

efek ekstralinguistik) (Nord, 1997: 37-38). 
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 Suatu teks di dalam pendekatan teori skopos  pada dasarnya 

merupakan suatu offer of information dari produsen kepada para 

pelanggannya (Schaffner, 1998b: 236). Penerjemah sebagai seorang pakar 

di dalam penerjemahan haruslah menginterpretasikan informasi bahasa 

sumber dengan memilih fitur-fitur yang paling mendekati atau berhubungan 

dengan persyaratan yang diminta di dalam bahasa sasaran. Dari sudut 

pandang ini dapat dikatakan bahwa  proses penerjemahan  tidak ditentukan 

oleh bahasa sumbernya atau tujuan dari pengarangnya, namun ditentukan 

oleh skopos dari bahasa sasaran sebagaimana yang diminta atau 

ditentukan oleh permintaan pelanggan sasaran (dalam hal ini penerjemahan 

tetap dilakukan dan diputuskan oleh penerjemah sendiri). Oleh karenanya, 

terjemahan adalah „the production of a functionally appropriate target text 

based on an existing source text and the relationship between the two texts 

is specified according to the skopos of the translation (Schaffner, 

1998b:236). 

 Dengan melihat pada tujuan penerjemahan sebagai faktor yang 

paling penting di dalam kegiatan penerjemahan, teori skopos menekankan 

pentingnya peranan penerjemah sebagai seorang pakar di dalam kegiatan 

penerjemahan dan menempatkan teks sumber tidak lagi sebagai „sacred 

original‟ dan semata-mata menawarkan informasi yang peranannya di dalam 

kegiatan harus diputuskan oleh penerjemah, tergantung pada harapan dan 

kebutuhan  pembaca sasaran (Honig, 1998:9). Schaffner (1998b) lebih lanjut 

mengatakan teori skopos sama halnya dengan pendekatan fungsional 

memfokuskan pada penerjemah, memberikannya lebih banyak kebebasan 

dan pada saat yang sama juga lebih bertanggung jawab terhadap 

penerjemahannya. Penerjemah, oleh karena itu, menjadi seorang 

pengarang teks bahasa sasaran yang bebas dari batasan-batasan yang 

ditentukan oleh konsep kesetiaan terhadap bahasa sumber itu sendiri. 

 Honig (1998:14) lebih lanjut membandingkan karakteristik 

pendekatan fungsional  dengan pendekatan non-fungsional sebagai berikut: 
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FUNCTIONALIST  NON-FUNCTIONALIST 

 Translator  

Loyal to his client 
Must be visible 

 Faithful to the author 
Should be invisible 

 Translation process  

Target text oriented  Source text oriented 

 Aim of translation is  

Communicative 
acceptability 

 Linguistic equivalence 

 Translation tools 
taken from 

 

Psycho-
sociolinguistics,  
text linguistics 
 (supporting 
decisions) 

 Contrastive linguistics; 
lexical semantics  
(applying rules) 

 Analogy  

Building bridge  Crossing river 

 
 Sebagaimana yang dinyatakan di dalam skema Honig diatas, 

„visibility‟ dari seorang penerjemah merupakan konsep pokok di dalam 

pendekatan fungsional. Menurut Honig, di dalam pendekatan fungsional 

penerjemah harus visible yaitu benar-benar muncul atau nampak, karena 

pendekatan fungsional tidak membangun rule tetapi mendukung strategi 

decision making dan seorang penerjemah harus membuat keputusan yang 

tepat dan kritis sebagaimana tujuan (skopos) penerjemahan dan strategi 

mana yang akan benar-benar sesuai dengan permintaan penerima sasaran; 

penerjemah harus membuat keputusan yang transparan kepada penerima 

dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan, 

sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Toury (1999: 19):” it is always the 

translator herself or himself, as an autonomous individual, who decides how 

to behave, be that decision fully conscious or not. Whatever the degree of 

awareness, it is s/he who will also have to bear the consequence”. 

Meskipun Catford (1974) menggambarkan penerjemahan sebagai 

kegiatan satu arah (uni-directional), pada hakikatnya proses penerjemahan 

selalu dibayangi oleh daya tarik-menarik antara bahasa sumber dan bahasa 

sasaran. Akibat adanya dua kutub yang saling menarik tersebut, 

penerjemah selalu dihadapkan pada strategi penerjemahan. Newmark telah 

menggambarkan strategi penerjemahan yang berorientasi pada bahasa 

 bahasa sumber (semantik) dan yang berorientasi pada bahasa 

sasaran (komunikatif). Sementara itu Nord (1997:72-73) menggambarkan 

suatu konsep strategi penerjemahan berdasarkan pada teori skopos yang 

membedakan documentary translation dan instrumental translation. Yang 
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pertama adalah terjemahan sebagai upaya mengungkapkan kembali isi 

sebuah teks dalam bahasa sasaran tanpa tujuan lain bagi kelompok sasaran 

terjemahan kecuali hanya mengetahui apa pesan yang terkandung dalam 

teks sumber, sedangkan yang kedua adalah upaya mengungkapkan 

kembali pesan dari teks sumber dengan tujuan khusus yang berkaitan 

dengan kemungkinan dampaknya dalam kelompok sasaran terjemahan. 

Kehadiran karakteristik bahasa sumber sangat dominan, ini selaras dengan 

apa yang dikemukakan Newmark (1988:46) sebagai penerjemahan 

semantik dan Venuti (1995:17-28) sebagai foreignizing translation. Dalam 

upaya penerjemahan jenis instrumental itu, kita dapat memasukkan strategi 

penerjemahan komunikatif (Newmark, 1988:47) dan Venuti (1995:17-28) 

sebagai domesticating translation. 

Jadi, penelitian di bidang penerjemahan tidak lagi sekedar 

membandingkan kata atau kalimat dalam bahasa sumber dan bahasa 

sasaran, tetapi terfokus pada strategi penerjemahan, yakni konsep apa yang 

digunakan untuk melakukan penerjemahan. Dalam setiap upaya 

penerjemahan selalu terlibat dua bahasa yang berbeda. Perbedaan ini 

berimplikasi bahwa teks asli yang kemudian sebagai akibat penerjemahan 

menghasilkan teks terjemahan. Teks sasaran, meskipun lahir dari 

penerjemahan, dapat dipandang sebagai mempunyai fungsi yang dinamis di 

lingkungan penerima dalam bahasa sasaran. Pandangan ini melhirkan 

adanya strategi dalam penerjemahan karena penerjemahan bukan sekedar 

alih bahasa, tetapi pengungkapan kembali pesan yang dilakukan 

berdasarkan strategi tertentu berdasarkan peran teks terjemahan dalam 

masyarakat bahasa sasaran. 

Apa yang dikemukakan diatas dapat digambarkan sebagai berikut: 

Strategi penerjemahan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

BSU 

Documentary 

translation 

strategi Instrumental 

translation 

BSA 

domestication foreignization 
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Salah satu contoh dari strategi tersebut adalah tentang 

penerjemahan sebutan Mr., Mrs., Mom, Dad, dan sebagainya yang 

berwarna asing. Kata-kata itu, bagi penganut foreignizing translation, tidak 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan alasan sapaan-sapaan 

seperti itu „tidak lagi asing bagi pembaca Indonesia‟. Demikian pula dengan 

kata sandwich, hotdog, dsb tidak dialihkan ke dalam bahasa sasaran. Ini 

adalah suatu konsep penerjemahan foreignizing atau transferensi yang ingin 

menerjemahkan dengan mengalihkan nilai-nilai budaya bahasa sumber  ke 

dalam bahasa sasaran. 

 Sementara itu, bagi penganut domesticating translation, kata-kata 

asing termasuk sapaan seperti Mr., Mrs., Uncle, Aunt, dan sebagainya 

seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran agar keseluruhan 

terjemahan hadir sebagai bagian dari bahasa sasaran. Begitu pula 

domestication pada saduran cerita binatang dimana tokoh-tokoh hewan 

asing dan lingkungan alamnya diganti dengan tokoh hewan dan alam yang 

ada dalam bahasa sasaran. Misalnya, rubah yang di dalam kebudayaan 

Eropa dikenal sebagai binatang yang licik diganti dengan kancil. Mana yang 

benar dari kedua kecenderungan ideologis tersebut tidaklah dapat 

dinyatakan secara mutlak. Keduanya mempunyai fungsi dalam kehidupan 

budaya suatu masyarakat. 

2.7 Konsep Genre 

Meningkatnya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa 

internasional dalam komunikasi ilmiah  membutuhkan  pemahaman yang 

lebih baik akan struktur dan fungsi khusus genre di dalam berbagai 

komunikasi agar  dapat dibedakan dengan baik konteks genre tertentu  yang 

sesuai. 

Konsep genre, yang telah begitu lazim di dalam wilayah sastra, 

sosiologi, dan retorika, telah juga memberikan asumsi yang sangat penting 

di dalam wilayah linguistik. Swales (1990:58) mendefinisikan genre sebagai  

sekelompok peristiwa komunikatif, di mana para anggotanya membagi 

serangkaian tujuan komunikatif yang sama. Kesamaan-kesamaan ini dapat 

ditemui di dalam struktur, gaya, pesan, dan sasaran audiens. Sementara itu 

di dalam persepsi Chaika (1982), genre didefinisikan sebagai bentuk 

berbicara yang memiliki suatu label semisal guyonan, janji, doa, atau 

pertemuan. 

Berhubungan dengan linguistic sense, James  ( dalam  Hatim, 2001: 

141) mengungkapkan bahwa genre mencakup suatu spektrum manifestasi 

tekstual seperti bentuk-bentuk tulisan. Genre mungkin juga mengarah pada 

jenis-jenis tulisan (misalnya, laporan), kegiatan-kegiatan „pengorganisasian‟ 
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di dalam berbagai bentuk tulisan  (misalnya bagian „persiapan‟ atau bagian 

„analisis‟ di dalam suatu artikel yang menggambarkan pengalaman-

pengalaman ilmiah), atau „gerakan-gerakan‟ yang lebih khusus ( misalnya 

meringkas penelitian-penelitian sebelumnya). Dari pandangan James ini 

jelaslah bahwa semua jenis genre  yang diadopsi, selalu membawa jejak 

identitas mereka dan melalui perangkat linguistik (leksikal dan sintaktik) 

memberi sinyal kehadiran tekstual mereka. Di dalam penulisan ilmiah, 

misalnya, akan terdapat suatu pemarkah transisi dari satu gerakan atau 

kegiatan pengorganisasian ke gerakan atau kegiatan pengorganisasian 

yang lain.  

Lebih jauh, dengan memfokuskan pada hal-hal yang non-literal dan 

terjemahan, Carl James melihat bahwa terjemahan suatu genre dan 

membaca dan menulis sebagai suatu ketrampilan merupakan pusat 

pekerjaan para penerjemah. Pilihan bahwa para penerjemah mungkin 

melakukan pekerjaan mereka sendiri di bidang, misalnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi, perlu digarisbahwahi, dan hubungan yang sangat dekat 

antara mempelajari  konvensi dan mengalihkannya dalam penerjemahan 

perlu juga dilakukan. 

Dari pandangan di atas, jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan seperti 

membaca dan menulis di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di 

satu pihak, dan terjemahan teknis, di lain pihak, seharusnya berada dalam 

satu jalur. Namun kenyataannya bahwa proses penerjemahan sering tidak 

berada dalam satu jalur, dalam arti bahwa peranan spesifikasi kontekstual 

sering diabaikan oleh penerjemah. Kesulitan ini juga diperparah dengan 

kenyataan bahwa bahasa sangatlah beragam dalam terma-terma genre, 

misalnya, genre „abstrak‟ (misalnya, dari artikel-artikel akademik) 

diterjemahkan dengan cara sangat berbeda oleh bahasa yang lain. 

Sebagai suatu proses pengalihan pesan, penerjemahan paling tidak 

melibatkan dua bahasa yang berbeda dan juga kondisi sosiobudaya yang 

berbeda. Hal ini karena suatu teks dalam penerjemahan berada dalam 

konteks sosiobudaya yang terkait dengan bahasa sumber dan bahasa 

sasaran. Sadtono (1985) menyatakan bahwa tiap tiap bahasa mempunyai 

keistimewaan sendiri-sendiri. Dengan perkataan lain, setiap bahasa 

mempunyai cirri-ciri khas yang menimbulkan keistimewaan, misalnya 

kemampuan menghasilkan kata-kata baru, bentuk frasa yang unik, teknik 

penyatuan klausa ke dalam kalimat, tanda-tanda wacana, dan seterusnya. 

Perbedaan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya selain 

disebabkan oleh perbedaan kaidah yang mengatur masing-masing bahasa 

juga disebabkan perbedaan konteks sosiobudaya tempat bahasa itu berada 

karena bahasa selalu mempunyai hubungan-hubungan dengan aspek-
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aspek sosiokultural. Itulah sebabnya bahasa tidak bisa dilepaskan  dari 

kehidupan sosial dan dari budaya suatu daerah atau negara (Soemarno 

dalam Supana, 2002:1). Hubungan yang erat antara bahasa dan kehidupan 

sosial juga tampak dalam pernyataan Sapir (dalam Basnett , 1991:13) 

:…language is a guide to social reality and that human beings are at the 

mercy of the language that has become the medium of expression of their 

society. Experience, he asserts, is largely determined by the language habits 

of the community, and each separate structure represents a separate reality. 

Catford menyatakan bahwa meskipun tiap bahasa saling 

menunjukkan perbedaan sistem dan perbedaan kondisi sosiobudaya yang 

melatarbelakanginya, namun sesungguhnya selalu mempunyai hubungan 

timbal balik meskipun hubungan itu tidak selalu simetris. Maksudnya, kedua 

bahasa itu meskipun sangat berbeda struktur bahasanya dan juga 

masyarakat pemakai bahasanya, secara geografis berada dalam wilayah 

yang sangat berjauhan, mesti mempunyai padanan terjemahan. 

Kemungkinan adanya ketidaksimetrisan hubungan antarbahasa ini juga 

tampak dalam pernyataan Bell: Text in different languages can be equivalent 

in different degrees (fully or partially equivalent), in respect of different levels 

of presentation (equivalent in respect of context, of semantics, of grammar 

lexis, etc.), and at different ranks (word-for-word, phrase-for-phrase, 

sentence-for-sentence). It‟s apparent, and has been for a very long time 

indeed, that the ideal of total equivalent is a chimera. Language are different 

from each other. (1997:6) 

Penerjemah yang pandai tidak akan memaksa memasukkan unsur 

asing ke dalam bahasa yang diterjemahkannya, sebaliknya ia akan 

berusaha sekuat mungkin untuk membuat perubahan-perubahan yang perlu 

sehingga berita itu dapat dilahirkan dalam bentuk bahasa penerima 

(Sadtono, 1985:3). Teks bahasa sasaran yang disesuaikan dengan sistem 

bahasa sasaran itu sendiri akan mengakibatkan pergeseran-pergeseran, 

yaitu pergeseran tataran, pergeseran struktur, pergeseran kelas, dan 

sebagainya. Pergeseran-pergeseran dalam penerjemahan dari bahasa 

Inggris (Bing) ke bahasa Indonesia (BI) ada yang sifatnya wajib/otomatis 

dan ada yang tidak otomatis (Machali, 2000: 63-68). Pergeseran yang 

sifatnya wajib/otomatis adalah pergeseran yang harus dilakukan oleh 

penerjemah karena sistem bahasa sumber dan bahasa sasaran itu sendiri 

menghendaki demikian. Contoh: bahasa sumber yang berstruktur ajektiva + 

nomina a beautiful woman menjadi nomina + pemberi sifat „wanita‟ (yang) 

cantik‟. Sedangkan pergeseran yang bersifat tidak otomatis adalah 

pergeseran yang antara lain disebabkan oleh : struktur dalam bahasa 

sumber tidak ada dalam bahasa sasaran; struktur dalam bahasa sumber 

mempunyai padanan dalam bahasa sasaran namun apabila tidak dilakukan 



Metode Penelitian Terjemahan: Analisis Teks Budaya Madura 
Dr. Masduki, M.Pd. 

26 

pergeseran terjemahan akan menjadi kaku; adanya kesenjangan leksikal 

antara bahasa sumber dan bahasa sasaran.  Kemampuan penerjemah 

sangat berperan terhadap terjadinya pergeseran-pergeseran tersebut.  

Gejala-gejala pergeseran yang terdapat dalam penerjemahan sangat 

menarik untuk dikaji, terutama yang berkaitan dengan genre. Dengan 

terjadinya pergeseran dalam penerjemahan apakah hal tersebut dapat 

mengubah struktur wacana dari suatu genre dalam bahasa sumber ke genre 

bahasa sasaran  dan apakah perspektif genre dapat membantu menghindari 

jenis-jenis kesalahan terjemahan yang berhubungan dengan penggunaan 

bahasa dalam kalimat. 

Di dalam terjemahan genre dimungkinkan sekali akan banyak 

dijumpai pergeseran-pergeseran (shifts), baik pergeseran struktur, 

pergeseran kelas, dan pergeseran tataran.  Terjadinya pergeseran-

pergeseran di dalam terjemahan genre tersebut perlu dikaji kesepadanan 

maknanya dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, apakah pergeseran 

itu untuk memenuhi tuntutan kewajaran atau dipaksakan oleh penerjemah 

yang disebabkan kekurangpahamannya terhadap kedua bahasa sehingga 

menyebabkan terjadinya pergeseran makna. Untuk mengkaji kesepadanan 

terjemahan ini akan digunakan pendekatan Tata Bahasa Sistemik 

Fungsional (Sistemic Functional Grammar). Pendekatan analisis tatabahasa 

ini didasarkan pada fungsi bahasa. Setiap teks, baik tulis maupun lisan, 

terikat konteks penggunaan. Setiap bahasa disusun berdasarkan dua jenis 

makna utama, yaitu makna ideasional dan makna interpersonal. Komponen-

komponen makna ini, yang disebut sebagai metafungsi, merupakan 

perwujudan dua tujuan bahasa yang sangat umum yang mendasari semua 

penggunaan bahasa. Dua tujuan ini yaitu (1) untuk memahami realitas 

(ideasional) dan (2) untuk berinteraksi dengan orang lain (interpersonal). 

