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BAB III
METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN
Metode dan prosedur penelitian pada bab 3 ini diuraikan ke dalam subbab
strategi dan jenis penelitian, sumber data dan data, metode pengumpulan data,
validitas data, metode dan teknik analisis data, dan prosedur penelitian.
3.1 Strategi dan Jenis Penelitian
Strategi kasus ganda digunakan dalam penelitian ini karena peneliti berusaha
menemukan perbedaan wujud pergeseran terjemahan pada kata utama kata antara
terjemahan teks sastra dalam novel dan teks ilmiah dalam teks linguistik sehingga
analisis dilakukan per kasus dan antarkasus. Disebut kasus ganda karena dua jenis
teks yang menjadi sumber data mempunyai karakteristik penggunaan bahasa yang
berbeda. Secara khusus penelitian ini juga disebut studi kasus terpancang (embeded
case study) karena masalah dan fokus yang diteliti sudah ditentukan terlebih dahulu
dan dirumuskan dalam bab 1 sebagai rumusan masalah (Sutopo, 2002:112).
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang merupakan
penelitian dasar yang bertujuan menggali, menemukan, memahami jenis, wujud, dan
perbedaan pergeseran terjemahan kelas kata utama dua jenis teks yang berbeda
genrenya tersebut. Dengan jenis penelitian ini, peneliti berusaha memerikan berbagai
temuan berkait dengan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.
Peneliti berusaha menemukan, mengelompokkan, dan memerikan semua pergeseran
terjemahan kelas kata utama dari masing-masing teks novel dan teks linguistik. Di
samping itu, penulis juga berusaha mengklasifikasikan perbedaan pergeseran
terjemahan kelas kata utama teks novel The Old Man an the Sea, Linguistics Across
Cultures

dan

terjemahannya.

Penyebab

terjadinya

pergeseran

juga

akan

dideskripsikan pada penelitian ini. Temuan teoritis awal yang ditemukan adalah
kaidah pergeseran terjemahan kelas kata utama dalam teks novel dan teks linguistik
tersebut. Uraian tersebut didasarkan atas pendapat Marshall dan Rosman (1995:44)
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bahwa
that is explority or descriptive and that stresses the importance of context, setting,

Penelitian kualitatif deskriptif terhadap satu novel, satu teks linguistik, dan
terjemahannya ini merupakan penelitian dasar karena bertujuan memahami masalah
dan mencoba mengarah pada temuan cara memecahkan masalah dengan tindakan
yang bersifat deskriptif (Sutopo, 2002:109).
3.2 Sumber Data dan Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen berupa teks novel hasil
terjemahan dalam bahasa Indonesia dan teks asli dalam bahasa Inggris. Dokumen
lainnya adalah teks linguistik berbahasa Inggris dan terjemahannya. Teks novel, teks
linguistik, dan terjemahan yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1) The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway (1952) dan terjemahannya
Lelaki Tua dan Laut oleh Sapardi Djoko Damono (1973).
2) Linguistics Across Cultures karya Robert Lado (1974) dan terjemahannya
Linguistik di Pelbagai Budaya oleh Soenjono Dardjowidjojo (1979).
Data dalam penelitian ini berupa frasa, klausa, dan kalimat yang di dalamnya
terdapat kelas kata utama dalam bahasa Inggris dan pergeseran terjemahannya dalam
bahasa Indonesia yang terdapat pada teks novel dan linguistik di atas.
Data lain yang diperlukan dalam penelitian ini berupa informasi yang berkait
dengan latar belakang pendidikan, pengalaman menerjemahkan, latar belakang lain
yang berhubungan dengan penerjemahan novel maupun buku yang menjadi sumber
data, dan karya-karya para penerjemah yang terkait dengan penelitian ini. Informasi
tersebut diperlukan berkait dengan anggapan peneliti terhadap penerjemah bahwa
para penerjemah adalah penerjemah profesional sehingga karyanya dapat diteliti,
dapat dipetik kelebihannya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penerjemah lain sesuai
dengan jenis teks yang diterjemahkannya. Sumber data bekait dengan latar belakang
penerjemah didapat dari informasi tulis yang terdapat di internet (tokohkita.com) dan
(http://www.mlindo.org/index.php?id=5&page=apasiapa_full)
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Selain data dan sumber data di atas, terdapat 6 rater dan 6 pembaca sasaran.
Rater yang dimaksud dalam penelitian ini berkedudukan sebagai penilai keakuratan
dan keberterimaan terjemahan. Data dari rater berupa skor dan pendapat sebagai
alasan penentuan skor yang dimaksudkan, baik lewat kuestioner maupun wawancara.
Sebagian skor ditampilkan sebagai penguat kesepadanan pesan dengan terjadinya
pergeseran terjemahan kelas kata utama dalam satuan lingual yang terdapat pada
kasus tersebut. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah pendapat
Nababan dkk. (2012:12) untuk penilaian keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan,
seperti berikut ini.
Seseorang yang hendak dijadikan sebagai penilai kualitas terjemahan
harus memiliki kriteria atau persyaratan. Untuk tingkat keakuratan,
persyaratan yang harus dipenuhi adalah 1) Penerjemah profesional dan
berpengalaman di bidang penerjemahan teks-teks ilmiah dari bahasa
Inggris ke dalam bahasa Indonesia, 2) Memiliki kompetensi
penerjemahan yang baik, yang terdiri atas kompetensi kebahasaan,
kompetensi wacana, kompetensi budaya, kompetensi bidang ilmu,
kompetensi strategik dan kompetensi transfer, dan 3) Memiliki
pengetahuan deklaratif dan pengetahui prosedural atau operatif yang
baik. Untuk tingkat keberterimaan, persyaratan yang harus dipenuhi
adalah 1) Menguasai penggunaan tatabahasa baku bahasa Indonesia, 2)
Menguasai bidang ilmu dari teks terjemahan, dan 3) Akrab dengan
istilah teknis dalam bidang teks terjemahan yang dinilai. Untuk tingkat
keterbacaan, kriteria yang harus dimiliki adalah mampu membaca dan
memahami teks berbahasa Indonesia dengan baik dan merupakan
pembaca ideal dari suatu teks terjemahan yang dinilai.
Penulis merasa tidak mudah untuk menentukan rater sebagai penilai seperti
kriteria tersebut di atas sehingga diusahakan penilai yang sedekat-dekatnya dengan
kriteria tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih penilai yang (1) berpengalaman
dalam bidang penerjemahan baik teori maupun praktik, (2) bergelar doktor atau
sedang menyelesaikan program doktor di bidang bahasa dan/atau yang serumpun, (3)
seorang dosen, dan (4) mempunyai ketertarikan dan/atau berkaitan dengan materi
yang terdapat pada teks sumber data. Penilai keakuratan dan keberterimaan teks novel
dan keakuratan teks linguistik yang penulis pilih adalah (1) Dr. Phil. Dewi
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Candraningrum, S.Pd.,M.Ed.; (2) Dr. Anam Sutopo, M.Hum, dan (3) Dr. Eko Setyo
Humanika, M.Hum. Adapun penilai keberterimaan terjemahan teks linguistik adalah
(1) Prof. Dr. Markhamah, M.Hum., (2) Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., dan
Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum.
Dewi Chandra seorang dosen di Universitas

