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4.1.2 Pergeseran

Terjemahan Kelas Kata Utama pada Teks

Linguistik
Sumber data kedua penelitian ini adalah teks Linguistics Across Cultures yang
diterjemahkan ke Linguistik di Pelbagai Budaya. Penerjemah Linguistics Across
Cultures ke Linguistik di Pelbagai Budaya (1979) adalah Soenjono Dardjowidjojo,
lahir di Kajen, Pekalongan 1938. Penerjemah memperoleh gelar B-satu bahasa
Inggris, STC Yogyakarta; MA bahasa Inggris di Universitas Hawaii, 1964; dan Ph.D
Linguistik Cumlaude, Universitas Georgetown, 1967. Dardjowidjojo menjadi Lektor
di Universitas Victoria, Selandia Baru, 1968-1970, pindah ke Universitas Hawaii
tahun 1970, dan menjadi (Full) Profesor, 1980. Dia kembali ke Indonesia tahun 1982
dan mengajar di Unika Atma Jaya, (dulu) IKIP Jakarta, dan Universitas Indonesia.
Soenjono Dardjowidjojo menjadi Tokoh Masyarakat Linguistik Indonesia, 19821985, 1985-1988, dan 1999-2002. Minat akademiknya mencakup bidang morfologi,
sintaksis, psikolinguistik, dan pengajaran Bahasa Inggris. Beberapa karyanya telah
terbit di International Journal of the Sociology of Language, Pacific Linguistics,
Oceanic Linguistics, Proceedings of the Third Congress of the International
Association of Applied Linguistics, RELC Journal, Philippine Journal of Linguistics,
Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia, dan TEFLIN Journal. Dalam bidang
administrasi, dia pernah menjadi ketua Jurusan Department of Indo-Pacific
Languages, Universitas Hawaii. Dia pernah menjadi Pembantu Rektor Bidang
Akademik, Direktur Lembaga Bahasa, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Pusat
Kajian Bahasa dan Budaya, Unika Atma Jaya (Dardjowidjojo, 2000:342).
Dardjowidjojo adalah mantan ketua MLI periode tahun 1982-1985, 19992002 dan 2002-2005. Keikutsertaan dan keaktifannya di dalam organisasi profesi ini
adalah semata-mata karena kerinduan dan kepeduliannya yang mendalam akan
kemajuan linguistik di tanah air. Pada masa kepemimpinannya di tahun 1983,
terbitlah jurnal Linguistik Indonesia. Tanpa mengenal lelah, Dardjowidjojo terus
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mendorong para anggotanya untuk melakukan penulisan di bidang linguistik agar
bisa diterbitkan pada
Linguistik Indonesia. Saat ini Linguistik Indonesia merupakan satu-satunya jurnal
ilmiah kebahasaan yang terbukti mampu bertahan lama dan terbit secara berkala dari
tahun ke tahun.
Selain itu, Dardjowidjojo juga mengorganisir Konferensi Linguistik Indonesia
(KLN) yang diselenggarakan oleh MLI setiap 3 tahun sekali dan turut menjadi
pembicaranya. Di tahun 2005, konferensi ini diselenggarakan menjadi 2 tahun sekali
dan pada tahun 2009, MLI mendapat hibah DIKTI untuk menyelenggarakan seminar
internasional. Oleh karena itu, pada tahun tersebut, secara otomatis Konferensi
Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI) menggantikan KLN.
Selain

kepedulian

dan

aktivitasnya

untuk

organisasi

profesi

MLI,

Dardjowidjojo adalah guru besar dalam bidang ilmu linguistik di Unika Atma Jaya
Jakarta, yang sangat aktif dalam mengembangkan ilmu linguistic. Dardjowidjojo
menginisiasi penyelenggaraan PELBBA (Pertemuan Linguistik Pusat Kajian Bahasa
dan Budaya Atma Jaya), KOLITA (Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya, dan
CONEST (Conference on English Studies). Beliau sangat berjasa dalam pendirian
program S2 dan S3 Linguistik Terapan Bahasa Inggris di Unika Atma Jaya.
Dardjowidjojo juga pernah menjadi visiting professor di Unversiti Malaya, Kuala
Lumpur, Malaysia. Minat akademiknya adalah di bidang pemerolehan bahasa anak,
psikolinguistik, sintaksis-morfologi, dan pengajaran bahasa, baik bahasa Indonesia
maupun bahasa Inggris.
Dardjowidjojo meninggal pada tanggal 22 September 2009, pada usianya
yang ke-71, karena komplikasi jantung dan hati yang telah lama dideritanya. Beliau
dimakamkan pada tanggal 23 September 2009 di Tanah Kusir Jakarta.
(http://www.mlindo.org/index.php?id=5&page=apasiapa_full).
Berdasarkan analisis data, karya terjemahan teks linguistik tersebut
mengalami pergeseran-pergeseran untuk mempertahankan pesan. Adapun wujud
pergeseran terjemahan tersebut diuraikan dalam analisis di bab v ini. Berdasarkan
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analisis pergeseran terjemahan kata utama, ditemukan pergeseran kategori (catagory
shift), pergeseran dalam sistem bahasa (intra-system shift), dan pergeseran tataran
(level shift). Pergeseran terjemahan kategori kata utama nomina mengalami tiga jenis
pergeseran, yakni pergeseran kategori, pergeseran intra-system, dan pergeseran
tataran. Adapun pergeseran kategori kata utama verba, ajektiva, dan adverbia
mengalami dua kali pergeseran, yakni pergeseran kategori dan pergeseran tataran.
Temuan pergeseran terjemahan disusun mulai dengan kata utama (content words)
nomina, verba, ajektiva, dan adverbia. Masing-masing jenis pergeseran akan
diurutkan mulai dengan pergeseran kategori, pergeseran intra-sistem, dan pergeseran
tataran.
4.1.2.1 Pergeseran Terjemahan Kelas Kata Utama Nomina pada