Kombinasi kedua makna ini akan mewujudkan makna metafungsi yang 

ketiga, yaitu makna tekstual (Halliday, 1994:xiii-xiv). Dengan demikian ada 

tiga jenis makna yang bisa diamati dengan pendekatan tatabahasa sistemik 

fungsional, yaitu makna ideasional, makna interpersonal, dan makna 

tekstual.   

2.8 Budaya, Retorika, dan Wacana 

Budaya didefinisikan beragam dan dari sudut pandang yang 

berbeda-beda. Definisi yang secara luas digunakan di bidang pendidikan 

diajukan oleh Benedick (1983). Dia menyatakan bahwa budaya merupakan 

petunjuk bagi semua orang untuk merespon dari apa yang telah mereka 

terima. Budaya merupakan suatu cara berpikir dan cara bertingkah laku, 

sekelompok pengetahuan dan kebiasaan, rekaman tertulis, dan objek yang 



Metode Penelitian Terjemahan: Analisis Teks Budaya Madura 
Dr. Masduki, M.Pd.  

27 

dapat menunjukkan kegiatan saat ini dan masa mendatang. Misalnya, 

material yang ditemukan di dalam reruntuhan bangunan kuno dapat 

membantu kita mempelajari bagaimana orang-orang pernah tinggal pada 

waktu tersebut. Lebih lanjut Conrad (1989:4) menggambarkan budaya 

sebagai “ a system of shared meanings expressed through different 

symbolic forms such as symbols, rituals, stories and myths, and that hold a 

group of people together”.  

Di dalam perspektif antropologi, Casson (1981) menawarkan dua 

istilah dalam budaya yaitu: teori budaya adaptif dan teori budaya ideasional. 

Banyak pakar yang mengikuti teori adaptif setuju bahwa: 

a. Budaya  merupakan sistem yang berfungsi menghubungkan komunitas 

manusia dengan latar ekologi mereka. 

b.  Perubahan budaya pada dasarnya merupakan suatu proses adaptasi 

dan sama dengan seleksi alami. 

c. Teknologi, subsistem ekonomi, dan unsur-unsur organisasi sosial yang 

secara langsung terikat dengan produksi merupakan pusat budaya yang 

paling adaptif. 

d. Komponen ideasional dari sistem budaya mungkin memiliki konsekuensi 

adaptif di dalam mengatur populasi, memelihara ekosistem. 

Tidak seperti teori adaptif, Casson (1981) membedakan tiga cara 

dalam memandang budaya sebagai suatu sistem ideasional: sistem kognitif, 

sistem struktural, dan sistem simbolik. Di dalam sistem kognitif, budaya 

dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan yang secara epistimologi 

sama dengan bahasa. Budaya sebagai suatu sistem struktural dapat dilihat 

dalam penekanannya dalam menstrukturisasi budaya. Mitos, seni, dan 

bahasa merupakan prinsip-prinsip dalam pikiran yang membangkitkan 

elaborasi budaya ini. Budaya sebagai suatu sistem simbolik bahwa budaya 

adalah semiotik. Maksudnya adalah bahwa mempelajari budaya berarti 

mempelajari kode-kode makna atau pesan yang sama. Dengan kata lain 

bahwa budaya terdiri dari kategori-kategori, atau unit-unit dan aturan 

mengenai hubungan dan mode tingkah laku.  

Aristoteles (dalam Golden, 1984)  menyatakan bahwa retorika pada 

dasarnya adalah suatu seni karena ketika seorang pembicara mempersuasi, 

sangatlah mungkin diketahui bagaimana dia berhasil melakukan itu. Dalam 

konteks ini Aristoteles menyatakan bahwa retorika berhubungan dengan 

penggunaan semua alat persuasi yang tersedia dalam keadaan yang telah 

ditentukan. Definisi yang lain dari retorika adalah sebagaimana yang 

disampaikan oleh dua penulis Romawi, Cicero dan Quintilan (dalam Golden, 

1984). Mereka menyatakan bahwa retorika merupakan salah satu seni yang 

besar yang terdiri dari lima bagian kecil: 1) inventio (fungsi investigasi), 2) 
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dispositio (menyampaikan dan mengadaptasi materi), 3) cuelotio  

(penggunaan kontrol bahasa), 4) memoria (mengingat kembali materi yang 

telah digunakan), dan 5) pronunciatio (menyampaikan pesan). 

Penelitian kontemporer suatu logika berasal dari dua tradisi. Pertama 

adalah logika formal yang mempelajari hubungan antara peristiwa atau 

kelompok di dalam cara yang digambarkan secara formal dan pasti. Di 

dalam logika formal, argumentasi dibawa ke unsur-unsur dasarnya dan 

diwujudkan di dalam bentuk terstandar untuk tujuan komparasi dan analisis. 

Tradisi kedua adalah logika informal yang mempelajari argumentasi yang 

terjadi secara alamiah yang menggantungkan sepenuhnya kepada prinsip-

prinsip dan aturan tertentu terhadap wilayah argumentasi tertentu. 

Penelitian logika ini menekankan pada studi bentuk-bentuk formal 

penalaran seperti silogisme. Silogisme merupakan seperangkat pernyataan 

yang sangat terstruktur mengenai benda-benda umum dan karakteristiknya 

yang mengarah pada suatu simpulan. Silogisme didefinisikan oleh 

bentuknya; silogisme terbentuk dari tiga pernyataan, termasuk tiga terma 

yang saling berhubungan keseluruhan pernyataan, dan menggambarkan 

simpulan dari premis mayor dan premis minor (Warnick and Inch, 1994). 

Menurut Warnick dan Inch, terdapat dua bentuk silogisme yang 

sering digunakan untuk mencari atau mendapatkan simpulan. Pertama, 

silogisme kategori yang menggambarkan simpulan dari dua premis yang 

dinyatakan sebagai proposisi sederhana. Di dalam silogisme kategori ini, 

objek atau orang ditempatkan ke dalam kelompok. Kemudian karakteristik 

dari kelompok ini dijelaskan. Berdasarkan dari karakteristik tersebut, suatu 

simpulan dapat dibuat, misalnya: 

All students at this institution must pay tuition. 

Mary is a student at this institution. 

So, she must pay tuition. 

Bentuk silogisme kedua adalah silogisme disjungtif yang 

menggunakan suatu proses eliminasi. Jadi, silogisme disjungtif membentuk 

dua alternatif di dalam premis mayor, membuang salah satunya di dalam 

premis minor, dan mengambil yang lainnya di dalam suatu simpulan, 

misalnya: 

That long-haired figure over there is either a man or woman. 

It is not a woman. 

Therefore, it is a man. 

Istilah „wacana‟ didefinisikan oleh Renkema (1993) sebagai semua 

bentuk dari komunikasi lisan dan tulis, meskipun terdapat perbedaan penting 

antara wacana lisan dan tulis. Berhubungan dengan perbedaan tersebut, 

terdapat dua faktor yang menjelaskan perbedaan tersebut. Pertama, 
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menulis membutuhkan waktu lebih lama daripada berbicara dan kedua, 

penulis tidak berhubungan langsung dengan pembaca. Renkema (1993) 

menambahkan perbedaan-perbedaan tersebut dalam hal situasi yang ada. 

Interaksi lisan merupakan bagian dari situasi yang sama antara pembicara 

dan pendengar. Di dalam beberapa situasi, informasi juga  disampaikan 

melalui alat selain bahasa, seperti poster, intonasi, atau gerakan tangan. 

Wacana tulis, sebalinya, bukan merupakan bagian dari situasi yang sama 

antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, wacana distrukturisasi melalui 

konsep pembicara-pendengar dari kegiatan sosial atau peristiwa sosial yang 

terjadi.  

Menurut Cadlin dan Saedi (1983) , di dalam wacana tulis proses 

yang terjadi di dalam pikiran penulis bersifat elaboratif, sedangkan proses di 

dalam pikiran pembaca bersifat reduktif. Oleh karena itu penulis bekerja 

dengan ekstra hati-hati, penuh perhatian dan sangat rinci dalam 

memproduksi teks yang dapat dipahami oleh para pembaca, sedangkan 

pembaca mencari skema yang tersembunyi di dalam teks yang 

dimaksudkan oleh penulis. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang 

sama yang memainkan peranan di dalam proses wacana baik penulis dan 

pembaca. Faktor yang sama tersebut adalah latar belakang pengetahuan 

dan tujuan komunikasi dari penulis. 

Perbedaan-perbedaan di dalam ekspektansi pragmatik dan retorika 

membawa halangan yang serius di dalam komunikasi akademik yang efektif. 

Halangan ini dapat dilihat secara jelas ketika para penulis akademik yang 

bukan berasal dari lingkungan penutur dan penulis asli (non-native) menulis 

tugas-tugas tulisan akademik di dalam lingkup bahasa asli (native). 

Perbedaan-perbedaan ini pada dasarnya disebabkan oleh logika perbedaan 

dimana perbedaan tersebut digunakan oleh orang yang sesuai dengan 

budaya mereka sendiri. Di dalam studi retorika kontrastif, seorang antropoli 

yang bernama Robert Kaplan (1980) menemukan bahwa berdasarkan 

perbedaan budaya terdapat empat jenis retorika, yaitu: 1) Model Anglo-

Saxon yang biasanya digunakan oleh orang barat memiliki karakteristik 

umum yang sama, 2) Model Semitik digunakan oleh orang-orang Arab dan 

Persia yang memiliki kecenderungan untuk memanifestasi konstruksi paralel 

yang banyak sebagai pengganti koordinasi, 3) Model Oriental digunakan 

oleh orang-orang Asia yang sering menggunakan gaya tidak langsung, dan 

4) Model Franco-Italian yang lebih banyak menggunakan digresi luas 

daripada cara-cara berfikir yang linear. 

Menurut Kaplan, perkembangan pemikiran yang linear dimulai 

dengan suatu pernyataan utama (thesis statement) yang kemudian diikuti 

oleh rangkaian subdivisi-subdivisi. Masing-masing subdivisi ini didukung 
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oleh contoh-contoh dan ilustrasi. Hal ini mengarahkan pada pengembangan  

gagasan utama dan menghubungkan gagasan tersebut kepada gagasan-

gagasan lain di seluruh esai. Tujuan akhir dari pemikiran ini adalah untuk 

membuktikan sesuatu atau bahkan menyanggah sesuatu (Kaplan, 1980: 

402). Pengembangan paragraf model Semitik bercirikan dengan rangkaian 

konstruksi paralel yang kompleks baik positif maupun negatif. Berikut adalah 

contoh paragraf yang ditulis oleh penulis Arab. 

The contemporary Bedouins, who live in deserts of Saudi Arabia, are 

the successors of the Bedouin tribes, the tribes that was fascinated with 

Mohammed‟s message, and on their shoulders Islam built its empire. I had 

live among those contemporary Bedouins for a short period of time, and I 

have learned lots of things about them. I found out that they have retained 

most  of their anchestor‟s characteristics, in spite of hundreds of years that 

separate them. (Kaplan, 1980:403). 

Model Oriental dikarakteristikkan bahwa pengembangan paragraf 

dapat dibolak-balik di dalam satu rangkaian. Rangkaian ini mengelilingi 

subjek dan menunjukkannya dari berbagai sudut pandang tetapi subjek tidak 

pernah secara langsung dilihat. Paragraf berikut merupakan contoh dari 

model ini: 

College  is an institution of an higher learning that gives degree. All of 

us needed culture and education in live, if no education to us, we should to 

go living hell. One of the greatest causes that while other animals have 

remained as they first man along has made such rapid progress is has 

learned about civilization. The improvement of the highest civilization is in 

order to education up-to-date. So college education is very important thing 

which we don‟t need mention about it. (Kaplan, 1980: 406). 

Di dalam model Franco-Italian, penulis memiliki banyak kebebasan 

untuk menambahkan bahan-bahan lain. Berikut adalah contoh dari model 

ini. 

The first point to which I would like to call your attention is that 

nothing exists outside the boundary of what is strictly human. A landscape 

may be beautiful, graceful, sublime, insignificant, or ugly; it will never be 

ludicrous. We may laugn at an animal, but only because we have detected in 

it some human expression or attitude. We may laugh at a hat, but we are not 

laughing at the piece of felt or straw. We are laughing at the shape that men 

have to give it, the human whim whose mold it has assumed. I wonder why a 

fact so important has not attracted the intention of philosophers to a greater 

degree. Some have defined man as an animal which provokes laughter; for 

if any other animal or some lifeless object, achieve the same effect, it is 

always because of some similarity to man. (Kaplan, 1980: 407). 
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2.9 Ungkapan-Ungkapan Budaya 

Ungkapan-ungkapan budaya meliputi ungkapan-ungkapan budaya 

materi, ekologi, dan sosial (Newmark, 1988; Masduki, 2019). Beberapa 

ungkapan yang termasuk ke dalam ungkapan-ungkapan budaya materi, 

yaitu: 

a. Food (makanan), yaitu ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan 

istilah-istilah makanan, minuman dan cara penyajiannya. Di Amerika, 

misalnya, terdapat macaroni, spaghetti, ravioli, pizza, junk food, hors 

d‟oeuvre, starter, dessert, Algerian wine, dan sebagainya.  

b. Cloth (pakaian), yaitu ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan 

istilah-istilah pakaian tradisional, kostum nasional, dan cara berpakaian. 

Di beberapa negara, misalnya, terdapat istilah sari, kimono, yukala, 

jubbah, jeans, dan sebagainya.  

c. House (tempat tinggal, yaitu ungkapan-ungkapan yang berhubungan 

dengan tempat tinggal komunitas masyarakat yang biasanya memiliki 

tempat tinggal yang khas dan memiliki tujuan tertentu, misalnya 

palazzo, hotel, bungalow, hacienda, pension, villa, borgata, dan 

sebagainya. Sementara itu, Sumarno (2003: 18-21) menambahkan 

bahwa budaya materi juga dapat berupa bangunan tradisional, yaitu 

ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan ciri khas bangunan di 

suatu budaya dan tidak terdapat di budaya lain. Di Cina, misalnya, 

terdapat bagunan yang disebut Tembok Cina, di Indonesia terdapat 

Rumah Gadang, Pendhopo Agung, dan sebagainya. 

d. Transport (moda transportasi), yaitu ungkapan-ungkapan yang 

berhubungan dengan sarana dan sistem perhubungan. Di beberapa 

negara, alat transportasi ini telah menjadi simbol dari kepemilikan 

pribadi dan seringkali mengkonotasikan martabat seseorang. Beberapa 

nama alat transportasi tersebut tidak hanya memiliki nama lokal, namun 

juga telah meng-internasional, misalnya: jumbo jet, Metro, BMW, Volvo, 

fly-over, phaethon, landau, tulbury, dan sebagainya.          

Istilah–istilah ekologi  berbeda-beda antara satu budaya dengan 

budaya lain tergantung pada penamaan masing-masing wilayah dan tingkat 

kekhasannya (Newmark, 1988: 97). Beberapa negara memiliki istilah-istilah 

lokal dengan unsur-unsur lokalnya yang sangat kuat, dan penamaan istilah-

istilah lokal tersebut memiliki fungsi yang penting dalam menunjukkan 

geografis dan identitas suatu negara. Misalnya, plateau yang secara 

geografis merujuk pada wilayah yang terdapat di Inggris dan Amerika, 

sedangkan nama lainnya yaitu mesa, altipiano, secara geografis langsung 

merujuk pada suatu wilayah yang ada di Spanyol dan Italia.   
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Selain itu, beberapa unsur-unsur ekologi lain, yaitu jenis musim, 

hujan, lembah, ikan, dan lain sebagainya yang tidak dapat dipahami baik 

secara denotatif maupun konotatif  juga memiliki kata-kata budaya yang 

perlu dicarikan penyelesaian padanan, misalnya jenis ikan nudibranch yang 

hanya terdapat di Lautan Pasifik, namun tidak ditemukan di wilayah lain, 

begitu pula unsur-unsur ekologi lain yang erat kaitannya dengan unsur 

komersial, misalnya mango, advocado dan lain-lain yang menjadi produk 

dan kekhasan suatu wilayah yang kemudian di bawa atau di impor ke 

wilayah lain yang kemudian dinaturalisasikan menjadi mangue, avocat, dan 

lain-lain di wilayah lain.    

Sementara itu, menurut Newmark (1988:98) yang dimaksud dengan 

budaya sosial secara khusus adalah manifestasi tertentu di dalam suatu 

masyarakat yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa khusus atau 

tertentu, atau dengan kata lain sebagai foreign cultural words. Yang 

tergolong ke dalam budaya sosial tersebut adalah ungkapan-ungkapan di 

dalam suatu pekerjaan dan kegiatan di waktu senggang yang biasanya 

dilakukan oleh anggota suatu komunitas, sebutan atau penamaan yang 

diberikan kepada seseorang, dan peristiwa budaya.  

a. Pekerjaan 

Di dalam menerjemahkan masalah pekerjaan, penerjemah harus 

membedakan antara masalah penerjemahan denotatif dan konotatif dari 

pekerjaan tersebut. Ungkapan-ungkapan pekerjaan yang denotatif biasanya 

jarang menimbulkan masalah terjemahan, karena kata-kata atau ungkapan-

ungkapan tersebut dapat secara fungsional didefinisikan atau ditransfer, 

misalnya, ungkapan-ungkapan di dalam Tsu  pork-butcher, cake shop with 

café,  menjadi jagal, warung kopi di dalam Tsa. Ungkapan-ungkapan 

konotatif di dalam pekerjaan mungkin dapat menimbulkan masalah 

terjemahan, misalnya, ungkapan-ungkapan the masses, the working class. 