Muhammadiyah Surakarta

(UMS) menyelesaikan Doktor Philosophie program Englische Department di
Universitaet Muenster, Jerman tahun 2008. Penilai kedua adalah Anam Sutopo lulus
S-3 Linguistik, minat utama Penerjemahan, Universitas Sebelas Maret Suratarta
Tahun 2012. Penilai berikutnya adalah Dr. Eko Setyo Humanika, M.Hum lulus Strata
3 Linguistik, minat utama Penerjemahan, UNS Surakarta, lulus tahun 2012. Prof. Dr.
Markhamah, M.Hum. dengan gelar Doktor diperoleh dari UGM pada tahun 2000
bidang sosiolinguistik. Penilai berikutnya Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum
meraih gelar Doktor pada tahun 2008 di Universitas Sebelas Maret Surakarta minat
Sosiopragmatik. Penilai keberterimaan yang ketiga untuk teks linguistik adalah Dra.
Atiqa Sabardila, M.Hum sebagai dosen di UMS dan sedang menyelesaikan program
doktor Linguistik di Universitas Gajah Mada (UGM).
Sumber data berikutnya adalah 3 informan pembaca sasaran teks terjemahan
novel dan 3 informan pembaca teks terjemahan linguistik. Pembaca sasaran yang
dipilih penulis adalah pembaca yang ideal menjadi pembaca teks terjemahan sebagai
sumber data dengan kriteria (1) mahasiswa jurusan bahasa Inggris dan/atau
pendidikan bahasa Inggris dan (2) mahasiswa yang menyukai dan/atau memahami
teks yang yang menjadi sumber data. Enam informan pembaca sasaran merupakan
mahasiswa jurusan pendidikan

bahasa Inggris UMS yang memenuhi kriteria

tersebut. Pembaca sasaran novel adalah Mega, Yohana, dan Ika mahasiswa semester
enam (6) (2012/2013) yang mempunyai hobi membaca novel. Pembaca sasaran teks
linguistik adalah Fyan, Ari, dan Mega yang ketiganya semester delapan (8)
(2012/2013) yang sudah lengkap mendapatkan matakuliah linguistik. Data dari
pembaca sasaran berupa skor dan pendapat sebagai alasan penentuan skor, baik lewat
kuesioner maupun wawancara.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan sumber data dan permasalahan dalam bab sebelumnya, teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis isi teks atau content analysis
atau teknik simak catat, kuesioner, dan wawancara mendalam.
3.3.1 Analisis Isi Dokumen (Content Analysis) atau Simak Catat
Dokumen sebagai sumber data dalam penelitian ini berupa novel dan teks
linguistik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Langkah pertama, peneliti
membuat perbandingan (comparing) antara teks sumber dengan teks sasaran.
Selanjutnya, peneliti menyimak dan mencatat data dengan cara membuat
perbandingan teks hasil terjemahan dengan teks asli. Dari penyimakan dan pencatatan
tersebut, peneliti menemukan dan memilah semua kelas kata utama, yakni nomina,
verba, ajektiva, dan adverbia dalam bahasa sumber dan terjemahannya dalam bahasa
sasaran. Kemudian peneliti membandingkan semua data untuk menentukan
pergeseran, mengklasifikasikannya, dan menentukan keakuratan, keberterimaan, dan
keterbacaan yang diverifikasi dengan pendapat para informan.
Langkah selanjutnya peneliti mencatat dan mengkode seluruh pergeseran
terjemahan kelas kata utama dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam konteks
novel dan teks linguistik sehingga ditemukan tiga jenis pergeseran beserta semua
wujud dan variasi pergeseran terjemahan secara maksimal, yakni tidak ditemukan lagi
variasi lainnya. Langkah berikutnya, penulis membuat perbandingan semua wujud
pergeseran terjemahan kelas kata utama teks novel dengan teks linguistik untuk
menemukan perbedaan dengan menggunakan pendapat Sudaryanto dan Spreadly
dalam analisis data.
3.3.2 Kuesioner
Kuesioner digunakan secara tertutup dan terbuka oleh peneliti untuk
mengumpulkan data yang berhubungan dengan pendapat rater untuk verifikasi
berkaitan dengan penentuan pergeseran, keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan
terjemahan teks novel dan teks linguistik. Data dari kuesioner diperoleh dari 12
informan yang terdiri atas 6 raters sebagai penilai keakuratan dan keberterimaan dan
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6 pembaca sasaran untuk memperoleh tingkat keterbacaan kedua teks. Ketiga aspek
kualitas terjemahan tersebut digunakan untuk melengkapi analisis bahwa terjadinya
pergeseran terjemahan teks novel dan linguistik dalam penelitian ini tidak mengubah
pesan.
Kuesioner pada penelitian ini bersifat open ad close. Kuesioner terbuka
digunakan untuk memberikan tambahan penjelas yang diberikan para informan
setelah memberikan skor pada 3 aspek kualitas yang disediakan pada kuesioner
tertutup. Kuesioner tertutup digunakan untuk mengukur keakuratan, keberterimaan,
dan keterbacaan terjemahan dengan disediakan skala untuk tiga aspek tersebut
sehingga informan memilih skor yang sudah ada parameter kualitatifnya berdasarkan
pendapat mereka. Berikut adalah skala keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan
yang digunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas terjemahan teks novel dan
linguistik.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator penilaian yang sudah
ditetapkan oleh Nababan dkk. (2012:12) untuk keakuratan, keberterimaan, dan
keterbacaan seperti yang terlihat dalam 3 tabel berikut ini.