Teks

Linguistik
Berdasarkan analisis data yang berupa kata utama dan pergeseran
terjemahnnya yang terdapat pada frasa, klausa, dan kalimat-kalimat pada teks
linguistik ditemukan tiga jenis pergeseran, yakni pergeseran kategori, pergeseran
intra-system, dan pergeseran tataran. Masing-masing jenis pergeseran tersebut
mempunyai wujud yang bervariasi seperti yang diuraikan di bawah ini.
4.1.2.1.1 Wujud Pergeseran Kategori Kelas Kata Utama Nomina
Pergeseran kategori kata utama nomina bahasa Inggris ke bahasa Indonesia
pada teks linguistik di atas terdapat empat (3) wujud pergeseran terjemahan, yakni
nomina diterjemahkan ke (1) verba, (2) ajektiva, dan (3) pronomina ”ini”. Berikut
diberikan contoh analisis singkat agar temuan lebih jelas.
4.1.2.1.1.1 Nomina Diterjemahkan ke Verba
Pergeseran nomina ke verba dilakukan penerjemah agar pesan karya
terjemahan secara keseluruhan sepadan dengan pesan bahasa sumber.
034/LPB/HA3/HT3
Bahasa sumber: The untrained teacher and student may get the impression that the
book does simplify the learning of the language.
Bahasa Sasaran: Guru yang tak terlatih dan siswa bisa tergelincir, karena dia akan
menganggap bahwa ini betul-betul mempermudah cara belajar.
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038/LPB/HA3/HT3
Bahasa sumber: And grading can be done best after the kind of comparison we are
presenting here.
Bahasa Sasaran: Penilaian ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setelah kita
membandingkan bahasa-bahasa itu seperti yang sedang kita sajikan
sekarang ini.
041/LPB/HA3/HT3
Bahasa sumber: The most important new thing in the preparation of teaching
materials is the comparison of native and foreign language and
culture in order to find the hurdles that really have to be surmounted
in the teaching.
Bahasa Sasaran: Hal yang paling penting harus kita lakukan ialah membandingkan
bahasa dan budaya para siswa dengan bahasa dan budaya asing tadi
untuk menemukan problema-problema yang merupakan
penghambat.
059/LPB/HA4/HT5
Bahasa Sumber: The reaction against rules and lists of words turned to what seemed
like a "common sense" solution: the use of connected materials.
Bahasa Sasaran: „Sebagai reaksi terhadap metode ini timbullah metode “common
sense” yang memakai rangkaian materi sebagai bahan pelajaran.‟
Nomor data pertama yang terdapat pergeseran nomina ke verba adalah
034/LPB/HA3/HT3. Nomina terdapat pada The untrained teacher and student may
get the impression that the book does simplify the learning of the language yang
diterjemahkan ke verba bahasa Indonesia dalam kalimat Guru yang tak terlatih dan
siswa bisa tergelincir, karena dia akan menganggap bahwa ini betul-betul
mempermudah cara belajar. Nomina impression pada frasa nomina the impression
dimarkai oleh penggunaan artikel the dan berfungsi sebagai objek dari predikat may
get. Nomina tersebut diterjemahkan ke verba mengganggap pada klausa dia akan
mengganggap. Verba menganggap dimarkai oleh fungsinya sebagai predikat dan
adanya kata akan. Dalam konteks kalimat tersebut, penerjemah juga menambahkan
verba tergelincir untuk memperjelas pesan untuk pembacanya.
Data 038/LPB/HA3/HT3 memiliki nomina yang diterjemahkan ke verba
dalam konteks kalimat bahasa Inggris And grading can be done best after the kind of
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comparison we are presenting here dan bahasa Indonesia Penilaian ini bisa
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setelah kita membandingkan bahasa-bahasa itu
seperti yang sedang kita sajikan sekarang ini. Nomina comparison memiliki
pemarkah sufiks –ion yang diterjemahkan ke verba membandingkan, berfungsi
sebagai predikat pada klausa ....kita membandingkan bahasa-bahasa itu.... Secara
kontekstual, pesan kedua kalimat tersebut tetap sepadan meskipun terjadi pergeseran
nomina ke verba pada bagian kalian tersebut.
Selanjutnya bahasa Inggris data nomor 041/LPB/HA3/HT3 The most
important new thing in the preparation of teaching materials is the comparison of
native and foreign language and culture in order to find the hurdles that really have
to be surmounted in the teaching diterjemahkan ke Hal yang paling penting harus
kita lakukan ialah membandingkan bahasa dan budaya para siswa dengan bahasa
dan budaya asing tadi untıık menemukan problema-problema yang merupakan
penghambat. Dalam data tersebut terdapat nomina preparation yang diterjemahkan
ke verba lakukan dan nomina comparision diterjemahkan ke membandingkan.
Nomina preparation pada frasa nomina the preparation diterjemahkan ke verba
lakukan yang berfungsi sebagai predikat pada pada klausa kita lakukan. Adapun
nomina comparison diterjemahkan ke verba membandingkan dengan pemarkah ke-an
yang menempel pada kata dasar banding.
Kategori nomina use pada nomor data 059/LPB/HA4/HT5 merupakan nomina
inti frasa the use of connected materials pada kalimat bahasa Inggris The reaction
against rules and lists of words turned to what seemed like a "common sense"
solution: the use of connected materials. Nomina use tersebut diterjemahkan ke
kategori verba memakai dalam kalimat bahasa Indonesia „Sebagai reaksi terhadap
metode ini timbullah metode “common sense” yang memakai rangkaian materi
sebagai bahan pelajaran.‟ Pergeseran terjemahan dari nomina ke verba tersebut tidak
mengubah pesan karena fungsi frasa secara keseluruhan memberikan penjelas pada
kata majemuk common sense dengan adanya tanda baca titik dua (:) di depannya.
Munculnya kata yang pada yang memakai juga menjelaskan common sense. Perlu
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dicermati pula bahwa memakai yang berkategori verba tersebut didahului dengan kata
yang sehingga dalam konteks tersebut verba berubah kategori menjadi nomina.
Namun demikian, pergeseran nomina ke verba dalam terjemahan tersebut tidak
mengubah pesan sehingga terjemahan di atas dapat dikatakan akurat.
Berdasarkan analisis data di atas, penulis menyimpulkan bahwa pergeseran
terjemahan dari nomina ke verba merupakan pilihan penerjemah untuk mencapai
kesepadan pesan antara BSa dengan BSunya. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner
dari penilai 2,83 untuk keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan.
4.1.2.1.1.2 Nomina Diterjemahkan ke Ajektiva
Nomina diterjemahkan ke ajektiva dilakukan penerjemah untuk mencapai
kesepadanan pesan BSa dengan BSunya. Berikut ini beberapa contoh analisis
pergeseran tersebut.
060/LPB/HA4/HT5
Bahasa Sumber: The failure in the use of these lay in disregarding their language
content.
Bahasa sasaran: „Metode ini juga gagal dan oleh sebab yang sama pula.‟
111/LPB/HA7/HT8
Bahasa Sumber: How can we design a meaningful experiment on the effectiveness of
an oral technique if we do not know specifically what the student is
to learn, and what he already knows because it is the same as in his
native language?
Bahasa Sasaran: Bagaimana mungkin kita bisa membuat suatu percobaan yang berarti
untuk mengetahui efektif tidaknya suatu teknik lisan, kalau kita
tidak tahu dengan tepat apa yang seharusnya dipelajari para siswa,
dan apa yang sudah diketahui oleh mereka karena kebetulan sekali
mirip atau sama dengan bahasa mereka sendiri.
126/LPB/HA8/HT9
Bahasa Sumber: And if we do not know of the difference in meaning we will ascribe
to our neighbors the intentions that the same behavior would
imply for us, and would pass on them the same judgment as on our
confreres.
Bahasa Sasaran: Sebaliknya, kalau kita mengetahui bahwa suatu bentuk tingkah
laku mempunyai arti tertentu dalam suatu kebudayaan asing, maka
kemungkinan kita untuk salah-tafsir adalah sangat kecil.
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Kategori failure pada BSu data no 060/LPB/HA4/HT5 The failure in the use
of these lay in disregarding their language content merupakan nomina turunan dari
ajektiva fail mendapat sufiks ure. Nomina failure dalam frasa nomina bahasa Inggris
merupakan nomina inti (head word) dengan pewatas artikel the. Sedangkan kata
gagal dalam kalimat bahasa Indonesia Metode ini juga gagal dan oleh sebab itu yang
sama pula merupakan kategori ajektiva yang berfungsi sebagai predikat sehingga
terjadi pergeseran letak dan fungsi. Oleh karena itu, terdapat pergeseran terjemahan
dari nomina failure menjadi ajektiva gagal namun tidak mengubah pesan secara
kontekstual sehingga terjemahan tersebut berterima dalam bahasa Indonesia bila
diperhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Rata-rata skor kebeterimaan dari tiga
rater adalah tiga karena terjemahan terasa alamiah; istilah teknis yang digunakan
lazim digunakan; dan kalimat pada data di atas juga menggunakan kaidah-kaidah
bahasa Indonesia yang baik.
Pada nomor data 111/LPB/HA7/HT8 terdapat bahasa Inggris How can we
design a meaningful experiment on the effectiveness of an oral technique if we do not
know specifically what the student is to learn, and what he already knows because it
is the same as in his native language? yang diterjemahkan ke Bagaimana mungkin
kita bisa membuat suatu percobaan yang berarti untuk mengetahui efektif tidaknya
suatu teknik lisan, kalau kita tidak tahu dengan tepat apa yang seharusnya dipelajari
para siswa, dan apa yang sudah diketahui oleh mereka karena kebetulan sekali mirip
atau sama dengan bahasa mereka sendiri.
Pada data di atas terdapat dua nomina bahasa Inggris yang diterjemahkan ke
dua ajektiva bahasa Indonesia, yakni (the) effectiveness diterjemahkan ke efektif dan
(the) same diterjemahkan ke sama. Nomina (the) effectiveness dimarkai oleh artikel
the dan sufiks –ness. Ajektiva efektif pada bahasa Indonesia berfungsi sebagai
penjelas teknik lisan sedangkan dalam bahasa Inggris berfungsi sebagai nomona inti
pada prasa nomina the effectiveness of an oral technique. Adapun (the) same
merupakan nomina turunan dari ajektiva same yang ditambahi artikel the sehingga
membentuk nomina.
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Nomor data berikutnya 126/LPB/HA8/HT9 terdapat nomina jamak neighbors
yang diterjemahkan ke ajektiva asing, sperti terlihat pada konteks bahasa Inggris And
if we do not know of the difference in meaning we will ascribe to our neighbors the
intentions that the same behavior would imply for us, and would pass on them the
same judgment as on our confreres dan bahasa Indonesia Sebaliknya, kalau kita
mengetahui bahwa suatu bentuk tingkah laku mempunyai arti tertentu dalam suatu
kebudayaan asing, maka kemungkinan kita untuk salah-tafsir adalah sangat kecil.
Nomina neighbors dimarkai oleh pronomina kepemilikan our dan pemarkah jamak –
s. Sedangkan kata asing merupakan ajektiva dimarkai oleh fungsinya, yakni
menjelaskan nomina budaya.
Berdasarkan contoh analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa
diterjemahkannya nomina ke ajektiva merupakan pilihan penerjemah berdasarkan
konteksnya

untuk

mencapai

kesepadanan,

keberterimaan, keterbacaan,

dan

memudahkan pembaca memahami pesan yang dimaksud dalam bahasa sumbernya.
Ketiga aspek tersebut mempunyai nilai rata-rata 2,83.
4.1.2.1.1.3 Nomina Diterjemahkan ke Pronomina ‘ini’
Strategi lain yang dilakukan penerjemah untuk mempertahankan pesan adalah
melakukan pergeseran dari nomina ke pronomina ‟ini‟.
034/LPB/HA3/HT3
Bahasa Sumber: The untrained teacher and student may get the impression that
the book does simplify the learning of the language.
Bahasa Sasaran: „Guru dan murid yang tak terlatih bisa tergelincir, karena dia akan
menganggap bahwa ini betul-betul mempermudah cara belajar.‟
Terjemahan di atas mempunyai kesepadanan pesan dengan bahasa sumber
walaupun terjadi pergeseran kategori nomina menjadi pronomina ini. Kategori
nomina book pada frasa the book diterjemahkan ke pronomina ini dapat mewakili
makna yang terkadung dalam bahasa sumber. Pesan secara keseluruhan konteks tidak
berubah dan terjemahan teresebut termasuk akurat dan berdasarkan penilaian tiga
rater, terjemahan tersebut masuk pada terjemahan akurat krn makna kata, istilah
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teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara akurat ke
dalam bahasa sasaran; sama sekali tidak terjadi distorsi makna.
Berikut merupakan temuan yang tidak mengalami pergeseran kelas kata,
namun kerena ada penambahan pada kelas kata yang sama, hasil analisis ini
ditambahkan sebagai temuan yang dimasukkan dalam analisis.
4.1.2.1.2