Ungkapan-ungkapan tersebut dapat menimbulkan makna positif dan negatif, 

yaitu ungkapan-ungkapan yang dapat berarti sekelompok orang yang 

bekerja (bukan pengangguran) ataupun kelompok orang yang bekerja di 

pabrik (pekerja pabrik) atau pekerja kasar yang miskin. 

b. Kegiatan Waktu Senggang   

Ungkapan-ungkapan budaya sosial yang merujuk pada kegiatan-

kegiatan yang dilakukan pada saat santai dapat berupa pertandingan-

pertandingan nasional, misalnya: cricket, bull-fighting, tennis, card-games, 

gambling games, dan sebagainya.  
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c. Sebutan atau Penamaan 

Sebutan atau penamaan terhadap seseorang merupakan unsur 

budaya sosial yang sering diwujudkan atau diungkapkan di dalam suatu 

kelompok atau komunitas tertentu. Ungkapan-ungkapan tersebut juga sering 

digunakan oleh penulis atau pengarang sebagai nilai asosiatif. Misalnya, 

sebutan Tuan Kate untuk menyebut seseorang yang kerdil, yang diibaratkan 

mirip dengan ayam kate. Selain itu sebutan atau penamaan tersebut juga 

sering diwujudkan untuk mengekspresikan ungkapan-ungkapan tertentu 

terhadap karakter fisik seseorang, misalnya menyebut rambut dengan 

ungkapan bangs, dan sebagainya.  

d. Peristiwa budaya 

Peristiwa budaya, yaitu ungkapan-ungkapan yang berhubungan 

dengan kegiatan atau peristiwa suatu negara, seperti Thanksgiving di 

Amerika Serikat, Sekaten, Kenduren, dan sebagainya di Indonesia. 

Peristiwa-peristiwa budaya tersebut menimbulkan permasalahan di dalam 

menerjemahkan karena peristiwa budaya di suatu tempat sangat mungkin 

tidak dapat ditemukan padanannya di budaya lain. 

 Peristiwa budaya ini juga menyangkut kegiatan-kegiatan 

keorganisasian, keagamaan, kesenian, dan juga istilah-istilah khusus suatu  

konsep atau gagasan. Istilah-istilah khusus mengenai suatu gagasan 

merujuk pada suatu istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam 

bidang tertentu  sebagai suatu entitas atau  kejadian. Di dalam 

perkembangannya, sekarang banyak orang yang menganggap bahwa 

gagasan adalah suatu kekayaan intelektual seperti hak cipta atau 

paten.Terma organisasi maupun religi merujuk pada istilah-istilah  suatu 

organisasi atau religi yang dapat berupa organisasi politik, sosial, negara, 

sekolah, dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut seringkali memiliki 

istilah-istilah yang unik dan hanya dimiliki oleh anggota organisasi tersebut, 

misalnya, organisasi militer, yang memiliki istilah-istilah seperti junta, guinta, 

junte, mayor, dan sebagainya.   Sementara itu, di dalam bahasa religi, juga 

diwujudkan dalam berbagai varian istilah atau ungkapan, misalnya Santa 

Claus, Saint Nicholas, Father Christmas, Kris Kringle, dan lain-lain. 

Sementara itu, istilah artistik merujuk pada suatu produk atau proses 

dari suatu unsur yang sedemikian rupa mempengaruhi makna, emosi, dan 

intelektualitas. Artistik mencakup berbagai wilayah kegiatan, kreasi, dan 

bentuk ekspresi manusia yang termasuk di dalamnya adalah musik, 

potografi, film, patung, lukisan, gedung seni, dan sebagainya. 
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2.10 Penerjemahan sebagai Komunikasi antarbudaya 

Penerjemahan sebagai komunikasi antarbudaya berangkat dari  

suatu pandangan bahwa bahasa dan budaya tidaklah dapat dipisahkan. 

Suatu kegiatan akan menjadi komunikatif bila kegiatan itu dilakukan melalui 

suatu tanda yang dihasilkan dengan penuh maksud oleh seorang pengirim 

dan diteruskan ke penerima. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nord 

(1997:16) bahwa: “Action becomes communicative ”when it is carried out 

through signs produced intentionally by one agent, usually referred to as the 

‟sender‟, and directed toward another agent referred to as the „addressee‟ or 

the „receiver‟”. Ini berarti bahwa pengirim dan penerima membentuk situasi 

komunikasi pada waktu dan tempat tertentu yang menambahkan dimensi 

sejarah dan budaya terhadap proses komunikasi. Dimensi sejarah dan 

budaya tersebut mempengaruhi pengetahuan dan harapan pengirim dan 

penerima, kebahasaan mereka, dan cara mereka mendapatkan situasi 

tertentu (Nord 1997: 16).    

Sementara itu di dalam situasi komunikasi, pengirim dan penerima 

diharapkan memiliki dasar yang sama dalam komunikasi agar supaya 

komunikasi mereka  berhasil. Penerjemah di dalam hal ini adalah sebagai 

mediator kebahasaan dan sekaligus mediator budaya. Penerjemah tidak 

hanya membutuhkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai bahasa 

sumber dan bahasa sasaran tetapi juga budaya sumber dan budaya 

sasaran. 

Pentingnya melihat penerjemahan sebagai transfer antarbudaya dan 

antarindividu  dikarenakan suatu kenyataan bahwa penerjemahlah orang 

pertama yang dianggap sebagai aktor dari proses penerjemahan. 

Penerjemah tidak lagi membatasi pada penerapan prosedur penerjemahan 

untuk memindah teks sumber ke teks sasaran menurut prinsip kesamaan 

(equivalence) tetapi juga pada transfer budaya (Masduki, 2011).    

2.11 Penerjemahan sebagai Transfer Budaya 

Penerjemahan sebagai suatu transfer budaya maksudnya adalah 

bahwa penerjemahan tidak lagi semata-mata sebagai transfer komunikasi 

tetapi sebagai suatu penawaran informasi pada kegiatan komunikatif yang 

telah terjadi (Nord, 1997: 141). Maksudnya adalah bahwa pengirim suatu 

teks tidak akan pernah dapat menuntut bahwa suatu teks diterima dengan 

cara tertentu. Pengirim hanya dapat menyarankan suatu pemahaman 

tertentu dari suatu teks. Cara teks tersebut dipahami akan tergantung pada 

situasi dan masing-masing penerima. Beragam pembaca akan memahami 

teks yang sama secara berbeda-beda, bahkan mereka yang berasal dari 

budaya yang sama sekalipun. Oleh karena itu, suatu teks hanya dapat 
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menjadi sebagai tawaran informasi dimana pembacalah yang akan memilih 

teks terjemahan yang sesuai dengan situasi dan tujuan pembaca.  

 Berdasarkan informasi di dalam teks sumber, penerjemah akan 

memilih informasi sesuai dengan harapannya terhadap penerima sasaran 

dan situasi pembaca. Disini jelas bahwa harapan-harapan tersebut dan juga 

tawaran informasi terhadap teks sasaran akan berbeda dengan tawaran 

informasi dalam teks sumber karena penerima teks sumber dan teks 

sasaran memiliki komunitas budaya dan bahasa yang berbeda. Suatu 

kenyataan bahwa perbedaan budaya pastilah memiliki aturan dan norma 

yang berbeda pula dan karenanya di dalam penerjemahan teks sasaran 

tidak akan pernah menawarkan sejumlah informasi yang sama atau hampir 

sama dengan teks sumber melainkan menawarkan informasi yang berbeda 

dengan cara yang berbeda pula. Oleh karena itu proses penerjemahan tidak 

dapat dilakukan. Sejauh mana tawaran informasi yang berbeda di dalam 

teks sasaran akan tergantung pada penerima teks sasaran.  

2.12 Faktor Ekstratekstual dann Intratekstual 

Untuk menganalisis teks sumber yang berbeda dengan teks sasaran 

dan juga untuk melihat unsur-unsur dalam teks sumber yang tetap 

dipertahankan dan yang harus diganti untuk menghasilkan teks sasaran 

yang fungsional dalam budaya sasaran, maka dibutuhkan apa yang disebut 

dengan faktor-faktor ekstratekstual dan faktor-faktor intratekstual (Nord, 

1991a:35-43).  

Faktor-faktor ekstratekstual merujuk pada situasi komunikasi dari 

teks sumber dan fungsi yang akan dihasilkan teks sasaran. Faktor-faktor 

ekstratekstual ini mengindikasikan fungsi-fungsi teks yang ingin dicapai yang 

mencakup informasi mengenai penulis atau pengirim teks (who), penerima 

teks yang dimaksud (to whom), maksud pengirim (what for), medium atau 

kanal tempat teks dikomunikasikan, tempat dan waktu komunikasi produksi 

teks dan penerima teks, dan motif komunikasi (why).  Faktor-faktor 

ekstratekstual dapat diidentifikasi sebelum membaca teks. 

Faktor-faktor intratekstual merujuk pada teks itu sendiri dan 

mencakup unsur-unsur non-verbal. Faktor-faktor intratekstual ini hanya 

dapat diidentifikasi setelah teks dibaca. Faktor-faktor intratekstual ini 

dianalisis dengan menanyakan mengenai pokok permasalahan teks, isi atau 

informasi dalam teks, asumsi pengetahuan yang dibuat oleh penulis, 

bagaimana teks dibangun, unsur-unsur non-verbal yang ada di dalam dan di 

sekitar teks, karakteristik leksikal dan sintaks dan fitur-fitur suprasegmental. 

Faktor-faktor ekstratekstual dan intratekstual tidak dapat dilihat 

secara terpisah-pisah karena faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi 
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satu sama lain. Kedua rangkaian faktor tersebut akan menghasilkan efek 

tertentu terhadap penerima atau pembaca (Nord 1991a:130-140). Efek ini 

berorientasi pada pembaca karena efek ini membangun hubungan antara 

teks dan pembaca. Hubungan tersebut merupakan hasil dari tujuan 

komunikatif dan dapat mempengaruhi hubungan sosial pembaca terhadap 

pengirim, tingkat pengetahuan, keadaan emosional dan kegiatan berikutnya. 

Sekali teks sumber dan petunjuk penerjemahan dianalisis, penerjemah 

membangun parameter mana yang dapat dipertahankan dan parameter 

mana yang harus diganti untuk menghasilkan teks sasaran yang fungsional 

dan setia terhadap petunjuk penerjemahan. Juga, perbandingan tersebut 

akan mengingatkan penerjemah terhadap masalah-masalah tertentu yang 

mungkin dihadapi ketika menerjemahkan teks. 

2.13 Evaluasi Kualitas Terjemahan 

Penilaian penerjemahan selalu melibatkan dua hal penting, yaitu 

bagaimana pesan dan bentuk Tsu dialihkan ke dalam teks terjemahan. Jadi, 

penilaian terjemahan pada dasarnya berkisar pada bagaimana kedua hal 

tersebut dialihkan. Umumnya, yang ditekankan pada penilaian adalah 

pengalihan makna, yaitu  apakah pesan yang disampaikan tetap setia pada 

Tsu  atau adakah pesan yang hilang ataupun ditambah. Penilaian berikutnya 

adalah pada bentuk, yaitu apakah bentuk Tsa atau teks terjemahan dapat 

terbaca sebagai tulisan asli atau tidak, apakah ada atau tidak  interferensi 

dari bahasa sumber, dan ada atau tidakkah kesalahan gramatikal di dalam 

Tsa. 

Evaluasi terhadap kualitas terjemahan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, antara lain melalui: (a) terjemahan balik, (b) pengujian 

pemahaman, (c) pengujian melalui performansi seseorang, (d) teknik 

membaca dengan suara nyaring. 

a) Terjemahan Balik, Suatu teks dalam bahasa A diterjemahkan ke dalam 

bahasa B. Hasil terjemahan dalam bahasa B diterjemahkan kembali ke 

dalam A1. Untuk menilai hasil terjemahan itu, terjemahan A1 

dibandingkan dengan teks asli A. Semakin dekat terjemahan A1 

dibandingkan dengan teks asli A, semakin tinggi nilainya. Terjemahan 

A1 memang tidak akan sama dengan teks asli A. 

b) Pengujian Pemahaman, Teks dalam bahasa A diterjemahkan ke dalam 

bahasa B. Seseorang, dengan membaca hasil terjemahan dalam 

bahasa B itu, diminta untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan 

atau kuesioner dalam bahasa B yang materinya diambil dari teks dalam 

bahasa A. Jawaban terhadap kuesioner tersebut digunakan untuk 

menilai hasil terjemahan tersebut. 
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c) Pengujian Melalui Performansi Seseorang, Cara ini digunakan untuk 

menilai suatu terjemahan dari suatu naskah yang bersifat teknis. 

Pengujian ini dilakukan dengan menyuruh seseorang melakukan suatu 

perbuatan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam naskah yang 

diterjemahkan tersebut. 

d) Teknik membaca dengan suara nyaring, Teknik membaca dengan 

suara nyaring melibatkan para pembaca dalam menentukan kualitas 

terjemahan. Penilai meminta beberapa pembaca untuk membaca teks 

terjemahan dengan suara nyaring di hadapan pendengar. Jika para 

pembaca tersendat-sendat ketika membaca teks terjemahan, maka 

diasumsikan bahwa teks terjemahan tersebut mengandung masalah. 

Teknik membaca dengan suara nyaring ini pada dasarnya hanyalah 

mengukur tingkat kelancaran membaca saja. Jika pembaca mampu 

membaca dengan lancar tidak menjamin bahwa pembaca tersebut benar-

benar memahami isi teks terjemahan dengan baik. 

Makna dan gaya merupakan hal yang sangat penting dalam 

penerjemahan dan merupakan hal yang mendasar yang ingin dilakukan di 

dalam menerjemahkan.  Dalam kegiatan penerjemahan, seorang 

penerjemah harus mampu mencari padanan makna dan gaya dalam bahasa 

sasaran yang sedekat-dekatnya sama dengan makna yang ada dalam 

bahasa sumber.  Di dalam usaha mencari padanan makna dan gaya 

tersebut perlu dirumuskan suatu parameter penilaian kualitas terjemahan. 

Parameter ini digunakan untuk memberikan kriteria-kriteria yang objektif 

mengenai kualitas hubungan antara teks sumber dengan teks sasaran.  

Parameter bahwa suatu terjemahan sudah sepadan makna dan 

gayanya bila terjemahan yang bersangkutan dapat mencapai padanan 

makna dan gaya yang optimal antara teks bahasa sumber dan teks bahasa 

sasaran. Kalimat dikatakan mempunyai padanan makna bila semua kata 

atau kelompok kata di dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran memiliki 

makna leksikal, gramatikal, tekstual, kontekstual,  sosiokultural, dan/atau 

makna implisit yang sama. Kalimat dikatakan mempunyai padanan gaya bila 

semua kata atau kelompok kata di dalam bahasa sumber dan bahasa 

sasaran memiliki  kategori yang sama dalam unsur-unsur gayanya, yaitu 

pilihan kata, ekspresi idiomatik, gaya bahasa, jenis kata/struktur kata 

tertentu, dan tanda baca  dalam upaya bagaimana menyajikan atau 

mengkomunikasikan hasil terjemahannya  dalam bentuk tulisan.  

Sementara itu, keterbacaan, keakuratan, dan kewajaran sangatlah 

penting di dalam menilai kualitas terjemahan. Sebuah terjemahan yang 

akurat tidak akan dapat memenuhi tujuan praktisnya sebagai alat 

komunikasi antara penulis teks bahasa sumber dan pembaca teks bahasa 
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sasaran apabila terjemahan yang bersangkutan sulit dipahami oleh 

pembaca, begitu pula bahwa sebuah terjemahan yang mudah dipahami 

bukanlah terjemahan yang baik apabila pesannya menyimpang dari pesan 

teks bahasa sumber.  

Parameter bahwa suatu terjemahan sudah memenuhi unsur 

keterbacaan bila suatu teks tersebut dapat dipahami oleh para pembaca dan 

seberapa besar usaha yang dilakukan para pembaca terhadap teks 

tersebut, suatu terjemahan memenuhi unsur keakuratan bila pembaca 

bahasa sasaran dapat memahami pesan secara akurat seperti yang 

dimaksud oleh penulis asli (makna dan gaya yang diterjemahkan sudah 

sepadan dan berterima secara optimal), dan suatu terjemahan memenuhi 

unsur kewajaran bila pesan dapat dikomunikasikan dalam bentuk yang 

sealami mungkin, sehingga pembaca teks sasaran merasa bahwa teks yang 

dibaca adalah teks yang asli atau  tidak tampak seperti suatu terjemahan.  

 Menurut Machali (2000: 108) pentingnya penilaian hasil terjemahan 

karena dua alasan, yaitu untuk menciptakan  hubungan dialektik antara teori 

dan praktek penerjemahan dan untuk kepentingan kriteria dan standar 

dalam menilai kompetensi penerjemah. Penilaian hasil penerjemahan ini  

mengacu pada produk atau karya terjemahan itu sendiri. Menurut Nababan 

(2003: 121) ada dua arah penelitian dalam penerjemahan, yaitu penelitian 

yang berorientasi pada produk  dan penelitian yang berorientasi pada 

proses. Penelitian yang berorientasi pada produk inilah yang bisa dinilai  dan 

dievaluasi oleh seorang penilai terjemahan, sedangkan penelitian yang 

mengacu pada proses sangat sulit untuk dinilai karena yang dikaji mengarah 

pada proses ketika aktivitas penerjemahan dilakukan oleh penerjemah. 

 Hal pokok dalam penilaian karya terjemahan adalah rambu-rambu 

atau kriteria penilaian karya terjemahan. Kriteria penilaian ini ditentukan 

untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penilaian. Namun demikian, 

perlu dipahami bahwa tidak ada hasil terjemahan yang sempurna sehingga 

penilaian pun bersifat relatif dan berdasarkan kriteria kurang lebih karena 

penilaian terhadap padanan semua tataran satuan lingual secara objektif 

sulit dicapai (Machali, 2000:115) sehingga penentuan kriteria dan indikator 

pun tidak dapat bersifat objektif, ketat, dan tetap terpengaruh pada 

sujektifitas penilai.  

Lebih lanjut Rochayah menyatakan bahwa di samping makna dan 

kriteria, hal pokok dalam menilai karya terjemahan adalah cara menilai hasil 

terjemahan. Machali (2000:117-123) membagi ke dalam dua cara yaitu cara 

umum dan cara khusus. Cara umum digunakan untuk teks yang umum, 

yakni teks yang tidak mempunyai ciri tertentu yang beda dengan yang lain 

secara universal. Misalnya ciri penggunaan bahasa dalam teks ilmiah 
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mempunyai ciri universal, yaitu efektif, lugas, tidak taksa, dan formal. Ciri 

tersebut berlaku untuk semua teks ilmiah, misalnya jurnal, makalah, artikel, 

disertasi, dan lain-lain. 