Kategori
Terjemahan
Akurat

Tabel 3.1
Instrumen Penilai Keakuratan Terjemahan
Skor Parameter Kualitatif
3

Kurang
Akurat

2

Tidak
Akurat

1

Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks
bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa
sasaran; sama sekali tidak terjadi distorsi makna
Sebagian besar makna kata, istilah teknis, frasa, klausa,
kalimat atau teks bahasa sumber sudah dialihkan secara
akurat ke dalam bahasa sasaran. Namun, masih terdapat
distorsi makna atau terjemahan makna ganda (taksa) atau ada
makna yang dihilangkan, yang mengganggu keutuhan pesan.
Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks
bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa
sasaran atau dihilangkan (deleted).

Instrumen penilaian tingkat keakuratan terjemahan tersebut mengikuti skala 1
sampai dengan 3. Semakin tinggi skor yang diberikan penilai, maka semakin akurat
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terjemahan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diberikan
terhadap terjemahan, maka semakin rendah tingkat keakuratan terjemahan tersebut.
Dalam tabel tersebut dijelaskan parameter kualitatifnya sehingga akan mudah
memaknai skor 1, 2, dan 3 yang ada tersebut.

Kategori
Terjemahan
Berterima

Tabel 3.2
Instrumen Penilai Tingkat Keberterimaan Terjemahan
Skor
Parameter Kualitatif
3

Kurang
Berterima

2

Tidak
Berterima

1

Terjemahan terasa alamiah; istilah teknis yang digunakan
lazim digunakan dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa dan
kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah
bahasa Indonesia
Pada umumnya terjemahan sudah terasa alamiah; namun ada
sedikit masalah pada penggunaan istilah teknis atau terjadi
sedikit kesalahan gramatikal.
Terjemahan tidak alamiah atau terasa seperti karya
terjemahan; istilah teknis yang digunakan tidak lazim
digunakan dan tidak akrab bagi pembaca; frasa, klausa dan
kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah
bahasa Indonesia

Instrumen penilai tingkat keberterimaan terjemahan merupakan pedoman bagi
penilai dalam menentukan tingkat keberterimaan terjemahan. Skala yang disediakan
berkisar antara 1 sampai dengan 3. Setiap skor yang diberikan merupakan cerminan
dari tingkat keberterimaan terjemahan.
Instrumen penilaian keterbacaan yang terdapat pada tabel 3.3 menunjukkan
(1) tingkat keterbacaan tinggi dengan skore 3; (2) tingkat keterbacaan sedang dengan
skor 2; (3) tingkat keterbacaan rendah dengan skor 1. Oleh karena itu, semakin tinggi
skor yang diberikan penilai akan semakin tinggi tingkat keterbacaan terjemahan yang
dinilai.
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Tabel 3.3
Instrumen Penilai Tingkat Keterbacaan Terjemahan
Kategori
Terjemahan
Tingkat
Keterbacaan
Tinggi
Tingkat
Keterbacaan
Sedang
Tingkat
Keterbacaan
Rendah

Skor
3

2

1

Parameter Kualitatif
Kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks
terjemahan dapat dipahami dengan mudah oleh
pembaca.
Pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh
pembaca; namun ada bagian tertentu yang harus dibaca
lebih dari satu kali untuk memahami terjemahan.
Terjemahan sulit dipahami oleh pembaca

Penulis memberikan kuesioner ke informan untuk menilai tiga aspek di atas
dalam bentuk tabel 3.4 seperti berikut ini.

No Kode Data
001/LAC/HA1/HT1

002/LCA/HA1/HT1

Tabel 3.4
Instrumen Kuesioner Penilaian
Bahasa Sumber dan Bahasa Sasaran

Skor

BSU
BSA
Tambahan penjelasan dari penilai
BSU
BSA
Tambahan penjelasan dari penilai

Setelah data kuesioner kembali, penulis menghitung skor rata-rata dengan
rumus yang sudah ditetepkan oleh Nababan dkk untuk menentukan kualitas
terjemahan dengan mempertimbangkan aspek keakuratan, keberterimaan, dan
keterbacaan.. Terjemahan yang berkualitas adalah terjemahan yang akurat, berterima,
dan mudah dipahami oleh pembaca sasaran. Ketiga aspek tersebut mempunyai bobot
nilai yang tidak sama, akurat (accurate) dengan bobot nilai 3, berterima (acceptable)
bobot 2, dan mudah dipahami (readable) oleh pembaca sasaran dengan bobot nilai 1
yang secara jelas terlihat pada tabel berikut (Nababan dkk., 2012:14).
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Tabel 3.5
Pembobotan Aspek Kualitas yang Dinilai
No
1
2
3