Wujud Pergeseran Intra-Sistem Kelas Kata Utama Nomina

Wujud pergeseran intra-sistem (Intra-sytem Shift) yang terjadi dalam teks
linguistik adalah (1) nomina tunggal ke dalam nomina jamak dan (2) nomina jamak
ke nomina tunggal.
4.1.2.1.2.1 Nomina Tunggal Diterjemahkan ke Nomina Jamak
Penerjemah melakukan pergeseran dari nomina tunggal ke nomina jamak
pada data berikut ini.
003/LPB/HA1/HT1
Bahasa Sumber: …"The most effective materials are those that arebased upon a
scientific description of the language to be learned, carefully
compared with a parallel description of the native language of the
learner."
Bahasa Sasaran: “Bahan-bahan yang efektif haruslah didasarkan atas suatu deskripsi
ilmiah dari bahasa yang akan dipelajari dan yang kemudian
dibandingkan dengan bahasa ibu dari para pelajar”.
064/LPB/HA4/HT5
Bahasa Sumber: The advance in English language testing came not from connected
material but from concentrating on the language problems as they
actually are.
Bahasa Sasaran: Kemajuan dalam pengetesan BI terletak tidak pada dirangkaikannya
materi-materi itu, tetapi pada adanya konsentrasi terhadap
problema-problema yang terdapat pada bahasa asing itu sendiri.
066/LPB/HA4/5/HT5
Bahasa Sumber: The alternative attempt, to find valid problems by the statistical
treatment of connected material which is not chosen linguistically,
does not seem productive.
Bahasa Sasaran: Cara-cara lain yang tidak bersifat linguistik kurang bisa
dipertanggung-jawabkan, karena cara-cara ini akan memasukkan
hal-hal yang tidak penting, dan melalaikan hal-hal yang penting
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Pada buku Linguistics Across Cultures dan terjemahannya terdapat pergeseran
dari nomina tunggal ke nomina jamak. Kasus tersebut terdapat dalam data
003/LPB/HA1/HT1, yakni nomina tunggal learner diterjemahkan ke dalam para
pelajar. Para merupakan salah satu pemarkah jamak dalam bahasa Indonesia dan
dalam hal ini sebagai pemarkah jamak nomina pelajar. Pergeseran terjemahan di atas
tidak mengurangi pesan yang disampaikan di dalam bahasa sasaran.
Pergeseran yang sama juga terjadi pada data 064/LPB/HA4/HT5, yakni
nomina material, yang berfungsi sebagai objek dari predikat connected,
diterjemahkan ke materi-materi. Kasus tersebut terliahat pada konteks kalimat bahasa
Inggris The advance in English language testing came not from connected material
but from concentrating on the language problems as they actually are. Kalimat
bahasa Inggris tersebut diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kemajuan dalam
pengetesan BI terletak tidak pada dirangkaikannya materi-materi itu, tetapi pada
adanya konsentrasi terhadap problema-problema yang terdapat pada bahasa asing
itu sendiri.
Pada nomor data 066/LPB/HA4/5/HT5 juga terdapat nomina attempt
merupakan head pada frasa nomina the alternative attempt. Nomina tunggal tersebut
diterjemahkan ke nomina jamak cara-cara yang berfungsi sebagai subjek pada klausa
cara-cara lain yang tidak bersifat linguistik kurang bisa dipertaggungjawabkan….
Meskipun terjadi pergeseran dalam sistem (intra-system shift) dari nomina tunggal ke
nomina jamak, pesan secara kontekstual tidak ada perubahan pesan.
Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pergeseran dari nomina
tunggal ke nomina jamak merupakan tuntutan konteks sehingga penerjemah harus
menerjemahkan demikian. Di samping itu, dapat dibuat suatu kaidah bahwa nomina
tunggal diterjemahkan ke nomina jamak apabila makna nomina tunggal mengacu
pada hal yang bersifat umum berdasarkan konteksnya.
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4.1.2.1.2.2 Nomina Jamak Diterjemahkan ke Nomina Tunggal
Penerjemah melakukan pergeseran dari nomina jamak bahasa Inggris ke
nomina tunggal bahasa Indonesia. Pergeseran yang dimaksud terlihat dalam analisis
dibawah ini.
013/LPB/HA2/HT2
Bahasa Sumber: 2.1 The teacher of foreign languages may wonder why he has to go
through the painful business of comparing languages.
Bahasa Sasaran: 2.1 Guru bahasa bisa bertanya mengapa dia harus bersusah payah
membandingkan bahasa yang dia ajarkan dengan bahasa para siswa.
019/LPB/HA2/HT2
Bahasa Sumber: The teacher who has made a comparison of the foreign language
with the native language of the students will know better what the
real learning problems are and can better provide for teaching
them.
Bahasa Sasaran: Guru yang telah membuat, perbandingan antara bahasa asing yang
dia ajarkan dengan bahasa ibu para siswa akan lebih mengetahui
apa yang sebenarnya menjadi penghambat para siswa dalam belajar
mereka.
028/LPB/HA2/HT2
Bahasa Sumber: Publishers see to it that their books look attractive and that the titles
sound enticing.
Bahasa Sasaran: Penerbitan selalu berusaha agar buku mereka kelihatan rapi dan
menarik, termasuk judul-nya.
149/LPB/HA9/HT11
Bahasa Sumber: Phonemes are units of sound that exist in all the languages we know,
whether or not they have ever been written.
Bahasa Sasaran: „Fonim adalah kesatuan bunyi yang terdapat di semua bahasa,
baikbahasa itu mempunyai tulisan atau tidak.‟
Pada nomor data 013/LPB/HA2/HT2 dalam konteks berbahasa Inggris The
teacher of foreign languages may wonder why he has to go through the painful
business of comparing languages. Dalam kalimat tersebut terdapat nomina jamak
languages yang diulang dua kali dan diterjemahkan ke nomina tunggal bahasa seperti
yang terlihat pada konteks Guru bahasa bisa bertanya mengapa dia harus bersusah
payah membandingkan bahasa yang dia ajarkan dengan bahasa para siswa.
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Languages merupakan nomina dengan pemarkah sufiks –s. Nomina bahasa yang
merupakan pewatas guru akan tidak wajar dalam bahasa Indonesia apabila
diterjemahkan menjadi guru bahasa-bahasa. Oleh karena itu, pergeseran yang dipilih
penerjemah sudah sesuai.
Data berikutnya adalah 019/LPB/HA2/HT2 yang mengandung nomina jamak
yang diterjemahkan ke nomina tunggal. Hal tersebut terlihat pada klausa bahasa
Inggris … what the real learning problems are and…diterjemahkan ke apa yang
sebenarnya menjadi penghambat para siswa dalam belajar mereka. Nomina
problems diterjemahkan ke penghambat. Nomina problems berbentuk jamak dengan
pemarkah safiks –s dan diterjemahkan ke nomina tunggal penghambat.
Nomina jamak berikutnya terdapat pada nomor data 028/LPB/HA2/HT2,
yakni books yang bermarkah sufiks –s. Nomina jamak books tersebut diterjemahkan
ke nomina tunggal buku dan tidak mengubah pesan. Nomina jamak diterjemahkan ke
nomina tunggal terlihat pada konteks Publishers see to it that their books look
attractive and that the titles sound enticing yang diterjemahkan ke Penerbitan selalu
berusaha agar buku mereka kelihatan rapi dan menarik, termasuk judul-nya.
Nomina jamak phonemes dan units pada data no 149/LPB/HA2/HT2
diterjemahkan ke nomina tunggal menjadi fonim dan kesatuan. Pergeseran tersebut
tidak mengurangi pesan karena terdapat sistem yang berbeda antara bahasa sumber
dengan bahasa sasaran. Salah satu pemarkah nomina jamak pada bahasa Inggris
adalah penambahan –s atau -es sedangkan dalam bahasa Indonesia nomina bermakna
jamak tidak harus mempunyai pemarkah tetapi berdasarkan konteks yang
mengikutinya.
Berdasarkan analisis data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pergeseran
dari nomina jamak ke nomina tunggal terjadi karena tuntutan konteks bahasa sasaran.
Oleh karena itu, kaidah dapat ditetapkan ”nomina jamak diterjemahkan ke nomina
tunggal apabila konteks dalam bahasa Indonesia bersifat umum sehingga nomina
tersebut bisa bermakna jamak”.
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4.1.2.1.3

Wujud Pergeseran Tataran Kelas Kata Utama Nomina

Wujud pergeseran tataran kata utama nomina adalah nomina diterjemahkan ke
(1) nomina majemuk, (2) frasa nomina, (3) frasa nomina+”nya”, (4) nomina jamak ke
frasa nomina, (5) nomina tunggal ke frasa nomina+”nya”.
4.1.2.1.3.1 Nomina Diterjemahkan ke Nomina Majemuk
Nomina majemuk merupakan strategi yang dipilih penerjemah untuk
menerjemahkan nomina pada buku teks linguistik. Analisis data terdapat dalam
contoh berikut ini.
037/LPB/HA3/HT3
Bahasa Sumber: Textbooks should be graded as to grammatical structure,
pronunciation, vocabulary, and cultural content.
Bahasa Sasaran: Buku pelajaran harus dinilai dari segi struktur gramatik, ucapan,
koşa kata, dan isi budayanya.
135/LPB/HA8/HT9
Bahasa Sumber: The following chapters present working techniques to carry out
specific comparison of two systems of pronunciation, grammatical
structure, vocabulary, writing, and cultural behavior.
Bahasa Sasaran: Bab-bab berikut menyajikan teknik-teknik untuk melaksanakan
perbandingan spesifik dari dua sistim ucapan, struktur gramatik,
kosa kata, tulisan, dan tingkah-laku budaya.
Nomina majemuk kosakata pada data nomor 037/LPB/HA3/HT3 merupakan
terjemahan dari nomina vocabulary. Nomina majemuk kosa kata terdiri atas dua kata
kosa dan kata yang menyatu dan kosa tidak bermakna tanpa menempel pada nomina
kata sehingga kosakata mempunyai makna ‟perbendaharaan kata‟. Kasus tersebut
terdapat pada kalimat bahasa sumber textbooks should be graded as to grammatical
structure, pronunciation, vocabulary, and cultural content yang diterjemahankan ke
Buku pelajaran harus dinilai dari segi struktur gramatik, ucapan, koşa kata, dan isi
budayanya. Terjemahan tersebut mempunyai pesan yang sama dengan bahasa sumber
sehingga pergeseran kategori nomina ke nomina majemuk tidak mengurangi makna
yang ada. Pergeseran ini dipilih penerjemah berdasarkan makna kata yang
diterjemahkan disesuaikan dengan konteks bahasa sasaran.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
243

Kalimat bahasa Inggris pada nomor data 135/LPB/HA8/HT9 The following
chapters present working techniques to carry out specific comparison of two systems
of pronunciation, grammatical structure, vocabulary, writing, and cultural behavior
diterjemahkan ke bahasa Indonesia Bab-bab berikut menyajikan teknik-teknik untuk
melaksanakan perbandingan spesifik dari dua sistem ucapan, struktur gramatik, koşa
kata, tulisan, dan tingkah-laku budaya. Pada data tersebut terdapat nomina
vocabulary yang diterjemahkan ke nomina majemuk kosa kata. Nomina lainnya
adalah behavior yang diterjemahkan ke nomina majemuk tingkah laku. Nomina
majemuk kosa kata dan tingkah laku terdiri atas dua kata yang tidak dapat dipisahkan
satu sama lainnya dan mempunyai makna khusus.
Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa nomina diterjemahkan
ke nomina majemuk dipilih penerjemah karena tuntutan konteks dalam bahasa
sasaran. Oleh karena itu, kaidah dapat ditetapkan bahwa “Nomina bahasa Inggris
diterjemahkan ke nomina majemuk apabila tidak ada padanan lain selain yang
berbentuk nomina majemuk dalam bahasa Indonesia”.
4.1.2.1.3.2 Nomina Diterjemahkan ke Frasa Nomina
Pergeseran dari nomina ke frasa nomina terjadi pada buku teks linguistik yang
dilakukan penerjemah dengan tujuan mencapai keakuratan atau kesepadanan pesan,
keberterimaan, dan keterbacaan yang baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca
sasaran. Berikut beberapa contoh analisis pergeseran nomina ke frasa nomina, baik
dari nomina jamak maupun nomina tunggal.
017/LPB/HA2/HT2
Bahasa Sumber: We assume that the student who comes in contact with foreign
language will find some features of it quite easy and others
extremely difficult.
Bahasa Sasaran: Kami berpendapat bahwa seorang pelajar yang sedang belajar
sebuah bahasa asing akan mendapatkan bahwa beberapa hal dari
bahasa asing itu mudah atau sangat mudah, sedangkan yang lain
sukar atau sangat sukar.
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035/LPB/HA3/HT3
Bahasa Sumber: But in reality it does not teach the foreign language; it merely
entertains teacher and student in easy but unproductive activity.
Bahasa Sasaran: „Apa yang sebenarnya terjadi ialah bahwa buku tadi tidak
mengajarkan sebuah bahasa asing, melainkan menghibur sang
guru beserta para siswanya dengan suatu cara yang tidak
produktif.‟
040/LPB/HA3/HT3
Bahasa Sumber: More and more the teacher is faced with the need to prepare
textbooks and other teaching materials that are up to date and
meet the needs of the particular students he is interested in.
Bahasa Sasaran: Guru seringkali dihadapkan pada kebutuhan uııtuk menyiapkan buku
pelajaran dan bahan-bahan pelajaran lainya yang „up to date‟ dan
yang juga memenuhi kebutuhan para siswa.
100/LPB/HA6/HT7
Bahasa Sumber: We can, therefore, make a further selection of the vocabulary to be
used in a test by comparing with the native-language vocabulary
of the students.
Bahasa Sasaran: Kita bisa meneruskan pemilihan kata-kata asing itu dengan
membandingkannya dengan kata-kata bahasa ibu.
Data nomor 017/LPB/HA2/HT2 adalah We assume that the student who
comes in contact with foreign language will find some features of it quite easy and
others extremely difficult yang diterjemahkan ke Kami berpendapat bahwa seorang
pelajar yang sedang belajar sebuah bahasa asing akan mendapatkan bahwa
beberapa hal dari bahasa asing itu mudah atau sangat mudah, sedangkan yang lain
sukar atau sangat sukar. Dalam data tersebut terdapat tiga nomina yang
diterjemahkan ke frasa nomina, yakni student ke seorang pelajar, language ke
sebuah bahasa, dan features ke beberapa hal. Kata student merupakan nomina
dengan pemarkah artikel the berada di depannya dan dari segi semantis mempunyai
fitur kegiatan yang biasa dilakukan student adalah belajar, makan, duduk, bernafas,
dan berdiskusi. Nomina student diterjemahkan ke frasa nomina seorang pelajar. Frasa
nomina seorang pelajar mempunyai nomina inti pelaar dan pewatas depan berupa
numeralia seorang. Kata language merupakan nomina karena mempunyai pemarkah
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ajektiva foreign sebagai pewatas terletak di depannya dan memiliki fitur semantik
secara universal, language digunakan untuk berkomunikai dan berupa tulisan maupun
lisan. Kata language diterjemahkan ke frasa nomina sebuah bahasa. Frasa nomina
tersebut bermarkah poros nomina bahasa dan berwatas depan sebuah. Nomina ketiga
adalah features yang dimarkai oleh pewatas umum numeralia some diterjemahkan ke
frasa nomina beberapa hal. Frasa nomina beberapa hal mempunyai pewatas depan
beberapa dan mempunyai poros nomina hal. Berdasarkan konteksnya, pesan bahasa
sasaran sepadan dengan pesan bahasa sumber meskipun terjadi pergeseran
terjemahan.
Nomina teacher pada kalimat But in reality it does not teach the foreign
language; it merely entertains teacher and student in easy but unproductive activity.
dalam data 035/LPB/HA3/HT3 diterjemahkan ke frasa nomina sang guru dan activity
diterjemahkan ke suatu cara. Hasil terjemahan tersebut terlihat pada kalimat utuh
dalam bahasa Indonesia Apa yang sebenarnya terjadi ialah bahwa buku tadi tidak
mengajarkan sebuah bahasa asing, melainkan menghibur sang guru beserta para
siswanya dengan suatu cara yang tidak produktif.‟ Pesan kedua kalimat dalam BSu
dan BSa tersebut tidak berbeda meskipun terjadi pergeseran dari nomina ke frasa
nomina. Nomina