Penilaian secara umum dapat dimulai dari asumsi umum bahwa tidak 

ada terjemahan yang sempurna, penerjemahan semantik dan komunikatif 

merupakan reproduksi pesan yang umum, dan penilaian bersifat umum dan 

relatif. Penilaian karya terjemahan dapat dilakukan dengan tahapan  

penilaian fungsional, penilaian berdasarkan makna dan kriterai, dan 

penilaian berdasarkan indikator dan nilai untuk menentukan kesepadanan 

pesan hasil terjemahan, yakni terjemahan yang hampir sempurna,  

terjemahan sangat bagus, terjemahan baik, terjemahan cukup dan 

terjemahan buruk. 

Sedangkan cara penilaian khusus digunakan untuk menilai teks yang 

mempunyai ciri penggunaan yang khusus atau tidak mempunyai ciri 

penggunaan bahasa yang universal dengan teks lainnya, misalnya puisi. Di 

samping makna, bentuk puisi harus dipertimbangkan oleh penerjemah 

sehingga dalam menerjemahkan harus dapat memasukkan minimal dua 

unsur tersebut agar keindahan bentuknya juga dapat terhubung dalam karya 

terjemahan puisi. Oleh karena itu, penilaian khusus harus 

mempertimbangkan  bentuk, sifat, dan fungsi. 

Kriteria yang dapat digunakan dalam penilaian khusus adalah 

berubah atau tidak berubah, menyeluruh atau lokal, jelas atau tidak jelas, 

baku atau tidak baku, wajar atau tidak wajar (misalnya puisi yang 

mengandung metaforik), benar atau tidak.  Namun demikian cara yang 

dilakukan tidak berbeda dengan cara penilaian umum, yakni  penilaian 

fungsional, penilaian berdasarkan makna dan kriteria, dan penilaian 

berdasarkan indikator dan nilai untuk menentukan keberterimaan, 

kesepadanan pesan hasil terjemahan, dan kualitas terjemahan, yakni 

terjemahan hampir sempurna, terjemahan sangat bagus, terjemahan baik, 

terjemahan cukup, dan terjemahan buruk. 

Selain makna, penggunaan gaya dalam penerjemahan juga sama 

pentingnya dengan makna. Penerjemahan atau pencarian padanan makna 

tanpa penerjemahan gaya yang sesuai,  hasil terjemahan akan menjadi 

tidak lengkap dan tidak efisien. Makna adalah apa yang  dikomunikasikan ke 

pembaca terjemahan, sedangkan gaya adalah cara bagaimana 

mengkomunikasikan makna tersebut ke pembaca terjemahan. 

Selain itu, hal penting lainnya adalah tingkat  pemahaman pembaca 

atau unsur keterbacaan terjemahan. Keterbacaan, menurut para pakar 

terjemahan,  mengacu pada seberapa mudah teks tulis dapat dibaca dan 

dipahami oleh pembaca. Keterbacaan merupakan keseluruhan unsur dalam 
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sebuah teks tulis yang mempengaruhi keterpahaman pembaca. 

Keterbacaan adalah suatu kriteria mengenai sejauh mana suatu teks dapat 

dipahami oleh para pembaca dan seberapa besar usaha yang dilakukan 

para pembaca terhadap teks tersebut. Jadi, keterbacaan suatu teks 

sangatlah tergantung pada pembaca karena pada dasarnya suatu teks tidak 

dapat dibaca sendiri oleh teks tersebut. Di sini jelas bahwa tingkat 

keterbacaan ditentukan oleh pembaca dengan tingkat kemampuan, 

pengetahuan, dan konsentrasi pembaca dalam memahami teks terjemahan, 

meskipun keterbacaan itu sendiri juga dipengaruhi oleh fitur-fitur teks yang 

dapat diukur secara empirik, yang didasarkan pada panjang rata-rata 

kalimat, kompleksitas struktur kalimat, jumlah kata baru yang digunakan 

dalam teks, kosa kata, konstruksi kalimat yang digunakan penulis, 

penggunaan kata asing dan daerah, penggunaan kata dan kalimat taksa, 

penggunaan kalimat tak lengkap, dan alur pikir yang tidak runtut. 

 Kriteria penilaian terjemahan budaya Madura, dengan melihat pada 

beberapa kriteria dan parameter penilaian penerjemahan, maka dapat 

disarikan bahwa kriteria penilaian penerjemahan budaya Madura adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Terjemahan budaya Madura 

Kategori Nilai Indikator 

 
Terjemahan 
hampir 
sempurna 
 
 
 
 
 
 
Terjemahan 
sangat 
bagus 
 
 
 
 
 
 
Terjemahan 
baik 
 
 

 
86-90 
(A) 

 
 
 
 
 
 
 

76-85 
(B) 

 
 
 

 
 
 
 
61-75 

(C) 
 
 

 
Makna dalam bahasa sumber diterjemahkan secara 
akurat ke dalam bahasa sasaran;  penyampaian 
wajar dan hampir tidak terasa seperti terjemahan; 
teks sangat jelas, tidak perlu upaya keras untuk 
memahaminya; secara keseluruhan tidak ada 
kesalahan/penyimpangan gaya: pilihan kata, 
ekspresi idiomatik, gaya bahasa, jenis kata/struktur 
kata tertentu, dan tanda baca. 
 
Makna dalam bahasa sumber diterjemahkan secara 
akurat ke dalam bahasa sasaran; tidak ada 
terjemahan harfiah yang kaku dan tidak terasa 
seperti terjemahan; teks sangat jelas dan dengan 
sedikit upaya untuk memahaminya; ada satu-dua 
kesalahan/penyimpangan gaya: pilihan kata, 
ekspresi idiomatik, gaya bahasa, jenis kata/struktur 
kata tertentu, dan tanda baca. 
 
Makna dalam bahasa sumber diterjemahkan secara 
akurat ke dalam bahasa sasaran;  ada terjemahan 
harfiah yang kaku namun tidak terlalu terasa seperti 
terjemahan;  teks jelas tetapi dengan sedikit upaya 
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Terjemahan 
cukup 
 
 
 
 
 
 
Terjemahan 
kurang 
 
 
 

 
 
 

 
 
46-60 

(D) 
 
 
 
 
 

 
20-45 

(E) 
 

untuk memahaminya; ada satu-dua 
kesalahan/penyimpangan gaya: pilihan kata, 
ekspresi idiomatik, gaya bahasa, jenis kata/struktur 
kata tertentu, dan tanda baca. 
 
Makna dalam bahasa sumber diterjemahkan secara 
akurat ke dalam bahasa sasaran; terasa sebagai 
terjemahan; teks lumayan jelas namun dengan 
upaya yang agak keras untuk memahaminya; ada 
beberapa terjemahan harfiah yang kaku, kesalahan 
idiom dan/tata bahasa, penggunaan istilah yang 
tidak baku/umum, gaya bahasa, dan tanda baca. 
 
Makna dalam bahasa sumber tidak diterjemahkan 
sama sekali ke dalam bahasa sasaran; sangat 
terasa sebagai terjemahan; teks sangat kabur dan 
tidak jelas, dengan upaya yang susah payah untuk 
memahaminya; terdapat terlalu banyak terjemahan 
harfiah yang kaku, dan kekeliruan penggunaan 
istilah, idiom, gaya bahasa, dan tanda baca. 
 

 

Terjemahan hampir sempurna adalah makna dalam bahasa sumber 

diterjemahkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran;  penyampaian wajar 

dan hampir tidak terasa seperti terjemahan; teks sangat jelas, tidak perlu 

upaya keras untuk memahaminya; secara keseluruhan tidak ada 

kesalahan/penyimpangan gaya: pilihan kata, ekspresi idiomatik, gaya 

bahasa, jenis kata/struktur kata tertentu, dan tanda baca. 

Terjemahan sangat baik adalah makna dalam bahasa sumber 

diterjemahkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran; tidak ada 

terjemahan harfiah yang kaku dan tidak terasa seperti terjemahan; teks 

sangat jelas dan dengan sedikit upaya untuk memahaminya; ada satu-dua 

kesalahan/penyimpangan gaya: pilihan kata, ekspresi idiomatik, gaya 

bahasa, jenis kata/struktur kata tertentu, dan tanda baca. 

Terjemahan baik adalah makna dalam bahasa sumber diterjemahkan 

secara akurat ke dalam bahasa sasaran;  ada terjemahan harfiah yang kaku 

namun tidak terlalu terasa seperti terjemahan;  teks jelas tetapi dengan 

sedikit upaya untuk memahaminya; ada satu-dua kesalahan/penyimpangan 

gaya: pilihan kata, ekspresi idiomatik, gaya bahasa, jenis kata/struktur kata 

tertentu, dan tanda baca. 

Terjemahan cukup adalah makna dalam bahasa sumber 

diterjemahkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran; terasa sebagai 

terjemahan; teks lumayan jelas namun dengan upaya yang agak keras 
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untuk memahaminya; ada beberapa terjemahan harfiah yang kaku, 

kesalahan idiom dan/tata bahasa, penggunaan istilah yang tidak 

baku/umum, gaya bahasa, dan tanda baca. 

Terjemahan kurang adalah makna dalam bahasa sumber tidak 

diterjemahkan sama sekali ke dalam bahasa sasaran; sangat terasa sebagai 

terjemahan; teks sangat kabur dan tidak jelas, dengan upaya yang susah 

payah untuk memahaminya; terdapat terlalu banyak terjemahan harfiah 

yang kaku, dan kekeliruan penggunaan istilah, idiom, gaya bahasa, dan 

tanda baca.  
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III. METODE  

3.1 Bentuk Penelitian  

Di dalam buku ini dijelaskan bahwa bentuk penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Artinya penelitian ini aka 

mengungkapkan aktifitas yang digunakan oleh penerjemah di dalam 

menerjemahkan budaya Madura. Penelitian ini juga akan menjelaskan 

bentuk penerjemahan budaya menurut sudut pandang dan perilaku 

masyarakat Madura dalam pencitraan destinasi wisata di Madura dalam 

menentukan  sehingga Madura menjadi wilayah atau daerah yang saleable 

dengan berbagai potensi budayanya. Selain itu juga akan melihat teks hasil 

terjemahan para penerjemah di lembaga dan instansi atau dinas  terkait 

guna melihat produk terjemahan yang pernah dilakukan dalam penelitian ini. 

Peneltian ini akan menggali metode yang tepat dalam mengukur kualitas 

terjemahan budaya daerah untuk dirumuskan dalam mengembangkan 

Madura sebagai destinasi budaya.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada empat kabupaten di Madura. Ke empat 

kabupaten tersebut dengan mempertimbangkan letak geografis dan kondisi 

sosial ekonomi. Kabupaten tersebut adalah kabupaten Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan serta Sumenep. 

3.3 Sumber data 

Data atau informasi yang penting untuk dikumpulkan dan dikaji 

dalam penelitian ini adalah berupa data kualitif. Informasi tersebut akan 

digali dari berbagai macam sumber data. Sumber data yang akan 

dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah  

a. Informan atau nara sumber, yaitu penerjemah yang ada di pemerintah 

daerah, birokrat, industri, swasta, lembaga pendidikan, dan pakar 

penerjemahan. 

b. Teks-teks baik resmi maupun tidak resmi yang tersebar di seluruh 

wilayah Madura yang mengandung ungkapan-ungkapan budaya 

Madura. 

c. Teks hasil terjemahan mengenai ungkapan-ungkapan budaya Madura. 
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3.4 Pengumpulan data 

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data 

yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulann data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a) Wawancara, Wawancara ini akan dilakukan pada semua informan. 

Wawancara ini  bersifat lentur dan terbuka serta tidak terstruktur ketat 

dan bisa dilakukan dalam suasana tidak formal. Pertanyaan yang akan 

diajukan akan semakin terfokus sehingga informasi yang dikumpulkan 

akan semakin mendalam.Wawancara ini akan dilakukan kepada 

penerjemah yang ada di pemerintah maupun di biro perjalanan yang 

ada di Madura. 

b) Observasi langsung, Observasi ini akan lansung dilakukan dengan cara 

formal dan informal untuk menggali informasi tentang kegiatan 

penerjemahan pada lembaga lembaga pemerintah daerah. Observasi 

akan dilakukan pada kegiatan penerjemahan dan hasilnya oleh 

penerjemah di pulau madura. 

c) Mencatat Teks, Teknik ini akn digunakan untuk mengumpulkan data 

yang bersumber dari teks resmi dan tidak resmi beserta hasil 

terjemahannya. Teks yang dimaksud disini adalah teks mengenai 

ungkapan budaya Madura dan hasil terjemahan atau produk terjemahan 

oleh penerjemah di Madura. 

3.5 Teknik Sampling 

Dalam penelitian kualitatif, teknik cuplikan digunakan bukanlah 

cuplikan statistik atau yang dikenal dengan “probability sampling” yang biasa 

digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif cenderung 

menggunakan teknik cuplikan yang sifatnya selektif dengan menggunakan 

pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang digunakan, keingintahuan 

pribadi peneliti, karakteristik empirisnya, dan lain lain. Oleh karena itu, 

cuplikan yang akan digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat “ purposive 

sampling”, atau lebih tepat  disebut sebagai cuplikan dengan “criterion 

based selection”. Dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang 

dianggap paling tahu, sehingga pilihan informan dapat berkembang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperolwh data.  

Cuplikan semacam ini cenderung disebut sebagai “internal sampling” yang 

memberi kesempatan bahwa keputusan bisa diambil begitu peneliti 

mempunyai suatu suatu pikiran umum yang muncul mengenai apa yang 

sedang dipelajari, dengan siapa akan berbicara, kapan perlu melakukan 

observasi dan juga berapa jumlah dan macam teks yang perlu ditelaah.  
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3.6 Validitas data 

Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian ini, teknik pengembangan validitas data yang 

biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik trianggulasi akan 

dikembangkan. Dari empat teknik trianggulasi akan digunakan, (1) 

Ttriangulasi data sejenis dari sumber data yang berbeda , misalnya 

mengenai peran penerjemah digali dari informan, (2) Trianggulasi peneliti, 

peneliti mendiskusikan data yang diperoleh dengan beberapa anggota 

peneliti yang terlibat. 

3.7 Teknik Analisis 

Karena penelitian ini dilakukan dai empat kabupaten yang berbeda 

teknik yang digunakan adalah teknik antar kasus (cross-side-analysis). Pada 

tiap kasusnya akan digunakan analisis interaktif (Miles & Huberman; 1994). 

Dalam teknik analisis ini, tiga komponen analisisnya adalah, reduksi data, 

sajian data dan penarikan simpulan. Karena sifat penelitian yang lentur dan 

terbuka, meski penelitian ini menggunakan strategi kebijakan, dengan 

kegiatan yang dipusatkan pada tujuan dan pertanyaan yang telah jelas 

dirumuskan, namun penelitian ini bersifat lentur dan spekulatif karena 

segalanya secara pasti akan ditentukan kemudian. 
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IV. PEMBAHASAN 

 Di dalam bab ini disajikan  mengenai hasil-hasil penelitian 

berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu pola 

penerjemahan yang direalisasikan pada istilah-istilah budaya Madura,  faktor 

intra-intertekstual dan interaksinya dalam teks budaya Madura terhadap 

kualitas terjemahan, parameter penilaian yang sesuai untuk mengukur 

kualitas  terjemahan budaya Madura, dampak kualitas terjemahan budaya 

Madura terhadap kualitas penerjemahan budaya secara umum, dan 

masalah-masalah tertentu yang muncul dalam menerjemahkan budaya 

Madura. 

 Masyarakat mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan 

lainnya, interaksi antara anggota masyarakat dengan budayanya tersebut 

menimbulkan munculnya dialek, register yang tidak lain merupakan variasi 

bahasa baik dari segi manfaatnya maupun segi pemakainya. bahasa 

mepunyai pembagian dasar di dalam bahasa itu sendiri, yang diantaranya 

dikaji dalam kosakata, morfologi, sintaksis, dan sebagainya. bahasa juga 

mempunyai peran di luar sistem bahasa itu sendiri dalam hubungannya 

dengan masyarakat yang biasa disebut dengan hubungan eksternal. dari 

hubungan eksternal ini muncul kosakata yang barangkali tidak ditemukan 

dalam kelompok masyarakat lain. disini, bisa dipahami bahwa 

menerjemahkan itu tidak mudah terutama bila menyangkut budaya.  

 Secara teoretis penerjemahan itu tidak mungkin dilaksanakan karena 

terdapat banyak perbedaan diantara bahasa-bahasa yang meliputi segi 

sistem dan struktur, segi semantik, serta kebudayaan yang melatarbelakangi 

bahasa-bahasa tersebut, dalam arti bahwa setiap bahasa itu bersifat sui 

generis, yaitu bahwa kaidah-kaidahnya ditetapkan atas dasar bahasa itu 

sendiri (Catford: 1974:49). Namun demikian, karena adanya sifat-sifat 

universal sebagian unsur-unsur bahasa yang ditunjang oleh adanya 

konvergensi kebudayaan-kebudayaan dunia, penerjemahan itu dapat 

dilakukan dengan cara mencari dan menemukan padanan-padanan dalam 

bahasa. Lebih lanjut, Machali (2000:33) menyatakan bahwa sebuah teks 

adalah tindak komunikasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebuah 

teks memang tidak muncul dalam suatu ruang kosong, tanpa disertai 

maksud penulis, budaya, dan konvensi yang diikuti penulis, dan sebagainya. 

 Untuk mengatasi kesulitan dalam menerjemahkan, terutama 

menerjemahkan kosakat yang berkonteks budaya, beberapa pakar 

mengungkapkan beberapa strategi penerjemahannya (Newmark, 1988). 

Dengan menerapkan strategi penerjemahan diharapkan bisa mengurangi 

beban kesulitan penerjemah, walaupun dalam kenyataannya loss and gain 
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dalam terjemahan tetap tidak bisa dihindari karena ada banyak kosakata 

yang sebenarnya tidak bisa diterjemahkan pada tataran leksikal. Sebelum 

penerapan pola penerjemahan budaya Madura itu diberikan, temuan data 

sebelumnya disajikan untuk melihat pengelompokan kosakata ungkapan-

ungkapan budaya Madura. 