Aspek Kualitas Yang Dinilai
Keakuratan
Keberterimaan
Keterbacaan

Bobot
3
2
1

Nababan dkk (2012:14) lebih lanjut menjelaskan bahwa aspek keakuratan
berbobot tertinggi (3) karena konsep dasar proses penerjemahan sebagai proses
pengalihan pesan (keakuratan) dari teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.
Urutan kedua ditempati oleh aspek keberterimaan dengan bobot 2 karena aspek
keberterimaan terkait langsung dengan kesesuaian terjemahan dengan kaidah, norma
dan budaya yang berlaku dalam bahasa sasaran. Aspek keberterimaan dalam kasus
tertentu dapat berpengaruh pada aspek keakuratan, yakni terjemahan yang kurang
atau tidak berterima juga akan kurang atau tidak akurat. Bobot nilai yang paling
rendah dengan skor 1 diduduki oleh keterbacaan, yaitu karena aspek keterbacaan
terkait dengan pemikiran bahwa masalah penerjemahan tidak berhubungan langsung
dengan masalah apakah terjemahan mudah dipahami ataukah tidak oleh pembaca
sasaran. Namun, karena pembaca sasaran pada umumnya tidak mempunyai akses ke
teks bahasa sumber, mereka sangat mengharapkan agar terjemahan yang mereka baca
dapat mereka pahami dengan mudah.
3.3.3 Wawancara Mendalam (in - depth interviewing)
Wawancara mendalam (in-depth interviewing) menurut Sutopo (2002:59)
adalah wawancara yang bersifat lentur, terbuka, dan tidak berstruktur ketat. Ahli lain,
Marshall dan Rosman (1995:81) menjelaskan bahwa
to generic in-depth interviewing are several more specialized forms
of interviews including ethnographic interviewing, phenomenological
interviewing, elite interviewing, and focus group interviewing.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Marshall dan Rosman (1995:81) bahwa
When interviews are used as the sole way of gathering data, the
researcher should have demonstrated through the conceptual framewok
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perspective on events; that is, the subjective view is what matter. Studies
making more objective assumptions would triangulate interview data
with the data gathered through other methods.
Wawancara mendalam dalam penelitian ini bertujuan mengumpulkan data secara
berulang sehingga didapat informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Teknik wawancara
diberlakukan untuk rater yang sudah dipilih. Wawancara ini bersifat klarifikasi terhadap
pendapat rater berkaitan dengan pergeseran terjemahan, keakuratan, keberterimaan, dan
keterbacaan. Oleh karena itu, wawancara mendalam di dalam penelitian berguna untuk
mengklarifikasi pendapat dalam kuestioner.
Hasil wawancara digunakan untuk mengidentifikasi ranah (domain) (Marshall dan
Rosman, 1995:2) identifikasi pergeseran terjemahan, keakuratan, keberterimaan, dan
keterbacaan terjemahan teks linguistik dan novel. Robin (1995:3) menyatakan bahwa indepth qualitative interviewing helps explain how and why culture is created, evolves,
and is maintained. Qualitative interviews also explore specific topics, events, or
happenings.
Hal lain yang dilakukan peneliti adalah memberi penjelasan kepada informan
mengenai penelitian dan tujuannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan pendapat
Erickson (1995:

it is necessary to explain the purposes of the study to each new

informan one meets .
3.4 Validitas Data
Dengan menggunakan data yang valid, penelitian tidak akan diragukan
hasilnya karena akan memberikan keyakinan dan kemantapan dalam menarik
simpulan dan menafsirkan makna penelitian. Hal tersebut mengisyaratkan pada
peneliti bahwa peneliti harus menggunakan data yang valid agar keabsahannya tidak
diragukan. Oleh karena itu, agar validitas data penelitian ini dapat diakui
keabsahannya digunakan tringulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data (Moleong, 2000:178). Patton (1984 dalam
Sutopo, 2002:78) membedakan empat macam teknik triangulasi, yaitu triangulasi
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data, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, dan triangulasi teoretis.

Oleh

karena itu, agar penggalian data bisa sesuai dengan data yang diperlukan dan
permasalahan yang akan dijawab, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi
data dan/atau sumber.
Triangulasi data dan/atau sumber data dilakukan untuk memperoleh data yang
valid dengan sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, digunakan tiga sumber data,
yakni sumber dokumen hasil terjemahan, dokumen hasil kuestioner dari informan,
dan wawancara. Data yang didapat dari dokumen berupa frasa, klausa, kalimat yang
di dalamnya terdapat kelas kata utama dan pergeseran terjemahannya yang terdapat
pada teks novel dan linguistik berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Adapun data dari dokumen lain, yakni internet berupa informasi mengenai
latar belakang pendidikan, pengalaman menerjemahkan, karya-karya terjemahan, dan
bidang ilmu yang ditekuninya. Sumber data hasil kuestioner dan wawancara yang
berasal dari informan sebagai penilai berupa skor dan pendapat berkaitan dengan
keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan terjemahan.
Sumber-sumber data tersebut digunakan peneliti dengan maksud agar peneliti
dapat menggali informasi yang sama dari sumber data yang berbeda sehingga apabila
terdapat kelemahan informasi diantara data dari sumber yang berbeda dapat saling
melengkapi dan kebenaran informasinya dapat dianggap valid. Dalam penelitian ini
data dokumen terjemahan tulis yang sudah dianalisis peneliti, ditriangulasikan
dengan semua data dari para infoman sehingga hasil penelitian lebih valid.
3.5 Teknik Analisis Data
Penelitian kualitatif ini lebih menekankan analisis induktif dan bukan analisis
deduktif. Analisis induktif mengutamakan data yang diperoleh dilapangan dan bukan
dimaksudkan untuk mendukung dan/atau menolak hipotesis seperti penelitian
kuantitatif. Peneliti melakukan abstraksi (pemisahan data) yang disusun sebagai
kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama lewat proses
pengumpulan data yang dilaksanakan secara teliti (Sutopo, 2002:39). Peneliti
mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan yang sudah dirumuskan.
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Dalam penelitian ini, data digali secara terbuka, mendalam, dan rinci sampai
sekecil-kecilnya kemudian dianalisis dan dilakukan penarikan simpulan. Analisis
dilakukan

bersamaan

dengan

pengumpulan

data.

Misalnya,

pada

waktu

mengumpulkan data yang berupa kalimat sumber dan kalimat sasaran, peneliti
membuat catatan khusus berupa analisis awal berkait dengan kelas kata utama yang
terdapat dalam kalimat tersebut. Hal tersebut terus dilakukan sepanjang pengumpulan
data sehingga refleksi selalu muncul dan akhirnya ditentukan adanya triangulasi.
Analisis interaktif dilakukan karena mulai dari pengumpulan data, penentuan
masalah, sajian data, analisis, dan penarikan simpulan dilakukan secara berkait dan
berkelanjutan.
Proses analisis model interaktif di atas dapat digambarkan dalam diagram
berikut ini (Sutopo, 2002:96) dan penjelasannya.
Diagram 3.3: Proses Analisis Interaktif
PENGUMPULAN DATA