teacher berfungsi sebagai objek diterjemahkan ke sang guru

dengan pewatas depan berupa artikula sang dan nomina inti guru. Nomina activity
yang memiliki pewatas ajektiva unproductive diterjemahkan ke suatu cara tetap
memiliki pesan yang tidak berubah.
Data 040/LPB/HA3/HT3 memiliki nomina students yang dimarkai oleh sufiks
jamak –s diterjemahkan ke frasa nomina para siswa dengan nomina poros siswa dan
pewatas depan para yang bermakna jamak. Kalimat secara keseluruhan pada data
tersebut adalah More and more the teacher is faced with the need to prepare
textbooks and other teaching materials that are up to date and meet the needs of the
particular students he is interested in diterjemahkan ke Guru seringkali dihadapkan
pada kebutuhan untuk menyiapkan buku pelajaran dan bahan-bahan pelajaran
lainya yang 'up to date" dan yang juga memenuhi kebutuhan para siswa.
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Data nomor 100/LPB/HA6/HT7 adalah We can, therefore, make a further
selection of the vocabulary to be used in a test by comparing with the nativelanguage vocabulary of the students yang diterjemahkan ke Kita bisa meneruskan
pemilihan kata-kata asing itu dengan membandingkannya dengan kata-kata bahasa
ibu. Nomina vocabulary yang bermarkah artikel the dan berfungsi sebagai objek
diterjemahkan ke frasa nomina kata-kata asing yang bermarkah belakang asing dan
bernomina inti kata-kata. Terjemahan yang sederhana dan mudah dipahami tersebut
mempunyai pesan sepadan dengan pesan bahasa Inggrisnya.
Berikut beberapa contoh khusus pergeseran tataran dari nomina jamak ke
frasa nomina dilakukan penerjemah untuk mencapai kesepadanan pesan antara teks
sasaran dengan teks sumbernya.
006/LPB/HA1/HT1
Bahasa Sumber: 1.3 A practical confirmation of the validity of our assumption has
come from the work of linguists who study the effect of close contact
between languages in bilingual situations.
Bahasa Sasaran: 1.3. Bukti yang nyata atas kebenaran pemikiran kita ini bisa kita
lihat dari hasil karya para ahli bahasa yang telah mempelajari
pengaruh dari suatu hubungan yang rapat antara bahasa-bahasa
dalam masyarakat yang dwi bahasa.
059/LPB/HA4/HT5
Bahasa Sumber: The reaction against rules and lists of words turned to what seemed
like a "common sense" solution: the use of connected materials.
Bahasa Sasaran: Sebagai reaksi terhadap metode ini timbullah metode “common
sense” yang memakai rangkaian materi sebagai bahan pelajaran.
Pada data 006/LPB/HA1/HT1 terdapat nomina jamak linguists dengan
pemarkah jamak sufiks –s diterjemahkan ke frasa nomina para ahli bahasa. Adapun
pemarkah farsa nomina tersebut adalah mempunyai nomina inti ahli dan mempunyai
pewatas depan para dan pemarkah belakang bahasa. Pergeseran tersebut tidak
mengubah pesan bahasa sumber dan pergeseran dilakukan karena tuntutan pengertian
dalam bahasa sasaran.
Data berikutnya adalah nomor 059/LPB/HA4/HT5 terdapat nomina jamak
materials diterjemahkan ke frasa nomina bahan pelajaran. Nomina jamak materials
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mempunyai pemarkah sufiks penanda jamak –s. Adapun pemarkah frasa nomina
bahan pelajaran adalah kata inti bahan dan penjelas pelajaran.
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pergeseran dari
nomina tunggal dan jamak ke frasa nomina dalam konteks teks linguistik dilakukan
oleh penerjemah dengan tujuan (1) mencapai kesepadanan atau keakuratan, (2)
keberterimaan, (3) dan mencapai keterbacaan yang baik secara kontekstual.
4.1.2.1.3.3 Nomina Diterjemahkan ke Frasa Nomina+nya
Nomina diterjemahkan ke frasa nomina+nya terjadi di teks linguistik dan
terjemahannya. Berikut beberapa contoh analisis pergeseran nomina ke nomina+nya.
027/LPB/HA2/HT2
Bahasa Sumber
: On the surface, most textbooks look pretty much alike.
Bahasa Sasaran
: „Dari bentuk luarnya kebanyakan buku pelajaran kelihatannya
sama.‟
035/LPB/HA3/HT3
Bahasa Sumber : But in reality it does not teach the foreign language; it merely
entertains teacher and student in easy but unproductive activity
Bahasa Sasaran : „Apa yang sebenarnya terjadi ialah bahwa buku tadi tidak
mengajarkan sebuah bahasa asing, melainkan menghibur sang
guru beserta para siswanya dengan suatu cara yang tidak
produktif.‟
Nomina surface pada frasa the surface diterjemahkan ke nomina+nya bentuk
luar+nya dan secara keseluruhan kalimat tidak mengubah pesan meskipun terjadi
pergeseran terjemahan kategori nomina. Hal tersebut dilakukan oleh penerjemah
untuk mencapai nilai keterbacaan dalam bahasa sasaran sehingga mudah dipahami
oleh pembaca. Partikel ”–nya” sebenarnya menunjuk pada the pada the surface yang
mengacu pada konteks sebelumnya karena yang diterjemahkan adalah wacana utuh.
Pada data nomor 035/LPB/HA3/HT3 di atas, terdapat nomina tunggal yang
diterjemahkan ke frasa nomina+nya, yakni student menjadi para siswanya. Nomina
student berfungsi sebagai objek dari predikat entertains, yakni ...it merely entertains
teacher and student. Adapun frasa nomina para siswa+nya mempunyai pemarkah (1)
kata inti (head word) siswa dan pewatas depan para. Secara kontekstual, pergeseran
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terjemahan nomina tunggal ke frasa nomina+nya tersebut tidak mengurangi pesan
yang dimaksud dalam bahasa sumber.
Hasil analisis beberapa data di atas menunjukkan bahwa pergeseran tataran
pada teks linguistik tetap akurat, berterima, dan tidak sulit dipahami oleh pembacanya
karena rata-rata nilai data di atas adalah 2,83 menurut rater dan pembaca sasaran. Hal
ini bisa dipahami karena latar belakang penerjemah sesuai dengan teks yang
diterjemahkan.
4.1.2.2 Pergeseran Terjemahan Kelas Kata Utama Verba pada Teks Linguistik
Verba bahasa Inggris dalam Linguistics Across Cultures (LAC) yang
diterjemahkan ke Linguistik di Pelbagai Budaya (LPB) mempunyai dua jenis
pergeseran terjemahan, yakni pergeseran kategori dan pergeseran tataran.
4.1.2.2.1 Wujud Pergeseran Kategori Kelas Kata Utama Verba pada Teks
Linguistik
Pergeseran kategori pada terjemahan verba bahasa Inggris ke bahasa
Indonesia mempunyai tujuh enam (4) wujud pergeseran, yakni verba diterjemahkan
ke (1) nomina, (2) ajektiva, (3) adverbia, dan (4) kata tanya/pronomina
4.1.2.2.1.1 Verba Diterjemahkan ke Nomina
Pergeseran pertama adalah verba bahasa Inggris diterjemahkan ke nomina
dalam bahasa Indonesia. Analisis pergeseran tersebut dicontohkan dalam uraian
berikut ini.
090/LPB/HA6/HT6
Bahasa Sumber : We test him on his comprehension of the grammatical meaning of
the sentence, or we test his ability to express a grammatical
meaning through the patterns of the foreign language.
Bahasa Sasaran : „Yang kita tes ialah komprehensi dari arti gramatik sebuah
kalimat, atau pengungkapan suatu arti gramatik melalui pola-pola
bahasa asing itu.‟
011/LPB/HA2/HT2
Bahasa sumber: 1.5 Implied in Fries' assumption for effective teaching materials,
and as observed in bilingual studies and in testing research. is the
fundamental. assumption of this book: that individuals tend to
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transfer the forms and meanings, and the distribution of forms and
meanings of the their native language and culture to the foreign
language and culture-both productively when attempting to speak
the language and to act in the culture, and receptively when
attempting to grasp and understand the language and the culture as
practiced by natives.
Bahasa sasaran: 1.5 Apa yang terkandung dalam ucapan Fries mengenai bahan-bahan
pengajaran yang efektif, ditambah pula dengan penyelidikan
mengenai kedwibahasaan dan testing bahasa, merupakan landasan
pokok dari buku ini. Dengan kata lain kita katakan bahwa pelajar
mempunyai kecenderungan untuk men-transfer bentuk, arti, dan
distribusi dari bahasa atau budaya yang sedang mereka pelajari,
baik secara aktif (bila dia bertindak sebagai pembicara) maupun
secara pasif (bila dia bertindak sebagai pendengar).
Pergeseran kategori verba terjadi dari bahasa sumber ke bahasa sasaran pada
Linguistics Across Cultures dan terjemahannya yang terdapat pada data nomor
090/LPB/HA6/HT6. Salah satu variasi pergeseran tersebut adalah dari verba ke
nomina, yakni verba express diterjemahkan menjadi pengungkapan berkategori
nomina. Pewatas verba adalah to pada to express dan pewatas nomina dalam bahasa
sasaran adalah konfiks pe-an pada pengungkapan yang berkata dasar ungkap. Secara
keseluruhan makna kalimat di atas tidak mengalami perubahan meskipun terjadi
pergeseran dari verba ke nomina.
Kalimat panjang pada data no 011/LPB/HA2/HT2 terdapat verba tend
diterjemahkan ke nomina kecenderungan. Verba tend dimarkai oleh fungsinya
sebagai predikat untuk subjek ...that individuals pada klausa ...that individuals tend to
transfer the forms and meanings,…. Adapun kecenderungan merupakan nomina
dengan pemarkah konfiks ke-an yang menempel pada kata dasar cenderung. Di
samping itu, nomina kecenderungan mempunyai fungsi sebagai objek pada klausa …
bahwa pelajar mempunyai kecenderungan untuk men-transfer bentuk, arti,…. Secara
kontekstual, pergeseran verba ke nomina tidak mengubah pesan sehingga hasil
terjemahan berterima.
Berdasarkan analisis data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pergeseran
tersebut merupakan pilihan penerjemah untuk mencapai keakuratan, keberterimaan,
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dan keterbacaan terjemahan. Rata-rata skor ketiga aspek kualitas terjemahan tersebut
mencapai 2,83.
4.1.2.2.1.2 Verba Diterjemahkan ke Ajektiva
Pergeseran berikutnya terjadi dari verba BSu ke ajektiva BSa. Pergeseran ini
juga tidak mengubah pesan sehingga dipilih penerjemah untuk mencapai kesepadanan
pesan.
005/LPB/HA1/HT1
Bahasa Sumber