4.1 Data Ungkapan Budaya Madura 

Data-data mengenai bentuk ungkapan-ungkapan budaya Madura 

mencakup sajian  mengenai ungkapan-ungkapan yang berhubungan 

dengan  a) budaya materi, b) istilah-istilah ekologi, c) gerak-isyarat dan 

kebiasaan, d) dan budaya sosial. Beberapa ungkapan yang tergolong ke 

dalam konteks budaya materi, yaitu food (makanan), cloth (pakaian), house 

(tempat tinggal), transport (moda transportasi). Food (makanan), yaitu 

ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan istilah-istilah makanan, 

minuman dan cara penyajiannya. Cloth (pakaian), yaitu ungkapan-ungkapan 

yang berhubungan dengan istilah-istilah pakaian tradisional, kostum 

nasional, dan cara berpakaian. House (tempat tinggal, yaitu ungkapan-

ungkapan yang berhubungan dengan tempat tinggal komunitas masyarakat 

yang biasanya memiliki tempat tinggal yang khas dan memiliki tujuan 

tertentu. Transport (moda transportasi), yaitu ungkapan-ungkapan yang 

berhubungan dengan sarana dan sistem perhubungan.  

Bentuk ungkapan-ungkapan pada aspek budaya materi di Madura  

adalah:  

Sate madura, Soto madura, Tajhin, Tajhin sora, Tajhin sappar, Tajhin 
somson, Ponar, Sekkol, Nase' kembhang nyamplong, Burgu, On-so'on, 
Taneyan lanjhang,  Roma bangsal, Jhanggar, Roma peghun, Bu-labu, 
Addhep ka lao', Mojhur are, Malang are, Kampong mejhi, Lencak, Jikar, 
Dokar,  Eppir, Bhirang, Cakkong, Calo', Calo' kodhi,  Are', Karanjhang, 
Renjhing, Peltong, Cobbbhu', Cetteng, Bhudhah, Tenong, Cepo, Pe'toh, Bu-
ambu, Pangare' 

Istilah–istilah ekologi  berbeda-beda antara satu budaya dengan 

budaya lain tergantung pada penamaan masing-masing wilayah dan tingkat 

kekhasannya. Penamaan  istilah-istilah tersebut memiliki fungsi yang 

penting dalam menunjukkan geografis dan identitas suatu negara. Beberapa 

unsur ekologi adalah jenis wilayah,  musim, hujan, lembah, ikan, dan lain 

sebagainya.    

Bentuk ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan istilah 

ekologi di Madura adalah: Konyi' ghunong, Dhurin raja, Nemor, Nemor kara, 

Nembhara, Bato egghung, Bato kennong, Tetemasa, Padang, Ra-ara, 

Ombhut, Alas, Alas raja, Ka'bhungka'an, Dhara pontang, Biring konyar, 

Pakarangan, Kebbhun, Talon, Tegghal, Lorjhu, Alur, Tekkay, Pe-api. 
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Budaya sosial secara khusus adalah manifestasi tertentu di dalam 

suatu masyarakat yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa khusus 

atau tertentu, atau dengan kata lain sebagai foreign cultural words. 

Tergolong ke dalam budaya sosial tersebut adalah ungkapan-ungkapan di 

dalam suatu pekerjaan dan kegiatan di waktu senggang yang biasanya 

dilakukan oleh anggota suatu komunitas, sebutan atau penamaan yang 

diberikan kepada seseorang, peristiwa budaya,  dan  kegiatan-kegiatan 

keorganisasian, keagamaan, kesenian, dan juga istilah-istilah khusus suatu  

konsep atau gagasan. 

Bentuk ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan budaya 

sosial di Madura tersebut dapat ditemukan sebagai berikut: Tokang tegghes, 

Tanda', Pangada', Pangaddhang, Pangamba', Aduan sape, Tellasan 

aghung, Toron, Tellasan reraja, Tellasan topa', Arasol, Rokat dhisa, Rokat 

pandhaba, Nyadar, Lalongedan, Tayubban, Pelet kandung, Kekah, Toron 

tana, Sembha songkem, Ma'na,  Bu'na,  Pancer lanang, Reng towa, Embu', 

Eppa', Embha, Bhuju', Gharubbek, Bangatowa, Ana', Kompoy, Peyo', 

Kareppek, Karoppok, Taretan, Sapopo, Dupopo, Tello popo, Mattowa, 

Majhadi, Kacong, Cebbhing, Bhala, Bhala sabbarundhut, Taretan sabedhal, 

Taretan kaballun, Taretan sadulur, Taretan sabaddha, Mbhoq, Bayah, Ajeh, 

Jhujhu', Emma', Ngha', Enneng, Ennyek,Oneng. 

Penerjemah di dalam menerjemahkan teks budaya Madura 

menggunakan tiga langkah utama di dalam menerjemahkan, yaitu: 

persiapan, menerjemahkan, dan mengedit terjemahan. Langkah  persiapan 

yang dilakukan di dalam proses penerjemahan teks budaya Madura yaitu 

persiapan umum dan persiapan khusus. Persiapan umum yang dilakukan 

adalah  membaca teks secara keseluruhan sebelum diterjemahkan dan 

mempersiapkan kamus yang mencukupi. Persiapan khusus yang dilakukan 

penerjemah adalah memahami istilah-istilah yang termuat dalam indeks dan 

membaca berbagai sumber baik rujukan terkini maupun terdahulu dan 

berbagai artikel yang berhubungan dengan hal-hal khas ataupun istilah-

istilah khusus yang terdapat di dalam ungkapan-ungkapan budaya Madura. 

Langkah selanjutnya adalah menulis hasil terjemahan di komputer dengan 

memperhatikan pada aktifitas mengecek kata/frase, mencari makna yang 

sulit di dalam kamus, memahami makna berdasarkan konteks, mengakses 

rujukan di internet, menulis dalam ekspresi lain, dan menuangkan kata ke 

dalam draft terjemahan. Langkah terakhir adalah mengedit terjemahan. 

Penekanan revisi adalah pada kualitas kebahasaan teks terjemahan dan 

kealamian terjemahan yang dihasilkan.  
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4.2 Proses Penerjemahan Teks Budaya Madura  

Proses penerjemahan teks budaya Madura mengindikasikan bahwa 

penerjemahan yang dilakukan sangat erat berhubungan dengan tindak 

komunikasi, yaitu kegiatan penerjemahan teks budaya Madura menjadi 

komunikatif  karena  kegiatan itu dilakukan melalui suatu tanda yang 

dihasilkan dengan penuh maksud oleh seorang pengirim dan diteruskan ke 

penerima. Ini berarti bahwa pengirim dan penerima membentuk situasi 

komunikasi pada waktu dan tempat tertentu dengan menambahkan dimensi 

budaya terhadap proses komunikasi tersebut. Dimensi budaya tersebut 

mempengaruhi pengetahuan dan harapan pengirim dan penerima, 

kebahasaan mereka, dan cara mereka mendapatkan situasi tertentu.   

Penerjemah di dalam hal ini adalah sebagai mediator kebahasaan dan 

sekaligus mediator budaya. Penerjemah tidak hanya membutuhkan 

pengetahuan yang menyeluruh mengenai fitur-fitur bahasa sumber dan 

bahasa sasaran tetapi juga unsur-unsur budaya sumber dan budaya 

sasaran.  Penerjemah teks budaya Madura juga mempertimbangkan penulis 

teks sumber dan pembaca teks sasaran. Penerjemah tidak mungkin 

menghasilkan teks sasaran yang bertentangan dengan maksud penulis teks 

sumber atau gagasan pembaca teks sasaran mengenai apakah suatu 

penerjemahan menjadi berterima di dalam budaya sasaran. Hal ini berarti 

bahwa penerjemah harus berusaha menghasilkan teks sasaran yang 

fungsional yang sesuai dengan  yang dimaksudkan oleh penulis teks dan 

akan diterima oleh pembaca teks sasaran. 

Budaya sering didefinisikan sebagai segala sesuatu hasil budi daya 

manusia, namun definisi ini terlalu luas jika digunakan dalam hal 

penerjemahan. Karena penerjemahan terkait dengan bahasa, maka akan 

lebih praktis jika definisi ini juga dikaitkan dengan bahasa. Newmark 

(1988:94) mendefinisikan budaya (culture) sebagai “the way of life and its 

manifestations that are peculiar to a community that uses a particular 

language as its means of expression.” Definisi Newmark jelas difokuskan 

pada aspek terjemahan, ia memandang budaya sebagai cara hidup yang 

wujudnya khas untuk masing-masing masyarakat yang menggunakan 

bahasa tertentu sebagai alat pengungkapannya.  Definisi serupa juga 

diberikan oleh Hoed (2006:79) ia juga mendeskripsikan kebudayaan sebagai 

cara hidup [way of life] yang perwujudannya terlihat dalam bentuk prilaku 

serta hasilnya terlihat secara material (disebut artefak), yang diperoleh 

melalui pembiasaan dan pembelajaran dalam suatu masyarakat dan 

diteruskan dari generasi ke generasi. Jika diamati definisi ini hampir 

menyerupai terjemahan dari definisi Newmark di atas, perbedaannya, Hoed 

menambahkan bahwa pemerolehannya melalui pembelajaran dalam 
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masyarakat antar generasi. Hal ini juga menjadi pembeda budaya dengan 

penguasaan atau prilaku yang muncul secara naluriah tanpa proses belajar. 

Menurut Newmark (1988:95) yang terkait dengan aspek budaya itu meliputi 

antara lain istilah yang terkait dengan ekologi (lingkungan geografi), budaya 

material (artefak) termasuk makanan, budaya sosial (pekerjaan dan 

kesenangan), organisasi, kota, kebiasaan, prosedur konsep, dan bahasa 

tubuh (gesture). Aspek budaya karena kekhasannya tidak jarang menjadi 

sumber permasalah dalam penerjemahan. Seperti yang disebutkan oleh 

Newmark di atas, bahwa artefak yang ada pada suatu bahasa tidak selalu 

ada pada bahasa lain sehingga penerjemah kesulitan dalam mengusahakan 

padanannya.  

 Untuk mengatasi perbedaan tersebut penerjemah biasanya 

melakukan strategi tertentu yang terlihat pada strategi penerjemahannya. 

Beberapa pakar mengungkapkan beberapa strategi penerjemahan budaya, 

antara lain Venuti (2000) dan Newmark (1988): (1) borrowing, yakni strategi 

penerjemahan yang mengambil dan membawa item leksikal dari bahasa 

sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa memodifikasi secara formal dan 

semantik, strategi ini merupakan padanan yang paling sederhana. 

Borrowing yang sudah lama dan digunakan secara luas bahkan sudah tidak 

lagi dianggap sebagai leksikal pinjaman tetapi sebagai bagian dari leksikon 

bahasa sasaran, (2) calque, adalah strategi semacam borrowing tertentu 

dimana suatu bahasa meminjam suatu bentuk ekspresi bahasa lain 

kemudian menerjemahkan secara harfiah masing-masing elemennya 

sehingga menghasilkan lexical calque dengan mempertahankan struktur 

bahasa sasaran sambil memperkenalkan modus ekspresi baru dan structure 

calque yang sekaligus memperkenalkan konstruksi baru ke dalam bahasa 

sasaran, (3) modulation, strategi penerjemahan ini juga sering disebut 

dengan pergeseran makna, hal ini dilakukan karena unsur dalam bahasa 

sumber tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran, (4) adaptation, yaitu 

pengupayaan padanan kultural antara dua situasi tertentu. Strategi ini 

digunakan pada kasus pemadanan dimana situasi yang diacu oleh pesan 

bahasa sumber tidak dikenal dalam budaya sasaran sehingga penerjemah 

harus menciptakan situasi yang sepadan. Pemadanan ini sering juga 

disebut dengan konsep pemadanan kultural, dan (5) descriptive equivalent, 

yaitu strategi penerjemahan yang dilakukan dengan memberikan deskripsi, 

eksplikasi dan kadang-kadang dipadukan dengan fungsi.  

 Setelah melalui beberapa kali proses analisis dan reduksi akhirnya 

diambil sampel data. Reduksi data ini dilakukan setelah adanya  perulangan 

informasi yang sama. Data di atas merupakan kata, frasa, dan atau kalimat 

yang memuat penerjemahan pada tataran kata, frasa, klausa atau kalimat. 
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Pengambilan dilakukan pada satuan lingual kalimat agar konteks penerapan 

strategi penerjemahannya tersebut dapat diamati.  

 Setelah dianalisis, ditemukan pola penerjemahan budaya Madura. 

Pola tersebut adalah 1) penggunaan strategi penerjemahan yang tepat pada 

istilah-istilah budaya Madura, 2) penggunaan jenis makna dalam 

penerjemahan yang sesuai untuk ungkapan budaya Madura, 3) dan 

penggunaan gaya (bentuk) penerjemahan yang sesuai untuk ungkapan 

budaya Madura. Strategi penerjemahan yang diterapkan untuk 

menyelesaikan masalah penerjemahan bentuk ungkapan-ungkapan budaya 

Madura adalah: 1) adaptation, 2) calque, 3) modulation, 4) borrowing, 5) 

descriptive equivalent, dan 6) menggunakan kata umum-khusus.  

a. Adaptation. Strategi ini merupakan strategi penggantian elemen budaya 

pada bahasa sumber dengan elemen budaya yang setara pada budaya 

pada bahasa sasaran. Penggunaan strategi ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan respons yang sama dari pembaca, walaupun secara harfiah 

maknanya tidak persis sama. Strategi penggantian budaya juga sering 

digunakan oleh penerjemah untuk menangani kata atau ungkapan yang 

tidak dikenal dalam bahasa sasaran. Berikut beberapa contoh 

penerapannya dalam data: 

 bahasa sumber: 

  Asta Tinggi adalah komplek pemakaman raja-raja Sumenep 

yang berdiri pada tahun 1644 M, makam ini berada di desa 

Kebun Agung sekitar 2,5 km arah barat Kota Sumenep. 

Terletak di dataran tinggi sehingga disebut Asta Tinggi. Saat 

itu Kadipaten Sumenep mengalami masa transisi 

kepemimpinan dari Raden Cakranegara I ke Raden 

Cakranegara II. Bangunan asta ini terdiri dari satu gapura 

utama dan gapura dalam yang memiliki corak arsitektur Jawa, 

Cina, dan Timur Tengah.   

  

 bahasa sasaran: 

 Asta Tinggi is a complex of Sumenep Kings and their family 

cemetery, built in 1644AD. This cemetery is located in Kebun 

Agung village about 2,5 kilometers north west of Sumenep. 

This Royal Cemetery stands on  a breey hilltop, that is why it 

is called as "Asta Tinggi" because the word "Tinggi" means 

high. 

 

dalam bahasa sumber Asta Tinggi sebenarnya merupakan tempat 

pemakaman Raja-raja Sumenep letaknya di dataran tinggi.  Secara leksikal 

kata Asta Tinggi berarti Makam Tinggi, dan dalam bahasa Inggris padanan 
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yang menyerupai Asta Tinggi adalah Royal Cemetery. Penerjemah 

menggunakan Royal Cemetery sebagai padanan untuk kata tersebut karena 

kata Royal Cemetery maknanya hampir sama dengan dalam kebudayaan 

Inggris.  

b) Calque. Terdapat dua jenis strategi kalke, yaitu secara leksikal dan 

struktural. Strategi ini hampir sama dengan penerjemahan literal, 

perbedaannya dapat dilihat pada struktur bahasa sumber yang masih 

muncul di dalam bahasa sasaran atau bentuk-bentuk leksikal yang masih 

dipertahankan tetapi mengikuti struktur bahasa sumber. Strategi ini dapat 

dilihat dalam contoh berikut: 

 bahasa sumber  : Roma Bangsal 

 bahasa sasaran  : Bangsal House 

 Strategi kalke (calque) di dalam data ini diterapkan di dalam 

menerjemahkan ungkapan Roma Bangsal. Ungkapan tersebut 

diterjemahkan ke dalam Bangsal House. Penerjemahan ini mengikuti 

struktur bahasa sumber, namun secara leksikal mengikuti atau meminjam 

leksikal dari bahasa sumber.  

c) Modulation. Modulasi merupakan strategi penerjemahan untuk 

mengganti sudut pandang atau fokus penerjemahan dari bahasa sumnber 

ke dalam bahasa sasaran. Modulasi ini dapat diterapkan baik secara leksikal 

maupun struktural (Hoed, 2006; Newmark, 1988). Berikut merupakan contoh 

penerapan strategi tersebut: 

 bahasa sumner  : Burgu' 

 bahasa sasaran : Veil 

 Strategi modulasi di dalam data tersebut diterapkan di dalam 

menerjemahkan ungkapan Burgu'. Ungkapan tersebut diterjemahkan ke 

dalam bahasa sasaran menjadi veil. Terma  Burgu' di dalam bahasa sumber 

merupakan benda atau alat yang digunakan untuk menyembunyikan 

sesuatu ata benda lain, benda tersebut juga dimaksudkan untuk menutupi 

beberapa bagian wajah atau kepala, atau beberapa objek penting lainnya. 

Benda tersebut biasanya erat kaitannya dengan perempuan. Ungkapan 

budaya ini diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran yang meimili sudut 

pandang atau fokus yang sama yaitu benda yang digunakan untuk menutupi 

kepala atau wajah. Benda tersebut memiliki ungkapan yang sama ke dalam 

bahasa sasaran yaitu veil. 

d) Borrowing. Borrowing atau meminjam merupakan strategi penerjemahan 

langsung menggunakan bahasa sumber atau bahasa asing lainnya di dalam 

bahasa sasaran. Contoh dari penerepan strategi ini adalah sebagai berikut: 

 bahasa sumber : Taneyan Lanjhang 

 bahasa sasaran :Taneyan Lanjhang (A Group of Family House) 
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 Strategi peminjaman atau ini digunakan untuk menerjemahkan 

ungkapan Taneyan Lanjhang. Di dalam penerjemahan ini dapat dilihat 

bahwa "Taneyan Lanjhang" (a group of family house) tetap dipertahankan di 

dalam bahasa sumber dan kemudian juga diterjemahkan dengan padanan 

atau informasi  yang alami di dalam bahasa sasaran dan meletakkannya di 

dalam tanda kurung. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat ungkapan 

tersebut mudah dipahami di dalam bahasa sasaran. 

e) Descriptive Equivalence. Descriptive equivalence (padanan deskriptif) 

merupakan strategi penerjemahan yang memberikan penjelasan atau 

informasi ke dalam bahasa sasaran. Strategi ini menjelaskan atau 

mendeskripsikan informasi supaya dipahami di dalam bahasa sasaran. 