I REDUKSI DATA

II. SAJIAN DATA

III. PENARIKAN
SIMPULAN/VERIFIKASI
3.5.1 Reduksi Data
Reduksi data dilakukan sejak peneliti menyusun konsep kerangka kerja, yaitu
menentukan kasus, menyusun permasalahan yang diteliti, dan menentukan jangka
waktu, dan cara pengumpulan data. Reduksi data adalah proses menyeleksi yakni
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memilih dan mengklasifikasi kelas kata utama, terjemahannya, jenis pergeseran, dan
wujud pergeserannya. Moleong (2000:190) menjelaskan bahwa abstraksi merupakan
usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu
dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
Data dipilah dan ditentukan semua kelas kata utama bahasa Inggris yang
terdapat pada teks novel dan teks lingusitik dan terjemahannya. Langkah berikutnya,
dari masing-masing teks dilakukan perbandingan dengan terjemahan dalam bahasa
sasaran dengan cara ditata dalam satu tabel untuk memudahkan dan mengetahui
terjadi pergeseran satuan lingualnya. Berkait dengan ini, teknik perbandingan antara
BSa dan BSu digunakan sejak awal dalam mereduksi data, menyajikan data termasuk
di dalamnya menganalisis data, dan menarik simpulan. Langkah tersebut dilakukan
oleh peneliti sejak awal untuk menjawab permasalah yang sudah ditetapkan pada bab
sebelumnya.
Langkah selanjutnya, dilakukan reduksi data dengan membuatkan kode-kode
(coding) sehingga perbandingan bahasa sumber dan bahasa sasaran menjadi jelas dan
sesuai dengan permasalahan yang sudah ada agar mudah dianalisis lebih lanjut dan
diklasifikasi lebih tepat. Kode data yang dimaksud, misalnya 001/OMS/HA9/HT5
dengan penjelasan sebagai berikut.
001

: Nomor Data Satu

OMS : The Oldman and the Sea
HA9

: Halaman 9 dari Teks Asli

HT5

: Halaman 5 Teks Terjemahan
Langkah berikutnya adalah menyeleksi dan memfokuskan hasil kuestioner

dalam bentuk skor yang akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat sistematis untuk
menjawab permasalahan. Selanjutnya, hasil seleksi disusun dalam bentuk satuansatuan dan dikategorisasikan berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan dan
dihitung persentasenya. Informasi berkait dengan penerjemah mengenai latar
belakang pendidikan, pengalaman penerjemah, dan karya penerjemah merupakan
penguat hasil analisis persegeran terjemahan. Selanjutnya, dari data kuesioner dan
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wawancara yang berupa skor dan deskripsi direduksi dalam bentuk rincian penataan
skor dan dihitung rata-rata keakuratan, keberterimaan, keterbacaan, dan rata-rata
ketiga skor tersebut untuk mengetahui kualitas terjemahannya.
3.5.2 Sajian Data
Sajian data penelitian difokuskan pada pengklasifikasian semua data dengan
memadukan model interaktif sebagai kerangka besarnya dengan pendapat Spreadly
(1997:181) dengan 1) analisis domain, (2) analisis taksonomi, (3) analisis
komponensial, dan (4) analisis tema budaya, dan pendapat (Sudaryanto, 1993;
Mahsun, 2005) dengan metode padan referensial, translasional, metode agih, teknik
perbandingan (pesan BSa dengan BSu) dan kesepadanan sebagai teknik operasional
analisis data.
Secara rinci, langkah analisis penelitian yang bersifat induktif dengan
menggunakan analisis interaktif, teori (Sudaryanto, 1993), dan dalam sajian data
digunakan tahapan analisis data yang disampaikan oleh Spreadly (1997:181) yang
meliputi empat tahapan, yakni (1) analisis domain, (2) analisis taksonomi, (3) analisis
komponensial, dan (4) analisis tema budaya.
3.5.2.1 Analisis Domain
Analisis domain bermanfaat untuk menentukan data atau bukan. Dalam
penelitian ini, satuan lingual teks ditata dalam tabel sehingga dapat dipilah dan
diklasifikasi frasa, klausa, dan kalimat yang mengandung kata utama dan
terjemahannya. Dengan cara ini dapat diketahui setiap kelas kata utama, nomina,
verba, ajektiva, atau verba dan terjemahannya. Setiap kelas kata utama dibuatkan
tabel sendiri-sendiri untuk memudahkan klasifikasi penentuan data. Analisis domain
ini dipadu dengan metode padan translasional adalah metode padan dengan penentu
langue lain dengan menggunakan daya pilah sebagai pembeda sifat dan watak aneka
langue digunakan untuk menentukan masing-masing kelas kata utama dengan
karakteristik yang ada pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Setiap kelas kata
utama mempunyai ciri masing-masing, misalnya, nomina dalam bahasa Inggris
berciri tertentu, yakni didahului a, the, atau an dan bersufiks ness, -ity, -tion, -sion, -
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or, -er dan sebagainya sehingga akan diketahui data atau bukan. Berikut ini contoh
analisis domain untuk kelas kata utama nomina pada teks The Old Man and the Sea
dan Lelaki Tua dan Laut.
Tabel 3.6 Contoh Analisis Domain: Kelas Kata Utama Nomina dalam Teks Novel
NO KODE DATA
BAHASA SUMBER DAN NOMINA NOMINA BSA
BAHASA SASARAN
BSU
011/OMS/HA10/HT6 Everything about him was 1. eyes Npl 1. sepasang
old except his eyes and they 2. color N
mata NP
were the same color as the 3. sea N
2. warna N (X)
sea and were cheerful and
3. laut N (X)
undefeated.
Seluruh tubuhnya nampak
tua
kecuali
sepasang
matanya, yang warnanya
bagai laut serta cerah dan
tak kenal menyerah.
012/OMS/HA10/HT6 "Santiago," the boy said to 1. Boy: N
1. anak lakihim as they climbed the 2. Bank: N
laki NP
bank from where the skiff
(X)
2. tebing:
N
was hauled up.
3. Skiff: N
(X)
(X)
3. perahu: N
(X)
Santiago," kata anak lakilaki itu kepadanya ketika
mereka menaiki tebing dari
mana perahunya diseret ke
darat.
Tabel 3.6 mempunyai dua data kalimat yang mengandung nomina yang
mengalami pergeseran tataran dari nomina frasa nomina. Nomina yang diterjemahkan
ke nomina (tanda x pada tabel 3.6) tidak dianalisis karena tidak termasuk pergeseran.
Pada analisis domain, peneliti membuat tabel untuk masing-masing kelas kata utama
dari nomina, verba, ajektiva, dan adverbia dan semua terjemahannya yang mengalami
pergeseran. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui semua jumlah kelas kata utama
yang terdapat pada frasa, klausa, dan kalimat yang dimaksud dalam sumber data dan
terjemahannya. Klasifikasi yang mengalami