Bahasa Sasaran

: 1.2 The same assumption, that in the comparison between
Native and foreign language lies the key to ease or difficulty
in foreign language learning, was applied to the preparation
of language achievement tests by Lado.4
: „1.2. Landasan yang sama, yakni bahwa perbandingan antara
bahasa ibu dengan bahasa asing merupakan kunci terhadap
efektif tidaknya suatu pengajaran bahasa asing, telah juga
dipraktikkan dalam mempersiapkan “achievement test” oleh
Lado.

Kategori verba (to) ease pada ....foreign language lies the key to ease or
difficulty in foreign language learning data 005/LPB/HA1/HT1 diterjemahkan ke
ajektiva efektif pada bahasa sasaran pada konteks ....bahasa asing merupakan kunci
terhadap efektif tidaknya suatu pengajaran bahasa asing dan tidak mengubah pesan
dari bahasa aslinya. Verba ease dimarkai oleh to dan ajektiva efektif merupakan kata
adaptasi dari ajektiva bahasa Inggris effective.

Penerjemah berusaha menyusun

bahasa sasaran secara wajar sehingga pesan tidak berubah dan kalimat mudah
dipahami oleh pembaca. Hal ini ditegaskan oleh pembaca pakar bahwa pergeseran
merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh penerjemah untuk mencapai
kesepadanan pesan BSa dan Bsu dan terjemahan yang berkualitas, yakni akurat,
berterima, dan mempunyai keterbacaaan yang tinggi.
4.1.2.2.1.3 Verba Diterjemahkan ke Adverbia
Adverbia merupakan salah satu variasi yang digunakan penerjemah untuk
melakukan pergeseran kategori, yaitu verba ke adverbia. Berikut hanya ada dua
adverbia yang terdapat dalam pergeseran kategori verba ke adverbia.
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027/LPB/HA2/HT2
Bahasa Sumber : On the surface, most text books look pretty much alike.
Bahasa Sasaran : „Dari bentuk luarnya kebanyakan buku pelajaran kelihatannya
sama.‟
087/LPB/HA5/6/HT6
Bahasa Sumber: Had the study of grammar remained a matter of memorizing rules of
artificial correctness, or had it remained a matter of arguing over
this or that expression as correct or incorrect, there would not be
any point in comparing two grammatical structures for testing
purposes.
Bahasa sasaran: Kalau studi suatu bahasa tetap memusatkan perhatiannya pada
penghafalan aturan-aturan yang artifisiil atau tetap memperdebatkan
mana yang benar dan mana yang salah, maka tak ada gunanya kita
membandingkan kedua struktur gramatik untuk tujuan-tujuan
testing.
Verba look pada data nomor 027/LPB/HA2/HT2 diterjemahkan ke adverbia
kelihatannya. Pergeseran terjemahan di atas tidak mengurangi pesan dan informasi
yang disampaikan dalam bahasa sasaran. Verba look dimarkai oleh fungsi verba
tersebut sebagai predikat pada klausa ....the most text books look pretty much alike.
Kelihatannya merupakan adverbia dimarkai oleh fungsi adverbia tersebut sebagai
penjelas, yakni menjelaskan predikat sama pada kalimat terjemahannya Dari bentuk
luarnya kebanyakan buku pelajaran kelihatannya sama.
Terdapat dua kategori verba remained yang berfungsi sebagai predikat pada
klausa Had the study of grammar remained a matter of memorizing rules of artificial
correctness, or had it remained a matter of arguing over this or….Kedua verba
tersebut dimarkai oleh had dan sufiks –ed yang diterjemahkan ke adverbia. Adverbia
tetap

dimarkai

oleh

fungsinya

sebagai

pewatas

verba

memusatkan

dan

memperdebatkan. Pergeseran verba ke adverbia di atas tidak mengubah makna secara
kontekstual.
4.1.2.2.1.4 Verba Diterjemahkan ke Kata Tanya (Pronomina)
Berikut ini contoh analisis pergeseran verba ke kata tanya sebagai pronomina
yang terjadi pada teks Linguistics Across Cultures ke Linguistik di Pelbagai Budaya.
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Dalam hal ini, penerjemah yang mempunyai latar belakang tudak berbeda dengan
teks yang diterjemahkan berusaha menyampaikan pesan agar mudah dipahami
pembacanya. Berikut ini disajikan beberapa contoh analisis data.
014/LPB/HA2/HT2
Bahasa Sumber : Is it not his responsibility simply to teach a foreign language?
Bahasa Sasaran : „Apakah tugas dia bukan hanya mengajar bahasa asing itu saja?‟
121/LPB/HA8/HT8
Bahasa Sumber : Was it not better to ignore the differences, she thought.
Bahasa Sasaran : “Apakah tidak lebih baik melupakan saja perbedaan-perbedaan
itu, karena pada dasarnya manusia toh sama?”
122/LPB/HA8/HT8
Bahasa Sumber : Were we not all the same fundamentally?
Bahasa Sasaran : Apakah tidak lebih baik melupakan saja perbedaan-perbedaan
itu, karena pada dasarnya manusia toh sama?
Kata tanya merupakan salah satu variasi pergeseran terjemahan kategori verba
dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kata tanya apakah tersebut merupakan
terjemahan is, was dan were yang berada paling depan dalam kalimat tanya
(introgative sentence), yakni is bersubjek it, was bersubjek it dan were bersubjek we.
Dalam kasus di atas is, was, dan were diterjemahkan ke kata tanya apakah merupakan
tuntutan struktur bahasa sasaran tanpa terikat struktur bahasa sumbernya.
Pada data 121/LPB/HA8/HT8 dan 122/LPB/HA8/HT8 Was it not better to
ignore the differences?, she thought dan Were we not all the same fundamentally?
Kedua kalimat tanya dengan menggunakan kata bantu (auxiliary verb) berbahasa
Inggris was dan were tersebut diterjemahkan menjadi “Apakah tidak lebih baik
melupakan saja perbedaan-perbedaan itu, karena pada dasarnya manusia toh
sama?” Was dan were merupakan auxiliary verb yang diterjemahkan ke kata tanya
apakah.
Berdasarkan dua contoh analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa
penerjemah menerjemahkan auxiliary verb ke kata tanya karena tuntutan struktur
bahasa sasaran agar pesan tetap sepadan dengan bahasa sumbernya. Auxiliary verb
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atau kata kerja bantu utama do, be, have dan variasinya dalam bahasa Inggris
mempunyai fungsi sebagai awal pada kalimat yes no question. Berdasarkan penilaian
para rater dan pembaca sasaran, rata-rata nilai aspek keakuratan, keberterimaan, dan
keterbacaan adalah 3, yakni pesan sepadan anatara bahasa sasaran dengan bahasa
sumber, kalimat di atas mempunyai kaidah yang sudah sesuai dengan bahasa sasaran,
dan kalimat teks terjemahan mudah dipahami oleh pembacanya.
4.1.2.2.2 Wujud Pergeseran Tataran Kelas Kata Utama Verba
Pergeseran tataran verba yang terdapat dalam teks linguistik berbahasa Inggris
yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia hanya ada satu wujud, yakni verba
diterjemahkan ke frasa verba. Satu pergeseran tersebut terjadi karena bahasa teks
linguistik adalah bahasa formal yang ketika diterjemahkan juga akan tetap lugas tidak
bermakna taksa, sistematis, runtut, dan tetap formal.
4.1.2.2.2.1 Verba Diterjemahkan ke Frasa Verba
Variasi pergeseran kelima pada verba yang terdapat dalam teks linguistik
adalah verba ke frasa verba. Pergeseran ini termasuk dalam pergeseran tataran (level
shift) dari kata ke frasa dan berikut analisisnya.
078/LPB/HA5/HT5
Bahasa Sumber

Bahasa Sasaran

: We used to talk in vague terms about foreign accent,
comprehensibility, amusing errors in pronunciation, and the
like, or we avoided the problem of testing pronunciation
altogether.
: „Dulu kita hanya berbicara tentang aksen asing, tentang
Pengertian kita terhadap sebuah bacaan, tentang kesalahankesalahan yang lucu dalam ucapan dan sebagainya. Kadangkadang kita malah tidak mengindahkan hal-hal semacam ini
samasekali.‟