Berikut contoh penerapan strategi tersebut: 

  bahasa sumber  : Ponar Asekhol 

 bahasa sasaran  : Ponar Asekhol (rice with yellow colour 

and formed as a mountain served as an event in Madura) 

 Padanan deskriptif (The descriptive equivalence) digunakan di dalam 

menerjemahkan ungkapan Ponar Asekhol. Strategi ini digunakan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi informasi terhadap pembaca sasaran 

mengenai  kemudahan  atau kealamian ungkapan yang telah diterjemahkan. 

Ungkapan  Ponar Asekhol di dalam bahasa sumber merupakan ungkapan 

yang menggambarkan suatu makanan, biasanya nasi, yang dibentuk 

menyerupai contong yang kemudian digerinda atau diukir dengan berbagai 

hiasan dari buah-buahan, keripik kacang, udang atau ikan kecil. Jenis 

makanan ini biasanya disajikan di dalam peristiwa budaya Madura.  

f) Superordinate-Subordinate Scope. Penerjemahan umum-khusus 

(Superordinate-subordinate translation) merupakan strategi penerjemahan 

yang digunakan di dalam menerjemahkan ungkapan budaya dengan cara 

menawarkan informasi atau menggunakan terminologi bermakna umum, 

netral, atau khusus. Berikut adalah contoh penggunakan strategi tersebut: 

 bahasa sumber  : Tajhin Somsom 

 bahasa sasaran  : Porridge 

  

Strategi umum-khusus ini (the superordinate-subordinate  strategy)  

digunakan untuk menerjemahkan ungkapan Tajhin Somsom. Strategi 

tersebut digunakan untuk ungkapan yang lebih umum ataupun khusus. 

Terma Tajhin Somsom diterjemahkan ke dalam terma yang lebih luas atau 

umum ke dalam bahasa sasaran yaitu porridge. Strategi tersebut 

dipergunakan dengan pertimbangan bahwa tajhin somsom merupakan 

makanan tradisional orang Madura yang memiliki tekstur lembut seperti 

sumsum yang meresap dan bercampur halus ke dalam nasi dan santan, 

biasanya ditambahkan dengan saus gula kelapa dan karakteristik tajhin 
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somsom tersebut memiliki aroma harum daun pandan. Oleh karena itu pula, 

strategi penerjemahan tersebut juga menghasilkan keterhilangan 

terjemahan (translation loss) seperti di dalam kata atau leksikal somsom.  

Sementara itu, pola penerjemahan budaya Madura juga diwujudkan 

melalui beberapa jenis makna dan gaya (bentuk atau stilistika penulisan). 

Jenis-jenis makna yang ditemukan di dalam penerjemahan teks budaya 

Madura adalah penggunaan makna leksikal, makna sosiokultural, dan 

makna implisit.  Penerjemahan teks budaya Madura juga direalisasikan 

dalam beberapa jenis gaya.  Setelah data diklasifikasi, gaya yang digunakan 

adalah  gaya yang menggunakan berbagai pilihan kata di dalam bahasa 

sasaran, menggunakan ekspresi idiomatik dalam bahasa sasaran yang 

sama dengan ekspresi idiomatik yang digunakan di dalam bahasa sumber, 

dan menggunakan tanda baca di dalam bahasa sasaran yang dapat diubah 

setelah membandingkannya dengan tanda baca di dalam bahasa sumber.  

Bahasa digunakan untuk berbagai kegiatan dan keperluan dalam 

kehidupan sehari-hari, oleh karena itu makna bahasa pun menjadi 

bermacam-macam di lihat dari segi yang berbeda-beda. Penerjemahan 

selalu melibatkan dua macam budaya yang berbeda, dengan demikian 

meskipun kata itu mempunyai makna yang sama, makna kata-kata yang 

berasal dari budaya yang berbeda itu jarang sekali memiliki makna yang 

sama persis, kecuali apabila kata-kata tersebut berhubungan dengan istiah-

istilah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam ilmu terjemahan, makna yang 

dibahas adalah makna-makna yang langsung berhubungan dengan makna 

yang terdapat dalam teks. Ilmu-ilmu lain sangat berpengaruh pada makna 

dalam penerjemahan ini, misalnya ilmu kebahasaan. Adapun jenis-jenis 

makna yang direalisasikan di dalam penelitian ini  adalah: makna leksikal, 

makna sosiokultural, dan makna implisit.  

 Yang dimaksud dengan makna leksikal adalah makna yang belum 

dipengaruhi oleh konteks di mana kata itu digunakan. Jadi makna leksikal ini 

adalah makna apa adanya seperti yang ada dalam kamus. Dalam penelitian 

ini ditemukan data yang mempunyai makna leksikal antara lain sebagai 

berikut: 

Bahasa sumber: Petik Laut merupakan salah satu upacara tradisi 

masyarakat Sumenep khususnya kaum nelayan sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dan 

keselamatan. Kegiatan ini biasanya terselenggara di Desa 

Lobuk Kecamatan Bluto, sekitar 15 km arah selatan dari 

kota Sumenep  
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Bahasa sasaran: Petik Laut is a traditional ceremony held each year by the 
fishing communities along the southern coast of Sumenep. 
It is an expression of thanksgiving for enduring safety and 
success. The focus of events is the village of Lobuk in 
Bluto sub-district, around 15 kilometers south from 
Sumenep town.  

 

 Makna leksikal di dalam data di atas diwujudkan dalam frasa Petik 

Laut dalam bahasa sumbernya, dan frasa Petik Laut dalam bahasa sasaran 

sasaran. Frasa dalam bahasa sumber juga dikategorikan dalam kelompok 

kata bermakna leksikal yang sulit dicari padanannya dalam bahasa sasaran.  

Makna sosiokultural adalah makna suatu bahasa yang sangat 

berkaitan erat dengan sosiokultural di mana bahasa itu digunakan sebagai 

alat komunikasi oleh masyarakat. Kelompok masyarakat yang satu dengan 

lainnya sebagai pengguna bahasa tentu saja mempunyai istilah-istilah 

budaya yang bersifat unik yang kadang-kadang tidak dapat ditemukan 

padanannya dalam bahasa yang lain. Makna sosiokultural seringkali 

dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat sebagai pengguna bahasa itu. 

Makna ini, selain sering ditemukan dalam bentuk kata-kata istilah budaya 

dan sering juga ditemukan dalam ungkapan-ungkapan idiomatik yang tidak 

dapat dijelaskan maknanya dari kata-kata yang membentuk ungkapan itu. 

Makna implisit adalah makna yang tidak diungkapkan secara nyata 

atau tertulis oleh penulis atau pembicara karena pembaca atau lawan 

bicara/pendengar telah memahami maksud dari tulisan atau pembicaraan 

itu. Atau dengan kata lain, makna implisit adalah makna yang tersembunyi di 

balik suatu ujaran. Ada sesuatu yang tersirat dari yang tersurat.  

Contoh dari makna implisit yang ditemukan dalam penelitian ini 

adalah: 

Bahasa sumber: mara‟ cacèng ngalodu komèrè  
Bahasa sasaran: trying to build castle in the air 

 Makna implisit di dalam bahasa sumber dinyatakan dengan kalimat 

mara‟ cacèng ngalodu komèrè. Kalimat tersebut dipadankan ke dalam 

bahasa sasaran dengan kalimat trying to build castle in the air. Bahasa 

sumber mara‟ cacèng ngalodu komèrè mengandung makna secara implisit 

bahwa seseorang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana. 

Jadi, makna mara‟ cacèng ngalodu komèrè bukanlah secara harfiah 

menunjukkan satu persatu makna yang dia miliki, namun lebih pada makna 

pengungkapan keinginan atau maksud yang ingin disampaikan seseorang 

bahwa keinginan tersebut akan sulit tercapai. 
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Selain jenis-jenis makna di atas, di dalam penelitian ini terdapat juga 

beberapa parameter gaya yang dipakai di dalam menerjemahkan teks 

budaya Madura. Sebagaimana diketahui bahwa gaya merupakan sistem 

pilihan penggunaan bahasa secara individu yang dilakukan oleh 

penerjemah. Gaya merupakan pilihan kata atau frase dari penerjemah dan 

bagaimana penerjemah tersebut menyusun kata-kata dan frase tersebut di 

dalam kalimat dan paragraf. Paragraf, kalimat, dan kata merupakan dasar 

utama dari gaya. Kalimat dibentuk dari kata-kata, paragraf dibentuk dari 

kalimat-kalimat, dan keseluruhan karya dibentuk dari paragraf-paragraf. 

Karya yang sangat baik dihasilkan melalui kesempurnaan paragraf, paragraf 

dihasilkan melalui pemakaian kalimat yang sempurna, dan kalimat 

dihasilkan melalui pemilihan kata yang benar-benar sesuai. Ke semua hal 

tersebut adalah yang ingin dicapai oleh penulis dan penerjemah dalam 

usahanya membuat hasil terjemahan yang benar-benar sepadan gayanya. 

Dengan demikian, di dalam proses penerjemahan, penerjemah harus 

melihat keseluruhan karya melalui kata-kata, kalimat dan paragraf dan 

menentukan gaya yang bagaimana yang akan dipakai. Kemudian 

penerjemah mulai menerjemahkan secara kalimat per kalimat dan paragraf 

per paragraf mulai dari awal sampai akhir dengan terus memperhatikan 

pada reproduksi gaya yang digunakan. 

Dalam penelitian ini digunakan tiga parameter untuk menjelaskan 

gaya. Pertama adalah mendramatisir pergeseran gaya, yaitu penggunaan 

berbagai pilihan kata di dalam bahasa sasaran dengan cara merubah atau 

menambahkan kata-kata secara lebih rinci meskipun kata-kata tersebut tidak 

ada di dalam bahasa sasaran. Kedua adalah penggunaan ekspresi 

idiomatik, yaitu menggunakan ekspresi idiomatik dalam bahasa sasaran 

yang sama dengan ekspresi idiomatik yang digunakan di dalam bahasa 

sumber. Ketiga adalah penggunaan tanda baca, yaitu penggunaan tanda 

baca di dalam bahasa sasaran yang dapat diubah setelah 

membandingkannya dengan tanda baca di dalam bahasa sumber.    

 Penggunaan berbagai pilihan kata di dalam bahasa sasaran dengan 

cara merubah atau menambahkan kata-kata  secara lebih rinci meskipun 

kata-kata tersebut tidak ada di dalam bahasa sasaran sering kali dilakukan 

oleh penerjemah untuk membuat hasil terjemahannya menjadi lebih baik. 

Karena adanya perbedaan  gramatikal, semantik, dan sosio-kultural antara 

bahasa sumber dan bahasa sasaran, maka diperlukan strategi pemecahan 

masalah padanan. Strategi tersebut dapat berupa penambahan informasi, 

pengurangan informasi, dan penyesuaian struktur. Penambahan informasi 

adalah memasukkan informasi yang tidak ada dalam bahasa sumber ke 

dalam bahasa sasaran. Informasi yang ditambahkan dapat berupa informasi 

kultural, teknis, atau kebahasaan. Penghilangan informasi merujuk pada 
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penghilangan isi dan bukan penyelarasan struktur untuk menghasilkan 

terjemahan yang gramatikal. Penyesuaian struktur merujuk pada perubahan 

atau pergeseran tatabahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Tujuan 

penyesuaian struktur ini adalah untuk menghasilkan terjemahan yang 

sepadan makna dan gayanya.  

 Dalam penelitian ini ditemukan penggunaan pilihan kata yang 

dilakukan oleh penerjemah sebagai berikut: 

Bahasa sumber: Saronen merupakan seni musik dan tarian pengiring 
Karapan Sapi sebelum maju ke medan laga. Musik yang di 
dominasi suara terompet dan tabuhan gong yang bertalu-
talu ini biasanya dimainkan oleh kaum pria dengan 
dandanan yang mencolok dan nampak meriah. 

 
Bahasa sasaran: The Madurese traditional art of Saronen is the 

combination of music and dance usually performed to 
accompany bull races before the races begin. It is 
dominated by trumpets and gongs. The music is usually 
performed by men in colourful traditional costumes. 

 

 Pilihan kata yang digunakan penerjemah dalam data di atas adalah 

menambahkan informasi yang tidak terdapat di dalam bahasa sumber ke 

dalam bahasa sasaran. Penerjemah menambahkan kata-kata secara lebih 

rinci untuk memperjelas makna yang terkandung di dalam bahasa sumber. 

Informasi yang dimaksud adalah dengan menuliskan kata-kata tambahan 

yaitu bahwa saronen di dalam bahasa sumber yang dimaksud adalah seni 

tradisional Madura yang bernama saronen. Meskipun kata-kata tambahan 

tersebut tidak ada di dalam bahasa sasaran, namun kata-kata tersebut 

dirasa perlu untuk mempertegas arti yang di maksud di dalam bahasa 

sumber.  

Penggunaan ekspresi idiomatik dalam bahasa sasaran yang sama 

dengan ekspresi idiomatik yang digunakan di dalam bahasa sumber 

merupakan parameter lain di dalam melihat kemunculan gaya di dalam 

penerjemahan. Idiom ini tidak dapat dimengerti dalam arti literalnya dan 

tidak mungkin secara gramatikal tepat. Idiom mempunyai arti yang berbeda 

dari pernyataan literal.  

Ungkapan idiomatik ini menggambarkan bahwa masing-masing 

masyarakat atau bangsa itu memiliki kekhasan penciptaan atau penggunaan 

idiom dalam tuturannya. Idiom-idiom itu bersifat unik, artinya tidak terdapat 

bentuk idiom yang sama dalam bahasa lain. Misalnya, ekspresi "bekerja 

keras" masyarakat Indonesia dinyatakan dengan idiom membanting 

tulang, dan masyarakat Inggris dinyatakan dengan to go the whole hog.  
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Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem 

(suara) atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk 

menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta 

jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda 

antarbahasa dan beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik 

yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Penggunaan tanda baca di 

dalam bahasa sasaran dapat diubah setelah membandingkannya dengan 

tanda baca di dalam bahasa sumber. Penggunaan tanda baca ini dapat 

dilihat di dalam contoh berikut: 

Bahasa sumber: Ojhung adalah suate seni bela diri dimana 2 orang 
saling berperang menggunakan tongkat rotan khas 
Madura yang disebut Lopalo atau kol pokol (dalam 
bahasa Madura) yang sangat keras. Jenis budaya ini 
dapat dikategorikan sebagai seni olah tubuh yang 
menuntut ketahanan tubuh. Adu tarung ini dimainkan pada 
musim kemarau dengan iringan music perkusi yang 
dimainkan pada Selasa sore guna mendatangkan hujan 
pada akhir musim kemarau. 

 
Bahasa sasaran: Ojhung is a game or marital arts, or it could be  a war 

dance with rattan sticks. The sticks are called Lopalo 
or Kol Pokol (in Madura), and it is very strong and 
distinctive. This type of culture can be categorized as an 
art ot the body that requires endurance. This Ojhung is 
played during the dry season with percussion 
accompaniment as played on Tuesday afternoon in order 
to make it rain at the end of the dry season.   

 
Di dalam teks di atas dapat dilihat bahwa tanda baca di dalam 

bahasa sasaran  diubah setelah dibandingkan dengan tanda baca di dalam 

bahasa sumber. Tanda baca yang digunakan di dalam bahasa sasaran 

adalah dengan mengubah ke dalam bentuk tanda koma. Secara umum,  

tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat 

setara yang berikutnya, atau dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari 

induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya, 

sebagaimana contoh di dalam bahasa sasaran: Ojhung is a game or marital 

arts, or it could be  a war dance with rattan sticks. The sticks are called 

Lopalo or Kol Pokol (in Madura), and it is very strong and distinctive. 

4.3 Intra-Intertekstual Teks Budaya Madura  

Sebagai suatu kegiatan yang profesional, penerjemahan telah 

berkembang pesat akibat perkembangan peranan dan pengaruh komunitas 

internasional dan berbagai bentuk keanekaragaman bahasa. Oleh karena itu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Simbol
http://id.wikipedia.org/wiki/Fonem
http://id.wikipedia.org/wiki/Kata
http://id.wikipedia.org/wiki/Frasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Intonasi
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pula berbagai penelitian yang mendalam mengenai penerjemahan telah 

banyak dilakukan, tidak hanya dalam berbagai bentuk pendekatan teoretis 

terhadap penerjemahan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, tetapi 

juga bagaimana para penerjemah menerjemahkan dengan mengacu pada 

berbagai pendekatan tersebut. 

Salah satu pendekatan di dalam penelitian penerjemahan adalah 

pendekatan fungsional. Pendekatan ini menyebutkan bahwa penerjemah 

seharusnya tidak dikendalikan oleh fungsi dari teks sumber tetapi 

dikendalikan oleh fungsi teks sasaran yang ingin dicapai di dalam budaya 

sasaran dengan fungsi teks sasaran yang ditentukan oleh penerimanya 

(Nord 1992:40). Pendekatan fungsional pada dasarnya terdiri dari 

penerjemahan sebagai komunikasi antarbudaya, penerjemahan sebagai 

transfer budaya, dan teori skopos (dalam bahasa Latin yang berarti maksud 

atau tujuan). 