pergeseran digaris bawahi dan/atau

ditulis untuk mempermudah pemilahan data yang dianalisis.
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3.5.2.2 Analisis Taksonomi
Analisis taksonomi dipadu dengan metode padan referensial teknik pilah unsur
penentu (PUP) digunakan untuk menentukan kelas kata utama (berkait dengan
permasalahan pergeseran dalam analisis karya terjemahan), baik dalam bahasa
sumber maupun bahasa sasaran berdasarkan referen yang ditunjuk sehingga dapat
diketahui secara jelas kata utama nomina, verba, ajektiva, dan adverbia. Dalam hal
ini, penulis dapat menentukan kelas kata utama bahasa sumber dan kemudian
ditentukan ditentukan pergeserannya dalam bahasa sasaran. Setelah pergeseran
terjemahan ditentukan, penulis menentukan jenis pergeseran, yakni terjadi pergeseran
terjemahan kategori, intra-sistem, dan terjemahan tataran. Pengklasifikasian jenis
pergeseran tersebut diberi kolom sendiri-sendiri dalam tabel untuk mempermudah
penghitungan. Selanjutnya ketiga jenis pergeseran tersebut diklasifikasi ke dalam
wujud pergeseran kategori, intra sistem, dan tataran, seperti nomina ke verba, nomina
jamak ke nomina tunggal, dan nomina ke frasa nomina. Tabel 3.7 berikut merupakan
contoh analisis taksonomi dengan tiga jenis pergeseran dan sekaligus wujud
pergeserannya.
Tabel 3.7 Contoh Analisis Taksonomi:
Wujud Pergeseran Kategori, Intra Sistem, dan Tataran Nomina pada Novel
Nomor
Bahasa Sumber dan Bahasa
Kelas Kata Utama Nomina
Kode Data
Sasaran
Pergeseran Pergeseran Pergeseran
Kategori Intra Sistem
Tataran
010/OMS/H They were as old as
Erosions:
A10/HT6
erosions in a fishless desert.
erosi
Npl
Setua erosi di gurun yang
Ntung
pasir tanpa ikan
012/OMS/H "Santiago," the boy said to
Boy: anak
A10/HT6
him as they climbed the
laki-laki
bank from where the skiff
N FN
was hauled up.
Santiago," kata anak lakilaki itu kepadanya ketika
mereka menaiki tebing dari
mana perahunya diseret ke
darat.
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167/OMS/
HA15/HT13

The old man's head was Life: N
very old though and with his Berjiwa:
eyes closed there was no life V
in his face.
Kepala lelaki itu sudah
begitu tua dan kalau
sepasang matanya terpejam
kelihatan wajahnya tidak
berjiwa lagi.

Contoh analisis pada tabel di atas merupakan klasifikasi jenis pergeseran
kategori, intra-sistem, dan tataran untuk kelas kata utama nomina. Di samping itu,
pada analisis taksonomi diklasifikasi juga wujud pergeseran kategori, intra-sistem,
dan tataran, misalnya nomina diterjemahkan ke verba, nomina jamak ke nomina
tunggal, dan nomina ke frasa nomina. Klasifikasi ini dilakukan pada semua wujud
pergeseran kategori, wujud pergeseran intra-sistem, dan pergeseran tataran untuk
kelas kata utama nomina, verba, ajektiva, dan adverbia baik yang terdapat dalam teks
novel The Old Man and the Sea, Linguistics Across Culture dan terjemahan kedua
teks tersebut.
3.5.2.3 Analisis Komponensial
Tahap berikutnya adalah analisis komponensial. Analisis komponensial
digunakan untuk menghubungkan antar temuan dan karya, yakni hubungan antara
kelas kata utama, pergeseran, kualitas, dan ke dua jenis teks yang menjadi sumber
data. Kualitas terjemahan dibicarakan lengkap dengan tiga aspeknya, yakni aspek
keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan terjemahan teks novel dan teks linguistik
dalam bentuk skor dan uraian deskripsinya. Analisis komponensial ini dipadu dengan
metode padan referensial (Sudaryanto, 1993; Mahsun, 2005) dengan alat penentu
referen untuk menentukan acuan kata utama dan terjemahannya sehingga penentuan
pergeseran, keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan terjemahan dianalisis
berdasarkan konteks teks novel dan linguistik. Dalam hal ini, satuan lingual yang
berupa kelas kata utama dan terjemahannya (antara bahasa sumber dengan bahasa
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sasaran) dibandingkan untuk menentukan dan menghubungkan pergeseran dan ketiga
aspek kualitas

terjemahan tersebut,

yakni keakuratan, keberterimaan, dan

keterbacaan. Semua data tersebut dipadankan dengan identitas unsur penentunya
sehingga diketahui adanya jenis pergeseran dan wujud pergeseraan satuan-satuan
lingualnya dan ketiga aspek kualitas terjemahan teks novel dan linguistik. Pada tahap
ini dilakukan juga analisis teknik lanjutan, yakni teknik hubung banding
menyamakan (HBS), teknik hubung banding pemerbedaan (HBB), dan teknik hubung
banding menyamakan hal pokok (HBSP). Teknik ini digunakan untuk membuat
perbandingan wujud pergeseran sehingga ditemukan perbedaan jenis dan wujud
pergeseran yang terdapat pada novel dan teks linguistik.
Analisis

komponensial

yang

dilakukan

dalam

penelitian

ini

adalah

menghubungkan kelas kata utama (nomina, verba, ajektiva, adverbia), jenis
pergeseran (kategori, intra-sistem, tataran), jenis teks (novel, linguistik), dan kualitas
terjemahan. Dengan menghubungkan semua elemen tersebut diharapkan dapat
diiketahui temuan secara menyeluruh sehingga dalam menentukan temuan kaidah
akan lebih mudah dan valid. Berikut contoh analisis komponensial secara lengkap
yang terjadi pada teks novel The Old Man and the Sea dan Lelaki Tua dan Laut dan
Linguistics Across Culture dan Linguistik di Pelbagai Budaya.
Tabel 3.8 Contoh Analisis Komponensial:
Hubungan antara Kelas Kata Nomina, Pergeseran Kategori, Jenis Teks, dan Kualitas
Terjemahan.
Kelas Pergeseran Pergeseran Novel
Linguistik
Kualitas Terjemahan
Kategori
kata
Kategori
(%)
(%)
Novel
Linguistik
Utama Novel
Linguistik
104:15,476%
209:37,057%
Nomi- 1) Verba
3
3
na
2)
1:0,149%
x
x
3
x
Verba+nya