Pada kalimat di atas verba avoided diterjemahkan ke frasa verba malah tidak
mengindahkan. Dalam kasus di atas, penerjemah berusaha menangkap pesan bahasa
sumber kemudian mengungkap pesan yang sama dalam bahasa sasaran. Verba
avoided dimarkai oleh sufiks –ed penanda lampau dan berfungsi sebagai predikat
subjeks we pada klausa we avoided the problem of testing pronunciation altogether.
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Adapun frasa verba malah tidak mengindahkan mempunyai pemarkah kata inti
mengindahkan dan pewatas dengan malah tidak. Pemarkah lainnya adalah negasi
tidak diikuti verba mengindahkan sehingga menjadi tidak mengindahkan.
4.1.2.3 Pergeseran Terjemahan Kelas Kata Utama Ajektiva pada Teks
Linguistik
Kata utama ajektiva pada Linguistics Across Cultures dapat diterjemahkan ke
dalam dua jenis pergeseran pada Linguistik di Pelbagai Budaya. Kedua pergeseran
tersebut adalah pergeseran kategori dan pergeseran tataran.
4.1.2.3.1 Wujud Pergeseran Kategori Kelas Kata Utama Ajektiva
Ajektiva pada teks linguistik mempunyai tiga wujud pergeseran, yakni
ajektiva diterjemahkan ke (1) nomina dan (2) verba. Contoh analisis masing-masing
pergeseran sebagai berikut.
4.1.2.3.1.1 Ajektiva Diterjemahkan ke Nomina
Nomina merupakan pilihan penerjemah untuk memberikan padanan ajektiva
bahasa Inggris, namun nomina terjemahan tersebut mempunyai fungsi sama dengan
fungsi ajektiva, yakni menjelaskan nomina inti pada frasa nomina.
051/LPB/HA4/HT4
Bahasa sumber: The professionally trained teacher should notice not only a "foreign”
accent or an "incorrect" form but a clear-cut, specific distortion of a
sound, construction, or cultural pattern.
Bahasa sasaran: Seorang guru profesionil harus bisa melihat tidak hanya "aksen"
asıng dan bentuk yang "salah" saja, tetapi juga distorsi yang spesifik
dalam bunyi, konstruksi, maupun pola-pola budaya.
009/LPB/HA2/HT1/2
Bahasa sumber: 1.4 Research in the psychology of language and in language
learning in educational psychology has not as a rule made any
conscious systematic use of assumptions of importance of the native
language habits in foreign language learning.
Bahasa sasaran: 1.4. Penelitian dalam psikolinguistik dan ilmu jiwa pendidikan
belum memakai pemikiran kita ini, tetapi kami percaya bahwa
kemajuan pesat akan tercapai, bila pemikiran kita ini dijadikan
bagian dari perencanaan dalam penelitian mengenai pengajaran
bahasa asing.
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Kalimat BSu di atas mempunyai ajektiva cultural pada frasa nomina cultural
pattern yang diterjemahkan ke nomina budaya. Nomina budaya pada frasa nomina
pola-pola budaya berfungsi sebagai pewatas nomina inti pola-pola sehingga budaya
berfungsi sebagai ajektiva dalam kalimat tersebut dan berkategori nomina. Secara
kontekstual, pesan BSa dan BSu tetap sepadan. Pergeseran ini dilakukan penerjemah
karena tuntutan struktur bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran.
Pada data 009/LPB/HA2/HT1/2 terdapat ajektiva bahasa Inggris educational
yang diterjemahkan ke nomina bahasa Indonesia pendidikan. Ajektiva educational
dimarkai oleh fungsi kata tersebut sebagai pewatas nomina psychology pada frasa
nomina educational psychology. Pemarkah ajektiva lainnya adalah sufiks –al yang
menempel pada education sehingga menjadi educational. Kata pendidikan
merupakan nomina yang dimarkai oleh sufiks –an yang menempel pada pendidik
sehingga menjadi pendidikan. Pergeseran ajektiva ke nomina tetap sepadan karena
fungsi nomina sebagai pewatas kata inti nomina pada frasa nomina ilmu jiwa
pendidikan, yakni sebagai ajektiva.
Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ajektiva
diterjemahkan ke nomina dan tidak mengubah pesan BSu apabila nomina tersebut
berfungsi sebagai pewatas kata inti pada frasa nomina. Oleh karena itu, keakuratan,
keberterimaan, dan keterbacaan terjemahan memenuhi persyaratan terjemahan yang
berkualitas pada kasus ini.
4.1.2.3.1.2 Ajektiva Diterjemahkan ke Verba
Ajektiva bahasa Inggris diterjemahkan verba bahasa Indonesia merupakan
salah satu strategi penerjemah untuk mencapai kesepadanan pesan BSa dengan
BSunya.
064/LPB/HA4/HT5
Bahasa Sumber: The advance in English language testing came not from connected
material but from concentrating on the language problems as they
actually are.
Bahasa sasaran: Kemajuan dalam pengetesan BI terletak tidak pada dirangkaikannya
materi-materi itu, tetapi pada adanya konsentrasi terhadap
problema-problema yang terdapat pada bahasa asing itu sendiri.
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100/LPB/HA6/HT7
Bahasa Sumber: We can, therefore, make a further selection of the vocabulary to be
used in a test by comparing with the native-language vocabulary of
the students.
Bahasa sasaran: Kita bisa meneruskan pemilihan kata-kata asing itu dengan
membandingkannya dengan kata-kata bahasa ibu.
Pada data 064/LPB/HA4/HT5, ajektiva connected merupakan ajektiva turunan
dari verba connect yang mengalami proses sufiksasi –ed. Ajektiva connected di atas
sebagai pewatas depan nomina material pada frasa nomina connected material. Pada
data terjemahan tersebut ajektiva connected diterjemahkan menjadi verba
dirangkaikan (nya) pada bahasa Indonesia. Penerjemahan dari ajektiva connected ke
verba dirangkaikannya tersebut tidak mengubah pesan secara kontekstual.
Pada data 100/LPB/HA6/HT7 terdapat ajektiva yang diterjemahkan ke verba,
yakni further diterjemahkan ke meneruskan. Ajektiva further merupakan pewatas
depan selection pada frasa nomina a further selection. Adapun meneruskan
merupakan verba dengan pemarkah konfiks me-kan yang menempel pada verba dasar
terus. Pemarkah lain verba meneruskan adalah adverbia bisa dan berfungsi sebagai
predikat pada kalimat bahasa sasaran, yakni Kita bisa meneruskan pemilihan katakata asing itu dengan membandingkannya dengan kata-kata bahasa ibu.
4.1.2.3.2 Wujud Pergeseran Tataran Kelas Kata Utama Ajektiva
Pergeseran tataran ajektiva yang terdapat dalam buku linguistik dan
terjemahannya adalah ajektiva diterjemahkan ke (1) frasa nomina, (2) frasa verba, dan
(3) frasa ajektiva. Penerjemah bermaksud agar terjemahan akurat dengan pesan
sepadan, berterima yang mempunyai kaidah wajar dalam BSa, dan mempunyai
keterbacaan yang tinggi sehinga mudah dipahami oleh pembacanya.
4.1.2.3.2.1 Ajektiva Diterjemahkan ke Frasa Nomina
Penerjemah menggunakan strategi pergeseran kategori ajektiva ke frasa
nomina untuk mencapai kesepadanan pesan, seperti contoh analisis berikut ini.
041/LPB/HA3/HT3
Bahasa sumber: The most important new thing in the preparation of teaching
materials is the comparison of native and foreign language and
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culture in order to find the hurdles that really have to be
surmounted in the teaching.
Bahasa sasaran: Hal yang paling penting harus kita lakukan ialah membandingkan
bahasa dan budaya para siswa dengan bahasa dan budaya asing tadi
untuk
menemukan
problema-problema
yang
merupakan
penghambat
043/LPB/HA3/HT3
Bahasa sumber: Other advances in techniques of presentation of language and
culture should not be neglected, but the linguistic comparison is
basic and really inescapable if we wish to make progress and not
merely reshuffle the same old materials.
Bahasa sasaran: Perkembangan-perkembangan teknologi dalam pengajaran bahasa
dan budaya tidak boleh dilalaikan, meskipun ini kalah pentingnya
dengan perbandingan kedua bahasa itu sendiri.
Nomor data 041/LPB/HA3/HT3 memiliki ajektiva native yang diterjemahkan
ke frasa nomina para siswa. Ajektiva native berfungsi sebagai pewatas nomina
language and culture pada frasa nomina the comparison of native and foreign
language and culture…. Adapun frasa nomina para siswa terdiri atas kata inti nomina
siswa dan pewatas jamak para. Di samping itu, para siswa mempunyai fungsi
sebagai pewatas bahasa dan budaya pada……. membandingkan bahasa dan budaya
para siswa dengan bahasa dan budaya asing....
Ajektiva linguistic bahasa sumber pada data nomor 043/LPB/HA3/HT3
diterjemahkan ke frasa nomina kedua bahasa itu sendiri. Kata linguistic sebagai
ajektiva dalam bahasa Inggris mempunyai pemarkah, berfungsi sebagai pewatas
nomina comparison pada frasa nomina the linguistic comparison. Adapun frasa
nomina bahasa Indonesia kedua bahasa itu sendiri mempunyai inti nomina bahasa,
pewatas depan kedua, dan pewatas belakang itu sendiri.
Berdasarkan hasil analisis pergeseran ajektiva tersebut dapat disimpulkan
bahwa pergeseran ajektiva ke frasa nomina dapat terjadi apabila fungsi kedua satuan
linguistik dalam kedua bahasa tetap sama, yakni sebagai pewatas nomina pada frasa
nomina.
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4.1.2.3.2.2 Ajektiva Diterjemahkan ke Frasa Verba
Variasi pergeseran terjemahan ajektiva ke frasa verba terjadi pada buku
terjemahan linguistik yang menjadi sumber data. Berikut contoh analisis pergeseran
dari ajektiva ke frasa verba. Penerjemah melakukan pergeseran tersebut bertujuan
agar terjemahan karyanya akurat, berterima, dan mempunyai keterbacaan yang tinggi
sehinga kualitas terjemahan bisa diandalkan.
061/LPB/HA4/HT5
Bahasa sumber: The number of passages and compositions that could be expressed in
language are infinite, and it is easy to find a passage or a
composition topic in which one might do badly even knowing the
language.
Bahasa sasaran: Jumlah bacaan atau komposisi yang bisa ditulis dalam suatu bahasa
tidak terbatas. Karena itu sangat mudah untuk mendapatkan sebuah
materi yang bisa menjatuhkan siapa saja yang menempuh tes tadi.
Penerjemah melakukan pergeseran satuan lingual BSu ke satuan lingual lain
pada BSa bertujuan mencapai kewajaran ungkapan, ketepatan ungkapan, dan
kesepadanan pesan antara kedua bahasa tersebut. Pergeseran pada data di atas terjadi
dari kategori ajektiva infinite ke frasa verba tidak terbatas. Frasa verba tidak terbatas
berfungsi sebagai predikat subjek Jumlah bacaan atau komposisi yang bisa ditulis
dalam suatu bahasa dan mempunyai pemarkah tidak yang bermakna menegasikan
atau menidakkan.
4.1.2.3.2.3 Ajektiva Diterjemahkan ke Frasa Ajektiva
Pergeseran berikutnya adalah terjemahan dari ajektiva ke frasa ajektiva.
Penerjemah berusaha memadankan pesan BSa dan BSu dengan menggunakan
berbagai strategi.
035/LPB/HA3/HT3
Bahasa sumber: But in reality it does not teach the foreign language; it merely
entertains teacher and student in easy but unproductive activity.
Bahasa sasaran: Apa yang sebenarnya terjadi ialah bahwa bükü tadi tidak
mengajarkan sebuah bahasa asing, melainkan menghibur sang guru
beserta para siswanya dengan suatu cara yang tidak produktif.
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093/LPB/HA6/HT6
Bahasa sumber: We have already devised techniques involving sentence
comprehension, continuing a conversation, and reconstructing
incomplete sentences that actually bring out specific problems in
mastering the grammatical structure of English.
Bahasa sasaran: Kita telah menciptakan cara-cara untuk mengetes komprihensi
kalimat, melanjutkan pcrcakapan, menyelesaikan kalimat-kalimat
yang tak lengkap dan sebagainya, yang kesemuanya ini
menunjukkan kepada kita hal-hal mana yang menjadi problema
para siswa dalam usaha mereka menguasai struktur BI.
Penerjemah tetap berusaha menyampaikan pesan BSu pada BSa secara
sepadan sehingga strategi-strategi dilakukannya. Salah satu yang dilakukan
penerjemah adalah melakukan pergeseran dari ajektiva unproductive ke frasa ajektiva
tidak produktif agar bahasa sasaran terasa wajar dan mudah dipahami oleh
pembacanya. Ajektiva unproductive di atas dimarkai oleh fungsinya sebagai pewatas
depan pada frasa nomina activity. Adapun frasa ajektiva tidak produktif merupakan
pewatas belakang nomina cara yang diselipi kata yang. Di samping itu, ajektiva inti
produktif dinegasikan dengan kata tidak.
Data nomor 093/LPB/HA6/HT6 memiliki ajektiva incomplete yang
diterjemahkan ke frasa ajektiva tak lengkap. Ajektiva incomplete merupakan pewatas
nomina sentences pada frasa nomina incomplete sentences. Adapun tak lengkap
merupakan frasa ajektiva dengan ajektiva inti lengkap dan pewatas negatif tak yang
merupakan kependekan dari tidak yang menegasikan ajektiva inti.
Berdasarkan dua analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pergeseran
ajektiva ke frasa ajektiva dilakukan oleh penerjemah karena tuntutan struktur yang
ada pada bahasa sasaran sehingga keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan
tercapai.
4.1.2.4 Pergeseran Terjemahan Kelas Kata Utama Adverbia pada Teks
Linguistik
Adverbia adalah kata utama yang dapat menjelaskan verba, ajektiva, dan
adverbia lain dalam konstruksi sintaksis. Adverbia bahasa Inggris pada teks linguistik
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mengalami dua jenis pergeseran. Pergeseran terjemahan tersebut adalah pergeseran
kategori dan pergeseran tataran. Berikut uraian beberapa contoh analisis pergeseran
terjemahan yang dimaksud.
4.1.2.4.1 Wujud Pergeseran Kategori Kelas Kata Utama Adverbia
Wujud pergeseran kelas kata utama advervia adalah (1) adverbia
diterjemahkan ke ajektiva dan (2) adverbia diterjemahkan ke konjungtor. Berikut ini
disajikan contoh analisis pergeseseran terjemahan yang dimaksud.
4.1.2.4.1.1 Adverbia Diterjemahkan ke Ajektiva
Penerjemah menggunakan pergeseran dari adverbia ke ajektiva dalam
menerjemahkan teks linguistik agar kesepadanan dapat dicapai. Berikut merupakan
dua contoh analisis dari adverbia ke ajektiva.
051/LPB/HA4/HT4
Bahasa sumber: The professionally trained teacher should notice not only a "foreign”
accent or an "incorrect" form but a clear-cut, specific distortion of
a sound, construction, or cultural pattern.
Bahasa sasaran: Seorang guru profesionil harus bisa melihat tidak hanya "aksen"
asing dan bentuk yang "salah" saja, tetapi juga distorsi yang spesifik
dalam bunyi, konstruksi, maupun pola-pola budaya.
450/LPB/HA25/HT30
Bahasa sumber: But why does he substitute /s/ instead of /t/, both of which are
separated by one phonemic feature from /θ/ and would therefore
seem to be phonemically equidistant from it?
Bahasa sasaran: Tetapi mengapa dia memilih /s/ dan bukannya /t/, sedangkan
keduanya terpisah dari /θ/ hanya oleh satu ciri fonimik dan
karenanya mempunyai jarak fonimik yang sama dari fonim /θ/ tadi?
Adverbia professionally pada data nomor 051/LPB/HA4/HT4 menjelaskan
trained teacher pada data BSu di atas mempunyai pewatas sufiks –ly yang menempel
pada ajektiva profesional. Adverbia professionally diterjemahkan ke ajektiva
profesionil pada frasa nomina seorang guru profesionil. Ajektiva profesionil
merupakan pewatas nomina inti guru. Pergeseran adverbia ke ajektiva pada konteks
di atas dilakukan penerjemah untuk mencapai kesepadanan,