Yang dimaksud dengan penerjemahan sebagai komunikasi 

antarbudaya adalah berangkat dari  suatu pandangan bahwa bahasa dan 

budaya tidaklah dapat dipisahkan. Suatu kegiatan akan menjadi komunikatif 

bila kegiatan itu dilakukan melalui suatu tanda yang dihasilkan dengan 

penuh maksud oleh seorang pengirim dan diteruskan ke penerima. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nord (1997:16) bahwa: “Action 

becomes communicative ”when it is carried out through signs produced 

intentionally by one agent, usually referred to as the ‟sender‟, and directed 

toward another agent referred to as the „addressee‟ or the „receiver‟”. Ini 

berarti bahwa pengirim dan penerima membentuk situasi komunikasi pada 

waktu dan tempat tertentu yang menambahkan dimensi sejarah dan budaya 

terhadap proses komunikasi. Dimensi sejarah dan budaya tersebut 

mempengaruhi pengetahuan dan harapan pengirim dan penerima, 

kebahasaan mereka, dan cara mereka mendapatkan situasi tertentu (Nord 

1997: 16).  Penerjemah di dalam hal ini adalah sebagai mediator 

kebahasaan dan sekaligus mediator budaya. Penerjemah tidak hanya 

membutuhkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai bahasa sumber 

dan bahasa sasaran tetapi juga budaya sumber dan budaya sasaran. 

Penerjemahan sebagai suatu transfer budaya maksudnya adalah 

bahwa penerjemahan tidak lagi semata-mata sebagai transfer komunikasi 

tetapi sebagai suatu penawaran informasi pada kegiatan komunikatif yang 

telah terjadi (Nord, 1997: 141) Maksudnya adalah bahwa pengirim suatu 

teks tidak akan pernah dapat menuntut bahwa suatu teks diterima dengan 

cara tertentu. Pengirim hanya dapat menyarankan suatu pemahaman 

tertentu dari suatu teks. Cara teks tersebut dipahami akan tergantung pada 

situasi dan masing-masing penerima. Beragam pembaca akan memahami 
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teks yang sama secara berbeda-beda, bahkan mereka yang berasal dari 

budaya yang sama sekalipun. Oleh karena itu, suatu teks hanya dapat 

menjadi sebagai tawaran informasi dimana pembacalah yang akan memilih 

teks terjemahan yang sesuai dengan situasi dan tujuan pembaca.  

Berdasarkan informasi yang ada pada teks sumber, penerjemah 

akan memilih informasi yang sesuai dengan harapannya terhadap keinginan 

dan situasi pembaca. Disini jelas bahwa harapan-harapan dan tawaran 

informasi di dalam teks sasaran akan berbeda dengan tawaran informasi 

dalam teks sumber karena penulis atau pengirim teks sumber dan penerima 

teks sasaran berasal dari komunitas kebahasaan dan budaya yang berbeda.  

Salah satu konsep sentral yang telah banyak diterapkan di dalam 

penelitian penrjemahan adalah gagasan mengenai skopos, yang secara 

umum digunakan untuk merujuk pada suatu tujuan atau fungsi suatu 

penerjemahan (Nord 1997:27). Pendekatan skopos inilah yang akan 

digunakan di dalam penelitian ini sebagai kerangka kerja umum di dalam 

penelitian. Fokus dari teori skopos adalah suatu ide atau gagasan yang di 

dalam beberapa penerjemahan, penerjemah harus sadar terhadap suatu 

tujuan atau maksud yang dimiliki oleh teks bahasa sasaran (Nord 1991:24).  

Suatu pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah: apa yang 

sebenarnya ingin dicapai oleh suatu terjemahan; untuk alasan apa suatu 

penerjemahan dilakukan? Di dalam teori skopos, tujuan utama dari 

penerjemahan adalah teks sasaran dan oleh karena itu di dalam 

menerjemahkan tidaklah penting untuk memiliki fungsi yang sama dengan 

teks sumber. Dengan kata lain bahwa jenis kesepadanan (equivalence) 

tertentu antara teks sumber dan penerjemahan tidaklah diikat oleh teori 

skopos (Nord 1997:36). 

Sebagaimana dinyatakan di atas, kesepadanan (equivalence) 

bukanlah merupakan konsep utama dari teori skopos meskipun berdasarkan 

strukturnya bentukan kata dan maksud dari teks aslinya dapat menjadi 

tujuan (skopos) dari suatu terjemahan. Hal ini dapat dikatakan bahwa di 

dalam teori skopos bentuk-bentuk budaya sasaran sangatlah penting dan 

bukannya kesepadanan (equivalence)  antara teks sumber dengan teks 

sasaran. Hal ini memberikan ruang gerak atau suatu kebebasan yang lebih 

bagi penerjemah sehingga penerjemah dapat memfokuskan pada tujuan 

dari penerjemahan tersebut.  Tujuan ini ditentukan oleh pemberi tujuan 

(dengan masukan-masukan dari penerjemah), yang mengatur atau 

mendikte tujuan (skopos) dari penerjemahan tersebut. 

Jadi, dalam teori skopos tujuan dari teks sasaran sangatlah penting, 

dalam arti bahwa di dalam terjemahan untuk memiliki fungsi yang sama atau 

sepadan dengan bahasa sumber tidaklah penting. Sebagaimana yang 
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dinyatakan oleh Nord (1997:36) bahwa jenis kesepadanan dari bahasa 

sumber dan terjemahannya tidaklah diikat atau diatur melalui teori skopos. 

Ini berarti bahwa ekuivalensi atau kesepadanan bukanlah konsep utama dari 

teori skopos. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa di dalam teori skopos 

fitur-fitur bahasa sasaran sangatlah penting dan bukannya kesepadanan 

atau ekuivalensi antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Hal ini 

memberikan banyak kebebasan kepada para penerjemah sehingga 

penerjemah dapat memusatkan pada tujuan atau hasil dari 

penerjemahannya. 

Suatu teks di dalam pendekatan teori skopos  pada dasarnya 

merupakan suatu tawaran informasi (offer of information) dari produsen 

kepada para pelanggannya (Schaffner, 1998b: 236). Penerjemah sebagai 

seorang pakar di dalam penerjemahan haruslah menginterpretasikan 

informasi bahasa sumber dengan memilih fitur-fitur yang paling mendekati 

atau berhubungan dengan persyaratan yang diminta di dalam bahasa 

sasaran. Dari sudut pandang ini dapat dikatakan bahwa  proses 

penerjemahan  tidak ditentukan oleh bahasa sumbernya atau tujuan dari 

pengarangnya, namun ditentukan oleh skopos dari bahasa sasaran 

sebagaimana yang diminta atau ditentukan oleh permintaan pelanggan 

sasaran (dalam hal ini penerjemahan tetap dilakukan dan diputuskan oleh 

penerjemah sendiri). Oleh karenanya, terjemahan adalah hasil dari teks 

sasaran yang secara fungsional sesuai dengan teks sumber yang 

diterjemahkan  dan hubungan antara dua teks tersebut ditentukan menurut 

tujuan (skopos) penerjemahan (Schaffner, 1998b:236). 

Dengan melihat pada tujuan penerjemahan sebagai faktor yang 

paling penting di dalam kegiatan penerjemahan, teori skopos menekankan 

pentingnya peranan penerjemah sebagai seorang pakar di dalam kegiatan 

penerjemahan  dan semata-mata menawarkan informasi yang peranannya 

di dalam kegiatan harus diputuskan oleh penerjemah, tergantung pada 

harapan dan kebutuhan  pembaca sasaran. Schaffner (1998b) lebih lanjut 

mengatakan teori skopos sebagai bagian dari pendekatan fungsional 

memfokuskan pada penerjemah, memberikannya lebih banyak kebebasan 

dan pada saat yang sama juga lebih bertanggung jawab terhadap 

penerjemahannya. Oleh karena itu, penerjemah menjadi seorang pengarang 

teks bahasa sasaran yang bebas dari batasan-batasan yang ditentukan oleh 

konsep kesetiaan terhadap bahasa sumber itu sendiri. 

Lebih lanjut Nord (1997:60) menyatakan bahwa penerjemah tidak 

selamanya dapat menentukan  tujuan penerjemahan dari teks sumber  ke 

bahasa sasaran dan oleh karena itu penerjemah memerlukan apa yang 

disebut dengan petunjuk penerjemahan (translation brief). Petunjuk 
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penerjemahan akan memandu penerjemah terhadap informasi yang mereka 

pilih dari tawaran informasi awal (teks sumber) dan cara penerjemah 

mengemas informasi tersebut ke dalam teks sasaran. Menurut Nord, 

petunjuk penerjemahan  tersebut terdiri dari fungsi teks yang diiinginkan, 

pembaca teks sasaran, waktu dan tempat penerimaan teks, medium dimana 

teks tersebut akan diterjemahkan, dan alasan pemroduksian teks tersebut. 

Bila petunjuk penerjemahan menyatakan bahwa fungsi atau tujuan 

harus diganti atau dipertahankan di dalam penerjemahan, penerjemah juga 

harus melakukan hal  tersebut. Oleh karena itu, penerjemahan tidak lagi di 

tentukan oleh adanya prinsip kesepadanan (equivalence) tetapi berdasarkan 

kecukupan (adequacy)  sesuai dengan petunjuk penerjemahan. Namun 

demikian, terjemahan tersebut  harus masih bertalian secara logis atau 

masuk akal (coherent).     

Suatu penerjemahan dikatakan bertalian secara logis bila 

penerjemahan tersebut mempunyai makna terhadap penerima atau sasaran 

atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Nord (1997:35) ”...it should make 

sense in the communicative situation and culture in which it is received”. 

Pertalian inilah yang  kita  sebut dengan koherensi intratekstual, yang 

berbeda dengan keherensi intertekstual yang merujuk pada hubungan 

antara teks sumber dan teks sasaran. Hubungan antara teks sumber dan 

teks sasaran ini tergantung pada interpretasi penerjemah terhadap teks 

sumber dan fungsi teks sasaran yang harus dipenuhi oleh penerjemah di 

dalam budaya sasaran.  

Untuk menganalisis teks sumber yang berbeda dengan teks sasaran 

dan juga untuk melihat unsur-unsur dalam teks sumber yang tetap 

dipertahankan dan yang harus diganti untuk menghasilkan teks sasaran 

yang fungsional dalam budaya sasaran, maka dibutuhkan apa yang disebut 

dengan faktor-faktor ekstratekstual dan faktor-faktor intratekstual (Nord, 

1991a:35-43). Faktor-faktor ekstratekstual dan intratekstual ini merupakan 

bagian dari teori skopos. 

Faktor-faktor ekstratekstual merujuk pada situasi komunikasi dari 

teks sumber dan fungsi yang akan dihasilkan teks sasaran. Faktor-faktor 

ekstratekstual ini mengindikasikan fungsi-fungsi teks yang ingin dicapai yang 

mencakup informasi mengenai penulis atau pengirim teks (who), penerima 

teks yang dimaksud (to whom), maksud pengirim (what for), medium atau 

kanal tempat teks dikomunikasikan, tempat dan waktu komunikasi produksi 

teks dan penerima teks, dan motif komunikasi (why). Faktor-faktor 

ekstratekstual dapat diidentifikasi sebelum membaca teks. 

Faktor-faktor intratekstual merujuk pada teks itu sendiri dan 

mencakup unsur-unsur non-verbal. Faktor-faktor intratekstual ini hanya 
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dapat diidentifikasi setelah teks dibaca. Faktor-faktor intratekstual ini 

dianalisis dengan menanyakan mengenai pokok permasalahan teks, isi atau 

informasi dalam teks, asumsi pengetahuan yang dibuat oleh penulis, 

bagaimana teks dibangun, unsur-unsur non-verbal yang ada di dalam dan di 

sekitar teks, karakteristik leksikal dan sintaks dan fitur-fitur suprasegmental. 

Faktor-faktor ekstratekstual dan intratekstual tidak dapat dilihat 

secara terpisah-pisah karena faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi 

satu sama lain. Kedua rangkaian faktor tersebut akan menghasilkan efek 

tertentu terhadap penerima atau pembaca (Nord 1991a:130-140). Efek ini 

berorientasi pada pembaca karena efek ini membangun hubungan antara 

teks dan pembaca. Hubungan tersebut merupakan hasil dari tujuan 

komunikatif dan dapat mempengaruhi hubungan sosial pembaca terhadap 

pengirim, tingkat pengetahuan, keadaan emosional dan kegiatan berikutnya. 

Sekali teks sumber dan petunjuk penerjemahan dianalisis, 

penerjemah membangun parameter mana yang dapat dipertahankan dan 

parameter mana yang harus diganti untuk menghasilkan teks sasaran yang 

fungsional dan setia terhadap petunjuk penerjemahan. Juga, perbandingan 

tersebut akan mengingatkan penerjemah terhadap masalah-masalah 

tertentu yang mungkin dihadapi ketika menerjemahkan teks. 

Salah satu keuntungan dari analisis faktor-faktor ekstratekstual dan 

intratekstual sebagai bagian dari teori skopos adalah bahwa faktor-faktor 

ekstratekstual dan intratekstual tersebut dapat diterapkan pada semua jenis 

teks sumber dan terjemahan yang dihasilkan ke dalam berbagai teks 

sasaran dan budaya sasaran. 

Model Translation-Oriented Text Analysis ini peneliti sodorkan yang 

diwujudkan dalam bentuk rangkaian pertanyaan wh-questions yang 

digunakan untuk menganalisis teks sumber dan ringkasan terjemahan untuk 

menyatakan dimana perbedaan antara teks sumber dan teks sasaran dan 

unsur-unsur teks sumber mana yang dapat dipertahankan dan mana yang 

harus diganti untuk menghasilkan suatu teks sasaran yang fungsional di 

dalam budaya sasaran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Who transmits 

To whom 

what for 

by which medium 

where 

when 

why 
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a teks 

with what function? 

On what subject-matter 

what 

(what not) 

in what order 

using which non-verbal elements 

in which words 

in what kind of sentences 

in which tone 

to what effect? 

Rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang pertama mengarah pada 

bentuk-bentuk ekstratekstual yang merujuk pada situasi komunikatif antara 

teks sumber dan teks sasaran. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut penerjemah mendapatkan informasi mengenai penulis atau 

pengirim teks (who), penerima teks yang dimaksud   (to whom), maksud 

pengirim (what for), medium untuk mengkomunikasikan teks tersebut (by 

which medium), tempat (where) dan waktu (time) komunikasi dan motif 

komunikasi (why). Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan diatas akan 

menunjukkan fungsi dari teks yang akan dicapai (with what function). 

 Yang dimaksud dengan pengirim dan penerima adalah sebagaimana 

tersaji sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan maksud pengirim 

adalah suatu maksud yang membawa gagasan dan tujuan penulis yang 

ingin penulis capai dengan teks tersebut. Fungsi teks di dapat dari 

penggabungan semua faktor-faktor ekstratekstual dan ditentukan sebelum 

teks tersebut dibaca oleh penerima. Nord (1997:40-45) membagi fungsi 

komunikatif teks ke dalam fungsi referensial, ekspresif, apelatif, dan patik. 

 Motif komunikasi (why) tidak hanya merujuk pada alasan-alasan 

tetapi juga kesempatan mengapa teks tertentu diproduksi. Motif seringkali 

merupakan penanda awal dan menentukan bentuk-bentuk intratekstual 

misalnya konten, kosakata, dan susuna kalimat. Motif untuk teks sumber 

dikumpulkan dari lingkungan teks dan motif untuk teks sasaran dari 

ringkasan terjemahan. Motif dapat memberikan indikasi kepada pengirim, 

penerima, atau waktu dan tempat pembuatan teks.  

 Tempat komunikasi sangatlah penting dipandang dari sudutpandang 

kebahasaan. Mengetahui dimana teks tersebut dihasilkan akan memberikan 

informasi mengenai apa yang diharapkan di dalam teks sumber dan apa 

yang akan digunakan di dalam teks sasaran. Fitur yang sangat berhubungan 

dengan tempat komunikasi adalah waktu komunikasi. Waktu komunikasi 

berdampak cukup nyata di dalam implikasi kebahasaan tidak hanya yang 
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berhubungan dengan penggunaan bahasa namun juga pemahaman dalam 

hal penerjemah dan pembaca. Jenis-jenis teks tertentu berhubungan erat 

dengan periode dan perubahan tertentu mengenai waktu. 

 Mengenai masalah medium atau kanal, pertama-tama yang harus 

dipertimbangkan adalah perbedaan antara teks yang ditulis dalam bentuk 

lisan dan teks yang ditulis dalam bentuk tulisan karena hal tersebut akan 

mempengaruhi terhadap teks yang dihasilkan yang berhubungan dengan 

jenis-jenis kalimat, kohesi, penggunaan unsur-unsur non-verbal, dan 

sebagainya. Kadang-kadang medium lisan dan tulisan bercampur, seperti 

misalnya pidato yang ditulis dulu untuk kemudian dibaca secara lisan. Di 

dalam komunikasi tulis, medium biasanya merujuk pada jenis publikasi, 

misalnya koran, majalah, jurnal, brosur, dan sebagainya. Penerjemah harus 

mempertimbangkan bahwa media yang sama mungkin memiliki fungsi yang 

berbeda di dalam budaya yang berbeda dan bahwa medium tersebut akan 

meningkatkan harapan pembaca terhadap fungsi teks.  

 Pertanyaan-pertanyaan mengenai bentuk-bentuk ekstratekstual 

sebenarnya dapat dijawab sebelum membaca teks karena hal tersebut 

memungkinkan untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan teks. Bila 

lingkungan teks tidak menyediakan informasi yang cukup paling tidak 

bentuk-bentuk intratekstual juga akan memberikan informasi yang memadai 

mengenai situasi komunikatif. Karena situasi biasanya mendahului kegiatan 

komunikasi bentuk-bentuk intratekstual cenderung dibangun dulu meskipun 

hal ini tidak wajib. Dan juga, rangkaia pertanyaan-pertanyaan diatas 

membangun suatu harapan mengenai apa yang akan ditemukan di dalam 

teks yang kemudian akan dipadukan dengan faktor-faktor intratekstual. 

Faktor-faktor intratekstual merujuk pada teks itu sendiri dan termasuk 

di dalamnya adalah unsur-unsur non-verbal. Faktor-faktor intratekstual 

hanya dapat diidentifikasi setelah teks dibaca. Faktor-faktor tersebut 

dianalisis dengan menanyakan mengenai pokok masalah dari teks (on what 

subject matter), pesan atau informasi (what), asumsi-asumsi pengetahuan 

yang dipikirkan oleh penulis (what not), bagaiman teks dibangun (in what 

order), karakteristik leksikal dan sintaks (in which words and type of 

sentences) dan fitur-fitur suprasegmental (in which tone) yang menekankan 

pada beberapa bagian teks.  