3)
Verba+lah

x

4)

2:0,298%
35:5,208%

Ajektiva

dst

a

x

3

x

8:1,418%

3

2,88
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Kelas kata utama nomina pada tabel 3.7 di atas menunjukkan hubungan antara
kelas kata nomina, pergeseran kategori nomina, teks novel, teks linguistik, dan
kualitas terjemahan kedua teks tersebut. Kelas kata utama nomina pada novel dan
linguistik mempunyai kesamaan wujud pergeseran, yakni dari nomina ke verba
dengan jumlah yang berbeda, yakni pada novel terdapat 104 (15,47%) dan 209
(37,057) dan keduanya terjemahan teks berkualitas dengan rata-rata skor 3.
Berdasarkan hasil tersebut akan bisa disusun suatu kaidah.
3.5.2.4 Analisis Tema Budaya
Analisis tema budaya merupakan deskripsi umum yang dapat diketahui setelah
proses analisis domain, taksonomi, dan komponensial. Pada tahap analisis tema
budaya dalam disertasi ini akan diketahui berbagai alasan terjadinya berbagai wujud
pergeseran kelas kata utama berkaitan dengan kualitas terjemahan yang diuraikan
dengan tiga aspek, yakni aspek keakuratan, keberterimaan, dan keterbacan
terjemahan teks novel dan teks linguistik. Alasan penentuan kelas kata utama dan
terjemahannya dimarkai berdasarkan pembentukan kelas kata yang dimaksud
(morfologis), fungsi kelas kata tersebut dalam kalimat (sintaksis), dan makna kelas
kata berdasrkan konteksnya (semantik dan pragmatik). Adapun penentuan
keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan didasarkan pada skor beserta kriteria
penentuannya sehingga kualitas terjemahan dapat ditentukan. Berikut ini contoh
analisis tema budaya berkaitan dengan salah satu wujud pergeseran kategori (nomina
ke verba) kelas kata nomina pada teks novel sebagai sumber data dan kualitas
terjemahannya.
167/OMS/HA18/19/HT13/K3
Bahasa sumber: The old man's head was very old though and with his eyes closed
there was no life in his face.
Bahasa sasaran: Kepala lelaki itu sudah begitu tua dan kalau sepasang matanya
terpejam kelihatan wajahnya tidak berjiwa lagi.
Nomina life bahasa Inggris pada data 167/OMS/HA18/19/HT13 mempunyai
pemarkah berfungsi sebagai komplemen was pada klausa there was no life in his
face. Nomina life pada BSu di atas diterjemahkan ke verba BSa berjiwa. Prefiks ber-
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pada berjiwa merupakan pemarkah verba yang berarti

mempunyai , yakni

mempunyai jiwa . Pemarkah verba lain yang terletak didepan verba tersebut, yakni
negasi tidak yang hanya diikuti verba dalam bahasa Indonesia, yakni tidak berjiwa.
Di samping itu, apabila diperhatikan dari pemarkah lain, verba berjiwa berfungsi
sebagai predikat pada klausa wajahnya tidak berjiwa lagi dan merupakan verba yang
mengandung makna inheren keadaan. Terjemahan dalam bahasa Indonesia
merupakan terjemahan berkualitas dengan rata-rata skor 3. Skor 3 tersebut
menunjukkan bahwa keakuratan 3, keberterimaan 3, dan keterbacaan 3. Akurat
dengan skor 3 dapat dideskripsikan bahwa makna kata, istilah teknis, dan kalimat
bahasa sumber dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran; sama sekali tidak
terjadi distorsi makna. Skor 3 berterima adalah bahwa terjemahan terasa alamiah;
semua diksi yang digunakan lazim digunakan dan akrab bagi pembaca; kalimat yang
digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Tingkat keterbacaan
tinggi dengan skor 3 berarti kata, istilah, dan kalimat terjemahan dapat dipahami
dengan mudah oleh pembaca. Di samping itu, penerjemah melakukan pergeseran
dengan melakukan perubahan struktur kalimat, yakni there was no life in his face
diterjemahkan ke wajahnya tidak berjiwa lagi.
3.5.3 Penarikan Simpulan dan Verifikasi
Apabila semua informasi yang diperlukan sudah memadai untuk direduksi
dan disajikan, maka dilakukan analisis data mendalam dan dilanjutkan penarikan
simpulan. Namun demikian, ketika masih ada simpulan yang dinilai janggal atau
meragukan, dilakukan verifikasi dengan cara menelusuri ulang data yang diragukan.
Oleh karena itu, data base tetap disimpan.
Dalam penelitian ini, data dianalisis untuk menjawab semua permasalahan
yang ditetapkan pada bab 1 dengan analisis interaktif (Sutopo, 2002:96) yang dipadu
dengan dengan metode padan referensial dan lain-lain (Sudaryanto, 1993), dan
menggunakan empat tahap analisis (Spreadly, 1997:181), yaitu (1) analisis domain,
(2) analisis taksonomi, (3) analisis komponensial, dan (4) analisis tema budaya.
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Bentuk interaktif dari komponen reduksi data, sajian dan analisis data,
penarikan simpulan, dan verifikasi dilakukan sebagai suatu proses siklus. Oleh
karenanya, aktivitas peneliti tetap bergerak dalam tiga komponen analisis tersebut.
Proses siklus komponen dilakukan peneliti sejak awal pengumpulan data sampai
penarikan simpulan.
Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data