ketepatan, dan

kewajaran berbahasa dalam BSa. Di samping itu, penggunaan adverbia professionally
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pada frasa the professionally trained teacher pada sistem bahasa Inggris merupakan
unsur yang urutannya bukan ajektiva + ajektiva + nomina tetapi harus adverbia +
ajektiva + nomina. Adapun fungsi adverbia pada frasa tersebut sebagai pewatas yang
biasanya diisi ajektiva karena menjelaskan guru yang sudah dilatih.
Pada kalimat BSu di data 450/LPB/HA25/HT30 terdapat adverbia
phonemically dengan pemarkah suffiks -ly yang menempel pada ajektiva phonemical.
Adverbia phonemically diterjemahkan ke ajektiva fonemik tetapi tidak mengubah
pesan. Fonemik sebagai ajektiva karena merupakan pewatas nomina jarak. Pada data
di atas penerjemah berusaha menyampaikan pesan yang wajar agar pembaca mudah
memahami karya terjemahannya.
Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa diterjemahkannya
adverbia ke ajektiva dipilih oleh penerjemah untuk mencapai kewajaran berbahasa
Indonesia sebagai bahasa sasaran. Adverbia diterjemahkan ke ajektiva apabila adverb
dalam bahasa Inggris berfungsi sebagai keterangan frasa nomina yang terdiri atas kata
inti dan pewatas ajektiva, seperti The professionally trained teacher diterjemahkan ke
Seorang guru profesionil.
4.1.2.4.1.2 Adverbia Diterjemahkan ke Konjungtor
Adverbia diterjemahkan ke konjungtor hanya terjadi sekali. Konjungtor
menjadi salah satu pilihan penerjemah untuk mencapai kesepadanan pesan pada teks
linguistik yang menjadi sumber data dan berikut analisis yang dimaksud.
035/LPB/HA3/HT3
Bahasa sumber: But in reality it does not teach the foreign language; it merely
entertains teacher and student in easy but unproductive activity.
Bahasa sasaran: Apa yang sebenarnya terjadi ialah bahwa buku tadi tidak
mengajarkan sebuah bahasa asing, melainkan menghibur sang guru
beserta para siswanya dengan suatu cara yang tidak produktif.
Terjemahan adverbia merely ke konjungtor melainkan menjadi pilihan
penerjemah untuk mencapai kesepadanan pesan. Adverbia merely berfungsi mewatasi
verba entertains. Konjungtor melainkan digunakan untuk menunjukkan adanya
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keterangan perlawanan makna dengan predikat pada klausa sebelumnya, yakni
…tidak mengajarkan melainkan menghibur….
4.1.2.4.2 Wujud Pergeseran Tataran Kelas Kata Utama Adverbia
Wujud pergeseran tataran kata utama adverbia adalah (1) adverbia
diterjemahkan ke frasa ajektiva, (2) adverbia diterjemahkan ke frasa verba, (3)
adverbia diterjemahkan ke frasa adverbia, (4) adverbia diterjemahkan ke frasa
adverbia+penjelas, (5) adverbia diterjemahkan ke kalimat inversi.
4.1.2.4.2.1 Adverbia Diterjemahkan ke Frasa Ajektiva
Strategi lain yang dilakukan oleh penerjemah dalam mencapai kesepadanan
adalah menerjemahkan adverbia ke frasa ajektiva.
310/LPB/HA18/HT21
Bahasa sumber: It is obvious that we must consider the distributional positions of
sound clusters in order to analyze adequately the pronunciation
problems involved in them.
Bahasa sasaran: Nyatalah sudah bahwa kita harus mempertimbangkan distribusi dari
klaster-klaster itu untuk bisa memberikan suatu analisis yang sangat
tepat untuk problema-problema yang terkandung didalamnya.
Adverbia adequately diterjemahkan ke frasa ajektiva sangat tepat. Adequately
sebagai adverbia mempunyai pemarkah sufiks –ly dan sebagai pewatas verba to
analyze. Adapun sangat tepat merupakan penjelas nomina analisis pada frasa suatu
analisis yang sangat tepat. Pada penerjemahan kalimat tersebut, penerjemah berusaha
menyampaikan pesan sepadan dengan bahasa yang wajar, ketepatan gaya, dan
ketepatan ragam sehingga pergeseran adverbia ke frasa ajektiva dilakukan.
Penerjemah berusaha agar pesan bahasa terjemahan mempunyai ragam formal seperti
bahasa sumber.
4.1.2.4.2.2 Adverbia Diterjemahkan ke Frasa Verba
Adverbia dalam teks linguistik diterjemahkan ke frasa verba dipilih
penerjemah untuk menetapkan padanan pesan secara kontekstual. Berdasarkan
analisis data, penulis menyimpulkan bahwa terdapat 11 adverbia yang diterjemahkan
ke frasa adverbia dan mempunyai skor kualitas 2,83 yang dapat dibulatkan menjadi 3
dengan terjemahan akurat, berterima, dan keterbacaan yang tinggi.
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045/LPB/HA3/HT3/4
Bahasa sumber: Commonly, the teacher finds that he is given an assigned textbook
that he finds inadequate both as to linguistic and cultural content.
Bahasa sasaran: Tidak jarang terjadi bahwa seorang guru mendapat buku yang dia
pakai tidak sempurna, baik ditinjau dari segi linguistik maupun darı
şegi budaya.
Adverbia commonly pada bahasa Inggris diterjemahkan ke frasa verba tidak
jarang sekali. Commonly sebagai adverbia dimarkai oleh sufiks -ly yang menempel
pada ajektiva common. Di samping itu, commonly mempunyai fungsi sebagai
keterangan seluruh kalimat bahasa Inggris pada data 045/LPB/HA3/HT3/4. Adapun
frasa verba tidak jarang terjadi dimarkai oleh kata verba inti terjadi dan pewatas
depan berupa negasi tidak dan adverbia jarang. Commonly sebenarnya dapat
dipadankan dengan pada umumnya, namun dalam konteks ini penerjemah lebih
memilih memberi padanan makna yang bersinonim tetapi dengan ungkapan yang
lebih panjang, yakni tidak jarang terjadi.
4.1.2.4.2.3 Adverbia Diterjemahkan ke Frasa Adverbia
Penerjemah teks linguistik melakukan pergeseran dari adverbia bahasa Inggris
ke frasa adverbia bahasa Indonesia dengan tujuan mencapai kesepadanan. Pergeseran
tataran adverbia ke frasa adverbia pada teks linguitik terjadi sebanyak 27 kali dengan
rata-rata skor ualiatas terjemahan 2,66. Pergeseran yang dimaksud dapat dilihat pada
analisis berikut ini.
011/LPB/HA2/HT2
Bahasa sumber: 1.5 Implied in Fries' assumption for effective teaching materials,
and as observed in bilingual studies and in testing research. is the
fundamental. assumption of this book: that individuals tend to
transfer the forms and meanings, and the distribution of forms and
meanings of the their native language and culture to the foreign
language and culture-both productively when attempting to speak
the language and to act in the culture, and receptively when
attempting to grasp and understand the language and the culture as
practiced by natives.
Bahasa sasaran: 1.5 Apa yang terkandung dalam ucapan Fries mengenai bahan-bahan
pengajaran yang efektif, ditambah pula dengan penyelidikan
mengenai kedwibahasaan dan testing bahasa, merupakan landasan
pokok dari buku ini. Dengan kata lain kita katakan bahwa pelajar
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mempunyai kecenderungan untuk men”transfer” bentuk, arti, dan
distribusi dari bahasa atau budaya yang sedang mereka pelajari,
baik secara aktif (bila dia bertindak sebagai pembicara) maupun
secara pasif (bila dia bertindak sebagai pendengar).
020/LPB/HA2/HT2
Bahasa sumber: He gains an insight into the linguistic problems involved that cannot
easily be achieved otherwise.
Bahasa sasaran: Dia bisa mendapatkan "insight" dalam problema linguistik tadi, yang
sangat susah didapat dengan cara lain mana pun.
025/LPB/HA2/HT2
Bahasa sumber: And he will, at all times, need to diagnose accurately the difficulties
his pupils have in learning each pattern.
Bahasa sasaran: Dia bisa juga memberikan diagnose secara tepat terhadap kesukarankesukaran yang dihadapi para siswa.
Pada data 011/LPB/HA2/HT2 terdapat dua adverbia yang diterjemahkan ke
frasa adverbia, yakni adverbia productively dan receptively. Kedua adverbia tersebut
dimarkai oleh sufiks –ly dan berfungsi sebagai keterangan klausa “pelajar mempunyai
kecenderungan untuk men”transfer” bentuk, arti, dan distribusi dari bahasa atau