 Pertanyaan-pertanyaan mengenai pokok masalah, pesan dan 

asumsi-asumsi pengetahuan memberikan informasi semantik, sedangkan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai komposisi teks, unsur-unsur non-verbal, 

jenis kata dan kalimat yang digunakan, dan juga fitur-fitur suprasegmental 

termasuk dalam konsep gaya bahasa.  
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 Sekali pokok masalah teridentifikasi (misalnya masalah olah raga, 

keuangan) maka berbagai informasi yang dipilih oleh pengirim untuk 

dimasukkan ke dalam teks, yaitu suatu pesan, juga akan teridentifikasi. 

Penerjemah harus menganalisis bagaimana unit-unit informasi tersebut 

dihubungkan secara bersama-sama, apakah terdapat banyak perbedaan 

mengenai masalah kohesi dan koherensi di dalam teks dan apakah 

perbedaan-perbedaan tersebut dapat diselesaikan tanpa menambah 

informasi lagi. Hal ini mengarah pada suatu dimensi presuposisi atau 

asumsi-asumsi pengetahuan yang memasukkan di dalamnya semua 

pengetahuan yang pengirim harapkan kepada pembaca untuk memerima 

pesan dalam fungsi yang dimaksud. Informasi ini sangat penting karena 

komunikasi hanya akan berhasil bila pengirim dan penerima secara implisit 

memiliki kesamaan asumsi dalam jumlah yang mencukupi. 

 Sementara itu, aspek-aspek yang berhubungan dengan gaya bahasa 

teks adalah komposisi teks. Setiap teks memiliki unsur-unsur makro dan 

mikro. Unsur makro merujuk pada komposisi dan susunan unit. Pertama-

tama harus dipertimbangkan apakah teks membentuk bagian dari susunan 

teks yang lebih besar yang akan mempengaruhi interpretasinya atau apakah 

terdapat bagian-bagian teks yang memiliki kondisi situasional yang berbeda. 

Aspek-aspek lain dari unsur makro ini adalah permulaan dan akhir suatu 

teks yang sangat penting di dalam hal pemahaman dan penginterpretasian 

suatu teks.  Juga, unsur makro ini merujuk pula pada penyusunan unit-unit 

tekstual ke dalam bab(yang misalnya ditunjukkan dengan kepala atau nomor 

bab) dan paragrap (yang ditunjukkan misalnya dengan penanda non-verbal: 

indentasi, spasi) atau penanda leksikal (pertama-tama, terakhir, sebaliknya). 

  Unsur mikro, sebaliknya, membedakan anntara bentuk formal 

(kalimat sederhana dan komplek) dan struktur semantik atau fungsional di 

dalam bentuk unit-unit informasi, ujaran, hubungan kelogisan, dan 

sebagainya. Analisis struktur mikro ini biasanya berpengaruh pada tingkat 

kalimat dan juga organisasi tematik kalimat dan frasa. 

 Unsur-unsur non-verbal merujuk pada perbedaan antara unsur-unsur 

non-verbal seperti isyarat, ekspresi wajah, photo, ilustrasi, jenis cetakan, dan 

fitur-fitur suprasegmental seperti intonasi, kenyaringan, kapitalisasi, tanda 

miring, cetak tebal, dan sebagainya. 

 Pilihan kata yang digunakan di dalam suatu teks ditentukan oleh 

faktor-faktor ekstratekstual dan intratekstual. Dari sudutpandang 

ekstratekstual, faktor-faktor seperti waktu, tempat, pengirim, medium, dan 

motif dapat mempengaruhi pilihan kata.  Dari sudutpandang intratekstual, 

analisis struktur kalimat mengarah pada informasi mengenai karakteristik 

pokok masalah, struktur kata, fitur-fitur suprasegmental, dan sintaksisnya. 
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Namun demikian, struktur kalimat tidak hanya dipengaruhi oleh bentuk-

bentuk intratekstual namun juga ekstratekstual dan oleh karena itu 

penerjemah harus memeprtimbangkan bahwa berbagai bahasa yang 

berbeda-beda menggunakan alat atau cara yang berbeda pula untuk 

misalnya menekankan pada bagian-bagian kalimat tertentu dan juga 

tergantung pada jenis teks dan panjang kalimatnya. 

 Sebagaimana dinyatakan diatas bahwa bentuk-bentuk ekstratekstual 

dan intratekstual tidak dapat dilihat secara terpisah-pisah karena mereka 

salaing mempengaruhi dan mengkondisikan. Juga, baik di dalam kombinasi 

tertentu atau keseluruhan, kedua rangkaian faktor-faktor tersebut akan 

menghasilkan efek tertentu terhadap pembaca. Efek ini membangun 

hubungan antara suatu teks dan pembacanya. Hubungan tersebut 

merupakan hasil dari tujuan komunikatif dan dapat mempengaruhi 

hubungan sosial pembaca dengan penulis, tingkat pengetahuan, emosional, 

dan kegiatan-kegiatan yang akan datang. 

 Sekali teks sumber dan ringkasan terjemahan telah dianalisis 

berdasarkan model diatas, penerjemah membangun parameter mana yang 

dapat dipertahankan dan yang mana yang akan diganti untuk menghasilkan 

teks sasaran yang fungsional dan setia pada ringkasan terjemahan. Juga, 

perbandingan tersebut akan mengingatkan penerjemah terhadap masalah-

masalah tertentu yang mungkin dihadapi ketika menerjemahkan suatu teks. 

Masalah-masalah tersebut dapat berupa masalah pragmatik, budaya, dan 

bahasa.   

4.4 Kualitas Terjemahan Teks Budaya Madura 

Dari hasil olah data penelitian, didapatkan bahwa kualitas terjemahan 

teks budaya Madura diklasifikasikan berdasarkan pada:  1) terjemahan 

sangat baik, 2) terjemahan baik, 3) terjemahan cukup, dan   4) terjemahan 

kurang. Indikator secara umum dari terjemahan sangat baik adalah makna 

dalam bahasa sumber diterjemahkan secara akurat ke dalam bahasa 

sasaran; tidak ada terjemahan harfiah yang kaku dan tidak terasa seperti 

terjemahan; teks sangat jelas dan dengan sedikit upaya untuk 

memahaminya; ada satu-dua kesalahan/penyimpangan gaya: pilihan kata, 

ekspresi idiomatik, dan tanda baca. Indikator secara umum dari terjemahan 

baik adalah makna dalam bahasa sumber diterjemahkan secara akurat ke 

dalam bahasa sasaran;  ada terjemahan harfiah yang kaku namun tidak 

terlalu terasa seperti terjemahan;  teks jelas tetapi dengan sedikit upaya 

untuk memahaminya; ada satu-dua kesalahan/penyimpangan gaya: pilihan 

kata, ekspresi idiomatik, dan tanda baca. Sementara itu, indikator 

terjemahan cukup adalah makna dalam bahasa sumber diterjemahkan 
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secara akurat ke dalam bahasa sasaran; terasa sebagai terjemahan; teks 

lumayan jelas namun dengan upaya yang agak keras untuk memahaminya; 

ada beberapa terjemahan harfiah yang kaku, kesalahan idiom dan/tata 

bahasa, penggunaan istilah yang tidak baku/umum, dan tanda baca. 

Terjemahan kurang adalah makna dalam bahasa sumber tidak 

diterjemahkan sama sekali ke dalam bahasa sasaran; sangat terasa sebagai 

terjemahan; teks sangat kabur dan tidak jelas, dengan upaya yang susah 

payah untuk memahaminya; terdapat terlalu banyak terjemahan harfiah 

yang kaku, dan kekeliruan penggunaan istilah, idiom, dan tanda baca. 

Data berikut merupakan salah satu contoh hasil terjemahan yang 

termasuk dalam kategori baik: 

Teks sumber: 

  Asta Tinggi adalah komplek pemakaman raja-raja Sumenep 
yang berdiri pada tahun 1644 M, makam ini berada di desa 
Kebun Agung sekitar 2,5 km arah barat Kota Sumenep. 
Terletak di dataran tinggi sehingga disebut Asta Tinggi. Saat 
itu Kadipaten Sumenep mengalami masa transisi 
kepemimpinan dari Raden Cakranegara I ke Raden 
Cakranegara II. Bangunan asta ini terdiri dari satu gapura 
utama dan gapura dalam yang memiliki corak arsitektur Jawa, 
Cina, dan Timur Tengah.   

teks sasaran: 

 Asta Tinggi is a complex of Sumenep Kings and their family 
cemetery, built in 1644AD. This cemetery is located in Kebun 
Agung village about 2,5 kilometers north west of Sumenep. 
This Royal Cemetery stands on  a breey hilltop, that is why it 
is called as "Asta Tinggi" because the word "Tinggi" means 
high. 

 

Data di atas menunjukkan terjemahan baik karena memenuhi unsur 

dari indikator terjemahan baik. Terjemahan baik adalah makna dalam 

bahasa sumber diterjemahkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran; ada 

terjemahan harfiah yang kaku namun tidak terlalu terasa seperti terjemahan; 

teks jelas tetapi dengan sedikit upaya untuk memahaminya; ada satu-dua 

kesalahan/penyimpangan gaya: pilihan kata, ekspresi idiomatik, dan tanda 

baca. Di dalam bahasa sumber Asta Tinggi sebenarnya merupakan tempat 

pemakaman Raja-raja Sumenep letaknya di dataran tinggi.  Secara leksikal 

kata Asta Tinggi berarti Makam Tinggi, dan dalam bahasa Inggris padanan 

yang menyerupai Asta Tinggi adalah Royal Cemetery. Penerjemah 

menggunakan Royal Cemetery sebagai padanan untuk kata tersebut karena 
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kata Royal Cemetery maknanya hampir sama dengan dalam kebudayaan 

Inggris.  

Lebih lanjut, kualitas terjemahan teks budaya Madura menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan hasil analisis terhadap data penelitian  dengan 

memberikan angka berdasarkan kriteria terjemahan di dalam penelitian 

bahwa terjemahan sangat baik 76-85, terjemahan baik 61-75, terjemahan 

cukup 46-60, dan terjemahan kurang 20-45, maka dengan mengambil 

rentang nilai paling rendah pada masing-masing kategori, diperoleh hasil 

akhir yaitu 61,66. Dan apabila melihat pada rentang nilai pada kategori 

kriteria penilaian hasil terjemahan, maka penerjemahan teks budaya Madura 

termasuk ke dalam rentang nilai 61-75, yaitu masuk dalam kategori 

terjemahan baik.  

4.5 Persepsi Pembaca Terjemahan Teks Budaya Madura 

Data yang dijaring dari para pembaca terjemahan menunjukkan 

bahwa bahasa yang digunakan di dalam menerjemahkan teks budaya 

Madura sangat enak dan alami, teks yang disajikan sangat jelas, dan kata-

kata yang dipilih sangat sesuai di dalam menyampaikan isi teks budaya 

Madura. Menurut pakar penerjemahan, penerjemahan teks budaya Madura 

secara umum sudah baik, strategi penerjemahan yang digunakan dengan 

menggunakan berbagai strategi di dalam teks sasaran membantu 

meningkatkan kealamian teks terjemahan.  

Dari masukan beberapa pakar penerjemahan, hal lain yang perlu 

dipertimbangkan di dalam menerjemahkan ungkapan-ungkapan budaya 

Madura tersebut adalah masalah konsistensi atau keajekan penerjemahan 

dan keakuratan penerjemahan, sebagaimana contoh berikut:: 

bahasa sumber: 

Keraton Sumenep dibangun tahun 1780 di Desa Pajagalan pada 
Era Pemerintahan Panembahan Sumolo. Arsitek yang 
merancang bangunan Keraton adalah seorang etnis China 
bernama Lauw Piango, cucu Lauw Khunting, salah satu dari 
enam orang Cina yang datang dan menetap di Sumenep. 
Keraton yang memiliki ciri arsitektur Eropa, Arab, dan Cina ini 
masih berdiri kokoh hingga sekarang. 

bahasa sasaran: 
Established in 1780 by Panembahan Sumolo as a leader at that 
time, Sumenep Royal Palace is one of historical relics of 
Sumenep Regency which still exist till now. It was designed by 
Lauw Piango from Cina. 
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4.6 Pola Penerjemahan Teks Budaya Madura 

Dari hasil temuan data penelitian, maka didapatkan bahwa pola 

penerjemahan teks budaya Madura mengikuti pola keterkaitan antara faktor. 

Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor penerjemah, faktor hasil 

terjemahan, dan faktor pembaca terjemahan. Aktifitas penerjemahan yang 

dilakukan oleh penerjemah  menggunakan kompetensi bahasa dan budaya 

mulai pada tahap awal sampai pada tahap akhir penerjemahn dan dengan 

penerjemahan tidak hanya pada makna nya saja namun juga gaya atau 

bentuk penerjemahan sangat dipertimbangkan  oleh penerjemah. Hasil 

kualitas terjemahan baik teks budaya Madura didukung oleh pendapat  para 

pembaca bahwa secara umum penerjemahan teks budaya Madura sudah 

baik dan bahasa yang digunakan terasa enak dibaca, bahasa mengalir 

dengan lancar, teks di dalam terjemahan sangat jelas, dan kata-kata yang 

digunakan  sesuai dalam menyampaikan informasi di dalam teks budaya 

Madura. Dengan kata lain, kualitas terjemahan teks budaya Madura yang 

termasuk  ke dalam kategori terjemahan baik dipengaruhi oleh aktifitas 

penerjemah yang memiliki kompetensi bahasa dan budaya, dengan kualitas 

terjemahan yang didukung oleh pendapat dari pakar dan pembaca teks 

yang diterjemahkan.  
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V. KESIMPULAN  

 Kesimpulan di dalam penelitian ini adalah  berdasarkan pokok-pokok 

temuan dan pembahasan yaitu pola penerjemahan yang direalisasikan pada 

istilah-istilah budaya Madura,  faktor intra-intertekstual dan interaksinya 

dalam teks budaya Madura terhadap kualitas terjemahan, parameter 

penilaian yang sesuai untuk mengukur kualitas  terjemahan budaya Madura, 

dan  dampak kualitas terjemahan budaya Madura terhadap kualitas 

penerjemahan budaya secara umum. 

Pola penerjemahan yang direalisasikan pada istilah-istilah budaya 

Madura dilakukan dengan proses menerjemahkan, yaitu: mempersiapkan 

penerjemahan, menerjemahkan, dan mengedit hasil terjemahan. Aktifitas 

yang dilakukan di dalam proses menerjemahkan memiliki kekhasan 

tersendiri, yaitu  penerjemahan teks budaya  dilakukan tidak hanya 

menggunakan kompetensi bahasa saja, namun juga kompetensi yang lain, 

yaitu kompetensi budaya mulai pada tahap awal sampai pada tahap akhir,    

penerjemahan tidak hanya pada makna nya saja namun juga gaya sangat 

dipertimbangkan oleh penerjemah.  

Faktor intra-intertekstual dan interaksinya dalam teks budaya Madura 

terhadap kualitas terjemahan merujuk pada situasi komunikasi dari teks 

sumber dan fungsi yang dihasilkan teks sasaran. Faktor-faktor ini mencakup 

informasi mengenai penulis atau pengirim teks, penerima teks yang 

dimaksud, maksud pengirim, medium atau kanal tempat teks 

dikomunikasikan, tempat dan waktu komunikasi produksi teks dan penerima 

teks, dan motif komunikasi.  Faktor-faktor lainnya merujuk pada teks itu 

sendiri dan mencakup unsur-unsur non-verbal. Faktor-faktor ini hanya dapat 

diidentifikasi setelah teks dibaca. Faktor-faktor ini dianalisis dengan 

menanyakan mengenai pokok permasalahan teks, isi atau informasi dalam 

teks, asumsi pengetahuan yang dibuat oleh penulis, bagaimana teks 

dibangun, unsur-unsur non-verbal yang ada di dalam dan di sekitar teks, 

karakteristik leksikal dan sintaks dan fitur-fitur suprasegmental. 

Kualitas terjemahan dilihat pada rentang nilai pada kategori kriteria 

penilaian hasil terjemahan, maka  penerjemahan teks budaya Madura 

termasuk ke dalam kategori terjemahan baik. Namun demikian, karena tidak 

ada hasil terjemahan yang sempurna, maka penilaian pun bersifat relatif dan 

berdasarkan kriteria kurang lebih karena penilaian terhadap padanan makna 

dan gaya secara objektif sulit dicapai. Menurut persepsi masyarakat dan 

pembaca terjemahan teks budaya Madura, penerjemahan teks budaya 

Madura  menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan terasa enak dibaca, 

bahasa mengalir dengan lancar, teks di dalam teks terjemahan sangat jelas, 



Metode Penelitian Terjemahan: Analisis Teks Budaya Madura 
Dr. Masduki, M.Pd. 

74 

dan kata-kata yang digunakan  sesuai dalam menyampaikan informasi di 

dalam teks terjemahan.  

 Di dalam hubungannya dengan simpulan penelitian, beberapa saran 

ditawarkan kepada pembaca potensial penelitian ini, yaitu ditujukan 

terutama kepada para penerjemah dan juga para peneliti lanjut yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Saran kepada penerjemah lebih 

ditujukan kepada aktifitas penerjemah yang berkaitan dengan kompetensi 

dan keahlian akademik  agar penerjemah memiliki kompetensi kebahasaan, 

kesusastraan, dan penguasaan teori-teori penerjemahan yang baik, 

penerjemah secara terus-menerus memupuk kualitas penerjemahannya 

serta beberapa ketrampilan yang wajib dimiliki oleh seorang penerjemah, 

yaitu ketrampilan profesional, ketrampilan teknis, ketrampilan instrumental, 

dan  ketrampilan di dalam menggunakan berbagai strategi penerjemahan. 

Saran kepada peneliti lanjut difokuskan pada aktifitas penelitian sejenis 

guna menguji lebih lanjut validitas model proses penerjemahan bentuk 

ungkapan-ungkapan budaya serta mengungkap kelebihan dan 

kekurangannya.  
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