dengan memilah dan

menentukan semua kata yang masuk kelas kata utama bahasa Inggris yang terdapat
pada teks novel dan teks linguistik. Langkah berikutnya, dari masing-masing teks
dilakukan perbandingan dengan terjemahan dalam bahasa sasaran dengan cara ditata
dalam satu tabel untuk memudahkan mengetahui terjadi pergeseran satuan
lingualnya. Setelah diketahui terjadinya pergeseran, dilanjutkan dengan mengkode
data

agar mudah dibedakan dengan data yang tidak terjadi pergeseran. Penulis

kemudian mengklasifikasi jenis pergeseran yang terjadi pada setiap kelas kata utama
dengan memulai dari kelas kata utama nomina, kemudian verba, ajektiva, dan
adverbia.
Klasifikasi jenis dan wujud pergeseran terjemahan yang diselesaikan pertama
adalah teks novel baru kemudian teks linguistik. Setelah semua wujud pergeseran
terjemahan kedua teks selesai, penulis menata kuesioner untuk para penilai. Penulis
melakukan wawancara dengan penilai untuk mengklasifikasi hasil skor kuesioner.
Langkah selanjutnya, penulis menganalisis data yang sudah terkumpul dengan
berusaha
menjawab semua pertanyaan yang terdapat pada bab 1. Berdasarkan hasil analisis
data, penulis membuat simpulan hasil penelitian.
3.6 Prosedur Penelitian
Seluruh kegiatan penelitian ini diurutkan sebagai berikut.
3.6.1 Persiapan
a. Menentukan teks BSa dan BSu sehingga peneliti menentukan teks novel dan
teks linguistik dengan berbagai pertimbangan.
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b. Peneliti membaca BSa dan BSu kemudian membandingkannya dengan tujuan
mencari contoh pergeseran terjemahan yang terjadi sehingga dapat digunakan
sebagai fenomena awal dalam latar belakang penelitian.
c. Berdasarkan tahap kedua (b) di atas peneliti kemudian menetapkan teks novel
The Old Man and the Sea, Linguistics Across Cultures, dan terjemahannya
sebagai sumber data karena di dalamnya terdapat berbagai jenis pergeseran
terjemahan.
d. Peneliti merumuskan permasalahan, landasan teori, dan metode penelitian.
3.6.2 Permohonan Penelitian
a. Topik dikonsultasi dengan Ketua Program.
b. Ditetapkan dua Promotor.
c. Peneliti konsultasi dengan para promotor beberapa kali hingga proposal
disetujui untuk diseminarkan.
3.6.3 Seminar Proposal dan Ujian Komprehensip
a. Seminar proposal dilaksanakan pada pukul 11.00 13.00 tanggal 24 September
2005.
b. Peneliti merevisi proposal sesuai dengan masukan dari semua penguji.
c. Setelah direvisi, peneliti mengkonsultasikan dengan para promotor.
d. Peneliti mengajukan ujian komprehensip setelah disetujui oleh kedua
Promotor.
e. Ujian Komprehensip ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2006 pukul 10.001200 dengan 6 Penguji.
f. Proposal direvisi dengan konsultasi kepada semua Penguji pada ujian
komprehensip.
g. Revisi selesai dimintakan tanda persetujuan (tanda tangan) pada semua
Penguji.
3.6.4 Memilah dan Mengkode Data
a. Data dibuatkan kode-kode khusus (coding) agar mudah dianalisis.
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b. Selanjutnya peneliti membandingkan data BSa dan BSu untuk mengklasifikasi
seluruh jenis dan wujud pergeseran terjemahan kelas kata utama yang terjadi
dalam teks novel dan linguistik, yakni analisis per kasus.
c. Langkah berikutnya dilakukan analisis data dokumen antarkasus, yakni
membandingkan terjadinya pergeseran pada 2 jenis teks tersebut sehingga
ditemukan perbedaan yang signifikan antara teks novel dan linguistik.
d. Data yang sudah diklasifikasi juga diteliti dari sisi keakuratan, keberterimaan,
dan keterbacaan terjemahan bagi pembaca sasaran.
3.6.5 Analisis Data
a. Mengklasifikasi pendapat para informan untuk melengkapi analisis sehingga
pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah ditentukan dapat dijawab
secara tepat.
b. Analisis dari dokumen ditriangulasi dengan data hasil kuestioner dan
wawancara dengan informan untuk mengetahui kualitas terjemahan;
c. Klasifikasi pergeseran terjemahan dicatat dan dibandingkan lagi untuk
menentukan perbedaan pergeseran terjemahan antara novel dan teks
linguistik.
d. Dengan teliti data (dokumen, kuesioner, dan informan) dianalisis berdasarkan
permasalahan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan metode dan teknik
yang sudah disebutkan sebelumnya.
e. Setelah semua data dianalisis dan dihasilkan temuan, peneliti membuat
pembahasan.
f. Selanjutnya, peneliti membuat simpulan dari semua hasil penelitian.
g. Langkah terakhir adalah menyusun laporan secara lengkap dengan bantuan
para promotor.
3.6.6 Ujian dan Revisi
a. Peneliti menyiapkan seluruh laporan lengkap untuk ujian kelayakan, sesuai
dengan aturan yang ada di pascasarjana UNS.
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b. Ujian kelayakan dilaksanakan di Pascasarjana UNS pada pukul 9 00, hari
Kamis, tanggal 25 Juli 2013.
c. Peneliti merevisi hasil ujian kelayakan untuk ujian tertutup sesuai dengan
aturan yang ada di pascasarjana UNS.
d. Ujian tertutup dilaksanakan hari Kamis, 28 Nopember 2013 pada pukul 8.3010 30.
e. Peneliti melakukan revisi sesuai dengan masukan dengan konsultasi dengan
para Penguji dan buku pedoman penulisan disertasi.
f. Peneliti menyerahkan disertasi yang sudah direvisi sesuai dengan aturan yang
diberlakukan di Pascasarjana UNS.
g. Peneliti meminta tanda tangan persetujuan disertasi revisi ke Promotor dan
semua Penguji.
h. Peneliti mengajukan ujian terbuka ke Pascasarjana UNS.
i. Ujian terbuka dilaksanakanpada hari Rabu, 12 Pebruari 2014 pukul 13 00-15
00.
j. Revisi berdasarkan semua masukan Penguji dan meminta pengesahan pada
hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014.