budaya yang sedang mereka pelajari” Adverbia productively diterjemahkan ke frasa
adverbia secara aktif dan adverbia receptively diterjemahkan ke secara pasif.
Pada data 020/LPB/HA2/HT2 terdapat adverbia easily yang diterjemahkan ke
frasa adverbia. Adverbia easily dimarkai oleh sufiks –ly dan befungsi sebagai
keterangan frasa verba cannot be achieved. Adapun frasa adverbia dalam bahasa
Indonesia tersebut ditandai dengan adverbia sangat dan penjelas susah. Frasa
adverbia sangat susah merupakan pewatas verba mendapatkan.
Pada data 025/LPB/HA2/HT2 terdapat satu adverbia accurately yang
merupakan keterangan frasa verba need to diagnose yang berfungsi sebagai predikat
pada klausa bahasa sumber, yakni And he will, at all times need to diagnose
accurately the difficulties his pupils have in learning each pattern. Adverbia
accurately diterjemahkan ke frasa adverbia secara tepat. Frasa adverbia secara tepat
ditandai dengan kata adverbia inti tepat dan mempunyai pewatas secara yang
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bermakna „dengan cara‟. Di samping itu, frasa adverbia secara tepat berfungsi
sebagai keterangan frasa verba bisa memberikan diagnosa yang berfungsi sebagai
predikat pada kalimat bahasa terjemahan. Adverbia tersebut terdapat dalam kalimat
terjemahan Dia bisa juga memberikan diagnose secara tepat terhadap kesukarankesukaran yang dihadapi para siswa.
4.1.2.4.2.4 Adverbia Diterjemahkan ke Frasa Adverbia+Penjelas.
Frasa adverbia merupakan salah satu variasi terjemahan adverbia yang
terdapat pada teks linguistik. Hal ini dilakukan penerjemah untuk mencapai
keakuratan atau kesepadanan pesan, keberterimaan dalam kaidah dan budaya bahasa
sasaran, dan keterbacaan yang tinggi agar mudah dipahami oleh pembaca sasaran.
Pada teks linguistik sumber data, terdapat 9 data yang mengalamai pergesran tataran
jenis ini, yakni adverbia diterjemahkan ke frasa adverbia+penjelas. Berikut disajikan
dua contoh analisis agar temuan lebih jelas.
011/LPB/HA2/HT2
Bahasa sumber: 1.5 Implied in Fries' assumption for effective teaching materials,
and as observed in bilingual studies and in testing research. is the
fundamental. assumption of this book: that individuals tend to
transfer the forms and meanings, and the distribution of forms and
meanings of the their native language and culture to the foreign
language and culture-both productively when attempting to speak
the language and to act in the culture, and receptively when
attempting to grasp and understand the language and the culture as
practiced by natives.
Bahasa sasaran: 1.5 Apa yang terkandung dalam ucapan Fries mengenai bahan-bahan
pengajaran yang efektif, ditambah pula dengan penyelidikan
mengenai kedwibahasaan dan testing bahasa, merupakan landasan
pokok dari buku ini. Dengan kata lain kita katakan bahwa pelajar
mempunyai kecenderungan untuk men”transfer” bentuk, arti, dan
distribusi dari bahasa atau budaya yang sedang mereka pelajari,
baik secara aktif (bila dia bertindak sebagai pembicara) maupun
secara pasif (bila dia bertindak sebagai pendengar)
046/LPB/HA3/HT4
Bahasa sumber: The teacher who has systematically compared the two languages will
be able to prepare supplementary exercises on those patterns which
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are important or difficult and have been overlooked or treated
inadequately.
Bahasa sasaran: Seorang guru yang dengan sistematis telah membandingkan kedua
bahasa tersebut akan bisa menyiapkan bahan-bahan tambahan
penting yang telah terlewati atau diberikan secara tidak lengkap
(dalam buku itu).
Pada data nomor 011/LPB/HA2/HT2 terdapat dua adverbia pada konteks
klausa …that individuals tend to transfer the forms and meanings, and the
distribution of forms and meanings of the their native language and culture to the
foreign language and culture-both productively when attempting to speak the
language and to act in the culture, and receptively when attempting to grasp and
understand the language and the culture as practiced by natives. Adverbia
productivity diterjemahkan ke frasa adverbia secara secara aktif (bila dia bertindak
sebagai pembicara) dan receptively diterjemahkan ke secara pasif (bila dia bertindak
sebagai pendengar). Adverb productively dan receptively dimarkai oleh sufiks –ly
yang menempel pada ajektiva productive dan receptive. Adapun frasa adverbia secara
secara aktif (bila dia bertindak sebagai pembicara) dimarkai oleh kata inti adverbia
secara berfungsi sebagai keterangan ajektiva aktif ditambah dengan keterangan yang
ditulis dalam kurung (bila dia bertindak sebagai pendengar).
Pada data nomor 046/LPB/HA3/HT4 terapat adverbia systematically yang
mewatasi predikat has compared diterjemahkan ke frasa adverbia dengan sistematis
dan adverbia inadequately diterjemahkan ke frasa adverbia secara tidak lengkap plus
penjelas yang terdapat dalam kurung, yakni dalam buku itu. Dalam hal ini,
penerjemah bermaksud mempertegas pesan agar mudah dipahami pembacanya.
Adverbia inadequately dimarkai oleh sufiks –ly dan berfungsi menerangkan frasa
adverbia have been overlooked or treated yang berfungsi sebagai predikat pada salah
satu klausa dalam kalimat bahasa sumber ini The teacher who has systematically
compared the two languages will be able to prepare supplementary exercises on
those patterns which are important or difficult and have been overlooked or treated
inadequately. Frasa adverbia plus penjelas dalam bahasa sasaran secara tidak lengkap
(dalam buku itu) menjelaskan verba dan sekaligus predikat diberikan dalam kalimat
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bahasa sasaran Seorang guru yang dengan sistematis telah membandingkan kedua
bahasa tersebut akan bisa menyiapkan bahan-bahan tambahan penting yang telah
terlewati atau diberikan secara tidak lengkap (dalam buku itu).
Berdasarkan analisis keseluruhan data, hasil rata-rata skor kualitas terjemahan
adalah 2,66. Kesimpulan lain menunjukkan bahwa pergeseran terjemahan dari
adverbia ke frasa adverbial+penjelas sengaja dilakukan oleh

penerjemah untuk

menegaskan pesan yang disampaikan. Penegasan dimaksudkan memberi kejelasan
pesan sehingga pembaca sasaran lebih mudah memahaminya, pesan akurat, dan
kaidah kalimat terjemahan tidak menyalahi kaidah bahasa sasaran.
4.1.2.4.2.5 Adverbia Diterjemahkan ke Kalimat Inversi
Kalimat inversi merupakan kalimat yang predikatnya mendahului subjek.
Pergeseran tataran yang terjadi dari adverbia bahasa Inggris ke kalimat inversi yang
terdapat pada teks linguistik merupakan salah satu strategi yang dilakukan
penerjemah untuk mencapai keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan terjemahan.
Berikut analisis temuan satu data yang dimaksud. Pergeseran tataran ini hanya terjadi
sekali dan mempunyai skor kualitas tiga (3).
331/LPB/HA19/HT23
Bahasa sumber: It is really a vocabulary problem.
Bahasa sasaran: Ini harus kita masukkan dalam problema kosa kata.
Salah satu strategi yang ditempuh penerjemah adalah menerjemahkan
adverbia BSu ke klausa BSa. Adverbia really yang bermarkah sufiks –ly dan
menjelaskan kalimat bahasa sumber. Adverbia really diterjemahkan ke kalimat
inversi harus kita masukkan. Kata Harus diletakkan diposisi paling depan kalimat
yang seharusnya disusun dalam kalimat yang baku kita harus memasukkan......(ini).
Kita merupakan subjek dan memasukkan berfungsi sebagai predikat. Secara
kontekstual, terjemahan data di atas tidak mengubah pesan meskipun terjadi
pergeseran. Apabila dicermati, really menjadi harus kita masukkan bukan hanya
pergeseran tataran semata tetapi juga memparafrase pesan berdasarkan konteks.

